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“Teu nome, Maria Lúcia  

Tem qualquer coisa que afaga  

Como uma lua macia  

Brilhando à flor de uma vaga.  

Parece um mar que marulha  

De manso sobre uma praia  

Tem o palor que irradia  

A estrela quando desmaia.  

É um doce nome de filha  

É um belo nome de amada  

Lembra um pedaço de ilha  

Surgindo de madrugada.  

Tem um cheirinho de murta  

E é suave como a pelúcia  

É acorde que nunca finda  

É coisa por demais linda  

Teu nome, Maria Lúcia...” 

Vinícius de Morais 
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RESUMO 
 
Buffone FRRC. Processamento sensorial e coordenação motora de crianças com e 
sem transtorno do processamento auditivo central [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
INTRODUÇÃO: Atrasos no desenvolvimento infantil podem passar despercebidos nos 
primeiros anos de vida e se tornar perceptíveis na idade escolar. Problemas de 
aprendizagem, dificuldade de desempenhar tarefas do cotidiano e o comportamento 
socioemocional inapropriado são algumas alterações de crianças com Transtorno do 
Processamento Auditivo Central (TPAC), Transtorno do Desenvolvimento da 
Coordenação Motora (TDC) e Transtorno do Processamento Sensorial (TPS). Este 
estudo teve por objetivo investigar o desenvolvimento da coordenação motora e as 
características do processamento sensorial de crianças com e sem TPAC. MÉTODOS: 
Foram avaliadas 60 crianças em idade escolar de duas escolas públicas de João 
Pessoa/PB. Todas realizaram triagem cognitiva. Os dados socioeconômicos e 
demográficos foram colhidos através de um questionário elaborado para a presente 
pesquisa. As crianças foram submetidas às avaliações audiológica e do processamento 
auditivo central (localização sonora, Pediatric Speech Inteligibility — PSI, dicótico de 
dígitos — DD e Random Gap Detection — RGDT). Para avaliar o desenvolvimento da 
coordenação utilizou-se o Movement Assessment Battery–second edition (MABC-2) e o 
processamento sensorial o Child Sensory Profile-2 (CSP2). A análise dos dados foi feita 
com o SPSS Statistics, versão 25.0, e o valor de significância adotado foi de 0,05. Foi 
realizada a análise descritiva com medidas de tendência central, e o pressuposto de 
normalidade foi observado. A associação entre as variáveis dos testes de coordenação 
motora e de processamento sensorial com o PAC foi medida pelos testes t de Student e 
U de Mann-Whitney. O tamanho do efeito (TE) da diferença entre os grupos foi medido 
pelo coeficiente d de Cohen ou r de Rosenthal. RESULTADOS: Das 60 crianças 
avaliadas, 38,3% foram classificadas para o grupo PAC alterado e 61,7% para o PAC 
normal; as médias de idade foram de 8,4 e 9,3 anos, respectivamente; não foi observada 
diferença entre os sexos. Os responsáveis tinham idade média de 37,4 anos, e a renda 
familiar per capita era de R$ 364,40. Entre os responsáveis das crianças com PAC 
alterado 69,6% tinham baixa escolaridade (OR = 2,16). A análise dos resultados 
considerou dois grupos de acordo com a escolaridade dos responsáveis: Grupo I (≤ 
ensino fundamental) e Grupo II (ensino médio e superior). No Grupo I, nas crianças com 
TPAC, o TDC apareceu em 8,3% delas, e o teste de destreza manual do MABC-2 
mostrou associação limítrofe (p = 0,07). Para o CSP2, o processamento visual teve TE = 
0,44, considerado de magnitude média. Crianças com TPAC apresentaram diferenças 
sensoriais em 8 dos 13 resultados do CSP2. No Grupo II não houve diferença estatística 
para nenhum dos testes de coordenação motora. Para o CSP2, o tamanho do efeito foi 
de magnitude média para 5 dos 13 testes. As diferenças sensoriais estiveram presentes 
nos resultados de 4 dos 13 resultados do CSP2. CONCLUSÃO: Crianças cujos 
responsáveis têm menos escolaridade têm mais chance de ter o TPAC. Neste estudo, o 
TDC não esteve relacionado ao TPAC, mas a destreza manual teve associação marginal 
nas crianças do Grupo I. Crianças com TPAC têm mais diferenças sensoriais que seus 
pares, e essas diferenças diminuem no grupo cujos pais têm mais escolaridade. 
 

Descritores: percepção auditiva; processamento auditivo; funções sensoriais; 
processamento sensorial; habilidades motoras; transtorno do 
desenvolvimento da coordenação; desenvolvimento infantil; criança. 



 

ABSTRACT 
 
Buffone FRRC. Sensory processing and motor coordination of children with and 
without central auditory processing disorder [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 
 
INTRODUCTION: Delays on children’s development can go unnoticeable during the first 
years of life, however, they become noticeable during school years. Learning problems, 
difficulty in performing daily tasks and inappropriate socio and emotional behaviors are 
some of the alterations children with Central Auditory Processing Disorder (CAPD), 
Developmental Coordination Disorder (DCD) and Sensory Processing Disorder (SPD) 
show. This study aims to investigate the motor coordination development and the sensory 
processing characteristics of children with and without CAPD. METHOD: Sixty children 
were evaluated from two public schools in Joao Pessoa, Paraiba. All had their cognitive 
abilities tested. The socioeconomic and demographic information were collected thru a 
questionare. The children’s hearing and their central auditive processing were evaluated 
(sound orientation, Pediatric Speech Intelligibility–PSI, Dichotic Digits–DD and Random 
Gap Detection–RGDT). The Movement Assessment Battery–second edition (MABC-2) 
was used to evaluate the coordination development and the Child Sensory Profile-2 
(CSP2) was used for the sensory procesing evaluation. The analysis of the data used the 
SPSS Statistics, version 25.0 and the adopted significant value was 0,05. Descriptive 
analysis was executed with central trends method and the normality assumption was 
observed. The similarities between the tests variables of motor coordination and sensory 
processing with the CAP was measured with the t Student test and U from Mann-Whitney. 
The effect size (ES) from the difference between the groups was measured with the d 
coefficient from Cohen or r from Rosenthal. RESULTS: From the 60 children that were 
evaluated, 38.3% were classified with altered PAC and 61.7% with normal PAC, the 
average age ranged from 8.4 to 9.3 years old respectively and there was no difference in 
gender. The parents/care givers were approximately 37.4 years old with an income of R$ 
364.40 per person. Children with altered CAP had 69.6% of their parents/care givers with 
lower levels of education (OR = 2,16). The analysis of the results considered two groups 
of parent/care giver education: Group I (≤ middle school) and Group II (high school and 
college). In Group I, children with CAPD the DCD appeared in 8.3% and the dexterity 
manual test from MABC-2 showed a borderline association (p = 0,07). Based on the 
CSP2, the visual processing had an ES = 0.44, considered of medium magnitude. 
Children with CAPD, showed sensory differences in 8 of the 13 results of the CSP2. In 
Group II, there was no statistical difference in any of the motor coordination tests and 
based on the CSP2 the size of the effect was of medium magnitude of 5 of the 13 tests. 
The sensory differences were present in the results of 4 of the 13 results from CSP2. 
CONCLUSION: Children with lower education parents had a higher chance of having 
CAPD. In this study, the DCD was not related to CAPD; however, the manual dexterity 
was marginally associated with the children from Group I. Children with CAPD have more 
sensory differences than children of same age and these differences are lowered in 
groups whose parents have higher education.  
 

Descriptors: auditory perception; auditory processing; sensory functions; sensory 
processing; motor abilities; developmental coordination disorder; child 
development; child. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O desenvolvimento infantil é dinâmico e está em constante evolução. Ele é 

interdependente de estruturas neurobiológicas sadias e condições ambientais 

favoráveis para alcançar seu pleno potencial. Sabe-se que a experiência vivenciada 

pela criança em seu ambiente é capaz de moldar seu comportamento, e a epigenética 

afirma que essa modificação atinge a composição genética interferindo inclusive nas 

características da geração futura (Magalhães, 2013; Costa et al., 2018). 

Algumas crianças estão expostas a condições de vulnerabilidade que podem 

ser de ordem biológica ou ambiental. Prematuridade, negligência física e emocional 

são alguns exemplos capazes de interferir no processo de aprendizado motor, 

acadêmico, na aquisição de habilidades de linguagem e na competência 

socioemocional (Eickmann e Lima, 2007; Eickmann et al, 2016; Sameroff, 2010). 

Atrasos do desenvolvimento podem acontecer nessa população, e os primeiros 

sinais podem aparecer nos anos iniciais de vida, mas o impacto funcional muitas 

vezes só se torna evidente no período escolar, quando é exigido da criança o 

desempenho em tarefas que ela ainda não é capaz de realizar (Nascimento, 2012; 

Mazer, Bello e Bazon, 2009). 

O transtorno do processamento auditivo central, o transtorno do 

processamento sensorial e o transtorno do desenvolvimento da coordenação são 

exemplos de alterações do desenvolvimento que podem acometer as crianças nessa 

fase da vida. 

O transtorno do processamento auditivo central (TPAC) é definido como 

dificuldades em processar informações auditivas no sistema nervoso central, que não 

resultem de déficits atencionais, de linguagem e cognitivos (American Speech-

Language-Hearing Association [ASHA], 2005; AAA, 2010; British Society of Audiology 

[BSA], 2007). 

Por conseguinte, o comportamento da criança pode se modificar no ambiente 

escolar, onde muitas vezes ela é caracterizada como distraída, esquecida, inquieta, 

fala em excesso e é mais lenta. Podem existir dificuldades com o conceito de tempo e 

para concluir tarefas escolares, por isso muitas crianças não gostam da escola 

(Burleigh, McIntosh e Thompson, 2002). 
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O transtorno do processamento sensorial (TPS), por sua vez, acontece quando 

a criança tem dificuldade de receber o conjunto de informações sensoriais existentes 

no ambiente, interpretar e responder de forma adaptada à demanda da tarefa. As 

falhas podem aparecer no comportamento motor, social e emocional, e as crianças 

podem ter problemas na rotina e em seus papéis ocupacionais (Bundy e Murray, 

2002). 

A prevalência de TPS ainda é desconhecida na população. Ahn, Miller, 

Milberger e McIntosh (2004) verificaram 5,3% de incidência de TPS nas crianças em 

idade pré-escolar. Estimar essa prevalência ainda é algo que precisa ser confirmado, 

pois apenas testes de triagem foram utilizados numa pequena parte de uma 

comunidade, o que não permite generalizar para outras populações. 

Crianças com TPS podem apresentar problemas de sono, seletividade 

alimentar e de coordenação motora. Em crianças com transtorno do espectro autista 

(TEA) o processamento sensorial interfere nas habilidades de linguagem, no 

comportamento, na comunicação social e nas atividades motoras. Crianças nascidas 

prematuras têm mais chance de apresentar o TPS, que, por sua vez, interfere no 

engajamento e na realização das atividades de vida diária (AVDs). As alterações no 

processamento sensorial também estiveram associadas à função auditiva de crianças 

com implante coclear que apresentaram falhas na integração bilateral e 

sequenciamento motor (Vasak et al., 2015; Farrow e Coulthard, 2012; 

Wickremasinghe, 2013; Buffone, Eickmann e Lima, 2016; Nakagawa et al, 2016; 

Koester et al, 2014).  

O transtorno do desenvolvimento da coordenação (TDC) tem causa 

desconhecida e acomete entre 5% e 15% das crianças em idade escolar. Crianças 

com TDC têm o desempenho motor abaixo do esperado para a sua idade. Essa 

dificuldade é persistente e acarreta problemas no desempenho das atividades 

cotidianas sem haver relação com problemas neurológicos ou de outra ordem. 

Crianças com TDC dependem mais do cuidador para realizar as AVDs (APA, 2014; 

Hamilton, 2002; Silva e Beltrame, 2011). 

Crianças com TDC também têm prejuízo em seu comportamento 

socioemocional. Muitas delas não conseguem se envolver em jogos e brincadeiras 

coletivas; andar de bicicleta é extremamente desafiador. A consequência desse baixo 

engajamento com os pares e das experiências de insucesso diante de novos desafios 

motores é uma baixa percepção do sentimento de autoeficácia, depressão, ansiedade 
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e tendência a isolamento social (Hamilton, 2002; Silva e Beltrame, 2011; Pulzi e 

Rodrigues, 2015; Ruckser-Scherb et al, 2013; Zwicker, Harros e Klassen, 2013). 

As dificuldades que as crianças em idade escolar enfrentam em seu cotidiano 

permite perceber que muitas delas estão associadas aos transtornos descritos. Esse 

período de vida é o momento em que a criança desenvolverá sua habilidade cognitiva 

através do aprendizado acadêmico, que é interdependente das demais funções do 

SNC. O repertório de novas aquisições do desenvolvimento só é possível mediante a 

integridade das estruturas neurobiológicas e o estímulo ou a reabilitação que é 

realizada. 

Com base no exposto anteriormente, acredita-se que esses transtornos podem 

estar associados. Logo, a hipótese investigada no presente estudo é que crianças em 

idade escolar com TPAC têm mais TDC e TPS associados. 

Ao responder essa hipótese, sugere-se um olhar multiprofissional e capaz de 

ser sensível ao sofrimento dessa população. Isso é necessário para que intervenções 

possam ser propostas e acessíveis a essa população, uma vez que a assistência a 

transtornos leves do desenvolvimento muitas vezes não encontra espaço nos 

serviços de saúde pública. Além disso, pode-se contribuir com a geração de novos 

estudos sobre o desenvolvimento infantil na perspectiva multidisciplinar, dada a 

necessidade de enxergar a criança como um todo quando funções e habilidades 

cognitivas, motoras, de linguagem e socioemocionais são interdependentes. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Verificar o desenvolvimento da coordenação motora e as características do 

processamento sensorial de crianças com e sem transtorno do processamento 

auditivo central. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Verificar a associação entre as variáveis socioeconômicas e demográficas 

com o transtorno do processamento auditivo central; 

b) Conhecer o desempenho motor das crianças com e sem transtorno do 

processamento auditivo central; 

c) Caracterizar o perfil sensorial de crianças com o transtorno do 

processamento auditivo central; 

d) Verificar a associação do transtorno do desenvolvimento da coordenação e 

diferenças de processamento sensorial nas crianças com e sem transtorno 

do processamento auditivo central. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Neste capítulo será abordado o desenvolvimento infantil global a partir da 

apresentação dos seus diferentes domínios e funções. Esta revisão segue o 

encadeamento de ideias, e não a ordenação cronológica.   

 

3.1 O desenvolvimento infantil, seus domínios e funções 
 

A ocupação humana é complexa e necessária para que o indivíduo seja aceito 

socialmente e adquira condição de saúde e bem-estar. É na realização das atividades 

do cotidiano que a vida ganha sentido. Crianças são seres em constante aprendizado, 

e seu fazer ganha significado através da ação do interlocutor. Suas ações se 

repetem, e as evoluções no desenvolvimento acontecem de maneira cada vez mais 

complexa (Magalhães, 2013; Costa et al., 2013).  

O estudo sobre epigenética mostra que a experiência vivida é capaz de 

modelar o comportamento e as habilidades através da ativação ou inibição de um 

gene. A situação de vulnerabilidade de crianças e famílias modifica o funcionamento 

do sistema nervoso central (SNC), e alterações emocionais e comportamentais 

oriundas desse processo têm efeito a longo prazo na vida das crianças. Em 

contrapartida, experiências positivas se respaldam na neuroplasticidade para 

modificação da expressão gênica (Costa, 2018). 

Fatores biológicos, próprios da criança, como suas condições de nascimento, 

ausência de alterações cromossômicas, condições neurológicas e cuidado materno 

durante o pré-natal, associados a questões do ambiente, como desnutrição infantil, 

violência doméstica, entre outras, moldarão o desenvolvimento infantil nos primeiros 

anos de vida da criança. A repercussão dessa combinação de fatores para o 

desenvolvimento se mantém ao longo do tempo enquanto outras habilidades do 

desenvolvimento são adquiridas (Eickmann e Lima, 2007). 

