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RESUMO
Vários foram os testes clínicos desenvolvidos para a avaliação da percepção dos
sons da fala em crianças devido à necessidade de se estudar com precisão quais
são as habilidades auditivas que elas desenvolvem a partir do uso dos aparelhos de
amplificação sonora individuais (AASI) e/ou do implante coclear (IC). Esses
procedimentos oferecem medidas padronizadas do desenvolvimento da criança,
permitindo analisar sua evolução, a comparação entre grupos e avaliar o programa
de habilitação ou reabilitação auditiva. Entretanto, poucos destes testes estão
disponíveis em português. Na área da audiologia, alguns destes instrumentos já
traduzidos, adaptados e validados à língua portuguesa têm sido utilizados nos
protocolos de atendimento de serviços públicos de saúde auditiva, credenciados
pelo Ministério da Saúde e também em serviços privados. Dentre os instrumentos
disponíveis, poucos são os que avaliam todas as habilidades auditivas, o que
dificulta o acompanhamento das aquisições da criança. O inventário Functional
Auditory Performance Indicators (FAPI), recomendado pela Speech-LanguageHearing Association (ASHA) para avaliação audiológica das habilidades auditivas
em crianças com deficiência auditiva está disponível no português brasileiro (FAPI
Brasileiro), sendo necessária a sua validação e outras investigações quanto a sua
confiabilidade. Este trabalho teve como objetivo validar o FAPI Brasileiro quanto a
sua reprodutibilidade e aplicá-lo em crianças ouvintes gerando a pontuação
esperada para cada faixa etária desde o nascimento até os cinco anos de idade. Foi
realizada a revisão referente à sua tradução por meio da análise de estudos sobre
cada habilidade auditiva proposta pelo FAPI e um aprimoramento formal, junto à
autora na Universidade do Colorado, o que levou a uma atualização do inventário. O
FAPI Brasileiro foi aplicado em trinta crianças audiologicamente dentro dos padrões
de normalidade e os valores obtidos foram analisados estatisticamente. O trabalho
teve como principais resultados a versão revisada, atualizada e validada do FAPI
Brasileiro e a elaboração do seu manual de aplicação que foi importante para
sistematizar a aplicação por diferentes avaliadores. Concluiu-se que o FAPI
Brasileiro apresentou alto nível de reprodutibilidade e de correlação estatística entre
o desenvolvimento das habilidades auditas com a idade e foi validado, possibilitando
seu uso por diferentes avaliadores e em diferentes populações.
Palavras-chave: criança, audição, percepção da fala, estudos de validação.

ABSTRACT

Functional auditory performance indicators (FAPI):
Application in brazilian children
Several clinical trials have been developed to evaluate the speech perception sounds
in children because the need to study exactly which listening skills the children
develop from individual hearing aids and / or cochlear implant use. These procedures
provide standardized measurements of child development, allowing analyze its
evolution, comparison between groups and evaluate rehabilitation programs.
However few of these tests are available in Portuguese. In audiology area some of
these instruments have been translated, adapted and validated to the Portuguese
language and have been used in clinical protocols of private and public hearing
health services referenced by the Health Department. Few of available tools can
evaluate all auditory skills, which hamper to follow the acquisition process of child.
The Functional Auditory Performance Indicators (FAPI) is recommended by Speech
Language Hearing Association (ASHA) for audiological evaluation of hearing skills in
children with hearing loss and it is available in Brazilian Portuguese (Brazilian FAPI)
but need validation and further research about its reliability. This study’s target is to
validate the Brazilian FAPI and its reproducibility, by means of applying it in hearing
children resulting the expected score for each age group from birth to five years old.
A review on the Brazilian FAPI translation was performed through analysis of hearing
skills studies, and with a formal refinement with the author at the University of
Colorado, which caused an update on the inventory. The Brazilian FAPI was applied
to thirty children within normal audiological limits and the values were statistically
analyzed to evaluate the reproducibility and correlation between auditory skills and
age. The outcomes of this work is a revised and updated version of Brazilian FAPI,
its validation, the elaboration of its application manual and the development scores
for auditory skills according to age. The application manual was important to
systematize the application by different evaluators. In this work was concluded that
the Brazilian FAPI had high reproducibility and high statistical correlation between the
development of hearing skills with age and this instrument was validated enabling its
use by different evaluators and for different populations.
Keywords: child, hearing, speech perception, validation studies.
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1

INTRODUÇÃO
Na primeira infância, a criança depende primordialmente dos seus sentidos

para, por meio do contato com o mundo exterior, promover experiências que atuarão
de forma decisiva no seu desenvolvimento psíquico-social. No que diz respeito à
sensibilidade auditiva, a integridade anátomo-fisiológica do sistema auditivo é
fundamental para a aquisição e o desenvolvimento normal da linguagem oral
(SOARES; GOULART; CHIARI, 2010).
Segundo Vieira et al. (2007) qualquer tipo de perda auditiva pode
comprometer a linguagem, o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo e a inclusão
social da criança.
A deficiência auditiva (DA) dificulta o desenvolvimento global da criança
(ZOCOLI et al., 2006) e, em especial, da sua linguagem, devido à dificuldade da
recepção do estímulo acústico/lingüístico via sistema auditivo (STUCHI et al., 2007;
SHILLER; GRACCO; RVACHEW, 2010).
A linguagem oral é o meio de comunicação mais eficaz na nossa sociedade
(NIKOLOPOULOS; VLASTARAKOS, 2010). Envolve aspectos como a compreensão
e a expressão oral, sendo que o adequado desenvolvimento da compreensão oral
permite o desenvolvimento da expressão oral (REYNELL; GRUBER, 1990).
Os períodos críticos para o desenvolvimento da linguagem são limitados aos
períodos de maturação cerebral, fases que devem coincidir com a exposição a
certas experiências sensoriais (SHARMA; DORMAN, 2006), resultando em uma
rápida aquisição de novas habilidades que são impossíveis ou muito difíceis de
serem adquiridas durante outras fases (KLEIN; RAPIN, 2002).
Desta

forma,

torna-se

evidente

a importância

da

audição

para

o

desenvolvimento da linguagem oral e que, qualquer tipo e grau de perda auditiva
interfere na comunicação oral como um todo.
Recentes avanços da ciência e tecnologia têm possibilitado a detecção e
intervenção precoce da deficiência auditiva, minimizando suas conseqüências.
A identificação precoce das alterações auditivas possibilita a intervenção
ainda no período crítico e ideal de estimulação da linguagem e da audição, pois o
processo de maturação do sistema auditivo central ocorre durante os primeiros anos
de vida e a experiência auditiva neste período, de maior plasticidade cerebral, onde
novas conexões neurais se estabelecem, é imprescindível para garantir o
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desenvolvimento da audição e da linguagem (NORTHERN; DOWNS, 1989;
DURANTE et al., 2003; SHARMA; DORMAN, 2006; SILVA; ARAUJO, 2007;
HOUSTON; MIYAMOTO, 2010).
O avanço científico e tecnológico dos últimos dez anos possibilitou a
identificação da perda auditiva no recém nascido, resultando na implantação
crescente de programas de triagem auditiva neonatal (TANU) que, segundo o
Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (2000), é recomendada sua
implantação para todas as crianças ao nascimento ou no máximo até os três meses
de idade.
Criou-se nos casos de deficiência auditiva confirmada, então a oportunidade
única, tão desejada e buscada por pesquisadores e profissionais que atuam na
habilitação e na reabilitação da deficiência auditiva, a intervenção clínica
educacional até os seis meses de idade, idade considerada como período crítico
para garantir o desenvolvimento da audição e da linguagem da criança com perda
auditiva, mesmo que de grau profundo (YOSHINAGA-ITANO et al., 1998). Com a
intervenção nesta idade a criança com deficiência auditiva pode receber o máximo
possível de informação auditiva durante os períodos críticos para o desenvolvimento
da

linguagem

falada,

reduzindo

assim

os

efeitos

da

privação

auditiva.

(NIKOLOPOULOS; VLASTARAKOS, 2010).
Promover a amplificação no bebê portador da deficiência auditiva, e oferecer,
por meio do processo terapêutico fonoaudiológico, a estimulação adequada para a
maturação das vias auditivas centrais favorece o desenvolvimento da função auditiva
a da linguagem oral (MARTINEZ, 2004).
Bevilacqua e Formigoni (2005), baseado em Erber (1982) Boothroyd (1982),
dizem que há uma seqüência gradual de habilidades auditivas: a detecção auditiva
que é a capacidade de perceber a presença e a ausência de som; a discriminação
auditiva que consiste na percepção de diferenças ou similaridades entre dois ou
mais estímulos; o reconhecimento auditivo que consiste em classificar e nomear o
que foi ouvido, repetindo ou apontando; e, finalmente, a compreensão auditiva, que
é a capacidade para responder às perguntas, reter histórias e seguir instruções.
Vários foram os testes clínicos desenvolvidos para a avaliação da percepção
dos sons da fala em crianças pequenas devido à necessidade de se estudar com
precisão quais são as habilidades auditivas que ela desenvolve a partir do uso dos
aparelhos de amplificação sonora individuais (AASI) ou do implante coclear (IC)

21
(DELGADO-PINHEIRO et al., 2003). Esses procedimentos permitem também avaliar
o programa de habilitação ou reabilitação auditiva (KIRK et al., 1997; QUINTINO;
BEVILACQUA, 2007), uma vez que conseguem mensurar e analisar as habilidades
auditivas de percepção da fala individualmente e em análise de grupos.
Entretanto, poucos destes testes estão disponíveis em português.
No Brasil, a escassez de instrumentos formais e objetivos comercialmente
disponíveis e indicados para avaliação e diagnóstico na área da Fonoaudiologia é
significativa. Sabemos que os reais objetivos de um processo de avaliação só
podem ser atingidos quando instrumentos e procedimentos adequados são
utilizados (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008).
Uma forma que alguns pesquisadores têm encontrado para amenizar este
problema é traduzir instrumentos já disponíveis em outras línguas ao invés de criar
novos instrumentos. Além de amenizar esta carência, tal procedimento pode
contribuir para outro aspecto que também possui grande relevância científica, que se
refere à realização de estudos transculturais, que podem trazer maiores
esclarecimentos e compreensão acerca dos quadros de distúrbios da comunicação e
de suas especificidades nas diferentes línguas (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008).
Na área da audiologia, alguns instrumentos traduzidos e adaptados à língua
portuguesa têm sido utilizados nos protocolos de atendimento de serviços públicos
de saúde auditiva credenciados pelo Ministério da Saúde. Entre estes instrumentos,
destacam-se o Teste de Avaliação da Capacidade Auditiva Mínima (TACAM),
adaptado do Early Speech Perception Test: ESP (GEERS; MOOG, 1990) por Orlandi
e Bevilacqua (1999); a escala Infant Toddler: Meaningful Auditory Integration Scale
(IT-MAIS), de Zimmerman-Phillips, Osberger e Robbins (1997) e adaptada por
Castiquini (1998); a escala Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS), de Robbins;
Renshaw;

Berry (1991) adaptada por Castiquini e Bevilacqua (2000);

o

Procedimento para a Avaliação de Crianças Deficientes Auditivas Profundas
(BEVILACQUA E TECH 1996) adaptado do Glendonald Auditory Screening
Procedure - GASP, Words and Sentences (ERBER, 1982); entre outros.
Segundo orientações desenvolvidas pelo grupo de trabalho da American
Speech-Language-Hearing Association - ASHA (2004) e aprovadas pelo Conselho
Legislativo, em Novembro de 2004, no âmbito de atender a necessidade de mais
procedimentos e protocolos específicos para atender crianças com perda auditiva
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em todas as configurações, devem ser utilizados instrumentos padronizados, entre
eles o inventário Functional Auditory Performance Indicators (FAPI).
A avaliação por meio do Functional Auditory Performance Indicators (FAPI)
(STREDLER-BROWN; JOHNSON 2001, 2003, 2004) gera o perfil funcional das
habilidades auditivas da criança após a aplicação de todos os itens da lista que
possui sete categorias hierárquicas.
Os indicadores auditivos de desempenho em cada categoria estão listados
também em ordem hierárquica e, embora este inventário seja hierarquizado, é
apropriado também para a criança ser trabalhada em várias competências ao
mesmo tempo. Cerca de quatro a oito competências podem ser abordadas
simultaneamente e, ao trabalhar em várias competências das diferentes categorias,
a criança poderá aprender a integrar e desenvolver suas habilidades auditivas.
O desempenho do perfil auditivo da criança é traçado e baseado no mesmo,
podem ser determinadas metas para aumentar as habilidades auditivas e para
desenvolver um planejamento terapêutico.
A motivação para este trabalho é a de contribuir para o aprimoramento de
protocolos para avaliação das habilidades auditivas da criança deficiente auditiva e
dar continuidade ao meu trabalho de conclusão de curso (FERREIRA; JACOB, 2008)
onde já foi realizada a tradução e adaptação cultural do FAPI para o português
seguindo as etapas indicadas por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), que
incluíram a tradução do idioma Inglês para o Português e adaptação lingüística,
revisão da equivalência gramatical e idiomática e adaptação cultural. A validação do
FAPI Brasileiro está sendo proposta neste trabalho, a fim de verificar a confiabilidade
e a reprodutibilidade do mesmo no cenário da audiologia educacional nacional.
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2 REVISÃO DE
LITERATURA
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DESENVOLVIMENTO DA AUDIÇÃO

Fisiologicamente, o feto tem seu sistema auditivo periférico totalmente
formado na 20ª semana de gestação, e em função disso, ele ouve os sons corporais
da mãe, os batimentos cardíacos dela e a voz materna durante os quatro meses que
antecedem seu nascimento (GONÇALVEZ, 2002; NORTHERN; DOWNS, 2005).
Diversos pesquisadores relatam que os primeiros três anos e meio de vida são
decisivos, devido ao período de máxima plasticidade cerebral dos centros auditivos,
ZWOLAN et al., 2004; HARRISON; GORDON; MOUNT, 2005; SHARMA; DORMAN,
2006, SHARMA et al., 2007), sendo essa plasticidade muito reduzida após sete anos
de idade (SHARMA; DORMAN 2006).
Os períodos críticos são limitados aos períodos de maturação cerebral, fases
que devem coincidir com a exposição a certas experiências sensoriais, resultando
em uma rápida aquisição de novas habilidades que são impossíveis ou muito difíceis
de serem adquiridas durante outras fases (KLEIN; RAPIN, 2002; KNUDSEN, 2004;
SILVA; ARAUJO, 2007; NIKOLOPOULOS; VLASTARAKOS, 2010).
A perda auditiva em uma criança é qualquer comprometimento da audição
que reduz a inteligibilidade da mensagem falada a um grau de inadequação para
interpretação apurada ou para aprendizagem (ROSLYNG-JENSEN, 1997; ZEKVELD;
KRAMER; FESTEN, 2011).
Houston et al.(2003) investigaram a capacidade das crianças em aprender os
sons da fala. Nesse estudo as crianças foram apresentadas a um objeto e uma
palavra (ou padrão de fala) e descobriram que as crianças que foram implantadas
mais cedo aprenderam as palavras, mas os implantados tardiamente, não, sugerindo
haver um período sensível para o desenvolvimento da aprendizagem de habilidades
de percepção de fala.
Neste sentido, a privação sensorial auditiva na criança compromete não só a
sua comunicação, mas seu potencial de linguagem receptiva e expressiva, sua
alfabetização (leitura

e escrita)

e seu desempenho

acadêmico

(WEBER;

DIEFENDORF, 2001; KYLE; HARRIS, 2010).
A perda da plasticidade neuronal em crianças deficientes auditivas congênitas
pode ser correlacionada ao pobre desenvolvimento das habilidades auditivas, da fala
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e linguagem (GEERS, 2006; LEMAJIĆ-KOMAZEC et al., 2008), pois nos primeiros
anos de vida, ocorre a maturação do sistema nervoso, com maior crescimento
cerebral e formação de novas conexões neuronais (FRIEDERICI, 2006).
As experiências auditivas combinadas com informações de outros sentidos
promovem a construção da linguagem oral e a formação de conceitos, levando a
criança a começar a explorar o seu ambiente de forma mais ativa (LAW et al., 2001).
Reyner e Gruber (1990) apresentam que é por meio da audição que o indivíduo
pode compreender a linguagem oral, formular conceitos, os relacionar e
posteriormente, expressá-los através do discurso, uma vez que apresente a
capacidade articulatória para tanto.
Mellon (2000) considera que as crianças com deficiência auditiva não dominam
quase todos os elementos essenciais que são necessários para tornarem-se
competentes comunicadoras no seu idioma até os sete anos de idade. Este é
chamado o período crítico para o desenvolvimento da linguagem, sendo que sua
duração ainda está sendo estudada.
Os processos da linguagem e da aprendizagem são bastante complexos,
envolvem redes de neurônios distribuídas em diferentes regiões cerebrais e se
relacionam à percepção da fala, sendo dependentes da integridade auditiva
periférica e central (SHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004; NEVES; SCHOCHAT,
2005; MOORE, 2007).
Boothroyd (1994) define percepção auditiva da fala como sendo a percepção
da fala por meio do sentido da audição, que é a recepção e a interpretação dos
modelos sonoros da fala.
Ouvir envolve a habilidade de detectar os sons, atividade esta realizada pelo
sistema auditivo periférico, e perceber, dar atenção, localizar, analisar, armazenar e
memorizar a informação sonora, compreender, habilidades essas, realizadas pelo
sistema nervoso central (RUSSO, 1989; KATZ; WILD, 1994; PEREIRA, 1996).
As habilidades de audição e linguagem são construídas através dos anos e
seu desenvolvimento depende de vários fatores, tais como o grau da perda auditiva,
idade de detecção e intervenção, características da criança (estilo cognitivo,
capacidade de construir linguagem, aspectos psíquicos de atenção e memória,
desenvolvimento emocional), características familiares (atitudes e habilidades) e um
ambiente acústico adequado (BEVILACQUA; FORMIGONI, 2005).
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2.2 HABILIDADES AUDITIVAS

O desenvolvimento das habilidades auditivas passa por diferentes etapas
dentro de uma sequência gradativa de dificuldades. Didaticamente, os níveis de
habilidades auditivas são separados, porém no cotidiano essas habilidades vão
surgindo e se interligando, a medida que a função auditiva vai se desenvolvendo e
as experiências auditivas vão acontecendo na rotina de vida da criança.
Erber (1982) e Boothroyd (1982) descreveram uma sequência de aquisição
das habilidades auditivas: detecção, discriminação, reconhecimento, compreensão.
A primeira habilidade a ser desenvolvida é a detecção auditiva, sendo esta a
base para o desenvolvimento das demais habilidades. A detecção é a habilidade
para responder a presença ou ausência do som, onde a criança desenvolverá a
atenção seletiva ao som, procura ou localização da fonte sonora, resposta
condicionada e atenção espontânea ao som.
A discriminação auditiva é a habilidade em perceber semelhanças e
diferenças entre duas ou mais informações de fala, a criança deve ser capaz de
diferenciar as extensões dos vocábulos, traço de sonoridade, ponto e modo de
articulação, tonicidade, intensidade (alto/baixo), frequência (grave/agudo), duração
(curto/longo), intermitente ou contínuo, ritmo, entre outras. Podem ser trabalhadas
também, na discriminação auditiva de sentenças, a extensão frasal e entonação
(frase interrogativa, afirmativa, exclamativa).
O reconhecimento auditivo pode ser separado em duas etapas: introdutória
e avançada. Na etapa introdutória o estímulo é apresentado em conjunto fechado,
isto é, dois ou mais elementos são apresentados a criança e ela deve selecionar
entre as possíveis alternativas. As opções de respostas estão definidas diante dela.
Desta maneira as respostas estão extrínsecas a criança e para que a ela consiga
realizar as atividades deve ter internamente associado o estímulo sonoro a fonte
geradora. Podem ser utilizados, para testar essa habilidade, sons ambientais,
onomatopéias, vogais, traços distintivos de consoantes, palavras e frases.
Na etapa avançada o estímulo é apresentado em conjunto aberto, isto é a
opção de respostas não estão definidas, são inúmeras, e inclui todo o contexto da
linguagem. O reconhecimento é o início da habilidade de compreensão e envolve os
processos de atenção e memória.
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A compreensão auditiva ocorre quando a criança é capaz compreender o
significado da fala, respondendo questões, seguindo instruções, parafraseando ou
participando de uma conversação.