Esses fatores determinantes têm influência sobre o desenvolvimento da 

criança a longo prazo. Por isso, as experiências vividas nos anos iniciais de vida e 

posteriormente no ambiente escolar são relevantes, uma vez que é nesse ambiente 

que as crianças desenvolvem processos cognitivos formais, ganham novas 

habilidades motoras, linguagem mais complexa e adquirem habilidades sociais. Esse 
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ambiente, se bem preparado, pode ser um fator de proteção para as crianças 

(Eickmann et al., 2016; Sameroff, 2010; Bissoli, 2014). 

Comportamentos atípicos surgem nessa população como consequência da 

exposição da criança a condições de vulnerabilidade. Nos primeiros anos de vida 

esses comportamentos podem passar despercebidos, mas é no período escolar que 

eles se tornam evidentes (Mazer, Bello e Bazon, 2009). Essas crianças em situação 

de vulnerabilidade têm mais chance de apresentar problemas de rendimento escolar, 

ter dificuldade de aprender tarefas do cotidiano e, como consequência, ter problemas 

de comportamento socioemocional (Nascimento, 2012; Mazer, Bello e Bazon, 2009). 

Essas alterações do desenvolvimento típico podem estar relacionadas a 

transtornos do desenvolvimento como o transtorno do processamento auditivo central, 

problemas de processamento sensorial e transtorno do desenvolvimento da 

coordenação que serão mais bem descritos a seguir. 

 

3.2 Transtorno do Processamento Auditivo (TPAC) 
 

Ao nascimento o sistema auditivo não está completamente desenvolvido; ele 

sofre modificações diante dos estímulos sonoros existentes no ambiente. A 

integridade das estruturas periféricas e centrais do aparelho auditivo é necessária 

para o desenvolvimento das habilidades auditivas (Kappel, Moreno e Buss, 2011). O 

sistema auditivo periférico é formado pela orelha externa, média e interna. A cóclea 

está presente na orelha interna e é responsável pela transdução da energia mecânica 

em elétrica, que é enviada ao SNC. A audição acontece quando todas as estruturas 

do sistema auditivo estão funcionando adequadamente (Lundy-Ekman, 2004; Lent, 

2010). A importância que a audição tem em todos os estágios da vida e, em especial, 

para o aprendizado acadêmico e social da criança aumenta a necessidade das 

investigações de suas funções não só pelos profissionais da audiologia, mas pelos 

demais membros da equipe multidisciplinar que trabalhará com essa criança (AAA, 

2010). 

O processamento auditivo (PA) envolve uma série de habilidades que vão 

desde a recepção até a percepção do estímulo recebido. Entre as habilidades 

envolvidas no PA estão a localização e lateralizarão do som, discriminação auditiva, 

fechamento auditivo, aspectos temporais da audição e outras (ASHA, 2005). O TPAC 
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acontece quando essas habilidades não funcionam ou funcionam aquém do padrão 

esperado para a idade (ASHA, 2005; AAA, 2010; BSA, 2012). 

Esse tipo de transtorno está associado a dificuldades em escutar e 

compreender a fala e complicações com relação ao desenvolvimento da linguagem e 

ao aprendizado (Jerger, Musiek, 2000). Crianças com TPAC não conseguem 

processar ou interpretar a mensagem auditiva emitida em um ambiente auditivamente 

complexo. Essa condição tende a interferir no comportamento no ambiente escolar. 

São crianças, na maioria das vezes, distraídas, esquecidas, inquietas, que têm 

dificuldade com o conceito de tempo, não completam as tarefas, não gostam da 

escola, falam excessivamente e são mais lentas (Burleigh, McIntosh e Thompson, 

2002). 

No TPAC, o sistema auditivo e a audição periférica estão íntegros; eles são 

capazes de ouvir sinais de fala fracos, mas quando escutam uma fala num ambiente 

com ruído, por exemplo, têm dificuldade de compreender a mensagem emitida. Por 

isso, são classificados como ouvintes ruins porque tendem a ignorar informações 

auditivas relevantes. Num ambiente de escuta degradada, a funcionalidade do 

sistema nervoso auditivo central dessas crianças é ineficiente e há um desempenho 

variável da tarefa (Jerger e Musiek, 2000; Burleigh, McIntosh e Thompson, 2002). 

Para identificar o TPAC é necessário excluir a existência de alterações 

cognitivas, de memória e linguísticas. O diagnóstico é feito a partir da história sobre 

as condições médicas, educacionais e de desenvolvimento, além de testes 

comportamentais e eletrofisiológicos (Jerger e Musiek, 2000). A seleção do tipo de 

teste a ser usado deve levar em consideração a idade da criança e quais habilidades 

auditivas precisam ser investigadas (AAA, 2005; Pereira e Schochat, 1997).  

Dois estudos que investigaram a maturação auditiva de crianças brasileiras 

verificaram que na idade escolar elas já têm a capacidade de responder a testes 

comportamentais, e essas habilidades tendem a melhorar quanto mais velha for a 

criança (Corona et al., 2005; Neves, Schochat, 2005). Vários testes comportamentais 

podem ser utilizados para verificar o processamento auditivo da criança; entre eles 

estão: o teste dicótico de dígitos (DD), que avalia a tarefa de integração binaural 

(habilidade de agrupar os componentes do sinal acústico em figura-fundo) e 

separação binaural (escuta direcionada de cada orelha separadamente) (Pereira e 

Schochat, 1997, Musiek, 1983); teste de inteligibilidade da fala pediátrica (Pediatric 

Speech Inteligibility — PSI) (avalia a habilidade de figura-fundo com apoio visual) 
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(Almeida, Campos, Almeida, 1988); e o teste de detecção de intervalo aleatório 

(Random Gap Detection Test — RGDT) (Keith, 2000). 

O TPAC é muitas vezes confundido com o transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), com transtornos auditivos periféricos, de ansiedade, opositor 

desafiador, atraso cognitivo e do desenvolvimento. É possível sua coocorrência com 

esses e outros transtornos como o distúrbio de aprendizagem, a dislexia e o 

transtorno de linguagem, porque as funções de memória e atenção também podem 

estar alteradas (Palfery e Duff, 2007; Jerger e Musiek, 2000; Burleigh, McIntosh e 

Thompson, 2002; Oliveira, Cardoso e Capelini, 2011; Oliveira, Murphy e Schochat, 

2013).  

Esse grupo de crianças merece uma atenção especial, pois tem atraso nas 

aquisições das habilidades auditivas. Neves e Schochat (2005) sugeriram que a 

estimulação auditiva deve ser implementada com essa população, não apenas com 

fins terapêuticos, mas para que essas habilidades auditivas possam ser 

desenvolvidas. 

O tratamento deve ter como parâmetro a necessidade particular de cada 

indivíduo. Os aspectos maturacionais e a idade devem ser levados em consideração 

nesse processo, bem como a presença ou não de outras condições clínicas 

associadas. O perfil de disfunção encontrado através da avaliação direcionará o tipo 

de terapia mais adequado (AAA, 2005). 

As intervenções devem ter um início o mais precoce possível para que a 

plasticidade do SNC possa ser explorada e o sucesso terapêutico maximizado. O tipo 

de abordagem terapêutica pode ser tanto top-down quanto bottom-up. A bottom-up 

enfoca a modificação das estruturas do funcionamento auditivo, como a melhora dos 

sinais acústicos, enquanto a top-down se respalda em habilidades cognitivas, 

metacognitivas e estratégias de linguagem, por exemplo (ASHA, 2005). 

Algumas modalidades de tratamento podem ser utilizadas na condução da 

intervenção com indivíduos com TPAC. Como exemplo pode-se citar a redução e/ou 

modificação do ruído do ambiente, treinamento auditivo, uso de aparelhos e 

dispositivos que auxiliem a percepção e discriminação auditiva, além de outras 

possibilidades como o empoderamento do sujeito acometido com TPAC através da 

informação e aumento do conhecimento sobre o transtorno (Palfery, Duff, 2007). 

O programa de treinamento auditivo tem sido uma modalidade de tratamento 

encontrada na literatura científica no Brasil. Zalcman e Schochat (2007) realizaram o 
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treinamento auditivo com 30 crianças entre 8 e 16 anos que fizeram a avaliação do 

PA antes e depois do treinamento, que teve duração de oito semanas, e verificaram 

melhora no comparativo antes e depois nos testes comportamentais do PAC 

utilizados. Francelino, Reis e Melo (2014) também utilizaram o treinamento auditivo 

para trabalhar as habilidades auditivas alteradas numa amostra de crianças de 7 a 10 

anos de idade. As mudanças foram verificadas por meio de testes eletrofisiológicos 

(P300 com estímulos acústicos binaurais). A intervenção foi composta por nove 

sessões individuais, com duração de uma hora cada, em cabine acústica. O antes e 

depois mostrou mudança no sistema nervoso auditivo central (SNAC). Pode-se dizer 

que o treinamento auditivo é eficiente para a melhora das habilidades auditivas de 

crianças. 

 

3.3 Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) 
 

O ser humano é essencialmente um ser sensorial. As experiências que o 

indivíduo vivencia no mundo ativam suas conexões cerebrais e geram uma imagem 

interna do ambiente externo. São os sistemas sensoriais os órgãos responsáveis por 

receber essas informações que têm componentes visuais, auditivos, de textura, de 

movimento e de cheiro. Apesar da uniformidade dos tipos de sensações existentes, 

as percepções e memórias geradas são únicas, pois cada indivíduo decodifica e 

interpreta o estímulo percebido de maneira diferente do outro (Dunn, 2017; Ayres, 

2005). 

A habilidade de receber essas informações sensoriais existentes, interpretar e 

responder a elas de forma organizada foi inicialmente nomeada de integração 

sensorial (IS). A teoria da IS se refere ao construto teórico, que visa compreender 

como o cérebro processa as sensações e as respostas de ordem motora, 

comportamental, emocional e de atenção (Bundy e Murray, 2002; Miller et al., 2007). 

O termo IS passou a ser utilizado seja para se referir a um processo 

neurológico responsável por organizar as sensações recebidas para a produção de 

uma resposta adequada à demanda, seja para identificar uma modalidade de 

avaliação e tratamento para crianças com transtorno do processamento sensorial 

(Ayres, 2005; Parham e Mailloux, 2010). 
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Em 2007, diante da necessidade de organizar a precisão diagnóstica, Miller et 

al. propuseram um nova nomenclatura para se referir a teoria, avaliação e tratamento 

da IS e passaram a adotar o termo processamento sensorial para se referir a teoria, 

TPS para o diagnóstico e integração sensorial para o tratamento baseado nos 

princípios de Ayres. 

A habilidade de desenvolver um processamento sensorial adequado é 

dependente da integridade das estruturas neurológicas e de experiências positivas no 

ambiente; a partir daí, habilidades são desenvolvidas. A autorregulação é uma função 

do SNC e está relacionada à forma como o indivíduo organiza as diferentes 

sensações existentes; também pode ser conhecida como modulação sensorial. Essa 

função é diferente para os diversos sistemas sensoriais do indivíduo (Miller et al., 

2007; Dunn, 2014). 

Um TPS acontece quando problemas de PS interferem de maneira negativa na 

rotina e nos papéis ocupacionais da criança (Miller et al., 2007). A prevalência do TPS 

na população ainda não é conhecida, porém um estudo preliminar utilizou o Perfil 

Sensorial Curto e verificou que o TPS está presente em cerca de 5,3% das crianças 

em idade pré-escolar (Ahn, Miller, Milberger, McIntosh, 2004). 

Existem vários instrumentos capazes de avaliar o processamento sensorial 

(PS) na população infantil, porém, para as crianças brasileiras, apenas um 

instrumento foi adaptado culturalmente, o Perfil Sensorial 2 (PS2). Trata-se de um 

instrumento capaz de verificar como a criança responde a situações do cotidiano. A 

interpretação do comportamento segue o modelo de Dunn (2014), que não determina 

a existência de um TPS, mas categoriza os comportamentos em quatro diferentes 

padrões, de acordo com o limiar neurológico do indivíduo, se alto ou baixo, e com o 

comportamento, se passivo ou ativo. São eles: 

• Registro (baixo): representa um alto limiar neurológico com uma 

autorregulação passiva. Indivíduos com essa característica tendem a não 

perceber informações sensoriais que são notadas pela maioria das pessoas. 

• Busca sensorial: alto limiar neurológico e autorregulação ativa. São crianças 

que buscam ativamente informações sensoriais no ambiente como estratégia 

para compensar as informações que não percebem. 

• Sensibilidade sensorial: corresponde a um baixo limiar neurológico e a uma 

autorregulação passiva. São crianças capazes de perceber informações que 

passariam despercebidas por outras pessoas. 
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• Evita sensação: baixo limiar neurológico com autorregulação ativa. Crianças 

que percebem as informações sensoriais que seriam irrelevantes para a 

maioria das pessoas e tentam, como estratégia, ou se retirar ou criar rotina e 

padrões de funcionamento para tentarem controlar a exposição a essas 

sensações (Dunn, 2014). 

 

Algumas dessas características de comportamento podem estar associadas ao 

TPS e interferir negativamente no cotidiano e aquisição de habilidades do 

desenvolvimento da criança. Vasak et al. (2015) verificaram uma correlação entre o 

PS e as dificuldades do sono em crianças de 0 a 3 anos. Aquelas que buscam mais 

sensação tendem a dormir menos durante o dia. O comportamento de sensibilidade 

sensorial esteve mais presente nas crianças que têm dificuldade em se organizar 

para dormir. Já o comportamento “evita sensação” esteve associado à qualidade do 

sono noturno, por exemplo.  

Os padrões de PS das crianças com transtorno do espectro autista (TEA) 

interferiram no comportamento adaptativo, na linguagem receptiva e na manutenção 

do foco durante as experiências de prática de linguagem receptiva e expressiva. O PS 

também influenciou o alerta de engajamento da criança com TEA, que pode, por 

vezes, promover oportunidades de comunicação social e envolvimento em atividades 

motoras (Tomchek, Little e Dunn, 2015). O comportamento de hiper-responsividade 

relacionado ao PS foi um preditor para o desenvolvimento da ansiedade em crianças 

com TEA (Green et al, 2012). 

Características do PS também foram estudadas em crianças prematuras. Bart 

et al. (2011) avaliaram crianças com 1 ano de idade nascidas prematuras e viram que 

elas têm mais TPS que aquelas nascidas a termo, mais especificamente problemas 

com a modulação sensorial que interferem negativamente no seu engajamento e 

participação nas atividades cotidianas. Piores resultados nos processamentos 

auditivo, tátil e vestibular e alterações nos quatro quadrantes do perfil sensorial 

também foram observados nessa população por Wickremasinghe e colaboradores 

(2013).  

Assim como a seletividade alimentar, outras dificuldades do desenvolvimento 

infantil também tiveram a associação com o PS investigado. Foi visto que a 

seletividade alimentar estava associada à sensibilidade sensorial e à ansiedade; isso 



12 

 

explica por que crianças ansiosas tendem a ser mais seletivas com os alimentos 

(Farrow e Coulthard, 2012). 

A coordenação motora também foi relacionada ao PS. Nakagawa et al. (2016) 

viram que o autocontrole tem papel na regulação do PS, que, por sua vez, contribui 

para a coordenação do movimento, ou seja, movimentos coordenados são 

dependentes da integração da informação sensorial. Além disso, o aprendizado da 

resposta adaptativa (adequada ao estímulo sensorial recebido) e a coordenação de 

movimentos são considerados produtos da recepção e integração eficiente do 

estímulo sensorial. 

Apenas um estudo correlacionou o PS a uma condição associada diretamente 

à função de audição. Num estudo que envolveu uma amostra de crianças com 

implante coclear verificou-se que elas tinham piores resultados nos testes que 

envolvem os sistemas vestibular e proprioceptivo do Sensory Integration and Praxis 

Test, especificamente na função de integração bilateral e sequenciamento. Isso faz 

pensar que as funções auditiva, vestibular e a coordenação motora podem estar 

interligadas (Koester et al., 2014). 

 

3.4 Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) 
 

O desenvolvimento motor foi a primeira área do desenvolvimento infantil a ser 

estudada. Trata-se de um processo complexo que está em constante evolução e tem 

seu início com o nascimento; os movimentos reflexos passam a ser modificados de 

acordo com as experiências de aprendizado. O primeiro ano de vida é o período de 

maior aquisição das habilidades motoras, que se tornam mais complexas e eficientes 

com o passar do tempo. Os movimentos que antes eram isolados passam a ser 

coordenados para que as atividades do cotidiano possam ser realizadas (Santos e 

Campos, 2010; Gallahue e Ozmun, 2005). 