2.3 DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES AUDITIVAS EM CRIANÇAS COM
AUDIÇÃO NORMAL

Alguns autores estudaram o desenvolvimento das habilidades auditivas tendo
em vista os padrões hierárquicos de aquisição. Essas habilidades estão dispostas
nos Quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

IDADE
Nascimento
Nascimento – 1
mês
Nascimento – 3
meses

Nascimento – 4
meses
1 mês
2 meses

CONSCIÊNCIA SONORA
HABILIDADE AUDITIVA
Responde aos sons
Responde à voz

Bayley (1993)

Acorda com barulho alto ou abrupto
Responde aos sons ambientais
movendo a cabeça, piscando,
ampliando os olhos e/ou boca,
cessando atividade
Acorda com sons de 90 decibéis
nível de pressão sonora (dB NPS)
em um ambiente ruidoso, 50 – 70
dB NPS no silêncio
Conhece chocalho
Sorri quando o examinador fala
Aquieta-se quando
apresentado

FONTE
Parks et al. (1994)

o

som

é

Hayes, Northern (1996)
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Northern, Downs (2005)
Bayley (1993)
Bayley (1993)
Johnson-Martin et al.
(1991)

3 meses

3 – 6 meses

6 – 9 meses

Vocaliza quando o examinador fala
Desperta ou aquieta-se com a voz
materna
Responde a instrumentos sonoros
e musica rindo e tenta visualizar
Demonstra felicidade a sons
familiares
Aquieta-se com o som
Responde ao som mesmo quando
a fonte não é visível
Responde ao próprio nome mesmo
em
ambiente
moderadamente
ruidoso

Bayley (1993)
Parks et al. (1994)

Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Lee, Dearman e Hopkins
(2007)
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6 – 10 meses
10 – 15 meses
12 – 15 meses

Responde ao som do telefone e a
voz suave
Escuta
e
responde
quando
chamada de outro cômodo da casa
Interesse por sons ambientais além
dos
arredores
(avião,
carro,
cachorro latindo)

Hayes, Northern (1996)
Hayes, Northern (1996)
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Quadro 1 – Desenvolvimento típico da habilidade auditiva de consciência sonora.

IDADE
1 mês
3 – 6 meses
5 meses
5 meses e meio
8 meses

9 meses

11 meses
13 meses
15 – 18 meses
20 – 23 meses

IDENTIFICA SONS/ SIGNIFICANDO-OS
HABILIDADE AUDITIVA
FONTE
Escuta a fala por 30 segundos
Parks et al. (1994)
Responde à voz materna
Hayes, Northern (1996)
Gosta de brinquedos sonoros
(exemplo: chocalho)
Distingue voz feliz e voz brava
Parks et al. (1994)
Demonstra interesse nos sons dos
Parks et al. (1994)
objetos
Escuta seletivamente a palavras
Parks et al. (1994)
familiares
Escuta a fala sem se distrair com
outros sons
Parks et al. (1994)
Escuta à comandos verbais simples
sem gestos
Escuta seletivamente a duas
Bayley (1993)
palavras familiares
Responde a fala solicitada
Bayley (1993)
Segue simples instruções faladas
Hayes, Northern (1996)
Segue instruções específicas com
Bayley (1993)
brinquedos

Quadro 2 – Desenvolvimento típico da habilidade auditiva para identificar e dar significado aos sons.

IDADE
0 – 3 meses
1 mês

3 meses

3 – 4 meses
3 – 6 meses
4 meses

PROCURA E LOCALIZAÇÃO DA FONTE SONORA
HABILIDADE AUDITIVA
FONTE
Movimenta os olhos e/ou a cabeça Lee, Dearman e Hopkins
para procurar o som
(2007)
Procura fonte sonora com os olhos
Bayley (1993)
Movimenta os olhos e a cabeça em
Parks et al. (1994)
direção a uma voz oculta
Movimenta a cabeça e procura um
Johnson-Martin et al.
som ao nível da orelha (em supino)
(1991)
Vira a cabeça rudimentarmente na
direção sonora de 50 – 60 dB NPS
Movimenta olhos e cabeça para
procurar a localização da fonte
sonora
Movimenta a cabeça para sons de

Northern, Downs (2005)
Hayes, Northern (1996)
Bayley (1993)
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4 – 7 meses

6 meses

6 – 10 meses
7 meses
7 – 9 meses
9 meses
9 – 13 meses
13 – 16
15 meses
16 – 21 meses
18 meses
21 meses
21 – 24 meses

sino e chocalho
Vira a cabeça diretamente para o
lado a um sinal de 40 – 50 dB NPS,
mas não pode encontrá-lo acima ou
abaixo
Movimenta a cabeça com um som
ao nível da orelha (sentada)
Movimenta a cabeça diretamente a
um instrumento sonoro ao nível do
ombro
Movimenta-se, tenta achar a fonte
sonora que está fora do seu campo
visual.
Movimenta cabeça e ombros para
achar um som oculto
Localiza diretamente uma fonte
sonora de 30 – 40 dB NPS para o
lado e indiretamente para baixo
Movimenta a cabeça e olha para
frente e para trás para dois sons
Localiza diretamente uma fonte de
25 – 35 dB NPS para o lado e para
baixo
Localiza diretamente uma fonte de
25 – 30 dB NPS para o lado e para
baixo e indiretamente para cima
Movimenta-se para achar a fonte
sonora que está atrás
Localiza diretamente uma fonte de
25 – 30 dB NPS para o lado e para
baixo e para cima
Localiza um objeto que faz um som
breve, em todos os níveis
Localiza corretamente um objeto
sonoro em diferentes lugares
A criança localiza diretamente um
sinal sonoro de 25 dB NPS em
todos os ângulos

Northern, Downs (2005)

Johnson-Martin et al.
(1991)

Hayes, Northern (1996)
Parks et al. (1994)
Northern, Downs (2005)
Johnson-Martin et al.
(1991)
Northern, Downs (2005)

Northern, Downs (2005)
Johnson-Martin et al.
(1991)
Northern, Downs (2005)
Johnson-Martin et al.
(1991)
Johnson-Martin et al.
(1991)
Northern, Downs (2005)

Quadro 3 – Desenvolvimento típico da habilidade auditiva de procura e localização da fonte sonora.

IDADE
6 – 9 meses

DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA
HABILIDADE AUDITIVA
FONTE
Imita sílabas duplicadas (dada, Lee, Dearman e Hopkins
baba, mama)
(2007)

Quadro 4 – Desenvolvimento típico da habilidade auditiva de discriminação.

31

IDADE

9 – 12 meses

15 – 18 meses

RECONHECIMENTO
HABILIDADE AUDITIVA
Faz gestos e vocaliza após a fala
(Dá tchau!, Joga Beijo!, Bate
palma!)
Sons de animais, nomes familiares,
objetos, ações
2 partes do corpo
Ritmos de músicas
Aponta até 6 partes do corpo
quando solicitada
Identifica 2 objetos dentre um grupo
de objetos
Preposições (em cima, embaixo,
dentro)

FONTE
Azevedo (1991)
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Quadro 5 – Desenvolvimento típico da habilidade auditiva de reconhecimento.

IDADE
3 anos
4-5 anos

MEMÓRIA AUDITIVA DE CURTO PRAZO
HABILIDADE AUDITIVA
FONTE
3 dígitos
Braz, Pellicciotti (1981)
4 dígitos
Braz, Pellicciotti (1981)

Quadro 6 – Desenvolvimento típico da memória auditiva de curto prazo.

IDADE
0 – 3 meses
6 – 9 meses

9 – 12 meses
12 – 15 meses

15 – 18 meses

COMPREENSÃO AUDITIVA
HABILIDADE AUDITIVA
Reage diferentemente a voz brava
e voz feliz (chora, sorri, cessa
atividade, arregala os olhos
Entende algumas palavras.
Olha para o objeto quando
mencionado.
Responde a pedidos (tchau/ quer?)
com gestos
Executa atividades de rotina após
pedido verbal (lave as mãos/ da pra
mamãe/ escove os dentes)
Identifica
frases
simples
e
perguntas com a palavra chave
(Hora de nanar!/ Vamos trocar a
fralda?/ Quer mais suco?)
Segue instruções com preposições
(dentro, encima, embaixo

FONTE
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Lee, Dearman e Hopkins
(2007)
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)
Lee, Dearman e Hopkins
(2007)

Quadro 7 – Desenvolvimento típico da compreensão auditiva.

Existem situações que dificultam a compreensão das mensagens, tais como
ruído de fundo, reverberação, distância da fonte sonora entre outros.
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Principalmente para as crianças com deficiência auditiva é importante que sejam
utilizados instrumentos para documentar a percepção auditiva da fala (DELGADOPINHEIRO et al., 2003), pois há necessidade de conhecer o nível de
desenvolvimento das habilidades auditivas do paciente, auxiliar a indicação e o
acompanhamento da efetividade dos aparelhos de amplificação sonora individuais
(AASI) e do implante coclear (IC) e avaliar o programa de habilitação ou reabilitação
auditiva durante o processo terapêutico e/ou educacional (KIRK et al., 1997;
QUINTINO; BEVILACQUA, 2007).
Vários são os procedimentos para avaliação da percepção da fala na
literatura internacional e os estudos também investem em protocolos de
acompanhamento (HOUSTON et al., 2003; NIKOLOPOULOS; ARCHBOLD;
GREGORY, 2005), para que os mesmos auxiliem os clínicos na determinação de
estratégias apropriadas de intervenção (NIKOLOPOULOS; ARCHBOLD; GREGORY,
2005). Entretanto, poucos destes testes estão disponíveis em português.
No Brasil os instrumentos formais e objetivos para avaliação e diagnóstico na
área da Fonoaudiologia são escassos. Sabe-se que os reais objetivos de um
processo

de

avaliação

só

podem

ser

atingidos

quando

instrumentos

e

procedimentos adequados são utilizados (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008).
Alguns pesquisadores têm encontrado na tradução de instrumentos já disponíveis
em outras línguas a solução para amenizar este problema, pois ao invés de criar
novos instrumentos, tal procedimento pode contribuir para outro aspecto que
também possui grande relevância científica, que se refere à realização de estudos
transculturais, que podem trazer maiores esclarecimentos e compreensão acerca
dos quadros de distúrbios da comunicação e de suas especificidades nas diferentes
línguas (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008), pois como a Fonoaudiologia está se
fundamentando como ciência, buscando a pratica baseada em evidências científicas
para se solidificar, e o Brasil tendo muitos dados para expor a comunidade científica,
com os instrumentos estando no mesmo nível dos internacionais, facilita a troca de
informações.

2.4 INSTRUMENTOS PARA OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES
AUDITIVAS TRADUZIDOS DISPONÍVEIS EM PORTUGUÊS
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Na área da audiologia existem instrumentos que já foram traduzidos e
adaptados para a língua portuguesa e estes têm sido utilizados nos protocolos de
atendimento de serviços públicos de saúde auditiva, credenciados pelo Ministério da
Saúde e também em serviços privados. Os Quadros 8 e 9 mostram os instrumentos
disponíveis em português para a mensuração do desenvolvimento auditivo da
criança.