O desenvolvimento motor amplo e fino acontece concomitantemente: enquanto 

a motricidade grossa é associada à aquisição da marcha, a fina verifica os aspectos 

do uso da mão associado à manipulação de objetos. Arias, Campos-Zanelli e 

Gonçalves (2010) e Arias et al. (2010) associaram o desenvolvimento da motricidade 

às funções cognitivas: quanto melhor a cognição mais chance de a criança ter bom 

desempenho motor; isso vale tanto para a motricidade fina como para a ampla. 
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Nesse processo de desenvolvimento, algumas crianças não conseguem 

adquirir as habilidades motoras com a mesma eficiência que as crianças da idade 

delas. O desajeitamento motor está geralmente presente e repercute no cotidiano 

dessas crianças. Essas crianças vêm sendo investigadas desde a década de 1970, 

quando eram inicialmente identificadas como portadoras da “síndrome da criança 

desastrada”. Esse termo foi substituído pelo “transtorno do desenvolvimento da 

coordenação”, que é um critério diagnóstico do DSM-V. A prevalência é em torno de 

5% a 15% em crianças em idade escolar, e sua causa ainda é desconhecida 

(Hamilton, 2002; APA, 2014; Kirby, Sugden e Purcell, 2014; Assumpção Jr e 

Kuczynski, 2011; Santos, Contreira, Caruzzo, Passos e Vieira, 2015). 

Para que a criança receba o diagnóstico de TDC é preciso que ela tenha sua 

aquisição e desempenho motor abaixo do esperado para sua idade. Também é 

preciso que isso se mantenha de maneira persistente com repercussões significativas 

nas suas atividades do dia a dia sem qualquer relação com problemas neurológicos. 

Algumas das queixas comuns são: dificuldade de se alimentar sozinha, de se vestir, 

de amarrar o sapato e de escovar os dentes, problemas na escrita e dificuldade de se 

socializar (APA, 2014; Hamilton, 2002; Silva e Beltrame, 2011). 

Os critérios de diagnóstico de TDC estão definidos no DSM-V da seguinte 

maneira: 

1) A aquisição e o desempenho da ação motora coordenada são 

significativamente piores quando comparam a criança a seus pares da 

mesma idade; 

2) As falhas de execução motora interferem de maneira negativa e persistente 

nas atividades diárias adequadas para a idade; 

3) Os primeiros sintomas aparecem no período do desenvolvimento e pode, 

inclusive, haver atraso nos marcos do desenvolvimento (sentar, engatinhar, 

andar…); 

4) Os problemas de coordenação motora não são explicados por deficiência 

intelectual, visual, neurológica ou de outra ordem (APA, 2014). 

 

Crianças com TDC têm muitas vezes o TDAH como coocorrência. O atraso 

cognitivo leve também pode ser observado nessa população e é uma importante 

avaliação para um diagnóstico diferencial, pois piores níveis cognitivos acarretam pior 

desempenho motor. Trata-se de um grupo heterogêneo cujos sintomas não 
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apresentam um sinal clínico definido que facilite o seu diagnóstico. Os critérios 

estabelecidos no DSM-V auxiliam na identificação, mas a literatura mostra a 

possibilidade de utilização do questionário Developmental Coordination Disorder 

Questionnaire (DCDQ), que é voltado para os pais, e o Movement Assessment 

Battery for Children — second edition (MABC-2), que é uma avaliação do 

desempenho da criança numa bateria de testes motores. O MABC-2 tem sido o teste 

mais adotado em pesquisas para a investigação do TDC (Hamilton, 2002; Maggi et al, 

2014; Montoro et al, 2016; Handerson, Sugden e Barnett, 2007; Toniolo e Capellini, 

2010). 

Crianças nascidas prematuras têm, em idade escolar, uma maior incidência de 

TDC e necessitam de mais ajuda para a realização de atividades de vida diária 

quando comparadas aos seus pares, o mesmo acontece para crianças de baixo nível 

socioeconômico na idade escolar (Maggi et al, 2014; Santos et al, 2015). 

Crianças com TDC não conseguem, na idade escolar, aprender habilidades 

motoras que seus pares já alcançaram e, por sua vez, têm mais dificuldade na 

aquisição de independência nas atividades de vida diária. O TDC traz repercussão 

para a participação social desses crianças que têm dificuldade de se envolver em 

atividades e brincadeiras; elas tendem a evitar jogos coletivos e não conseguem 

andar de bicicleta e jogar bola com os colegas, por exemplo. Problemas de 

aprendizagem e de escrita também existem nessa população (Hamilton, 2002; Silva e 

Beltrame, 2011; Pulzi e Rodrigues, 2015). 

As dificuldades no desempenho das atividades do brincar, escolares e de 

autocuidado são comuns na criança com TDC em idade escolar, prejudicando sua 

socialização e aprendizado acadêmico. Muitas vezes essa criança não consegue lidar 

com esses prejuízos emocionais, ocorrendo diminuição no seu senso de autoeficácia, 

o que interfere negativamente na sua qualidade de vida. Sintomas de depressão, 

ansiedade e comportamentos relacionados à baixa autoconfiança estão relacionados 

às dificuldades sociais existentes nessa população, quando comparadas aos seus 

pares (Ruckser-Scherb et al, 2013; Zwicker, Harris, Klassen, 2012). 

Diante da complexidade de problemas que essas crianças enfrentam, é 

necessária a preocupação em identificar o TDC o quanto antes e usar estratégia de 

intervenção capaz de minimizar as repercussões desse diagnóstico no cotidiano da 

criança. Há evidência de que o uso da Canadian Occupational Performance (CO-OP) 

como estratégia de intervenção permite que mesmo com os problemas motores 
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existentes a criança seja capaz de solucionar o problema e criar estratégias para 

conviver melhor com o TDC (Chan, 2007; Araújo, Magalhães e Cardoso, 2011; 

Araújo, Cardoso e Magalhães, 2019). 

Pensar nos problemas que crianças em idade escolar enfrentam no seu 

cotidiano permite perceber que muitos deles estão associados aos transtornos 

descritos. Esse período da vida é o momento em que a criança desenvolverá sua 

habilidade cognitiva através do aprendizado acadêmico, que é interdependente das 

demais funções do SNC. O repertório de novas aquisições do desenvolvimento só é 

possível mediante a integridade das estruturas neurológicas e o estímulo ou a terapia 

realizada. Um olhar multiprofissional e capaz de ser sensível ao sofrimento dessa 

população é necessário para que intervenções possam ser propostas e acessíveis a 

esse público, uma vez que a assistência a transtornos leves do desenvolvimento 

muitas vezes não encontra espaço nos serviços de saúde pública. 
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4 MÉTODOS 
 
 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

(CEP) com seres humanos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

sob o parecer 1.856.907 (Anexo A), em 7 de dezembro de 2016. A emenda de 

número 3.120.115 (Anexo B) foi submetida e aprovada em 27 de janeiro de 2019, de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde do Brasil, referente a pesquisas com seres humanos.  

A coleta de dados aconteceu nas Clínicas-Escola de Terapia Ocupacional e de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba e foi realizada no período de 

janeiro a outubro de 2017. 

 

4.1 Casuística 
 

Todos os participantes da pesquisa foram autorizados pelos seus pais ou 

responsáveis através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo C) e também formalizaram seu aceite através de sua assinatura no Termo de 

Assentimento (Anexo D). Foram convidadas a participar do estudo 115 crianças com 

idade entre 7 anos e 10 anos e 11 meses de idade, estudantes do 2° ao 5° ano do 

ensino fundamental de duas escolas públicas municipais de João Pessoa/PB. Destas, 

60 concluíram todos os procedimentos da pesquisa.  

 

4.1.1 Critérios de Inclusão 
 

Todas as crianças que participaram da presente pesquisa atenderam aos 

seguintes critérios de elegibilidade: 

• Estar matriculada em uma escola de ensino fundamental da rede pública 

municipal de João Pessoa/PB; 

• Estar com idade entre 7 anos e 10 anos e 11 meses no momento da 

avaliação; 

• Apresentar nível cognitivo satisfatório (≥ III-) de acordo com o teste triagem 

cognitiva Raven (Raven, Raven, Court, 1988); 
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• Ter resultado normal em todos os testes audiológicos: meatoscopia, 

audiometria tonal (≤ 25db) e imitanciometria (Lloyd e Kaplan, 1978).  

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas crianças com síndromes genéticas, malformações congênitas, 

deficiências sensoriais periféricas (visual e/ou auditiva), atraso cognitivo segundo o 

Raven, deficiência intelectual e distúrbios neurológicos. 

Das 60 crianças, sujeitos da presente pesquisa, 28 eram meninos e 32, meninas, que 

foram divididas em dois grupos: 

a) PAC normal (controle) — composto por 37 crianças que tiveram o resultado 

da avaliação do processamento auditivo central normal, de acordo com os 

critérios descritos no item 4.3.4 sobre os procedimentos; 

b) PAC alterado — fizeram parte desse grupo 23 crianças que falharam em 

pelo menos dois dos testes da avaliação do processamento auditivo central 

usados neste estudo. 

 
4.2 Materiais de Pesquisa 
 

A seguir serão descritos os equipamentos e instrumentos de pesquisa 

utilizados no presente estudo para a seleção dos participantes e a coleta de dados: 

1. Cabine acústica para a realização da Audiometria Tonal de dimensão 

externa 1500x1500x2045mm e dimensão interna 1450x1450x1920mm; 

2. Otoscópio Mark II 2.5V para a realização da meatoscopia; 

3. Imitanciômetro modelo FLUTE Plus — Inventis para a realização da 

imitanciometria;  

4. Audiômetro digital AVS-500 — Vibrasom, devidamente calibrado, para a 

realização da audiometria;  

5. iPod Shuffle/mp3 Apple com todas as faixas da avaliação do processamento 

auditivo gravadas no aparelho; 

6. Equipamento de processamento auditivo central Acústica Orlandi, modelo 

PA400, devidamente calibrado, e fones auriculares tipo TDH30, também da 

Acústica Orlandi; 

7. Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; 
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8. Formulários de pesquisa (TCLE, Termo de Assentimento e Questionário 

socioeconômico e demográfico); 

9. Kit de avaliação do MABC-2; 

10. Questionário Perfil Sensorial 2 — Criança, versão traduzida e adaptada 

culturalmente. 

 

4.3 Procedimentos 
 

As escolas foram selecionadas por conveniência, pela proximidade com o local 

da coleta de dados (UFPB). Foi necessária uma média de quatro encontros com a 

direção e a equipe de apoio pedagógico de cada escola (Escola A e Escola B) para 

esclarecer sobre os objetivos e a justificativa da pesquisa. Com a Escola A foi 

necessário realizar uma reunião de pais antes de qualquer procedimento de coleta de 

dados, para que eles pudessem tirar eventuais dúvidas sobre os procedimentos. Na 

Escola B foi feito esclarecimento à equipe escolar que se encarregou de orientar os 

pais quando necessário. A partir daí, tivemos acesso à relação dos alunos por turma, 

com data de nascimento e telefone. Essas relações foram analisadas e as crianças 

selecionadas de acordo com os critérios de inclusão e exclusão do estudo.  

A Figura 1 mostra o fluxograma com as diferentes fases da pesquisa para 

compreender melhor as etapas. 

O contato inicial com a família foi realizado por telefone. Foram agendadas as 

avaliações das crianças que precisavam comparecer ao local de pesquisa 

acompanhadas de um responsável maior de 18 anos de idade. Na véspera da data 

agendada, um novo contato telefônico foi realizado para confirmar as avaliações ou 

comunicar qualquer imprevisto e realizar o reagendamento. 
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa 

 
 

A maioria dos testes de triagem cognitiva (CPM) de Raven foi realizada 

previamente no ambiente escolar. As demais avaliações e formulários foram 

aplicados nas Clínicas-Escola de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da UFPB e 

levaram em torno de 1 hora e 30 minutos a 2 horas para serem concluídas. Quando 

da impossibilidade de realizar todos os procedimentos, foram reagendados uma nova 

data e horário para a finalização dos procedimentos da pesquisa. 
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4.3.1 Triagem Cognitiva 
 

Para realizar a triagem cognitiva das crianças elegíveis para o estudo foi 

utilizado o Teste de Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (Coloured Progressive 

Matrices — CPM) (Raven, Raven, Court, 1988). O CPM foi aplicado por duas 

psicólogas voluntárias, alunas do mestrado do Programa de Neurociências e 

Comportamento da UFPB.  

O CPM é composto por 36 itens subdivididos em 3 séries com 12 itens cada 

(A, Ab e B), agrupados em ordem de dificuldade crescente dentro de cada série. 

Cada item contém uma figura na qual falta uma parte que deve ser completada com 

um dos seis encaixes apresentados como possibilidade de solução. A criança tem 

que selecionar o encaixe correto para completar a figura e, assim, solucionar o item. 

Toda a série A é composta por figuras contínuas. Nas séries A, Ab e B, as 

figuras são um composto de três partes, em que a quarta parte forma um todo 

espacial e unificado logicamente. O resultado é obtido somando o número total de 

acertos em cada série, que são convertidos em percentil de acordo com o intervalo de 

idade da criança. Para esse estudo utilizou-se como referência a Tabela XXV — 

Normas do CPM para Escolas Públicas. O percentil, por sua vez, é classificado pela 

tabela de Interpretação dos Resultados, que varia de I a V, intelectualmente superior 

e intelectualmente deficiente, respectivamente. Foram incluídas nesse estudo as 

crianças classificadas entre os níveis I e III- (intelectualmente superior a 

intelectualmente médio) (Anexo E). 

O teste é de fácil aplicação e não exige treinamento prévio. A compreensão da 

tarefa pela criança não apresenta dificuldade, e sua aplicação não demora mais que 

20 minutos. O teste foi aplicado, individualmente, numa sala apropriada da própria 

escola. 

 

4.3.2 Caracterização dos sujeitos 
 

Os dados correspondentes às variáveis biológicas, socioeconômicas e 

ambientais foram obtidos através da aplicação de um formulário elaborado para 

pesquisa e respondido pelos pais ou responsáveis pela criança (Anexo F). 
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4.3.3 Avaliação Auditiva 
 

A avaliação auditiva foi realizada previamente às avaliações do processamento 

auditivo por três fonoaudiólogas especialistas em audiologia. Os testes audiológicos 

realizados foram: 

- Inspeção do meato acústico externo para verificar possíveis impedimentos 

à realização do exame. 

- Audiometria tonal: com o objetivo de selecionar os indivíduos com 

acuidade auditiva normal, ou seja, limiares de audibilidade até 20dB NA 

(ANSI 69) na audiometria tonal e resultados normais considerando os 

valores estabelecidos por Santos e Russo (1986) e Jerger (1970) na 

audiometria vocal. Foi realizada por via aérea, nas frequências de 250 a 

8000Hz. 

- Medidas de imitanciometria: compostas por (a) timpanometria e (b) 

pesquisa de reflexos acústicos para avaliar a função da orelha média e a 

integridade do reflexo acústico do músculo estapédio. Foi adotado como 

critério de inclusão a presença de curvas timpanométricas do tipo A e 

presença dos reflexos acústicos ipsilateral para as frequências de 500Hz, 

1000Hz e 2000Hz (Jerger,1970).  

 

Só realizaram as avaliações do processamento auditivo as crianças cujos 

testes audiológicos estavam dentro da normalidade. 

 

4.3.4 Avaliação do Processamento Auditivo Central 
 

Para avaliação do processamento auditivo foram selecionados os testes de 

localização sonora em cinco direções (TL) (Pereira, 1993), de inteligibilidade da fala 

pediátrica (PEDIATRIC SPEECH INTELIGIBILITY — PSI) (Ziliotto, Kalil e Almeida, 

1997), dicótico de dígitos (DD) (Santos e Pereira, 1997) e detecção de intervalo 

aleatório (RANDOM GAP DETECTION TEST — RGDT) (Keith, 2000), descritos a 

seguir. 
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• Teste de Localização Sonora (TL): utilizado para avaliar a capacidade de 

identificação da origem do som. O sino é usado como instrumento, e o 

estímulo é aplicado em cinco direções. A referência de normalidade é de no 

mínimo quatro acertos. 

• Teste de Inteligibilidade da Fala Pediátrica (PSI): é aplicado para avaliar a 

habilidade de figura-fundo para sons verbais. Neste teste, dez frases 

correspondentes a figuras de ação são apresentadas. Na mesma orelha, 

simultaneamente, é apresentada uma história infantil. O nível de 

apresentação das sentenças é fixo em 40dB NS, tendo como referência os 

limiares tonais médios. Para esse estudo foi utilizada apenas a condição 

ipsilateral. A relação sinal/ruído foi de 0dB, -10dB e -15dB, e é considerado 

acerto quando a mensagem competitiva ipsilateral (MCI) for > 80% de 

acertos, > 70% de acertos e > 60% de acertos nas respectivas relações 

sinal/ruído (Anexo G).  

• Dicótico de Dígitos: é utilizado para verificar a integração e a separação 

binaural. Neste estudo, foi selecionado para avaliar a habilidade de 

integração binaural. Quatro números são apresentados simultaneamente 

nas duas orelhas, numa combinação aleatória, numa sequência de 20 

repetições. O critério de normalidade, considerando as crianças entre 7 e 10 

anos de idade, segue o seguinte padrão: 

- 7–8 anos: OD ≥ 85% de acertos; OE ≥ 82% de acertos; 

- ≥ 9–10 anos: OD ≥ 95% de acertos; OE ≥ 95% de acertos (Anexo H). 

• Detecção de Intervalo Aleatório ou Random Gap Detection Test (RGDT): o 

teste avalia a habilidade auditiva de resolução temporal. É um teste binaural, 

em que o sujeito ouvirá simultaneamente dois estímulos em intervalos que 

variam de 2 a 40ms. Os pares de tons são apresentados nas frequências de 

500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz. O objetivo é estabelecer o limiar de 

detecção de gaps. Entre as apresentações pode haver gaps de 2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30 ou 40ms ou nenhum gap inserido. Esse intervalo, ou gap, tanto 

pode aumentar como diminuir, aleatoriamente, de uma apresentação para a 

outra. O limiar de gap é calculado para cada frequência pesquisada; em 

seguida, é realizado um cálculo médio entre os limiares de gap das quatro 

frequências. O paciente deverá indicar com um dedo ou dois se ouviu um ou 
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dois tons, respectivamente. O teste deve ser realizado na intensidade de 

50dB NS. O critério de normalidade para crianças de 7 anos ou mais para a 

média das quatro frequências sonoras é ≤10ms (Anexo I). 

 

Foram classificadas como portadoras do Transtorno do Processamento 

Auditivo Central (TPAC) as crianças que tiveram alteração em dois ou mais testes 

utilizados na avaliação do processamento auditivo. 

 

4.3.5 Avaliação do Desenvolvimento da Coordenação Motora 
 

Para avaliar o desempenho motor das crianças foi utilizado o kit original do 

Movement Assessment Battery for Children — 2 (MABC-2) (Anexo J). O MABC-2 é 

recomendado para a identificação de transtorno do desenvolvimento da coordenação 

motora de crianças. Ele auxilia o examinador a observar como a criança desempenha 

uma determinada tarefa e a identificar as características do comportamento que ela 

apresenta. O MABC-2 foi validado para o Brasil por Valentini et al. (2014), e os 

resultados padronizados da versão original do teste podem ser considerados para as 

crianças brasileiras. 

Pode ser aplicado com crianças e adolescentes de 3 a 16 anos de idade. É 

uma bateria composta por oito testes motores para cada faixa ou banda de idade: 

banda 1 — crianças de 3 a 6 anos; banda 2 — crianças de 7 a 10 anos; banda 3 — 

11 a 16 anos. Para este estudo, será considerada apenas a banda 2. 

O seu resultado permite classificar as crianças em três categorias: sem 

dificuldades de movimento (acima do percentil 15); em risco de dificuldade de 

movimento (entre os percentis 5 e 15); com dificuldade significativa de movimento 

(abaixo do percentil 5). Para este estudo, crianças com percentil abaixo de 15 foram 

consideradas com TDC, uma vez que elas podem estar enfrentando dificuldades no 

desempenho de tarefas do cotidiano dependentes da coordenação motora. 

 

4.3.6 Avaliação do Processamento Sensorial 
 

O processamento sensorial foi verificado através do Child Sensory Profile 2 

(CSP2) (Anexo K), versão adaptada culturalmente para o Brasil (Anexo L) (DUNN, 

2014). O CSP2 é um teste padronizado, desenvolvido para avaliar o processamento 
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sensorial de crianças de 3 anos a 14 anos e 11 meses de idade. Ele é composto por 

86 itens agrupados de acordo com os sistemas sensoriais — processamentos 

auditivo (1 a 8), visual (9 a 15), tátil (16 a 26), de movimento (27 a 34), posição do 

corpo (35 a 42) e sensorial oral (43 a 52) — e com as respostas comportamentais — 

conduta (53 a 61), resposta socioemocional (62 a 75) e resposta atencional (76 a 86) 

associadas ao processamento sensorial. 

Cada item corresponde à frequência com que um comportamento ocorre, numa 

escala Likert que varia de 0 a 5, em que as opções são: não se aplica, quase nunca, 

ocasionalmente, metade das vezes, frequentemente e quase sempre, 

respectivamente.  

Esses mesmos 86 itens são reagrupados para formar os 4 quadrantes: busca 

sensorial, evita sensação, sensibilidade sensorial e baixo registro. O escore bruto do 

teste é feito a partir da somatória dos valores dos itens de cada subgrupo e 

transferido para o quadro de classificação dos resultados que categoriza o 

processamento sensorial dos subgrupos em: muito menos que os outros (-2 DP), 

menos que os outros (-1 DP), exatamente como os outros, mais que os outros (+1 

DP) e muito mais que os outros (+2 DP). 

O CSP2 não diz se a criança tem ou não um TPS, mas ele sugere que crianças 

nos extremos da curva de normalidade possam estar enfrentando dificuldades em 

gerar respostas adaptativas diante da informação sensorial presente nas atividades 

do cotidiano. Para este estudo, as crianças cujo resultado dos diferentes 

processamentos sensoriais caíram no intervalo dos desvios padrão (≤ -1 DP e ≥ +1 

DP) da curva foram categorizadas com diferença sensorial (Figura 2). 
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Figura 2. Classificação do resultado do CSP2 

 
 

Este questionário foi aplicado por duas terapeutas ocupacionais e uma auxiliar 

de pesquisa (estudante do último período do curso de Terapia Ocupacional) aos pais 

ou responsáveis pela criança. Demorou entre 30 minutos a 1 hora para ser concluído, 

dependendo da capacidade do responsável em compreender as instruções do teste. 

Diferença Sensorial Diferença Sensorial 
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Como adaptação, para a indicação da resposta foi construída uma escala Likert visual 

para facilitar a compreensão do entrevistado (Figura 3). 
 

Figura 3. Modelo de escala Likert para aplicação do Perfil Sensorial 2 
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4.4 Análise dos Dados 
 

Os dados foram inseridos e tabulados no Excel e transportados para o software 

SPSS Statistics, versão 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EUA). O valor de significância 

estatística adotado foi igual a 5% (p ≤ 0,05). A base teórica utilizada para a análise 

estatística apresentada está descrita de forma pormenorizada por Field (2017). 

A análise estatística dos dados do estudo foi realizada usando como base a 

amostra de 60 indivíduos organizados em dois grupos: Grupo PAC Alterado (n = 23) e 

Grupo PAC Normal (n = 37). Para caracterização da amostra foi realizada uma 

análise descritiva com medidas de tendência central.  

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar o pressuposto de 

normalidade do Grupo PAC Alterado. Não foi necessário realizar o procedimento com 

o Grupo PAC Normal, pois este apresenta número amostral grande o suficiente para 

considerar a utilização direta de testes paramétricos em virtude do Teorema Central 

do Limite. 

Para as análises envolvendo pelo menos uma distribuição que violou o 

pressuposto de normalidade, optou-se por utilizar testes não paramétricos, uma vez 

que a utilização de um teste paramétrico em um conjunto de dados com distribuição 

não normal poderia levar ao enviesamento dos cálculos. Para as análises envolvendo 

apenas distribuições que não violaram o pressuposto de normalidade, optou-se por 

utilizar testes paramétricos 

Para comparar os grupos em relação às medidas de tendência central e de 

dispersão das pontuações nos testes de processamento sensorial e coordenação 

motora foram utilizados os testes t de Student (paramétrico) e U de Mann-Whitney 
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(não paramétrico). O tamanho do efeito da diferença entre os grupos foi medido por 

meio do cálculo dos coeficientes d (Cohen, 1992) ou r (Rosenthal, 1991). 
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5 RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados e as análises encontrados nas 60 

crianças estudadas.  

 

5.1 Caracterização da Amostra 
 

Todas as crianças tinham idade entre 7 anos e 10 anos e 11 meses; seus 

responsáveis tinham uma média de 37,4 anos (DP = 12,5). A maioria dessas famílias 

tem renda familiar per capita inferior a R$ 364,40. A Tabela 1 mostra a caracterização 

da amostra de acordo com o resultado do PAC. Das 60 crianças da amostra, 23 

(38,3%) foram diagnosticadas com TPAC e 37 (61,7%) pertencem ao grupo com PAC 

normal. As crianças com TPAC tinham idade média de 8,4 meses (DP = 0,9); a média 

de idade das com PAC normal subiu para 9,3 anos (DP = 1). Embora a diferença de 

idade entre os grupos não tenha relevância estatística, observa-se que as crianças 

mais velhas tendem a responder melhor aos testes de PAC. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra das 60 crianças estudadas 

Variáveis biológicas, 
socioeconômicas e demográficas 

PAC Alterado PAC Normal  

Média DP Média DP  

Idade da criança na avaliação (anos) 8,4 0,9 9,3 1  

 N % N %  
Sexo      

Masculino 10 43,5 18 48,6  

Feminino 13 56,5 19 51,4 OR = 0,81  

Renda per capita (SM*)      

≤ ½ 19 82,6 29 78,4  

OR = 1,31 ≥ ½  4 17,4 8 21,6 

Escolaridade do responsável      

≤ nível fundamental 16 69,6 19 51,3  

 Nível médio e superior 7 30,4 18 48,7 OR = 2,16 
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A partir deste resultado, a análise foi feita de duas maneiras: a primeira 

considera o grupo das 60 crianças, que será chamado de Grupo I (Tabela 2 e Figura 

6); a segunda separa o grupo de crianças cujos pais têm nível de escolaridade acima 

ou igual ao nível médio (n = 25), que será chamado de Grupo II, (Tabela 3 e Figura 7) 

na tentativa de evitar uma variável de confusão.  

 

5.2 Avaliação da Coordenação Motora e Processamento Sensorial 
 

O resultado do teste de coordenação motora (MABC-2) mostrou que, na 

amostra estudada (n = 60), o TDC apareceu em 11,67% (n = 7) da população (Figura 

4). Se forem consideradas apenas as crianças que demonstraram o PAC alterado, a 

incidência do TDC foi de 21,74% (Figura 5).  

Figura 4. Frequência de casos de TDC de acordo com o MABC-2 
 

 

 
Figura 5. Frequência de casos de TDC de acordo com o MABC-2 dividido, pelo resultado do 

processamento auditivo. 
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A Tabela 2 considera o Grupo I e apresenta as medidas de tendência central e 

de dispersão das pontuações nos testes de coordenação motora e de processamento 

sensorial de acordo com o resultado do PAC. Verifica-se que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Para o teste de destreza manual do 

MABC-2 essa diferença estatística foi marginal (p = 0,07). Em relação ao perfil 

sensorial, se levarmos em consideração o tamanho do efeito (TE), o resultado do 

processamento visual (TE = 0,44) mostra uma relação de magnitude média entre os 

grupos, ou seja, há diferença no processamento visual de crianças com e sem TPAC.  
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Tabela 2. Valores descritivos e análise comparativa dos grupos em relação às 
pontuações nos testes de coordenação e de processamento sensorial 

 Variável PAC n Média DP Mediana Mín. Máx. p T.E. 

M
AB

C
-2

 

Destreza manual 
Normal 37 76,89 30,38 95,00 9,00 99,90 

0,07b 0,23r 

Alterado 23 60,16 36,37 75,00 5,00 99,90 

Habilidade com 
bola 

Normal 37 35,62 29,39 25,00 1,00 95,00 
0,37b 0,12r 

Alterado 23 29,65 29,02 25,00 0,50 91,00 

Equilíbrio 
Normal 37 91,51 21,53 99,90 9,00 99,90 

0,18b 0,17r 

Alterado 23 77,63 33,87 99,50 11,00 99,90 

Geral 
Normal 37 83,56 26,64 95,00 16,00 99,90 

0,09b 0,21r 

Alterado 23 67,76 37,29 84,00 5,00 99,90 
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Busca sensorial 
Normal 37 48,78 19,22 49,00 5,00 94,00 

0,79a 0,06d 

Alterado 23 50,04 15,81 50,00 22,00 84,00 

Evita sensação 
Normal 37 45,84 18,30 47,00 9,00 81,00 

0,68b 0,05r 

Alterado 23 48,39 17,16 43,00 26,00 76,00 

Sensibilidade 
sensorial 

Normal 37 43,05 14,54 43,00 17,00 83,00 
0,52a 0,19d 

Alterado 23 45,78 18,27 51,00 18,00 76,00 

Baixo registro 
Normal 37 41,97 19,26 40,00 7,00 98,00 

0,36a 0,25d 

Alterado 23 46,74 20,25 42,00 17,00 90,00 

Sistema auditivo 
Normal 37 20,00 7,74 20,00 8,00 39,00 

0,62a 0,13d 

Alterado 23 21,00 7,40 21,00 10,00 33,00 

Sistema visual 
Normal 37 14,86 5,77 15,00 6,00 29,00 

0,13a 0,44d 

Alterado 23 17,39 7,02 18,00 4,00 30,00 

Sistema tátil 
Normal 37 21,11 11,72 20,00 0,00 55,00 

0,27a 0,30d 

Alterado 23 24,57 11,75 25,00 8,00 43,00 

Movimento 
Normal 37 18,86 7,49 19,00 4,00 36,00 

0,49a 0,20d 

Alterado 23 20,26 7,78 20,00 8,00 35,00 

Posição do corpo 
Normal 37 13,24 6,90 14,00 0,00 28,00 

0,56b 0,07r 

Alterado 23 15,52 8,47 12,00 7,00 35,00 

Processamento 
sensorial oral 

Normal 37 23,24 9,96 22,00 0,00 45,00 
0,65a 0,12d 

Alterado 23 24,43 10,26 26,00 7,00 42,00 

Conduta 
Normal 37 20,22 9,69 20,00 0,00 45,00 

0,23a 0,30d 

Alterado 23 23,17 8,68 24,00 11,00 44,00 

Resposta 
socioemocional 

Normal 37 32,57 13,65 33,00 6,00 68,00 
0,52a 0,17d 

Alterado 23 30,17 14,41 27,00 5,00 55,00 

Atenção 
Normal 37 26,03 9,91 29,00 10,00 45,00 

0,11b 0,20r 

Alterado 23 32,39 15,36 31,00 12,00 90,00 

Teste t de Student para amostras independentes (a) e Teste U de Mann-Whitney (b).  
Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito. 
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O CSP2 tem uma modalidade diferente de análise do resultado; ele classifica o 

resultado numérico bruto de acordo com o comportamento: se a criança responde 

mais ou menos que a população normativa a um determinado estímulo. Algumas 

diferenças de resultado entre os grupos PAC normal e PAC alterado foram 

observadas e estão apresentadas na Figura 6. 

De acordo com a Figura 6, crianças com PAC alterado apresentaram 

diferenças sensoriais para 8 dos 13 resultados do teste: busca sensorial, 

sensibilidade sensorial, sistema visual, sistema tátil, movimento, sensorial oral, 

conduta e atenção. Em todos eles as crianças respondem mais a essas diferenças, 

ou seja, elas buscam mais e ao mesmo tempo são mais sensíveis a estímulos 

visuais, táteis, de movimento e sensoriais orais, e esses comportamentos interferem 

na sua conduta e atenção. 