TESTE TRADUZIDO

TESTE ORIGINAL

AUTOR
NACIONAL

AUTOR
INTERNACIONAL

Procedimento para a
Avaliação de
Crianças Deficientes
Auditivas Profundas
Teste de Avaliação
da Capacidade
Auditiva Mínima
(TACAM)

Glendonald Auditory
Screening Procedure
(GASP, Words and
Sentences)

Bevilacqua,
Tech (1996)

Erber (1982)

Early Speech
Perception Test: ESP

Orlandi,
Bevilacqua
(1999)

Geers, Moog
(1989)

Quadro 8 – Testes disponíveis em português para a mensuração do desempenho auditivo da criança.

TESTE TRADUZIDO
MAIS

IT - MAIS

Avaliação dos Pais
do Desempenho
Oral/Aural de
Crianças

ELF
Avaliação do Sistema
FM

TESTE ORIGINAL
Meaningful Auditory
Integration Scale
(MAIS),
Infant Toddler:
Meaningful Auditory
Integration Scale ( ITMAIS)
Parent’s Evaluation of
Aural/Oral
Performance of
Children
(PEACH)
ELF - Early Listening
Function
FM Listening
Evaluation for
Children

AUTOR
NACIONAL
Robbins,
Renshaw e
Berry (1991)
Castiquini
(1998)
Beltrami,
Raymann
(2006)
Peruchi, Moret
(2009)

AUTOR
INTERNACIONAL
Castiquini,
Bevilacqua (2000)
ZimmermanPhillips et al.
(1997)

Ching, Hill (2001)

Oshima et al.
(2010)

Anderson (2002)

Jacob et al.
(2010)

Johnson (2003
apud
GABBARD,2004)

Quadro 9 – Questionários disponíveis em português para a mensuração do desempenho auditivo da
criança.

Nos parágrafos seguintes cada teste é descrito brevemente, com o objetivo
de explicitar as suas principais características.
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Procedimento para a Avaliação de Crianças Deficientes Auditivas
Profundas é um teste de percepção de fala composto de três níveis. As provas
avaliam a habilidade da criança em detectar os sons de fala, identificar palavras
(monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas) e compreensão de frases
através de 10 perguntas simples (BEVILACQUA; TECH, 1996)
TACAM - Teste de Avaliação da Capacidade Auditiva Mínima - esse teste é
utilizado para crianças com menos de cinco anos de idade, onde ela deve
discriminar sons e palavras, e reconhecer palavras monossílabas e polissílabas
(ORLANDI; BEVILACQUA, 1999).
MAIS - Meaningful Auditory Integration Scale – tem como objetivo avaliar o
comportamento auditivo das crianças deficientes auditivas profundas maiores de
quatro anos de idade. O teste consiste em dez questões, aplicadas aos pais ou
responsáveis e obtêm informações de três aspectos do comportamento auditivo em
situações espontâneas do dia-a-dia: vínculo ao dispositivo auditivo, atenção ao som,
habilidade de atribuir significado aos fenômenos auditivos: associar o som ao seu
significado (ROBBINS; RENSHAW; BERRY, 1991).
IT-MAIS - Infant Toddler Meaningful Auditory Integration Scale - também
verificar as habilidades auditivas, mas em crianças muito pequenas, pesquisando
comportamentos auditivos espontâneos da criança em situações de vida diária,
através de exemplos em três diferentes áreas do desenvolvimento de habilidades
auditivas. Estas três áreas incluem mudanças na vocalização associadas com o uso
do dispositivo, alerta para sons ambientais e atribuição de significado ao som.
Usando a informação proveniente dos pais, o examinador pontua cada questão pela
freqüência de ocorrência do comportamento (ROBBINS; RENSHAW; BERRY,1991;
CASTIQUINI, 1998; ZIMMERMAN-PHILLIPS, 2000).
Avaliação dos Pais do Desempenho Oral/Aural de Crianças - É um
questionário para registrar como a criança está ouvindo e se comunicando com AASI
e/ou IC em casa. Instrumento de avaliação funcional que usa a observação
sistemática dos pais para avaliar a amplificação prescrita e/ou o implante coclear. O
questionário computa os exemplos da experiência da criança no que se refere ao
comportamento auditivo e comunicativo, na vida cotidiana, como prova de suas
habilidades. A pontuação do questionário é baseada no número de exemplos
apresentados (BELTRAMI; RAYMANN, 2006; PERUCHI; MORET, 2009).
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ELF - Early Listening Function - (OSHIMA et al., 2010) contém 12 atividades
de detecção auditiva para sons de fraca, média e forte intensidades, planejadas para
serem apresentadas pelos pais de crianças a partir de cinco meses a três anos de
idade, a diferentes distâncias (15 cm, 1 m, 2 m, 3 m e a aproximadamente 5 m), em
duas situações, ambiente silencioso e com ruído.
Avaliação do Sistema FM – é uma ferramenta de análise situacional do uso
e benefício das próteses auditivas e Sistema FM. O questionário contem cinco
situações auditivas com sete situações de escuta em cada, em diferentes distâncias
e na situação de silêncio e de ruído. As situações contidas no questionário são
referentes às respostas da criança quando é chamada, se acompanha a conversa,
se distingue palavras auditivamente parecidas, se responde corretamente a
instruções verbais e/ou questões e se compreende instruções e conceitos oralmente.
Os instrumentos disponíveis para a mensuração do desempenho auditivo da
criança possuem características diferentes e suas particularidades estão dispostas
no Quadro 10 .

INSTRUMENTO TRADUZIDO
Procedimento para a Avaliação de
Crianças Deficientes Auditivas
Profundas
Teste de Avaliação da
Capacidade Auditiva Mínima
(TACAM)
ELF
MAIS

IT-MAIS

Avaliação dos Pais do
Desempenho Oral/Aural de
Crianças

Avaliação do Sistema FM

PARTICULARIDADES
Só é possível ser aplicado em crianças a partir
de 5 anos de idade.
Avalia
as
habilidades
auditivas
de
discriminação e reconhecimento auditivo em
conjunto fechado.
Avalia a habilidade auditiva de detecção
Avalia a atenção ao som, habilidade de
associar o som ao seu significado.
Avalia o feedback auditivo (mudanças na
vocalização associadas com o uso do
dispositivo), alerta para sons ambientais e
atribuição de significado ao som.
Avalia o uso do dispositivo auditivo; o conforto
auditivo; o comportamento auditivo no silêncio
e no ruído; e o reconhecimento de sons
ambientais.
É uma ferramenta de análise situacional do
uso e benefício das próteses auditivas e
Sistema FM, em ambiente domiciliar, e, em
especial, no ambiente escolar.

Quadro 10 – Particularidades dos instrumentos disponíveis para a mensuração do desempenho
auditivo da criança.
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Dentre os instrumentos disponíveis, e com exceção do Procedimento para a
Avaliação de Crianças Deficientes Auditivas Profundas (GASP), que é possível ser
aplicado somente em crianças a partir de 5 anos de idade, nenhum avalia todas as
habilidades auditivas, o que dificulta o acompanhamento das aquisições da criança
conforme o processo de habilitação e reabilitação auditiva avança.
Segundo orientações desenvolvidas pelo grupo de trabalho da American
Speech-Language-Hearing Association - ASHA e aprovadas pelo Conselho
Legislativo (LC), em Novembro de 2004, no âmbito de atender a necessidade de
mais procedimentos e protocolos específicos para atender crianças com perda
auditiva em todas as configurações, devem ser utilizados instrumentos padronizados,
entre eles o inventário Functional Auditory Performance Indicators (FAPI).

2.5 FUNCTIONAL AUDITORY PERFORMANCE INDICATORS (FAPI)

O FAPI foi criado com base em diferentes autores, destacando-se Erber
(1982); Boothroyd (1982); Robbins, Renshaw e Berry (1991); Zimmerman-Phillips,
Osberger e Robbins (1997); Caleffe-Schenck, Stredler-Brown (1992); Stout, Windle
(1992); Tye-Murray (1992); Watson (1993); Johnson et al. (1997); Estabrooks (1998);
Flexer (1999) e desde então vem sendo citado como uma importante ferramenta
utilizada para monitorar o desenvolvimento e quantificar o nível de competência que
uma criança adquire em cada habilidade auditiva (STREDLER-BROWN, 2003;
DITTY;

PARHAM,

2007;

VALENTE;

HOSFORD-DUNN;

ROESER,

2007;

STREDLER-BROWN, 2010, p. 137; STREDLER-BROWN, 2010, p. 292; DIANBAKER, 2010; LAURENT CLERC NATIONAL DEAF EDUCATION CENTER AT
GALLAUDET UNIVERSITY, 2011 ), visto a importância do monitoramento rigoroso e
sistemático de acordo com a estabilidade hierárquica de aquisição das habilidades
auditivas.
Esse instrumento está disponível em português (FERREIRA; JACOB, 2008)
com base na primeira versão do FAPI (STEDLER-BROWN; JOHNSON, 2001, 2003).
A segunda versão em inglês foi atualizada em 2004 e disponibilizada em formato
eletrônico no final do ano de 2010 (STEDLER-BROWN; JOHNSON 2001, 2003,
2004).
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2.5.1 Habilidades auditivas que são avaliadas pelo FAPI
Os Indicadores de Performance Funcional Auditiva (FAPI) avaliam as
habilidades auditivas funcionais de crianças com perda de audição e pode ser
utilizado por pais, fonoaudiólogos e professores. O FAPI lista as habilidades
auditivas em ordem hierárquica integrada e nele existem sete categorias:
- Consciência Auditiva e Sons Significativos: Avalia se a criança está ciente de
que um estímulo sonoro está presente, se demonstra consciência sobre os sons
ambientais altos, instrumentos sonoros, música e/ou sons de fala. A criança
demonstra que um som é significativo associando estímulos auditivos à suas fontes
geradoras. Os estímulos incluem sons ambientais, instrumentos sonoros, música,
vocalizações (palavras não-verdadeiras) e sons de fala. Uma criança pode
simplesmente prestar atenção a um som, o que é relativamente fácil, ou ela
consegue relacionar o som à sua fonte geradora – uma habilidade de nível mais
difícil.
- Feedback Auditivo e Integração: Avalia se a criança percebe e monitora o som
que ela ouve, se ela demonstra essa habilidade respondendo ao som quando o
dispositivo (AASI ou IC) é ligado, vocalizando com o intuito de monitorar o
funcionamento da amplificação, e/ou percebendo suas próprias vocalizações. Além
disso, se a criança utiliza a informação auditiva na sua produção oral.
- Localização da Fonte Sonora: A criança procura e/ou encontra o estímulo
auditivo. Procurar é um pré-requisito para encontrar. Crianças com perda auditiva
unilateral podem não ser capazes de localizar a fonte geradora de som.
- Discriminação Auditiva e Reconhecimento: Avalia se a criança distingue as
características de diferentes sons, incluindo sons ambientais, características suprasegmentais da fala (e.g., intensidade, duração, frequência), palavras inventadas e
palavras verdadeiras.
- Compreensão Auditiva: Avaliar se a criança demonstra entender a informação
auditiva identificando o que é dito, identificando os elementos críticos da mensagem
e seguindo instruções.
- Memória Auditiva de Curto Prazo: Avalia se a criança pode escutar, repetir e
recordar uma seqüência de números.
- Processamento Auditivo Linguístico: Avalia se a criança utiliza informações
auditivas para processar a linguagem. Esta categoria mede as maneiras nas quais a
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audição é usada para ordenar a linguagem, para aprender e usar os fonemas, para
aprender e usar informações sintáticas e para entender linguagem falada.
O perfil das habilidades auditivas funcionais da criança é gerado após
administrar todos os itens. As sete categorias são hierárquicas e os indicadores de
desempenho auditivo em cada categoria também são listados em ordem hierárquica.
Importante notar que, apesar deste inventário ser hierárquico, pode ser que a
criança esteja trabalhando várias habilidades ao mesmo tempo. Aproximadamente
de 4 a 8 habilidades podem ser abordadas simultaneamente e ao trabalhar múltiplas
habilidades de diferentes categorias, a criança aprenderá uma abordagem integrada
de desenvolvimento da função auditiva.
O desempenho está marcado na folha de perfil localizada no início da lista.
Com base em uma revisão cuidadosa deste perfil, podem ser determinadas as
metas para reforçar as habilidades auditivas.

2.5.2 Desempenho Auditivo
Cada categoria tem suas habilidades específicas listadas. Além disso, cada
habilidade pode ser avaliada de várias maneiras.
Estas condições oferecem um relatório qualitativo sobre o sucesso da criança
em relação a uma determinada habilidade. As condições são específicas para cada
categoria. São algumas condições:


Respostas a estímulos auditivos: com ou sem pista visual.



Respostas a estímulos auditivos: apresentados próximos ou a certa distância
da criança.



Respostas a estímulos auditivos: em ambiente com ruído ou em uma sala
silenciosa.



Respostas a estímulos auditivos: observados quando a criança é solicitada
ou com respostas espontâneas.

2.5.3 Habilidades Funcionais
Os indicadores do inventário FAPI são administrados ao longo do tempo e, a
qualquer momento, podem ser pontuados.
Os indicadores são pontuados pela medição do desempenho da criança em
cada habilidade. Os pontos são calculados e, depois, transferidos para a página de
perfil que se encontra no começo do protocolo do teste. O perfil apontado fornece
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informações que identificam os pontos fortes e fracos inerentes a cada criança,
podendo ser utilizado para criar metas para o programa individualizado da criança.


Existem sete categorias. Cada categoria recebe uma porcentagem de
pontuação que identifica as habilidades auditivas da criança em relação aos
itens naquela categoria. Quando, em uma categoria, a pontuação estiver no
intervalo “alcançado”(80%-100%) significa que a criança domina as
habilidades daquela categoria. As habilidades que estão “em processo” (36%79%) também são pontos fortes.



É importante identificar as condições que tornam a escuta mais fácil em cada
habilidade e as condições que tornam a escuta mais desafiadora. Condições
fáceis de escuta incluem estímulos auditivos emparelhados com sinais visuais,
ambiente silencioso, estímulos apresentados próximos à criança e respostas
solicitadas. Condições difíceis de escuta incluem estímulos somente auditivos,
distantes, ambientes ruidosos e respostas espontâneas. O adequado é
trabalhar várias habilidades em cada categoria até que a criança possa ouvir
tanto em condições fáceis como difíceis.



Prestar atenção aos pontos fortes da criança: Quais categorias têm a
pontuação mais alta e quais habilidades a criança adquiriu dentro de uma
categoria. As habilidades que estão “em processo” também são pontos fortes.

Os resultados do FAPI são utilizados para traçar metas para intervenção,
terapia e/ou instruções em sala de aula. A porcentagem de pontuação em cada
categoria e a pontuação ponderada para cada habilidade identifica aquelas
competências que precisam ser desenvolvidas. Todos os itens na classificação “não
presente” e “emergente” precisam ser desenvolvidos. A intenção do inventário é
identificar e trabalhar várias habilidades ao mesmo tempo.
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3 OBJETIVOS

42

43
3

OBJETIVOS

Validar o FAPI Brasileiro quanto a sua reprodutibilidade e aplicá-lo em
crianças ouvintes gerando a pontuação esperada para cada faixa etária desde o
nascimento até os cinco anos de idade.
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4

METODOLOGIA

Esse trabalho foi iniciado após aprovação do Comitê de Ética da Faculdade
de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, conforme processo n
066/2009 (Anexo A). Os responsáveis pelos participantes consentiram na realização
da pesquisa, divulgação dos resultados e assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo B).

4.1 SUJEITOS
4.1.1 Critérios de inclusão


Idade cronológica entre zero e cinco anos.



Não apresentar queixa auditiva.



Não apresentar indicador de risco para perda auditiva.



Não apresentar perda auditiva.



Não apresentar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor.

Os sujeitos foram divididos em dez grupos, sendo três crianças em cada. Os
grupos foram formados de acordo com a idade:


0 a 6 meses.



7 a 12 meses.



13 a 18 meses.



19 a 24 meses.



25 a 30 meses.



31 a 36 meses.



37 a 42 meses.



43 a 48 meses.



49 a 54 meses.



55 a 60 meses.

Foi avaliado, neste trabalho, o total de 30 crianças.
A idéia inicial do projeto para obtenção dos sujeitos de pesquisa foi a de
avaliar crianças que estudam em instituições da cidade de Bauru (Creche e Centro
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Educativo Monteiro Lobato, Sociedade Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa e
Berçário e Maternal Leite & Amor), cujos pais consentissem na participação.
Foram entregues termos de Aquiescência às creches e termos de
Consentimento Livre e Esclarecido aos pais, entretanto, devido ao alto índice de
faltas no dia da avaliação e no reagendamento essa estratégia foi modificada. As
crianças avaliadas foram filhos(as) de funcionários da Faculdade de Odontologia de
Bauru e filhos(as) de amigos da cidade de Agudos.
4.1.2 Processo de seleção e inclusão
O processo de seleção ocorreu por meio de anamnese, inspeção otológica
clínica, medidas de imitância acústica e avaliação cínica do comportamento auditivo
a fim de selecionar uma população audiologicamente dentro dos padrões de
normalidade.


Na anamnese o sujeito de pesquisa não deveria apresentar algum
dado que impedisse na realização da avaliação auditiva.



Foi realizada inspeção otológica com a finalidade de descartar a
existência de alterações no meato acústico externo que pudessem
interferir no exame.



As

medidas

de

imitância

acústica

foram

realizadas

com

o

imitanciômetro GSI (Grason Stadler, Inc) e para a interpretação dos
resultados referentes à curva timpanométrica utilizou-se a classificação
proposta por Jerger (1989). Foram considerados normais os indivíduos
que apresentaram curva do tipo A bilateralmente.
Para a avaliação cínica do comportamento auditivo foi utilizado o audiômetro
pediátrico portátil Interacoustics – PA5. Foi escolhido esse equipamento pela
facilidade de manuseio e possibilidade de utilização do reforço visual, viabilizando
determinar o nível mínimo de resposta auditiva para cada faixa etária. O estímulo foi
apresentado em intensidade decrescente, a 20 cm do pavilhão auricular à direita e à
esquerda e, quando a criança voltava a cabeça em direção ao som, reforçava-se
com o estímulo visual simples (luz vermelha). Para crianças maiores de 12 meses
foram utilizados brinquedos de encaixe, onde a criança deveria responder somente
após a percepção da presença do som.
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4.2 NÍVEL MÍNIMO DE RESPOSTA EM CRIANÇAS COM AUDIÇÃO NORMAL
Na literatura, o termo “nível mínimo de resposta” é sugerido para descrever a
menor intensidade em que a resposta ocorre, uma vez que, em uma avaliação
audiológica pediátrica, a melhora das respostas pode ocorrer em função da
maturação do sistema nervoso central (Matkin, 1977).
Quando utilizado o audiômetro pediátrico portátil, a utilização desse termo é
reforçada, já que este tem apenas 7 níveis de intensidade, não permitindo encontrar
o limiar auditivo, mas sim, a menor intensidade dentre as disponíveis, em que a
resposta acorreu (Azevedo, Vieira e Vilanova, 1995).

Foram adotados como normalidade os valores do nível mínimo de audição
indicados no Quadro 11.

IDADE
0 – 4 meses
4 – 6 meses
6 – 9 meses
9 – 12 meses
12 – 24 meses
> 24 meses

NÍVEL MÍNIMO DE
RESPOSTA
60 – 80 dBNA
40 – 50 dBNA
30 – 40 dBNA
20 – 40 dBNA
20 – 30 dBNA
20 dBNA

AUTOR
Azevedo, Vieira e Vilanova (1995)
Azevedo, Vieira e Vilanova (1995)
Azevedo, Vieira e Vilanova (1995)
Azevedo (2004)
Lemos et al. (2007)
Northern, Downs (2005)

Quadro 11 – Valores do nível mínimo de audição.