Para o grupo PAC normal, as diferenças sensoriais estão presentes em 6 dos 

13 resultados: busca sensorial, evita sensação, sensibilidade sensorial, movimento, 

resposta socioemocional e atencional. Essas crianças respondem mais para essas 

diferenças e pode-se dizer que elas buscam, evitam e são mais sensíveis ao 

movimento, e isso acarreta alteração no comportamento socioemocional e de atenção 

(Figura 6). 
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Fonte: Dunn, 2014 

 

A Tabela 3 apresenta as medidas de tendência central e de dispersão das 

pontuações nos testes de coordenação motora e de processamento sensorial para o 

Grupo II (n = 25). Os resultados reproduzidos na Tabela 3 mostram que não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos para nenhuma das pontuações 

nos testes de coordenação motora e processamento sensorial. Porém, por se tratar 

de uma amostra pequena, deve-se considerar o tamanho do efeito (TE) apresentado.  

Não houve diferença entre os grupos PAC normal e alterado para o MABC-2. 

Já para o CSP2 apresentado na Tabela 3, o TE foi considerado médio para 5 dos 13 

testes, a saber: sensibilidade sensorial, baixo registro, sistema visual, tátil e 

comportamento de atenção. Ou seja, existe diferença entre os grupos para esses 

resultados. 
 

6 
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Tabela 3. Valores descritivos e análise comparativa dos grupos em relação às 
pontuações nos testes de coordenação motora e de processamento 
sensorial, considerando apenas os indivíduos cujos pais têm escolaridade 
igual ou maior que o nível médio. 

 Variável PAC n Média DP Mediana Mín. Máx. p T.E. 

M
AB

C
-2

 

Destreza manual 
Normal 18 121,64 221,68 93,00 9,00 999,00 

0,26 0,23r 
Alterado 7 61,43 30,15 63,00 9,00 99,00 

Habilidade com 
bola 

Normal 18 33,28 29,23 25,00 1,00 84,00 
0,39 0,18r 

Alterado 7 20,86 18,74 25,00 2,00 50,00 

Equilíbrio 
Normal 18 190,47 294,95 99,50 16,00 999,00 

0,99 0,00r 
Alterado 7 208,39 350,13 99,90 25,00 999,00 

Geral 
Normal 18 78,75 32,71 96,50 16,00 99,90 

0,23 0,25r 
Alterado 7 70,13 35,77 84,00 5,00 99,90 
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Busca sensorial 
Normal 18 45,22 15,47 48,00 19,00 67,00 

0,77a 0,13d 
Alterado 7 43,14 15,85 46,00 22,00 71,00 

Evita sensação 
Normal 18 40,83 16,04 42,50 13,00 72,00 

0,98a 0,01d 
Alterado 7 40,71 14,52 39,00 26,00 67,00 

Sensibilidade 
sensorial 

Normal 18 40,56 12,32 41,00 19,00 60,00 
0,49a 0,51d 

Alterado 7 46,86 21,68 58,00 22,00 74,00 

Baixo registro 
Normal 18 36,78 12,44 39,00 9,00 54,00 

0,46a 0,37d 
Alterado 7 41,43 18,07 36,00 26,00 71,00 

Sistema auditivo 
Normal 18 18,61 7,18 18,00 8,00 31,00 

0,92a 0,04d 
Alterado 7 18,29 7,70 16,00 10,00 32,00 

Sistema visual 
Normal 18 12,56 5,01 12,50 6,00 26,00 

0,19a 0,69d 
Alterado 7 16,00 7,48 17,00 7,00 30,00 

Sistema tátil 
Normal 18 17,72 9,00 17,50 ,00 37,00 

0,31a 0,49d 
Alterado 7 22,14 11,41 25,00 11,00 43,00 

Movimento 
Normal 18 17,67 7,22 18,50 4,00 29,00 

0,65a 0,21d 
Alterado 7 16,14 8,09 12,00 8,00 28,00 

Posição do corpo 
Normal 18 11,39 4,45 12,00 2,00 19,00 

0,96a 0,02d 
Alterado 7 11,29 4,11 10,00 8,00 18,00 

Processamento 
sensorial oral 

Normal 18 22,33 9,73 21,50 9,00 45,00 
0,76a 0,16d 

Alterado 7 23,86 14,11 26,00 7,00 42,00 

Conduta 
Normal 18 17,94 6,96 16,50 9,00 30,00 

0,56a 0,27d 
Alterado 7 19,86 8,34 18,00 11,00 33,00 

Resposta 
socioemocional 

Normal 18 29,56 11,61 33,00 14,00 49,00 
0,778 0,06r 

Alterado 7 26,43 13,01 25,00 7,00 45,00 

Atenção 
Normal 18 24,72 10,46 26,00 10,00 45,00 

0,422a 0,37d 

Alterado 7 28,57 10,86 31,00 12,00 41,00 

Teste t de Student para amostras independentes (a) e Teste U de Mann-Whitney (b).  
Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito. 
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Fonte: Dunn, 2014 

 

O comparativo dos resultados entre os Grupos I e II mostra que ambos têm o 

desenvolvimento da coordenação normal. A análise estatística de acordo com o 

resultado do PAC mostrou associação marginal para a destreza manual e o resultado 

geral do MABC-2 no Grupo I. 

Para o processamento sensorial, a diferença entre os Grupos I e II foi maior. 

De acordo com o TE, no Grupo I apenas o sistema visual esteve associado ao 

resultado do PAC. As crianças com PAC alterado respondem mais aos estímulos 

visuais que seus pares sem alteração do PA.  

No Grupo II, o TE mostrou associação entre o PA com a sensibilidade sensorial 

e o baixo registro. Crianças com PAC alterado têm mais sensibilidade ou não 

7. . 
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registram a informação sensorial dos sistemas visuais e táteis, gerando diferença no 

comportamento de atenção. 

Em relação ao resultado normativo do CSP2, no Grupo II, o grupo com PAC 

alterado tem mais diferenças sensoriais que o grupo com PAC normal. As diferenças 

sensoriais das crianças com PAC normal estão relacionadas às questões do 

ambiente, e não com problemas de processamento sensorial em si (Figura 7). 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Neste capítulo será realizada a análise crítica dos resultados encontrados com 

base na literatura revisada. 

A discussão segue a ordem de apresentação dos resultados, em que primeiro 

se discute a caracterização da amostra e em seguida os resultados dos testes de 

coordenação motora e de processamento sensorial relacionados ao PA de acordo 

com os grupos de análise de resultados estabelecidos, o Grupo I (n = 60), formado 

por todas as crianças da amostra, e o Grupo II, formado por uma subamostra das 

crianças do Grupo I (n = 25), cujos pais têm nível de escolaridade médio e superior 

(Tabela 1). 

Em toda a discussão, optou-se por utilizar a mediana como medida de 

tendência central para a análise, por acreditar que ela é mais representativa para a 

população estudada. 

 

6.1 Caracterização da Amostra 

 

Como já apresentado no capítulo anterior, a amostra foi composta por 60 

crianças, 28 meninos e 32 meninas. O grupo com PAC alterado foi composto por 

43,5% de meninos e 56,5% de meninas e não houve associação entre a variável 

gênero e o resultado do PAC (OR = 0,81). Esse resultado corrobora com o estudo de 

Engelmann e Ferreira (2009), que não observou diferença estatística entre os grupos 

em relação ao gênero e à idade. O objetivo desses autores foi avaliar a relação entre 

o PA e as dificuldades de aprendizagem de 21 alunos entre 7 e 11 anos de idade. As 

crianças foram classificadas em dois grupos: com e sem dificuldade de 

aprendizagem. A hipótese era de que crianças com dificuldade de aprendizagem, 

avaliadas pelas habilidades de leitura e escrita, teriam mais problemas de PA, porém 

o resultado mostrou que não houve diferença entre os grupos. Os autores atribuíram 

esse resultado à inclusão na amostra das crianças com repetência do ano escolar; 

outra possibilidade seria a não realização de avaliação cognitiva com as crianças por 

causa da ausência de pesquisador disponível para tal.  
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O TPAC esteve presente em 38,3% da amostra. No momento da avaliação, as 

crianças com PAC alterado estavam com idade média de 8,4 anos (DP = 1), 

enquanto as crianças com o PAC normal tinham 9,3 anos (DP = 1) (Tabela 1). Vilela 

et al. (2012) encontraram essas mesmas médias de idade dentro dos seus grupos de 

estudo com PAC normal e alterado.  

Embora a diferença de idade entre os grupos não tenha relevância estatística, 

observa-se que as crianças mais velhas tendem a responder melhor aos testes de 

PAC, uma vez que o SNAC está mais amadurecido. Essa informação não é diferente 

de outros estudos que mostram a influência positiva da neuromaturação auditiva no 

desempenho dos testes comportamentais do PA (Neves e Schochat, 2005; Tomlin e 

Rance, 2016; Corona et al., 2005). Pereira et al. (2005) estudaram crianças de 3 a 12 

anos de idade e verificaram que aos 9 anos elas são capazes de responder com mais 

precisão ao teste de memória sequencial verbal. Apesar de ser uma habilidade 

auditiva diferente das investigadas na presente pesquisa, quanto mais velha for a 

criança, o fator idade remete à possibilidade do amadurecimento das funções de 

percepção auditiva. 

Barreira, Branco-Barreiro e Samelli (2011) encontraram um resultado diferente 

do apresentado e não observaram diferença de idade para detecção do gap na 

habilidade de resolução temporal. Isso pode ser resultado do teste de escolha ter sido 

diferente do utilizado na presente pesquisa, como também pela possibilidade de essa 

habilidade do PA amadurecer em idades mais precoces.  

Todas as crianças da amostra são estudantes de escola pública. A maioria 

delas vivem em famílias economicamente desfavorecidas, cuja renda per capita 

familiar foi inferior a meio salário mínimo, logo ambos os grupos estudados, PAC 

normal e alterado, pertencem a uma população economicamente vulnerável. Não foi 

observada diferença estatística entre a variável renda e o resultado do PAC neste 

estudo, porém essa pode ser uma condição que influenciou o aumento no índice de 

TPAC na amostra estudada. Diante dessa inferência, o fator socioeconômico deve ser 

discutido, pois, de acordo com a literatura, o nível socioeconômico baixo é 

considerado um fator de risco para o desenvolvimento infantil (Bradley e Corwyn, 

2002). 

O estudo de Balen, Boeno e Liebel (2010) corrobora com o presente estudo na 

medida em que não encontra influência do nível socioeconômico com os resultados 

do PA para a habilidade de resolução temporal medida pelo RGDT e GIN. Foram 
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incluídas no estudo crianças de escola púbica e privada, por acreditarem que a 

diferença entre o tipo de escola caracterizava a diferença entre classes, o que 

influenciaria o resultado dos testes de resolução temporal. Os autores comentam a 

necessidade de novos estudos que verifiquem a associação entre o perfil 

socioeconômico da criança com outros testes do PAC. 

Souza et al. (2015) afirmam que crianças que têm recursos e estímulos 

limitados no ambiente familiar têm mais prejuízo no desenvolvimento de suas 

habilidades auditivas. Dillenburg et al. (2017) apontam para a restrição do acesso a 

bens de consumo e participação em atividades de cultura, esporte e lazer que esse 

grupo populacional está submetido. Assim, a qualidade da estimulação ambiental e 

consequentemente o desenvolvimento infantil dessa população é diferente, pois os 

pais dessas crianças estão tentando adquirir recursos para sobreviver, e, em sua 

maioria, têm pouca oportunidade de brincar ou ler para seus filhos.  

Embora todas as crianças da presente pesquisa sejam de escolas públicas, 

observou-se durante a coleta de dados que os pais das famílias com melhor renda 

(de acordo com o respondido no questionário socioeconômico e demográfico) eram 

mais participativos e interagiam melhor com os avaliadores, mostrando melhores 

habilidades sociais e de comunicação. Acredita-se que nessas famílias as relações 

positivas entre seus membros estimulem a construção de diálogo com as crianças e 

espaço de trocas entre eles. 

Em geral, é na população de baixa renda que também estão as famílias com 

responsáveis de baixa escolaridade. Neves et al. (2015) verificaram que famílias de 

baixa renda e com pais de baixo nível de escolaridade têm crianças com problemas 

de crescimento e níveis de desenvolvimento cognitivo e de linguagem abaixo da 

normalidade. Essa informação corrobora com o resultado apresentado nesta 

pesquisa, em que crianças cujos responsáveis têm escolaridade igual ou menor que o 

ensino fundamental têm mais chance de ter o TPAC (OR = 2,16); a prevalência do 

TPAC nesse grupo chegou a um valor expressivo de aproximadamente 70% (Tabela 

1). A alta prevalência de TPAC na população estudada pode ser explicada pelo nível 

de escolaridade do responsável. Este resultado corrobora com o estudo de Souza et 

al. (2015), que diz que as crianças cujos pais têm mais escolaridade apresentaram 

melhores resultados de desenvolvimento cognitivo e de linguagem, pois a quantidade 

e a qualidade dos estímulos auditivos e de linguagem oferecidos às crianças são 

maiores, o que permite a ela uma maior experiência com a informação auditiva. Esses 
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pais tendem a iniciar comunicações espontâneas com seus filhos; em geral, eles 

conversam mais, leem mais, utilizam brincadeiras e jogos imaginários, além de terem 

um ambiente familiar mais organizado e com mais recursos.  

Walker et al. (2011) também endossam essa relação entre o nível de 

escolaridade com melhores índices no desenvolvimento das crianças e afirmaram que 

pais de crianças com mais anos de escolaridade tendem a estimular mais seus filhos. 

Esse resultado confirma o achado de Bueno, Castro e Chiquetti (2014), que afirma 

que o desenvolvimento da criança é multifatorial e que um estímulo ambiental de 

qualidade é capaz de gerar na criança o aprendizado de novas habilidades.  

Embora a presente pesquisa tenha verificado o nível de escolaridade do 

responsável principal pela criança, a literatura mostra que é a escolaridade materna 

que tem maior influência no desenvolvimento das habilidades da criança. Mães com 

mais escolaridade podem ser consideradas fatores de proteção para seus filhos; em 

contrapartida, crianças cujas mães têm baixo nível de escolaridade podem ter 

prejuízo nas funções de linguagem, leitura, escrita e comportamento emocional 

(Basílio et al., 2005; Walker et al., 2011; Saur e Loureiro, 2015; Ferreira, Silva e 

Queiroga, 2014; Zago et al., 2017).  

Essas crianças que vivenciam essas dificuldades no período escolar, podem 

estar diante de algum transtorno do desenvolvimento, a exemplo do TPAC. No 

período escolar, problemas no PA podem estar associados a dificuldades de 

aprendizagem, dislexia e histórico de prematuridade (Bamiou, Musiek e Luxon, 2001; 

Engelmann e Ferreira, 2009; AAA, 2010; Oliveira, Murphy e Schochat, 2013).  

Alguns comportamentos observados nessas crianças são a falta de atenção, a 

dificuldade em seguir instruções verbais e problemas acadêmicos que interferem no 

cotidiano e prejudicam suas ocupações principais. O TDC e o TPS são outros dois 

transtornos do desenvolvimento que também aparecem em crianças nesse período 

de vida. Foi tentando entender essa sobreposição de problemas e o caráter 

interdisciplinar do desenvolvimento infantil que este estudo teve como hipótese que 

crianças com TPAC têm mais TDC e problemas de processamento sensorial. 
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6.2 Discussão dos Resultados do Grupo I 
 

Os dados aqui discutidos estão apresentados na Tabela 2 e nas Figuras 4, 5 e 

6 e representam as informações encontradas para a população das 60 crianças 

estudadas.  

A incidência de TDC na amostra total estudada e no grupo com PAC alterado 

foi de 11,67% e 21,74%, respectivamente. A incidência na população brasileira é em 

torno de 5% a 15%, ou seja, as crianças com PAC alterado tiveram mais TDC, de 

acordo com o resultado do MABC-2, apesar de estatisticamente essa correlação não 

ser significante (Hamilton, 2002). O único resultado do MABC-2 que mostrou uma 

diferença estatística marginal (p = 0,07) foi o item destreza manual, o que sugere que 

as crianças com TPAC têm mais falhas na motricidade fina.  