4.3 O INSTRUMENTO

O instrumento desta pesquisa é o inventário Functional Auditory Performance
Indicators: An Integrated Approach to Auditory Skill Development (2001, 2003, 2004)
das autoras Stedler-Brown e Johnson (Anexo C), o qual foi traduzido e adaptado
para o português brasileiro em uma primeira versão, em 2008, por Ferreira e Jacob
(Anexo D). Em 2010 o inventário FAPI revisado e atualizado pela autora foi
disponibilizado formato eletrônico.
O instrumento desta pesquisa é a segunda versão do FAPI disponibilizado
pela autora no endereço eletrônico:
http://www.cde.state.co.us/cdesped/download/pdf/FAPI_3-1-04g.pdf conforme
apresentado como Anexo E.
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4.3.1 Investigações teóricas e práticas sobre o FAPI
Foi realizada a revisão referente à tradução do FAPI brasileiro, por meio da
análise de estudos sobre cada habilidade auditiva proposta no inventário FAPI. A
partir desta análise o FAPI foi aplicado em uma criança, como estudo piloto.
Após a primeira aplicação surgiram dúvidas frente à pontuação e sobre como
aplicar e/ou perguntar aos responsáveis sobre determinadas habilidades.
As primeiras dúvidas foram sendo solucionadas com uma das autoras do
teste, Arlene Stredler Brown, por e-mail, com o intuito de se obter o maior
aprofundamento teórico prático nos itens propostos pelo inventário. Neste momento,
considerou-se pertinente a elaboração de um manual com recomendações para a
aplicação do FAPI para que o mesmo possa ser utilizado sem dificuldades por outros
futuros usuários.
Para elaboração do manual foram utilizados como modelo os questionários
MAIS (CASTIQUINI; BEVILACQUA, 2000) e IT-MAIS (ZIMMERMAN-PHILLIPS et al.,
1997) já utilizados na pratica clinica brasileira para avaliação das habilidades
auditivas.
No segundo semestre do ano de 2010, durante o desenvolvimento deste
trabalho, surgiu à oportunidade de realizar um aprimoramento formal sobre o FAPI,
junto à autora na Universidade do Colorado – Estados Unidos da América (EUA), a
audiologista Arlene Stredler Brown. Por recomendação da autora, foi possível
também a observação e discussão da aplicação do inventário FAPI com outras
audiologistas: Jan Sakamoto (Boulder - Valley Public Schools), Annette Landes
(Colorado School for the Deaf and the Blind/ Health Care Program for children with
Special Needs), Sandy Bowen (Professor of Special Education/ School of Special
Education/

College

of

Education

and

Behavioral

Sciences/

University of Northern Colorado), Susan Dreith (Health Care Program for Children
with Special Needs), Joanna Stith, Deborah Hayes (Audiology, Speech Pathology,
and Learning Services/ The Children's Hospital-Denver/ University of Colorado
School of Medicine-Denver), Shannon Szameitat (Speech-Language Pathologist at
The Children's Hospital/ University of Colorado at Boulder).
Assim, após a discussão e a observação da aplicação do inventário FAPI com
a autora e outras audiologistas do Colorado (EUA), o FAPI Brasileiro foi revisado
com as modificações necessárias, a tradução e a adaptação dos novos itens.
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Desta forma, os sujeitos avaliados até aquele momento foram reavaliados
somente quanto aos itens novos e/ou modificados, e a partir de então os sujeitos
passaram a ser avaliados com a segunda versão do FAPI Brasileiro.
4.3.2 Materiais utilizados na aplicação do FAPI Brasileiro
Para a avaliação das habilidades auditivas do FAPI Brasileiro foi necessária a
utilização de situações lúdicas facilitadoras, com brinquedos e material para colorir
desenhos impressos. Os materiais apresentados no Quadro 12 foram utilizados
sistematicamente. Para algumas crianças houve, ainda, a necessidade de mudança
de estratégia e/ou a utilização de brinquedos da própria criança.

HABILIDADE AUDITIVA

MATERIAIS UTILIZADOS

COMO FORAM
UTILIZADOS

CONSCIÊNCIA SONORA

Tambor, telefone e

Para verificar se a criança

E SONS

brinquedos sonoros

respondia e/ou associava

SIGNIFICATIVOS

infantis.

a fonte sonora.

Habilidade não testada
FEEDBACK AUDITIVO E

devido à necessidade de

INTEGRAÇÃO

amplificação.

LOCALIZAÇÕA DA
FONTE SONORA

Tambor, telefone e
brinquedos sonoros
infantis.

-

Para verificar a procura e
localização do som.
Os animais eram

DISCRIMINAÇÃO
AUDITIVA E
RECONHECIMENTO

Miniatura de animais,

utilizados para avaliar a

desenhos impressos para

discriminação das

colorir e figuras com pares

onomatopéias, os

mínimos (figuras de

desenhos para

objetos cujos nomes

discriminação de

variavam em diferentes

comandos familiares

vogais, consoantes e

(espera, pega o lápis,

sílabas).

pinta o au-au ou cachorro)
e para discriminação de
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diferentes palavras (pares
mínimos). As figuras eram
utilizadas para avaliação
dos pares mínimos em
conjunto fechado.
Os carrinhos ou as
miniaturas eram utilizados
para verificar a

COMPREENSÃO
AUDITIVA

Carrinhos ou miniaturas

identificação de elementos

de casinha de diferentes

críticos da frase e para

tamanhos e cores, e livros

seguir instruções. As

com pequenas histórias

histórias eram contadas e

infantis.

a criança deveria
posteriormente responder:
Quem? Onde? Por quê? E
outras perguntas.
Para avaliar a memória

MEMÓRIA AUDITIVA DE
CURTO PRAZO

Figuras com diferentes
quantidades de objetos ou
com números.

auditiva com pistas
visuais. Essa prova só era
proposta caso a criança
não conseguisse repetir os
números.
A sequência lógica era
para avaliar o

PROCESSAMENTO
AUDITIVO LINGUÍSTICO

Sequência lógica em
madeira e áudio de
história infantil.

seqüenciamento e a
análise sintática e
morfológica. O áudio era
utilizado para avaliar a
compreensão de fonte de
som eletrônica.

Quadro 12 – Materiais facilitadores à aplicação do FAPI Brasileiro.
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4.4 MÉTODO ESTATÍSTICO

4.4.1 Reprodutibilidade do questionário
Para verificar a reprodutibilidade interexaminadores do inventário, o mesmo
foi aplicado em dez crianças entre zero e 60 meses de idade sem perda auditiva, por
um examinador (examinador 1), e após uma semana foi aplicado novamente por um
segundo examinador (examinador 2), sendo possível analisar se os resultados
obtidos estão compatíveis na aplicação por diferentes examinadores.
Como tratamento estatístico foi utilizado Coeficiente de Correlação Intraclasse
(CCI) para testar a fidedignidade dos resultados obtidos na aplicação do FAPI
Brasileiro pelos diferentes examinadores.
4.4.2 Correlação entre habilidades auditivas e a idade
Para verificar a correlação do desenvolvimento das habilidades auditivas do
FAPI Brasileiro com as diferentes idades foi utilizado o Teste de Correlação de
Spearman, sendo considerado nível de significância de 5% (p<0,05).
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5

RESULTADOS

5.1 MODIFICAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO
DO FAPI BRASILEIRO


As habilidades de Consciência Sonora e de Sons Significativos uniram-se em

apenas uma, denominada Consciência Sonora e Sons Significativos. Nesta
habilidade, os itens atualizados estão apresentados no Quadro 13.

ITENS DA VERSÃO ANTIGA DO FAPI
BRASILEIRO
CONSCIÊNCIA SONORA
Responde a sons ambientais altos ou
instrumentos sonoros
Responde a musica
Responde a fala
SONS SIGNIFICATIVOS
Atende a sons ambientais altos ou
instrumentos sonoros
Atende a musica
Atende a vocalizações
Atende ao discurso
Identifica sons ambientais altos ou
instrumentos sonoros com sua fonte
Identifica o falante que esta produzindo
as vocalizações
Identifica o falante que esta produzindo
o discurso

ITENS DO FAPI BRASILEIRO
ATUALIZADO
CONSCIENCIA SONORA E SONS
SIGNIFICATIVOS

Responde a sons ambientais altos ou
instrumentos sonoros
Responde a musica
Responde a fala
Associa sons ambientais altos ou
instrumentos sonoros com sua fonte
Associa o falante que esta produzindo as
vocalizações
Associa o falante que esta produzindo o
discurso

Quadro 13 – Itens atualizados na Habilidade de Consciência Sonora e Sons Significativos.



A habilidade Feedback Auditivo recebeu o nome de Feedback Auditivo e

Integração e os itens modificados nesta habilidade estão dispostos no Quadro 14.
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ITENS DA VERSÃO ANTIGA DO FAPI
BRASILEIRO
FEEDBACK AUDITIVO

ITENS DO FAPI BRASILEIRO
ATUALIZADO
FEEDBACK AUDITIVO E INTEGRAÇÃO
Vocalizações mudam quando o(s)
dispositivo(s) auxiliar(es) à audição
está(ão) ligado(s)
Percebe produções vocais próprias
Vocalizações aumentam quando a
Monitora estado de amplificação fazendo
amplificação é ligada
barulhos ou vocalizando
Percebe produções vocais próprias
Tem turnos orais
Monitora o estado da amplificação por
Imita estímulos vocais:
barulhos e vocalizações
- Vogais
- Número de sílabas
- Palavras não verdadeiras
- Palavras verdadeiras
Quadro 14 – Itens modificados na Habilidade de Feedback Auditivo e Integração.



A habilidade de Discriminação Auditiva recebeu o nome de Discriminação

Auditiva e Reconhecimento e seus itens sofreram alterações de conteúdo e de
nomenclatura. As alterações podem ser observadas no Quadro 15.

ITENS DA VERSÃO ANTIGA DO FAPI
BRASILEIRO
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA

ITENS DO FAPI BRASILEIRO
ATUALIZADO
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA E
RECONHECIMENTO

Discriminação da informação
linguística:
- Forte vs Fraco
- Rápido vs lento
- Contínuo vs abrupto
- Entonação: Grosso vs Fino

não Discriminação de informações não
linguísticas:
- Intenso vs. Suave
- Rápido vs. Lento
- Contínuo vs. Abrupto
- Agudo vs. Grave
- Sons ambientais significativos
Intenção de expressar-se baseando-se - Elocução intencional baseada em
em características suprasegmentais:
características supra-segmentais (ex.
- Voz da mãe vs voz do pai
voz brava vs. voz feliz)
- Voz de menino vs voz de menina
- Voz da mãe vs. Voz do pai
Discriminação das declarações orais Discriminação de expressões vocais - produção de palavras não verdadeiras:
produção de palavras inventadas:
- Vogais
- Vogais
- Número de sílabas
- Número de sílabas
Discriminação
da
intenção
- Intenção comunicativa de expressão
comunicativa das declarações (ex.
exclamação, questionamento)
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Discriminação de expressões orais produção de palavras verdadeiras:
- Produção de onomatopéias
- O nome da criança
- Comandos familiares
- Número de sílabas ou palavras na
expressão
- Palavras familiares baseadas em
diferenças de vogais
- Palavras familiares baseadas em
diferenças consonantais
- Palavras familiares baseadas em
diferenças silábicas

Discriminação das declarações orais produção de palavras verdadeiras:
- Onomatopéias
- Nome próprio da criança
- Comandos familiares (ex. pare, venha
aqui, espere)
- Número de sílabas ou palavras no
diálogo
- Palavras familiares baseadas em
diferentes vogais (ex. pá/pé, sol/sal,
viu/vou)
- Palavras familiares baseadas em
diferentes consoantes (ex. pão/mão,
rua/lua, céu/mel, pia/tia)
- Palavras familiares baseadas em
diferentes sílabas (ex. bola/cola/mola,
furo/muro, cara/para, faca/fada)

Quadro 15 – Itens modificados na Habilidade de Discriminação auditiva e reconhecimento.



A habilidade de Compreensão Auditiva foi adicionada e todos os seus itens

eram novos no inventário.


Na habilidade de Processamento Auditivo Linguístico ocorreram alterações de

conteúdo e de nomenclatura. Esses podem ser observados no Quadro 16.

ITENS DA VERSÃO ANTIGA DO FAPI
BRASILEIRO
PROCESSAMENTO AUDITIVO
LINGUÍSTICO

ITENS DO FAPI BRASILEIRO
ATUALIZADO
PROCESSAMENTO AUDITIVO
LINGUÍSTICO
Processamento lingüístico da audição
Sequenciamento
Fechamento auditivo/Acesso ao léxico
Seqüenciamento
Análise sintática e morfológica
Encerramento
Análise supra segmental utilizando
Análise sintática e morfológica
Feedback auditivo
Análise supra segmental utilizando Aplicação da informação auditiva:
feedback auditivo
- Conversação
Compreensão auditiva
- Fonte de som eletrônica ou gravada
- Conversa por telefone
- Conteúdo acadêmico
- Instruções
Quadro 16 – Itens modificados na habilidade de Processamento Linguístico da Audição.
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5.2 MANUAL DE APLICAÇÃO DO FAPI BRASILEIRO
Durante o processo de atualização foi elaborado um manual de aplicação do
FAPI Brasileiro com sugestões de aplicação e normas para pontuação do mesmo.
O manual de aplicação do FAPI Brasileiro encontra-se no Apêndice A.

5.3 SEGUNDA VERSÃO DO FAPI BRASILEIRO

Após as modificações foi elaborada a versão atualizada do inventário
Indicadores de Performance Funcional Auditiva: Uma abordagem Integrada sobre o
Desenvolvimento da Habilidade Auditiva - FAPI Brasileiro - apresentada no Apêndice
B.

5.4 APLICAÇÃO DO FAPI BRASILEIRO

O FAPI Brasileiro foi aplicado em um total de 30 crianças. Destas 30 crianças
avaliadas, 10 crianças foram submetidas à avaliação duas vezes, por dois
examinadores (examinadores 1 e 2), com intervalo médio de sete dias entre as
aplicações, para se verificar a reprodutibilidade da aplicação do inventário. As outras
20 crianças foram avaliadas somente uma vez.
5.4.1 Tempo de aplicação do FAPI Brasileiro

A tabela 1 apresenta o tempo médio de aplicação da segunda versão do FAPI
Brasileiro nas diferentes idades.
Tabela 1- Tempo médio de aplicação do FAPI Brasileiro

IDADE (MESES)

TEMPO MÉDIO DE APLICAÇÃO

Menor de 6 m

20 minutos

Entre 12 e 48 m

1 hora e 30 minutos

Maior de 48 m

30 minutos

O tempo médio de aplicação do inventário foi de uma hora.
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Nas crianças menores de seis meses de idade o inventário foi aplicado em
aproximadamente vinte minutos, devido a não aquisição das habilidades auditivas
mais complexas.
A faixa etária que exigiu maior tempo de aplicação foi entre 12 e 48 meses de
idade, devido ao fato das crianças desta faixa etária apresentarem todas as
habilidades auditivas do inventário, porém ainda não totalmente desenvolvidas,
exigindo do examinador aplicação de todos os subitens das habilidades para se
obter a pontuação. Nestas crianças, o tempo médio de aplicação foi de uma hora e
trinta minutos.
Nas crianças com idade superior a 48 meses, o tempo de aplicação foi de
aproximadamente trinta minutos. Observou-se que, durante a conversação
espontânea proposta para a interação inicial com o examinador, foi possível avaliar
as habilidades auditivas de consciência sonora e sons significativos, localização da
fonte sonora e alguns itens da discriminação auditiva, pelo fato de apresentarem
estas

habilidades

auditivas

iniciais

totalmente

adquiridas,

conseguindo-se

rapidamente a pontuação destes itens.
O tempo de duração da aplicação do inventário FAPI foi calculado na situação
de avaliação da criança e na situação de entrevista aos pais sobre as habilidades,
em todas as crianças avaliadas.
5.4.2 Dificuldades encontradas durante a aplicação do FAPI Brasileiro

As dificuldades encontradas na realização das aplicações do FAPI estão
dispostas na Tabela 2.
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Tabela 2 - Dificuldades encontradas durante a aplicação do FAPI Brasileiro

DIFICULDADES
Falta
dos
participantes
agendados.






Cansaço dos participantes
com idade entre 12 e 48
meses durante a aplicação.





SOLUÇÃO
Novo agendamento.
Ligar um dia antes para confirmar
presença.
Ligar até 2 horas antes para
confirmar presença.
Realizar a aplicação do FAPI na
casa dos participantes.
Aplicar primeiro as habilidades que
necessitam de maior atenção do
sujeito (discriminação auditiva e
reconhecimento, e memória
auditiva de curto prazo).
Propor breves intervalos durante a
aplicação.

5.4.3 Reprodutibilidade do questionário

Por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foi possível verificar
que a reprodutibilidade mínima interexaminadores do inventário foi de 0,94 conforme
apresentado na Tabela 3.
Tabela 3: Reprodutibilidade da aplicação do FAPI Brasileiro.

HABILIDADES AUDITIVAS

CCI

Consciência Sonora e Sons Significativos

1,0

Localização da Fonte Sonora

1,0

Discriminação Auditiva e Reconhecimento

0,94

Compreensão Auditiva

0,98

Memória Auditiva de Curto Prazo

0,99

Processamento Auditivo Linguístico

0,99

CCI = 1, reprodutibilidade interexaminador máxima.

5.4.4 Correlação entre habilidades auditivas e as faixas etárias

Por meio da Correlação de Spearman foi possível observar alto nível de
correlação estatística entre o desenvolvimento das habilidades auditivas das 30
crianças estudadas e a idade. Os resultados dessa correlação estão apresentados
na Tabela 4.
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Tabela 4: Correlação entre habilidades auditivas e faixa etária.

IDADE E HABILIDADE AUDITIVA

N

Spearman R

p-level

Idade e Consciência Sonora e Sons Significativos

30

0,59

0,0006*

Idade e Localização da Fonte Sonora

30

0,59

0,0006*

30

0,84

0,0000*

Idade e Compreensão Auditiva

30

0,86

0,0000*

Idade e Memória Auditiva de Curto Prazo

30

0,97

0,0000*

Idade e Processamento Auditivo Linguístico

30

0,94

0,0000*

Idade

e

Discriminação

Auditiva

e

Reconhecimento

* Estatisticamente significante (p < 0,05)
O “R” mede a correlação sendo o R=1 a correlação máxima.

O Gráfico 1 apresenta a pontuação média das habilidades auditivas obtida
nas diferentes faixas etárias e os resultados da aplicação do FAPI Brasileiro
conforme a classificação de pontuação do inventário em habilidade não presente,
emergente, em processo e adquirida.
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Gráfico 1: Desenvolvimento das habilidades auditivas em relação as faixas etárias.
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A Tabela 5 apresenta detalhadamente os valores obtidos em cada habilidade
auditiva após a aplicação do FAPI Brasileiro nas 30 crianças.
Tabela 5 – Pontuações das habilidades auditivas nas 30 crianças avaliadas
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6 DISCUSSÃO
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6

DISCUSSÃO
A validação de instrumentos de avaliação envolve diferentes etapas. No

presente trabalho as etapas envolveram, inicialmente, a tradução e a adaptação dos
itens da segunda versão do FAPI americano, devido ao fato da autora ter notificado
pessoalmente, durante a execução deste trabalho, uma atualização que não estava
disponível, tanto em meio eletrônico como impresso, até o final de 2010. As etapas
envolveram, ainda, a aplicação do instrumento e estudos referente à sua
aplicabilidade em diferentes serviços e populações.
Durante as etapas acima mencionadas, surgiu a idéia da elaboração do
manual descrito nos resultados. O manual foi necessário devido às dúvidas
referentes à aplicação e à pontuação do inventário FAPI. Essa estratégia de
desenvolver um manual de orientação para a aplicação de testes e similares vem
sendo utilizada em outros testes/questionários (ROBBINS; RENSHAW; BERRY,
1991; CASTIQUINI, 1998; BEVILACQUA; TECH, 1996), quando estes não possuem
um manual propriamente dito, mas apresentam instruções detalhadas da aplicação o
que também é, de fato, um facilitador para os avaliadores. Além disso, o manual foi
importante para sistematizar e diminuir o risco de erros na aplicação das provas, e
consequentemente, na interpretação dos seus resultados, visto que as escalas, os
questionários e os inventários trabalham com informações subjetivas (AMORIM;
ALMEIDA, 2007) quer seja do indivíduo avaliado, dos pais ou dos profissionais
Embora não tenha sido encontrada a informação sobre o tempo de aplicação
de outros instrumentos que avaliem as habilidades auditivas para comparação na
literatura, a importância de estimar o tempo se deve ao fato de que cada vez mais os
resultados da intervenção na deficiência auditiva podem ser considerados como
indicadores de qualidade de serviços de saúde auditiva, e os serviços necessitam de
protocolos de rápida aplicação ou de tempo de aplicação possível em um sistema
ambulatorial. Ainda que o inventário FAPI seja longo, a aplicação em crianças teve o
tempo máximo de 90 minutos. Se considerarmos que o inventário FAPI avalia as
habilidades auditivas desde a detecção até o processamento auditivo linguístico,
gerando, portanto, informações necessárias à avaliação contínua das crianças
usuárias de dispositivos eletrônicos para surdez, o tempo de 90 minutos pode ser
um tempo possível em uma rotina de um a dois dias de atendimento.
A reprodutibilidade do FAPI Brasileiro foi analisada estatisticamente por
meio do Coeficiente de Correlação Interclasse. O conceito Reprodutibilidade pode
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ser definido como a medição de algo de uma forma consistente, ou seja, a obtenção
dos mesmos valores após a aplicação dos mesmos procedimentos, nas mesmas
condições de estudo (KHAN; CHIEN, 2001), sendo o estudo da reprodutibilidade
necessário para qualquer estudo de Validade (SZKLO; NIETO, 2000).
O Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC do inglês Intraclass correlation
coeficient) ou coeficiente de reprodutibilidade (R) é uma estimativa da fração da
variabilidade total de medidas devido a variações entre os indivíduos.
Segundo Szklo e Nieto (2000) os resultados da reprodutibilidade podem ser
interpretados e classificados como sendo um valor de reprodutibilidade pobre o valor
do CCI menor ou igual à 0,4, um valor de reprodutibilidade satisfatório o CCI entre
0,4 e 0,75, e um valor de reprodutibilidade excelente o valor do ICC maior ao igual à
0,75.
A reprodutibilidade mínima do inventário, apresentada na Tabela 3, foi de 0,94
indicando uma reprodutibilidade excelente (SZKLO; NIETO, 2000) e que o mesmo
pode