Não foram encontrados na literatura estudos que relacionassem o TDC ao 

PAC, porém Trainor e colaboradores (2018) acreditam que a percepção auditiva de 

ritmo estaria associada a características do TDC. Também verificaram que crianças 

com TDC nas idades de 6 e 7anos têm mais dificuldade com a percepção do ritmo 

auditivo que seus pares com desenvolvimento típico. Uma das hipótese é de que as 

áreas motoras do córtex também estão envolvidas no processamento do ritmo 

auditivo.  

A American Academy of Audiology (2010) afirma que os sintomas e 

comportamentos apresentados pela população com TPAC são também observados 

em indivíduos com outros transtornos sensoriais e/ou cognitivos. Algumas 

características presentes nas crianças com TPAC foram observadas durante a 

realização do MABC-2, como a necessidade de repetição da instrução pela 

dificuldade de compreender a informação dada, sendo necessário repetir mais de 

uma vez, e a tendência a se distrair com facilidade. Logo, não se pode afirmar se o 

desempenho pior no quesito de destreza manual é originalmente uma dificuldade 

motora ou de PAC. Com isso, sugere-se que estudos futuros verifiquem a associação 

das funções da coordenação motora com as diferentes habilidades do processamento 

auditivo.  

Os demais subtestes do MABC-2 não tiveram relação estatisticamente 

significante com o PAC (Tabela 2); os grupos tiveram resultados muito semelhantes. 

Porém uma frequência de TDC de 21,74%, de acordo com o resultado final do MABC-

2 (Figura 5), nas crianças com TPAC é cerca de duas vezes maior que o esperado 
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para a população como um todo. Esse resultado sugere que crianças com PAC 

alterado têm mais indicativos de problemas motores que a população com PAC 

normal e devem ter seu desenvolvimento motor avaliado.  

Apesar de a literatura não relatar associação entre esses transtornos, um 

estudo realizado por Hotham et al. (2018) verificou a função dos membros superiores 

em crianças com TDAH. As crianças com TDAH foram diagnosticadas por psiquiatra 

infantil, de acordo com o DSM-IV. O MABC-2 foi um dos testes selecionados para 

avaliar a função motora. O resultado do estudo mostrou que crianças com TDAH têm 

mais problemas de coordenação motora que os seus pares sem alteração; os 

resultados que tiveram correlação estatística foram destreza manual e habilidade com 

bola. A literatura mostra que crianças com TDAH geralmente têm mais indicativos de 

problemas motores (Dewey et al., 2002; Silva et al., 2002) e que o TDAH também 

pode estar associado ao TPAC (ASHA, 2005), o que reforça mais ainda a 

necessidade de investigar o desempenho motor das crianças com TPAC.  

A incidência do TDC na população estudada sem estratificá-la por resultado do 

PAC (n = 60) foi de 11,67%. Essas crianças, quando observadas individualmente, 

podem enfrentar desafios motores. Essa prevalência é compatível com estudos 

brasileiros e serve de alerta para o cuidado com a qualidade de vida dessa população 

(Souza et al., 2007; Santos e Vieira, 2013; Silva e Beltrame, 2013). Crianças com 

TDC demonstram um sentimento de autoconfiança baixo, que diminui mais ainda 

quanto pior for seu desempenho motor. Esse resultado influencia sua participação e 

envolvimento nas atividades de lazer, de autocuidado e escolares porque essas 

crianças têm consciência e são capazes de perceber suas dificuldades em relação 

aos seus pares (Engel-Yeger e Kasis, 2010). O TDC associado ao TPAC pode piorar 

ainda mais o comportamento dessas crianças, em especial no ambiente escolar, uma 

vez que o PAC pode influenciar os processos cognitivos, de atenção e de 

representação da linguagem e reforça a necessidade do cuidado e da avaliação 

multidisciplinar dessa população (AAA, 2010). 

A complexidade de possíveis transtornos associados ao desenvolvimento 

infantil endossa a necessidade do cuidado multidisciplinar das crianças que 

apresentam qualquer alteração. O processamento sensorial é outra faceta desse 

desenvolvimento e tem sido amplamente estudado pela Terapia Ocupacional nas 

últimas décadas, devido à influência que exerce na aquisição das habilidades do 

desenvolvimento da criança.  
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Em relação aos resultados do CSP2 apresentados na Tabela 2, todos mostram 

um TE pequeno, com exceção do sistema visual (TE = 0,44), com poder de efeito 

médio; isso quer dizer que existe relação entre o processamento visual e auditivo 

central de força média. Com isso, pode-se inferir que como a informação auditiva que 

chega até essas crianças não são precisas, elas utilizam a informação visual como 

recurso complementar para a realização de suas tarefas no cotidiano; compreende-se 

por tarefa não só as acadêmicas, mas as demais atividades de autocuidado e lazer. 

Isso pode acontecer porque as informações sensoriais se interconectam através das 

estruturas neurológicas do SNC e do colículo superior, estrutura primariamente visual, 

contém um mapa espacial auditivo com seus neurônios de diferentes regiões que 

respondem ao estímulo auditivo (Wu et al., 2015). 

A Figura 4 mostra as respostas das crianças com e sem TPAC para os 

diferentes itens do CSP2, de acordo com o resultado normativo do teste. As crianças 

com PAC alterado tiveram oito resultados alterados: na seção dos quadrantes: os 

itens busca sensorial e sensibilidade sensorial; nos sistemas sensoriais, as diferenças 

estão no visual, tato, movimento e sensorial oral e o comportamento de conduta e 

atenção; em todos eles as crianças respondem mais que a população normativa do 

teste.  

As diferenças sensoriais dos sistemas visual, tátil, de movimento e sensorial 

oral encontradas nas crianças com PAC alterado podem ser consequência da 

integração multissensorial que acontece no SNAC, ou seja, quando esses falham, 

automaticamente os indivíduos recorrem aos demais sistemas sensoriais na tentativa 

de compensar a ineficiência da função auditiva (Wu et al., 2015). 

Essa habilidade descrita por Wu et al. (2015) é observada nas crianças com 

TPAC e acontece em função da neuroplasticidade, que, segundo Lent (2010), é a 

capacidade que o SNC possui de se modificar de acordo com as experiências do 

ambiente. Em entrevista concedida ao The Hearing Journal (2003), Tremblay afirma 

que o SNC é plástico e isso também acontece no córtex auditivo.  

A partir desse resultado, pode-se confirmar a hipótese de que crianças com 

TPAC têm mais diferenças sensoriais que seus pares. Uma possibilidade é a forma 

como a integração das informações sensoriais ocorre, pois o sistema sensorial 

funciona como um todo, e falhas no processamento auditivo interferirão na maneira 

como o indivíduo usa, interpreta ou reage aos demais estímulos sensoriais do 

ambiente. Um artigo recente publicado por Lane et al. (2019) confirma o construto 
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teórico do processamento sensorial em que afirma a necessidade da integração das 

informações para que um indivíduo tenha desempenho satisfatório na execução de 

suas tarefas cotidianas.  

De acordo com o CSP2, o comportamento das crianças pode ser dividido em 

quadrantes, que é a maneira como a criança se comporta diante das informações 

sensoriais recebidas. No presente estudo, crianças com PAC alterado tiveram dois 

quadrantes diferentes: de busca sensorial e de sensibilidade sensorial. Isso quer dizer 

que crianças com TPAC podem buscar mais estímulos visuais, táteis, de movimento e 

orais. Esse comportamento pode ser justificado pela plasticidade intermodal, que 

acontece quando uma informação sensorial é ativada a nível de SNC para 

“compensar” a ineficiência de outra (Pascual-Leone et al., 2005). 

A sensibilidade sensorial nas crianças com TPAC é ainda maior que naquelas 

com PAC normal (Figura 6). Isso pode acontecer porque essas crianças têm falha na 

percepção auditiva e precisam estar mais alertas para tentar decodificar a mensagem 

auditiva. Com isso, informações sensoriais que deveriam ser irrelevantes são mais 

facilmente percebidas nessa população. Falhas nessa organização do 

comportamento diante de estímulos sensoriais foram definidas por Miller e 

colaboradores (2007) como transtorno de modulação sensorial. De acordo com a 

taxonomia proposta pelos mesmo autores, podemos dizer que crianças com TPAC 

têm mais TPS do tipo modulação sensorial que aquelas sem alteração do PA.  

Os TPS de modulação sensorial apresentados na amostra estudada de PAC 

alterado interferem na conduta e atenção das crianças. Essas crianças podem 

apresentar mais dificuldade em desempenhar suas tarefas de vida diária, em especial 

as escolares. Os problemas de modulação sensorial, segundo Bar-Shalita, Vatine e 

Parush (2003), podem interferir no desempenho, na frequência e na sensação de 

prazer de uma atividade realizada.  

De acordo com os autores supracitados, os transtornos de modulação 

sensorial podem ocorrer isoladamente ou associados a outros transtornos, como no 

TDAH. Ao avaliarem uma amostra de 176 crianças divididas em 4 grupos — 1) com 

TDAH; 2) com TPS-modulação sensorial; 3) com TDAH e TPS-modulação sensorial; 

4) sem alterações —, eles observaram que os grupos diferem entre si. O resultado do 

estudo mostrou que as diferenças sensoriais medidas pelo Short Sensory Profile foi 

significativamente maior nas crianças com TPS-modulação sensorial e combinado 
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(TPS-modulação sensorial e TDAH) do que nas que tinham apenas o TDAH, mas 

essas últimas também apresentaram diferenças sensoriais. 

No presente estudo, as crianças com PAC alterado também apresentaram 

mais problemas sensoriais que as crianças normais para o PAC, mas essas últimas 

também tiveram diferenças sensoriais de acordo com o CSP2 (Figura 6). Essas 

diferenças sensoriais podem estar associadas a alguns comportamentos observados 

durante a aplicação dos protocolos e instrumentos de pesquisa, quando as avaliações 

precisavam ser interrompidas algumas vezes para que a criança autorregulasse o 

comportamento e conseguisse manter a atenção na tarefa a ser executada. Algumas 

delas precisavam parar, ir ao banheiro, fazer um lanche ou tomar um copo de água; 

outras, em número reduzido, precisaram ter a data da avaliação reagendada para 

concluir todos os procedimentos de pesquisa.  

Problemas na modulação sensorial também foram encontrados em outras 

populações e estiveram associados à ansiedade em crianças e adolescentes com 

TEA com a cognição preservada (Pfeiffer et al., 2005), à prematuridade (Bart et al., 

2011), a crianças com dermatite atópica (Engel-Yeger, Shani-Adir, Kessel, 2011), com 

implante coclear (Bharadwaj, Daniel e Matzke, 2009) e com TDAH (Yochman, Parush 

e Ornay, 2004; Mimouni-Bloch, 2018). Não foram encontrados estudos que 

correlacionem os problemas de processamento sensorial ao TPAC. 

Nas crianças com PAC normal, 6 dos 13 resultados do CSP2 estavam 

alterados (Figura 6). Na seção dos quadrantes, os itens busca sensorial, sensibilidade 

sensorial e evita sensação, nos sistemas sensoriais, o movimento foi o único com 

diferença; os comportamentos influenciados pelo processamento sensorial foram o 

socioemocional e o de atenção.  

Não foi observada diferença em crianças com PAC normal e alterado para o 

quadrante de busca sensorial e sensibilidade sensorial, movimento e atenção. Isso 

pode ser explicado pela semelhança existente no ambiente que essas crianças estão 

inseridas. A maioria da população estudada reside em área de risco para violência 

urbana. São crianças que estão geralmente restritas ao espaço de casa e da escola, 

e como suas casas geralmente são pequenas e as escolas não possuem parque, a 

necessidade de brincadeiras de movimento características dessa idade muitas vezes 

não encontra espaço e é percebida como excessiva. 

Um estudo realizado por Pedrosa, Caçola e Carvalhal (2015) verificou como os 

fatores ambientes podem influenciar o perfil sensorial de 97 lactentes frequentadores 
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de creches em Vila Real, Portugal. Apesar de a amostra ser diferente da apresentada 

no presente estudo, eles verificaram o quanto a escassez de estímulos de qualidade 

no ambiente pode interferir no processamento sensorial dos lactentes e viram que 

11,3% e 22,7% tiveram processamento sensorial de risco e deficiente, 

respectivamente, de acordo com o Test of Sensory Function in Infants. O ambiente da 

creche esteve associado ao perfil sensorial do bebê, e o espaço onde crianças foram 

avaliadas é, segundo os autores, negligenciado em relação à quantidade e à 

qualidade de brinquedos que permitem aos lactentes um desenvolvimento sensório-

motor adequado.  

Se levarmos em consideração as escolas que as crianças deste estudo estão 

inseridas, elas não diferem da situação encontrada na creche do estudo supracitado. 

Ambos os ambientes não oferecem área externa com brinquedos que permitam às 

crianças, durante o recreio, realizar uma variedade de brincadeiras em espaço 

apropriado. Embora a associação estatística entre o processamento sensorial e os 

dados socioeconômicos desse estudo não tenha sido verificada, as diferenças 

sensoriais encontradas no CSP2 das crianças com PAC normal podem estar 

associadas à falta de oportunidade de estímulos ambientais adequados. 

Resultado semelhante ao presente estudo foi encontrado por Román-Oyola e 

Reynolds (2013), que verificaram a associação entre as condições socioeconômicas e 

o perfil sensorial de crianças do pré-escolar de duas instituições de ensino de Porto 

Rico. A amostra estudada foi composta por 141 responsáveis pelas crianças, que 

estavam divididas em dois grupos: 78 de um centro de estudo para crianças de baixa 

renda, que recebe apoio do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos, e 63 responsáveis por crianças de escolas privadas de nível 

socioeconômico mais alto. Todos responderam o Short Sensory Profile e um 

questionário com informações demográficas. O resultado do estudo mostrou 

associação entre a sensibilidade ao movimento e a busca sensorial com o nível de 

educação dos pais e a renda familiar. As crianças cujos pais tinham mais 

escolaridade pontuaram mais nesses itens que as de pais com baixa escolaridade, ou 

seja, buscaram mais estímulos de movimento. Os pesquisadores também associaram 

o baixo nível socioeconômico a condições de ambiente com menos recursos e 

estimulação. 

Apesar de realizar essa correlação, a população estudada difere da avaliada 

no presente estudo, principalmente em relação aos aspectos socioculturais. Logo, 
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sugere-se que novos estudos sejam feitos procurando traçar o perfil sensorial de 

crianças cujas famílias vivem em situação socioeconômica desfavorecida no nordeste 

do Brasil. 

Outra hipótese para a busca por movimento no grupo de crianças sem 

alteração pode ser o aspecto fisiológico no momento atual do desenvolvimento da 

criança, pois crianças dessa faixa etária brincam e se movimentam. Isso não 

necessariamente é um problema, muitas vezes é um passatempo entre uma atividade 

e outra, mas aos olhos dos responsáveis esse comportamento pode incomodar, 

resultando em um falso positivo.  

O comportamento do brincar de crianças numa população de baixa renda de 

uma comunidade no interior da África do Sul foi avaliado por Bartie e colaboradores 

(2016). Nesse estudo, as crianças foram acompanhadas por uma semana, 

diariamente, à tarde, durante uma hora após as aulas. O tempo de observação das 

crianças foi considerado suficiente quando o brincar livre e espontâneo aconteceu, 

mesmo na presença do pesquisador. As brincadeiras realizadas pelas crianças 

envolveram atividades de motricidade grossa, sempre na companhia de um amigo, 

membro da família ou adulto, com algum brinquedo ou objeto disponível utilizado de 

maneira simbólica, e outras atividades, como assistir televisão. Embora a região que 

as crianças residiam e brincavam tivesse questões que colocavam em risco sua 

segurança, elas eram criativas e utilizavam como recurso o que havia disponível no 

ambiente. Bartie et al. (2016) também observaram que quando essas crianças 

estavam transitando entre uma atividade e outra elas permaneciam em constante 

movimento. Esse resultado corrobora com a proposição feita, de que mesmo nas 

crianças com PAC normal a procura por brincadeiras de movimento pode ser um 

comportamento considerado normal para a idade. 

A diferença sensorial encontrada nos quadrantes de sensibilidade sensorial e 

evita sensação das crianças com PAC normal sugere que, como provavelmente 

essas crianças não têm alteração da linguagem oral e/ou escrita, elas podem ter mais 

facilidade para reportar aos seus responsáveis a situação de desconforto. Isso não 

acontece com as crianças com PAC alterado que muitas vezes têm dificuldade de 

transmitir a mensagem de forma clara. Essa é apenas uma hipótese com base no 

resultado encontrado, e mostra que muito ainda precisa ser explorado em relação ao 

estudo do processamento sensorial.  
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6.3 Discussão dos Resultados do Grupo II 
 

Não houve associação estatística entre o desenvolvimento da coordenação e o 

PAC nessa subamostra. Se levarmos em consideração que esse grupo é formado por 

crianças cujos pais têm melhor nível de escolaridade, podemos inferir que essas 

crianças têm melhores resultados nos testes; por isso uma associação não foi 

encontrada. 

Apesar disso, a prevalência de TDC na população de crianças em idade 

escolar é em torno de 5% a 15% (Hamilton, 2002). Considerando que esse grupo é 

formado por 25 delas, pode-se pensar que pelo menos uma criança desse grupo tem 

dificuldades motoras e enfrenta desafios ocupacionais no seu cotidiano. 

Compreender o perfil dessa criança além de números ainda é um desafio. É 

comum essas crianças vivenciarem sentimentos de fracasso e terem sua 

autopercepção fragilizada. Os problemas de aprendizagem e de socialização que elas 

apresentam geralmente não são associados à existência de um transtorno; essas 

crianças seguem muitas vezes sem assistência. Silva e Beltrame (2011) alertam para 

a necessidade de investigação dessa população e endossam a associação do TDC 

com problemas de aprendizagem, principalmente nas habilidades de leitura e escrita. 

Essas dificuldades também estão presentes em crianças com TPAC (ASHA, 2005), 

logo, mesmo que esse resultado não tenha indicado diferença estatística significante, 

sugere-se que novas pesquisas que esclareçam essa relação sejam realizadas, mas 

não se deve desconsiderar a relevância clínica dos achados. 

A escolaridade do responsável pareceu ser uma variável de confusão para o 

processamento sensorial. A Tabela 3 mostra TE médio para sensibilidade sensorial, 

baixo registro e sistema visual e tátil; isso quer dizer que há diferença de força média 

entre esses resultados do CSP2 e o PAC. Essa medida estatística permite afirmar 

com mais segurança essa correlação, pois ela não sofre diferença do tamanho da 

amostra. 

Nesse grupo aparece um quadrante diferente dos demais já discutidos no 

Grupo I, o baixo registro. De acordo com Dunn (2014), crianças com esse perfil de 

comportamento perdem ou não percebem informações no ambiente que são 

relevantes. Esse é um comportamento muito comum em crianças com TPAC que 

tendem a perder as informações de fala numa conversação, por exemplo. No manual 

do CSP2, Dunn (2014) apresenta seu modelo de referência de acordo com o limiar 
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neurológico do indivíduo, que vai de baixo a alto. Aqueles que têm um limiar baixo 

são os que percebem mais; os que têm um limiar alto são os que não percebem ou 

perdem informações, tendo como um de seus comportamentos o baixo registro. 

De acordo com o estudo realizado por Metz et al. (2019), que procurou testar 

os construtos do modelo Dunn de processamento sensorial com adultos com idades 

entre 18 e 65 anos e com cognição preservada, o comportamento de baixo registro 

não é muito consistente e pode variar, dependendo do contexto. Isso quer dizer que 

mesmo as crianças que tenham apresentado um comportamento de passividade 

diante da informação sensorial recebida podem, em outra situação, passar a perceber 

o estímulo e até mesmo chegar a procurá--lo. 

Como estratégia compensatória, esse grupo de crianças percebe mais (tem 

mais sensibilidade sensorial) os estímulos visuais e táteis. As estruturas corticais 

justificam esse achado, pois essas crianças precisam compensar as falhas de PA 

existentes e utilizam a plasticidade intermodal para isso (Wu et al., 2015). Essa 

plasticidade acontece porque o SNC é multissensorial e quando uma função falha, 

outras regiões são capazes de estimular ou substituir a função perdida (Lent, 2010). 

Pascual-Leone (2005) traz a plasticidade intermodal como uma habilidade do 

córtex visual, que é acionado quando há uma perda ou prejuízo da sensação. É como 

se existisse uma compensação entre as vias sensoriais em que uma substitui a outra 

que funciona de forma desorganizada. A compreensão do funcionamento da 

plasticidade sensorial permite inferir do resultado apresentado que o sistema visual 

parece contribuir para a execução de tarefas do cotidiano de crianças com TPAC; o 

mesmo demonstra acontecer com o sistema tátil. O sistema tátil é um dos sistemas 

que compõe o que chamamos de sistema somatossensorial, ele é responsável pela 

organização do comportamento e do nível de alerta no indivíduo. Crianças com TPAC 

têm dificuldade de manter a atenção nas tarefas auditivas e é provável que esse 

grupo composto por essa subamostra procure mais estímulos táteis como uma 

estratégia de organizar o comportamento para focar a informação relevante a ser 

recebida. 

Em seu artigo de revisão, Cascio (2010) procurou esclarecer o papel da 

percepção somatossensorial no neurodesenvolvimento, especificamente do sistema 

tátil, e traz as relações que essa sensação tem com a aquisição de várias habilidades 

do desenvolvimento, a exemplo da comunicação e interação. Logo, isso leva a pensar 

que as diferenças sensoriais para o sistema tátil também podem ser uma estratégia 
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utilizada por crianças com TPAC para conseguir compreender a informação auditiva 

com mais eficiência. 

A Figura 5 mostra que as diferenças sensoriais nas crianças com TPAC são 

sensibilidade sensorial, sistemas tátil e sensorial oral e comportamento de atenção. 

Essas diferenças reduziram de 8 (Grupo I) para 4 (Grupo II); esse resultado permite 

afirmar que a escolaridade do responsável é um fator que tem relação com o 

processamento sensorial.  

A diferença de resultados em relação ao processamento sensorial dos Grupos I 

e II estudados permite dizer que a escolaridade é um fator de confusão e que o efeito 

da associação entre o PS e o PAC aumentou quando essa variável foi excluída. 

Apesar de as diferenças sensoriais terem diminuído, elas não desaparecem porque, 

segundo Ayres (2005), o PS é uma função neurológica.  

Koenig e Rudney (2010) realizaram uma revisão sistemática com 35 artigos 

que investigam o processamento sensorial e verificaram, a partir da literatura 

estudada, que crianças que têm o TPS isoladamente apresentam dificuldades na 

participação social, no brincar, na realização das AVDs e AIVDs e nas funções 

escolares. Podemos inferir que o TPS associado ao TPAC pode piorar mais ainda a 

performance da criança no seu cotidiano. 

Faz-se necessária a realização de mais estudos que associem as habilidades 

do PAC com o processamento sensorial, para que essa relação possa ser mais bem 

esclarecida. 

Além do que já foi discutido até o momento, o sistema sensorial oral também 

tem mais diferença no grupo PAC normal, porém não foram encontradas na literatura 

informações que permitissem discutir esse dado. Pode-se dizer que o sistema 

sensorial oral é complexo pois é composto por sensações gustativas, olfativas, táteis 

e proprioceptivas; se as crianças têm diferenças táteis e de movimento do corpo, as 

vias orais de mesma ordem podem estar inter--relacionadas (Lent, 2010). As 

percepções orais durante a fala e a alimentação são capazes de ativar todos esses 

sistemas sensoriais ao mesmo tempo. Lent (2010) explica em seu livro que as 

modalidades sensoriais funcionam de maneira interdependente umas das outras para 

permitir que a imagem interna do mundo externo seja o mais próximo possível da 

realidade. 
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Observa-se com isso que apesar de o TPAC, o TDC e o TPS serem estudados 

há algumas décadas, ainda existe uma lacuna nas evidências científicas que 

correlaciona essas alterações do desenvolvimento da criança. 

 

6.4 Considerações Finais 
 

A população estudada teve uma frequência muito alta para o diagnóstico de 

TPAC; isso pode ser atribuído às condições de risco que a população estudada 

estava exposta.  

O nível de escolaridade foi a condição de risco que esteve mais associada ao 

PAC (OR = 2,16). 

O PAC não esteve relacionado com TDC, porém na população total do estudo 

a associação estatística foi marginal para o teste de destreza manual. Esse resultado 

sugere a necessidade de realização de estudos futuros que correlacionem as 

habilidades motoras do MABC-2 com as diferentes habilidades auditivas verificadas 

no PA. 

Apesar de não haver associação estatística entre o TDC e TPAC, 

aproximadamente 11,7% das crianças foram diagnosticadas com TDC, isso sugere 

um cuidado maior com essa população e a utilização de avaliações que observem o 

desempenho ocupacional dessas crianças. 

O estudo permitiu traçar o perfil sensorial de crianças com TPAC, dado ainda 

não encontrado na literatura e que sugere pensar em adaptações para a aplicação da 

bateria de testes de PAC que respeitem a necessidade de autorregulação da criança 

e consequente melhoria da atenção e desempenho durante as avaliações 

comportamentais do PAC. 

Crianças sem TPAC podem também apresentar diferenças no processamento 

sensorial pela vulnerabilidade do ambiente que está inserida; logo, se faz necessário 

investigar demais fatores de risco ambiental para o desenvolvimento infantil e sua 

relação com as funções do processamento sensorial. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

A presente pesquisa permitiu concluir que: 

O desenvolvimento da coordenação motora de crianças com PAC normal é 

diferente daquelas que têm alteração do PA. Crianças com TPAC têm mais 

frequência de TDC.  

Crianças com TPAC têm mais problemas de PS que as crianças com o PA 

normal, porém estas também diferem da maioria das crianças, de acordo com o 

CSP2.  

Entre as variáveis socioeconômicas e demográficas investigadas, a 

escolaridade do responsável foi a que mostrou maior associação com o PAC. 

Crianças cujos pais têm menor nível de escolaridade têm mais chance de apresentar 

o TPAC.  

A maioria das crianças com PAC alterado possuem desempenho motor pior 

que as com PAC normal. A incidência de TDC na população com TPAC foi maior que 

nos seus pares sem alteração. 

Crianças com PAC alterado têm mais diferenças sensoriais que seus pares 

com PAC normal. Na população estudada, as crianças com PAC alterado 

apresentaram diferenças sensoriais para os comportamentos de busca sensorial e 

sensibilidade sensorial e para os sistemas visual, tátil, movimento e oral. Em todos 

eles as crianças respondem mais às informações, interferindo na conduta e na 

atenção.  

Não foi observada associação entre o TDC e o TPAC, porém o resultado do 

teste de destreza manual do MABC-2 teve significância estatística marginal com o 

PAC. Para todos os resultados do MABC-2, a correlação foi fraca. 

Também não foi observada associação entre o PS e o PAC, e a correlação foi 

fraca para todos os itens do CSP2, com exceção do sistema visual, que mostrou uma 

correlação moderada. 
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8 ANEXO 
 
Anexo A. Parecer I do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B. Parecer II do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO* 

*O TCLE terá todas as vias rubricadas e a última folha assinada pelo pesquisador responsável e será 
impresso em duas vias, a do sujeito participante da pesquisa e a do pesquisador responsável. O sujeito 
de pesquisa ficará em posse de sua cópia assinada pelo pesquisador e o pesquisador com o termo 
assinado pelo participante do estudo. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ............................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........... APTO: .......... 
BAIRRO:  ........................................................... CIDADE  .................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (.........) ................................................. 
 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .....................................................................................Nº ......... APTO: ........ 
BAIRRO: ...................................................................... CIDADE: ........................................ 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (........).............................................. 

________________________________________________________________________ 
 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Processamento Auditivo Central, Processamento 
Sensorial e Coordenação Motora de crianças em idade escolar. 

2. PESQUISADOR : Flávia R R Cavalcanti Buffone 

CARGO/FUNÇÃO: Doutoranda-FMUSP    

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº CREFITO 7905-TO 

UNIDADE DO HCFMUSP: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação - FMUSP 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano 
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As informações aqui fornecidas visam esclarecer sobre a pesquisa que será realizada e como 
se dará sua participação na mesma. Trata-se de um estudo observacional analítico, transversal de 
caso controle, em que serão recrutadas crianças de 7 a 10 anos de idade, estudantes de escola 
pública municipal da cidade de João Pessoa/PB, sem alterações cognitivas, com Transtorno do 
Processamento Auditivo Central (TPAC) com idades pareadas às crianças sem alteração 
diagnóstica.   

 
O objetivo é poder verificar se existe associação entre as alterações do 

processamento sensorial com o transtorno do desenvolvimento da coordenação em 
crianças com e sem alteração do processamento auditivo central. Para isso, inicialmente 
você assinará esse termo que permite a participação do seu filho (a) ou criança pela qual 
você é responsável, em seguida você responderá a algumas perguntas, primeiro uma 
entrevista cujo objetivo é colher informações sobre as características socioeconômicas e 
demográficas de sua família e, um outro questionário chamado Perfil Sensorial da Criança 
2, em que você responderá como a criança se comporta em algumas situações do 
cotidiano. É importante afirmar que será mantido total sigilo sobre essas informações 
recebidas. O nosso encontro terá uma duração média de uns 30 minutos, podendo variar 
um pouco para menos ou mais. 

 
Num segundo momento, a criança será convidada a participar de um teste para 

verificar seu Processamento Auditivo Central, em que será observado sua capacidade de 
responder aos sons, se ela consegue compreender tudo o que está ouvindo de maneira 
correta ou se apresenta algum problema auditivo. Esse momento irá acontecer na Clínica 
Escola de Fonoaudiologia da UFPB, preferencialmente no turno que a criança não está na 
escola e você poderá acompanhar seu filho sem nenhum problema. Essa avaliação poderá 
durar de 1 a 2 horas e será realizada por um (a) fonoaudiólogo(a) devidamente 
capacitado(a). 

 
A terceira e última etapa será uma avaliação da coordenação motora, que acontecerá 

numa sala da própria escola e terá uma duração média de 30 minutos, serão realizados 
alguns jogos e brincadeiras onde poderá ser observado como está a coordenação motora 
fina e grossa da criança.  

 
Caso seja observado que sua criança apresenta alguma alteração em algum desses 

componentes avaliados (auditivo, sensorial e/ou motor), você será orientado a procurar os 
serviços de terapia ocupacional e/ou fonoaudiologia da UFPB e receberá uma atenção 
especial para o problema apresentado pela criança. 

 
Pode ser que em algum momento da pesquisa, você ou a criança se sintam 

desconfortáveis de participar do estudo e/ou de responder as perguntas realizadas, porém, 
reforçamos que sua participação é voluntária e sua desistência não irá lhe prejudicar. 
Afirmamos novamente que todas as informações coletadas serão mantidas sob total sigilo e 
utilizadas apenas para a análise de dados e resultados da pesquisa e que em nenhum 
momento você e a criança serão identificados. 

 
Os testes realizados permitirão a você conhecer melhor sobre o desenvolvimento da 

criança e a qualquer sinal de alteração você e a equipe da escola receberão orientação e 
todo suporte necessário pela equipe de profissionais assistentes da pesquisa. Você poderá 
consultar o pesquisador responsável e o assistente de pesquisa a qualquer momento, como 
também lhe é assegurado o direito de conhecer sobre os resultados parciais e finais das 
avaliações. 
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Durante todo o estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 
para esclarecer eventuais dúvidas. A pesquisadora principal é Flávia R R Cavalcanti 
Buffone, que pode ser encontrada no endereço: Departamento de Terapia Ocupacional — 
Centro de Ciências da Saúde — UFPB. Cidade Universitária, s/n, João Pessoa, PB. CEP. 
58041-900. Telefone: (83) 98810-6394. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira 
César - São Paulo - SP -21º andar — sala 36- CEP: 01246-000 Tel: 3893-4401/4407 E-
mail: cep.fm@usp.br. 