ser

aplicado

por

diferentes

examinadores

sem

gerar

resultados

estatisticamente diferentes, possibilitando seu uso nos diferentes serviços de saúde
auditiva e em estudos com diferentes populações.
Constatou-se alto nível de correlação estatística entre o desenvolvimento das
habilidades auditivas das 30 crianças estudadas com a idade (Tabela 4), ou seja,
conforme a idade aumenta ocorre concomitantemente o desenvolvimento das
habilidades auditivas. Este resultado corrobora alguns estudos da literatura
internacional que apresentam o desenvolvimento das habilidades auditivas com o
avanço da idade BRAZ; PELLICCIOTTI, 1981; BAYLEY, 1993; PARKS et al., 1994;
HAYES; NORTHERN, 1996; NORTHERN; DOWNS, 2005; LEE; DEARMAN;
HOPKINS, 2007; JOHNSON-MARTIN et al., 1991; AZEVEDO, 1991; NORTHERN;
DOWNS, 2005.
No Gráfico 1, que apresenta o desenvolvimento das habilidades auditivas em
relação as faixas etárias, e na Tabela 5, onde estão dispostas as pontuações das
habilidades auditivas nas 30 crianças avaliadas é possível observar a correlação
entre o desenvolvimento das habilidades auditivas e o aumento da idade.
Na literatura foram encontrados alguns estudos que relacionaram habilidades
auditivas e idade. A seguir está apresentada a discussão referente aos dados das
habilidades auditivas avaliadas no FAPI Brasileiro com estes estudos da literatura.
Porém, não foram encontrados estudos que relacionam todos os itens de cada uma
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das habilidades, assim a discussão foi fundamentada com os itens que puderam ser
relacionados com a literatura em cada habilidade.
A habilidade de Consciência Sonora e Sons Significativos é composta por
itens onde a criança deve responder a sons ambientais intensos ou instrumentos
sonoros, a música, a fala e associar esses sons a sua fonte, e vocalizações e o
discurso ao falante. Foi observado após aplicação do FAPI que a faixa etária de
zero a seis meses, sendo uma criança de quatro meses a mais nova, que todas
pontuaram acima de 87% da habilidade e conforme a pontuação do inventário, as
crianças deste grupo podem ser classificadas como tendo a habilidade adquirida.
Esses dados estão condizentes com a literatura, pois segundo observações feitas
por Lee, Dearman e Hopkins (2007) as crianças desde o nascimento até três meses
respondem a sons ambientais altos e a fala, até seis meses respondem a
instrumentos sonoros e músicas. Segundo Hayes e Northern (1996) entre três e seis
meses as crianças respondem à voz materna e gostam de brinquedos sonoros,
identificando-os. Parks, et al (1994) relata que aos cinco meses de idade as crianças
demonstram interesse nos sons dos objetos e começam a distinguir características
supra segmentais da fala o que ajuda na identificação do falante que está
produzindo as vocalizações e o discurso, que é avaliado pelo FAPI nessa habilidade.
Assim, comparando os resultados obtidos e a literatura é possível verificar a validade
da habilidade testada.
A habilidade de Localização da Fonte Sonora avalia a procura e localização
de sons ambientais, instrumentos sonoros, musica, vocalizações e discurso em
diferentes ângulos e ambientes. Após os dez meses de idade todas as crianças
pontuaram 100% da habilidade indicando, portanto, capacidade de localização da
fonte sonora em diferentes ângulos. Esses dados diferem da literatura, pois segundo
Johnson-Marthin et al. (1991) apenas aos 18 meses a criança é capaz de localizar
um objeto que faz um som breve em todos os níveis. Northern e Downs (2005)
também estudaram o comportamento auditivo infantil em relação à procura e à
localização da fonte sonora, porém eles dividiram as etapas de desenvolvimento
identificando a localização indireta e direta do som. Esse aspecto não foi avaliado
separadamente durante a aplicação do FAPI, mas é possível comparar que as
crianças avaliadas pelo FAPI apresentaram um comportamento auditivo mais
próximo da observação de Northern e Downs (2005), visto que os autores relataram
o comportamento de localizar diretamente uma fonte sonora para o lado, para baixo
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e indiretamente para cima a partir dos 13 meses de idade, e na aplicação do
inventário FAPI as respostas indiretas ao som podem ser pontuadas.
A habilidade de Discriminação Auditiva e Reconhecimento avalia a
discriminação

de

informações

não

lingüísticas,

a

elocução

baseada

em

características supra-segmentais, a produção de palavras não verdadeiras, a
intenção comunicativa das declarações orais e a produção de palavras verdadeiras.
As crianças avaliadas por meio do FAPI apresentaram essa habilidade adquirida a
partir dos 19 meses (88,2%). O estudo de Lee, Dearman e Hopkins (2007)
identificou a habilidade de imitar silabas entre seis e nove meses de idade, o que é
possível relacionar ao item de produção de palavras não verdadeiras (vogais e
sílabas) da habilidade de Discriminação Auditiva e Reconhecimento, porém não
corrobora com o encontrado, visto que crianças com 10 meses começaram a
pontuar na imitação de sílabas (pontuação de 46% na habilidade de Discriminação
Auditiva e Reconhecimento). O item de discriminar a intenção comunicativa das
declarações orais (questionamento, afirmação, etc.) não foi encontrado na literatura
em indivíduos ouvintes, porém na aplicação do FAPI as crianças começaram a
pontuar nesse quesito a partir dos 19 meses (pontuação de 88,2% na habilidade de
Discriminação Auditiva e Reconhecimento).
A habilidade de Compreensão Auditiva avalia a identificação de palavras
simples, elementos críticos em frases curtas, se a criança segue instruções e a
identificação de elementos críticos em pequenas histórias. A partir de 22 meses de
idade a habilidade mostrou-se como adquirida (93,8% sendo a média na faixa etária
de 19 a 24 meses de 85,2%). O primeiro item avaliado é a identificação de partes do
corpo, as crianças a partir de 10 meses começaram a pontuar o que corrobora com
o estudo de Lee, Dearman e Hopkins (2007) onde crianças entre 9 e 12 meses
identificam até 2 partes do corpo.
O inventário FAPI possui seus itens dispostos em uma categoria hierárquica
sendo os últimos itens de cada habilidade decisivos para pontuação de 100% da
habilidade. Nesse raciocínio é possível comparar o item sobre identificar elementos
críticos em pequenas histórias, que é o ultimo item da habilidade de Compreensão
Auditiva, ao estudo de Zorzi e Hage (2004) onde crianças a partir de 36 meses
conseguem responder sobre os elementos críticos de uma história curta. A avaliação
por meio do FAPI permitiu identificar que somente após os 33 meses a habilidade de
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Compreensão Auditiva começa a ser pontuada sistematicamente em 100% o que
não corrobora ao estudo mencionado devido a essa diferença de três meses.
A habilidade de Memória Auditiva de Curto Prazo foi uma das atividades
mais complexas de ser pontuada, pois o FAPI propõe que sejam avaliados até cinco
e 6 dígitos e essa quantidade não foi alcançada, com todas as diferenças ambientais
propostas, em nenhuma criança avaliada. Os dados podem ser comparados ao
estudo de Braz e Pellicciotti (1981) onde foi obtido que crianças com três anos de
idade (36 meses) memorizam até 3 dígitos e crianças entre quatro a cinco anos (de
48 a 60 meses) até 4 dígitos. A pontuação do FAPI permite analisar que se a criança
memorizar dois dígitos em todos os subitens com diferentes características
ambientais e somente com pista auditiva conseguiria 18 pontos (33,3% da
habilidade de Memória Auditiva de Curto Prazo) e se conseguisse pontuar em todos
os subitens memorizando quatro dígitos conseguiria 36 pontos (66,6% da habilidade
de Memória Auditiva de Curto Prazo). Assim é possível analisar por meio da Tabela
5 e comparar ao estudo de Braz e Pellicciotti (1981) que as crianças com três anos
(36 meses) deveriam ter uma pontuação maior que 33% entretanto a partir de 19
meses essa pontuação já é maior, chegando a 60,1% na faixa etária de 31 a 36
meses. Crianças ente quatro e cinco anos deveriam pontuar 66,6% e no FAPI
conseguiram o mínimo de 77,7% na faixa etária entre 49 a 60 meses. Esses dados,
portanto, diferem do estudo mencionado, pois as crianças avaliadas pelo FAPI
obtiveram resultados superiores.
A habilidade de Processamento Auditivo Linguístico é a ultima habilidade
proposta pelo inventário, sendo a de maior complexidade. Nela são avaliados o
fechamento auditivo e acesso ao léxico, a análise sintática e morfológica, a análise
supra-segmental e a aplicação da informação auditiva. É possível verificar que as
crianças avaliadas obtiveram um resultado persistente de 100% da habilidade a
partir dos quatro anos de idade. Esse resultado corrobora com estudos realizados
por Zorzi e Hage (2004) onde crianças entre quatro e cinco anos usam corretamente
os tempos verbais regulares e respondem perguntas com o termo “onde”, pois esses
são itens avaliados pela habilidade de Processamento Auditivo Linguístico.
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CONCLUSÃO

As principais conclusões deste trabalho foram:
 O FAPI brasileiro apresentou alto nível de reprodutibilidade;
 O FAPI brasileiro apresentou alto nível de correlação estatística entre o
desenvolvimento das habilidades auditas das 30 crianças estudadas com a
idade;
 O FAPI Brasileiro foi validado, possibilitando seu uso por diferentes
avaliadores e em diferentes populações.
 O manual de aplicação elaborado para a avaliação das habilidades auditivas
por meio do FAPI Brasileiro foi importante para sistematizar a aplicação por
diferentes avaliadores.
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