 
É importante lhe informar que não há despesas pessoais na sua participação em 

qualquer fase desta pesquisa, incluindo a realização dos testes e consultas. Também não 
há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Processamento Auditivo Central, Processamento 
Sensorial e Coordenação Motora de crianças em idade escolar”. 
Eu discuti com a Dra. Flávia Cavalcanti Buffone sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento clínico quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal      Data         /       /        

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha                      Data         /       /        

 

 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 
(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo D. Termo de Assentimento  

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

*O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido terá todas as vias rubricadas e a última folha assinada 
pelo pesquisador responsável e será impresso em duas vias, a do sujeito participante da pesquisa e a 
do pesquisador responsável. O sujeito de pesquisa ficará em posse de sua cópia assinada pelo 
pesquisador e o pesquisador com o termo assinado pelo participante do estudo. 

_________________________________________________________________ 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ............................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .............................................................................. Nº ............... APTO: ......... 
BAIRRO:  ................................................................ CIDADE  ............................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (.......).................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ................................................................................. Nº..........APTO: ........... 
BAIRRO: ................................................................ CIDADE: ............................................. 
CEP: ........................................... TELEFONE: DDD (........)................................................ 

________________________________________________________________________ 
 
 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Processamento Auditivo Central, Processamento 

Sensorial e Coordenação Motora de crianças em idade escolar. 

2. PESQUISADOR: Flávia R R Cavalcanti Buffone 

CARGO/FUNÇÃO: Doutoranda-FMUSP    

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº CREFITO 7905-TO 

UNIDADE DO HCFMUSP: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação - FMUSP 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano 
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As informações aqui fornecidas visam esclarecer sobre a pesquisa que será realizada e como 
se dará sua participação na mesma. Trata-se de um estudo observacional analítico, transversal de 
caso controle, em que serão recrutadas crianças de 7 a 10 anos de idade, estudantes de escola 
pública municipal da cidade de João Pessoa/PB, sem alterações cognitivas, com Transtorno do 
Processamento Auditivo Central (TPAC) com idades pareadas às crianças sem alteração 
diagnóstica.   

O objetivo é poder verificar se existe associação entre as alterações do 
processamento sensorial com o transtorno do desenvolvimento da coordenação em 
crianças com e sem alteração do processamento auditivo central. Para isso, inicialmente 
seu responsável assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que 
permite sua participação nessa pesquisa, em seguida ele (a) respondeu a algumas 
perguntas, cujo objetivo foi colher informações sobre as características socioeconômicas e 
demográficas de sua família e outros 3 questionários, o Perfil Sensorial 2, o DCDQ e o 
SNAP-IV, para que a gente possa conhecer melhor seu comportamento em diferentes 
situações do cotidiano. 

 
Nesse momento, você é convidado a participar de um teste em que será observado 

sua capacidade de responder aos sons, se é capaz de compreender tudo o que está 
ouvindo de maneira correta ou se apresenta algum problema auditivo. Essa avaliação irá 
acontecer na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPB, preferencialmente no turno em 
que você não está na escola. Seu responsável poderá lhe acompanhar sem nenhum 
problema. Essa avaliação poderá durar de 1 a 2 horas e será realizada por um(a) 
fonoaudiólogo(a) devidamente capacitado(a). 

 
A última etapa dessa pesquisa será uma avaliação da coordenação motora, que 

acontecerá numa sala da própria escola e terá uma duração média de 30 minutos, serão 
realizados alguns jogos e brincadeiras onde poderá ser observado como está sua 
coordenação motora fina e grossa.  

 
Caso seja observado alguma alteração em algum desses componentes avaliados 

(auditivo, sensorial e/ou motor), você e seu responsável poderão ser convocados a retornar 
a clínica da UFPB para responderem a uma segunda entrevista sobre sua qualidade de 
vida. Nesse momento vocês também serão orientados a procurar os serviços de Terapia 
Ocupacional e/ou Fonoaudiologia da UFPB e receberão uma atenção especial para o 
problema apresentado. 

 
Pode ser que em algum momento da pesquisa, você se sinta desconfortável de 

participar do estudo e/ou de responder as perguntas realizadas, porém, reforçamos que sua 
participação é voluntária e sua desistência não irá lhe prejudicar. Afirmamos novamente que 
todas as informações coletadas serão mantidas sob total sigilo e utilizadas apenas para a 
análise de dados e resultados da pesquisa e que em nenhum momento você e/ou seu 
responsável serão identificados. 

 
Os testes realizados permitirão a você conhecer melhor sobre seu desenvolvimento e 

a qualquer sinal de alteração você e a equipe da escola receberão orientação e todo 
suporte necessário pela equipe de profissionais assistentes da pesquisa. Você poderá 
consultar o pesquisador responsável e o assistente de pesquisa a qualquer momento, como 
também lhe é assegurado o direito de conhecer sobre os resultados parciais e finais das 
avaliações. 

 
Durante todo o estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecer eventuais dúvidas. A pesquisadora principal é Flávia R R Cavalcanti 
Buffone, que pode ser encontrada no endereço: Departamento de Terapia Ocupacional — 
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Centro de Ciências da Saúde — UFPB. Cidade Universitária, s/n, João Pessoa, PB. CEP. 
58041-900. Telefone: (83) 98810-6394. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira 
César - São Paulo - SP -21º andar — sala 36- CEP: 01246-000 Tel: 3893-4401/4407 E-
mail: cep.fm@usp.br. 

 
É importante lhe informar que não há despesas pessoais na sua participação em 

qualquer fase desta pesquisa, incluindo a realização dos testes e consultas. Também não 
há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Processamento Auditivo Central, Processamento 
Sensorial e Coordenação Motora de crianças em idade escolar”. 
Eu discuti com a Dra. Flávia Cavalcanti Buffone sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento clínico quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura do participante                       Data         /       /        

 
 
 

 

 

            

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Assentimento desta criança para 

participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  
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Anexo E. Interpretação do resultado da Triagem Cognitiva da Raven 
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Anexo F. Questionário Socioeconômico e Demográfico 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 



69 

Anexo G. Teste de Inteligibilidade da Fala Pediátrica (PSI) 
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Anexo H. Teste Dicótico de Dígitos 
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Anexo I. Teste Random Gap Detection 
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Anexo J — MABC-2 / Banda 2 

 

 



75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



77 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Anexo K. Child Sensory Profile 2 
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Anexo L. Contrato de autorização para uso do CSP2 versão traduzida e adaptada 
culturalmente. 
 

 
 



88 

    
 



89 

 
 



90 

 
 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 
 



95 

9 REFERÊNCIAS

Ahn RR, Miller LJ, Milberger S, McIntosh DN. Prevalence of Parents’ Perception of 
Sensory Processing Disorders among Kindergarten Children. Am J Occup Ther. 
2004 May-Jun;58(3):287-93. 

Almeida CIR, CAMPOS MI, ALMEIDA RR. Logoaudiometria Pediátrica (PSI). Rev 
Bras Otorrinolaringol. 1988;54:73-6. 

American Academy of Audiology (AAA). Practice guidelines for the diagnosis, 
treatment, and management of children and adults with central auditory processing 
disorder (CAPD). Aug. 2010. 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). (Central) Auditory 
Processing Disorders [Technical Report] 2005. Available from: www.asha.org/policy. 

Araújo CRS, Cardoso AA, Magalhães LC. Efficacy of the cognitive orientation to 
daily occupational performance with Brazilian children with developmental 
coordination disorder. Scand J Occup Ther. 2019 Jan;26(1):46-54. doi: 
10.1080/11038128.2017.1417476. 

Araújo CRS, Magalhães LC, Cardoso AA. Uso da “cognitive orientation to daily 
occupational performance” (co-op) com crianças com transtorno do desenvolvimento 
da coordenação. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo. 2011; 22(3):245-53. doi: 
https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v22i3p245-253. 

Arias AV, Gonçalves VMG, Campos D, Santos DCC. Goto MMF, Campos-Zanelli 
TM. Desenvolvimento das habilidades motoras finas no primeiro ano de vida. Rev 
Neurocienc. 2010; 18(4):544-54. doi: http://dx.doi.org/10.4181/RNC.2010.ip01.11p. 

Associação de Psiquiatria Americana - APA. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais - DSM-5. Porto Alegre: American Psychiatric Association, 2014. 

Assumpção Jr FB, Kuczynski E. Psicofarmacoterapia nos transtornos globais do 
desenvolvimento. In: Schwartzman JS, Araújo CA, (Org.) Transtornos do espectro 
do autismo. São Paulo: Memmon, 2011. 

Ayres AJ Sensory Integration and the child. Understanding hidden sensory 
challenges. Pediatric Therapy Network, revised and updated. 2nd ed. California: 
Western Psychological Services, 2005, 211 p. 

Balen SA, Boeno MRM, Liebel G. A influência do nível socioeconômico na resolução 
temporal em escolares. Rev. soc. bras. fonoaudiol. 2010; 15(1):7-13. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342010000100004. 



96 

Bamiou DE, Musiek FE, Luxon LM. Aetiology and clinical presentations of auditory 
processing disorders — a review. Arch Dis Child. 2001 Nov;85(5):361-5. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1136/adc.85.5.361 

Barreira HAB, Silva M, Branco-Barreiro FC, Samelli AG. Desempenho de escolares 
de 7 a 12 anos do teste Gaps-in-Noise. Rev. soc. bras. fonoaudiol. 2011; 16(4):441-
4.http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342011000400013. 

Bar-Shalita T, Vatine JJ, Parush S. Sensory modulation disorder: a risk factor for 
participation in daily life activities. Dev Med Child Neurol. 2008 Dec;50(12):932-7. 
doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03095.x. 

Bart O, Shayevits S, Gabis LV, Morag I. Prediction of participation and sensory 
modulation of late preterm infants at 12 months: a prospective study. Res Dev 
Disabil. 2011 Nov-Dec;32(6):2732-8. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.05.037. 

Bartie M, Dunnell A, Kaplan J, Oosthuizen D, Smit D, Dyk AV. Cloete L, Duvenage 
M. The play experiences of preschool children from a low socio-economic rural 
community in Worcester, South Africa. Occup Ther Int. 2016 Jun;23(2):91-102. doi: 
http://dx.doi.org/10.1002/oti.1404. 

Basílio CS, Puccini RF, Silva EMK, Pedromônico MRM. Living conditions and 
receptive vocabulary of children aged two to five years. Rev. Saúde Pública. 2005; 
39(5):725-30. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102005000500005. 

Bharadwaj SV, Daniel LL, Matze PL. Sensory processing disorder in children with 
cochlear implants. Am J Occup Ther. 2009 Mar-Apr;63(2):208-13. doi: 
http://dx.doi.org/10.5014/ajot.63.2.208. 

Bissoli, MF. Desenvolvimento da personalidade da criança: o papel da educação 
infantil. Psicol. estud. 2014;19(4):587-97. Doi: http://dx.doi.org/10.1590/1413-
73722163602. 

Bradley RH, Corwyn RF. Socioeconomic status and child development. Annual 
Review Psychology. 2002; 53:371-99. 

British Society of Audiology (BSA). Auditory processing disorder (APD). 2011. 

Bueno EA, Castro AAM, Chiquetti EMS. Influência do ambiente domiciliar no 
desenvolvimento motor de lactentes nascidos pré-termo. Rev Neurocienc. 2014; 
22(1):45-52. doi: http://dx.doi.org/10.4181/RNC.2014.22.914.8p. 

Buffone FRRC, Eickmann SH, Lima MC. Processamento sensorial e 
desenvolvimento cognitivo de lactentes nascidos pré-termo e a termo. Cadernos de 
Terapia Ocupacional da UFSCar. 2016; 24(4):695-703. doi: 
https://doi.org/10.4322/0104-4931.ctoAO0731. 

 



97 

Bundy AC, Murray EA. Sensory processamento sensorial e desenvolvimento 
cognitivo de lactentes nascidos pré-termo e a termo Integration: A. Jean Ayres’ 
Theory Revisited. In: Bundy AC, Murray EA, Lane S. Sensory Integration: theory and 
practice. 2nd ed. Philadelphia: F. A. Davis, 2002, p. 3-33. 

Burleigh JM, McIntosh KW, Thompson MW. Central Auditory Processing Disorder. 
In: Bundy AC, LANE SJ, Murray EA. Sensory integration: theory and practice. 2a ed. 
Philadelphia: F.A. Davis Company, 2002. p. 141-61. 

Campos-Zanelli TM, Gonçalves VMG. Habilidades motoras finas no primeiro ano de 
vida. In: Moura-Ribeiro MVL, Gonçalves VMG. (Orgs.). Neurologia do 
desenvolvimento da criança. 2a ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. p.308-25. 

Cascio CJ. Somatosensory processing in neurodevelopmental disorders. J 
Neurodev Disord. 2010; 2:62-69. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11689-010-9046-3 

Chan DYK. The application of cognitive orientation to daily occupational performance 
(CO-OP) in children with developmental coordination disorder (DCD) in Hong Kong: 
a pilot study. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2007; 17(2):39-44. 
https://doi.org/10.1016/S1569-1861(08)70002-0. 

Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992 Jul;112(1):155-9. 

Corona AP, Pereira LD, Ferrite S, Rossi AG. Memória sequencial verbal de três e 
quatro sílabas em escolares. Pró-Fono R. Atual. Cient. 2005;17(1):27-36. 

Costa CML, Silva APLL, Flores, AB, Lima AA, Poltronieri BC. O valor terapêutico da 
ação humana e suas concepções em Terapia Ocupacional. Cadernos de Terapia 
Ocupacional da UFSCar. 2013;21(1):195-203. doi: 
http://dx.doi.org/10.4322/cto.2013.008. 

Costa JC. Neurodesenvolvimento e os primeiros anos de vida: genética vs 
ambiente. Revista Latino Americana de Educación: Neurociencias y Educaión 
Infantil. 2018;7(1):17-34. 

Dewey D, Kaplan BJ, Crawford SG, Wilson BN. Developmental coordination 
disorder: associated problems in attention, learning, and psychosocial adjustment. 
Hum Mov Sci. 2002 Dec;21(5-6):905-18. doi: http://dx.doi.org/10.1016/s0167-
9457(02)00163-x. 

Dillenburg AI, Costas FAT, Silva LC, Wurfel RF. Vulnerabilidade social e 
desenvolvimento infantil: um olhar a partir da Teoria Histórico Cultural e da 
Neurociência. Revista Educação e Cultura Contemporânea. 2017; 14(36): 279-95. 

Dunn W. Sensory Profile. User’s manual. Bloomington: PsychCorp, 2014. 268p. 

Dunn W. Vivendo Sensorialmente: entenda seus sentidos. São Paulo: Pearson 
Clinical, 2017. 256p. 



98 

Eickmann SH, Emond AM, Lima M. Evaluation of child development: beyond the 
neuromotor aspect. J. Pediatr. 2016;92(3 suppl 1):S71-S83. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2016.01.007. 

Eickmann SH, Lima ACV. Desenvolvimento Neuropsicomotor da Criança. In: Lima 
M, Motta ME, Alves G. (Orgs.) Saúde da criança: para entender o normal. Recife: 
Ed. Universitária da UFPE, 2007. 366p. 

Engelmann L, Ferreira MIDC. Avaliação do processamento auditivo em crianças 
com dificuldade de aprendizagem. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009;14(1):69-74. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342009000100012. 

Engel-Yeger B, Kasis AH. The relationship between developmental co-ordination 
disorder, child’s perceived self-efficacy and preference to participate in daily 
activities. Child Care Health Dev. 2010 Sep;36(5):670-7. doi: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2214.2010.01073.x 

Engel-Yeger B, Shani-Adir A, Kessel A. Participation in leisure activities and sensory 
modulation deficiencies of children with atopic dermatitis. Acta Paediatr. 2011 
Oct;100(10):e152-7. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2011.02328.x. 

Farrow CV, Coulthard H. Relationships between sensory sensitivity, anxiety and 
selective eating in children. Appetite. 2012 Jun;58(3):842-6. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2012.01.017. 

Ferreira AA, Silva ACF, Queiroga BAM. A aprendizagem da escrita e a escolaridade 
maternal. Rev CEFAC. 2014 Mar-Abr;6(2): 446-56. 

Field A. Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. 5th ed. 2017. California: 
SAGE Publications. 1070 p. 

Francelino EG, Reis CFC, Melo T. O uso do P300 com estímulo de fala para 
monitoramento do treinamento auditivo. Distúrbio de Comunicação. 2014; 26(1): 27-
34. 

Gallahue DL, Ozmun JC. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, 
crianças, adolescentes e adultos. 3a ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

Green SS, Ben-Sasson A, SotoTW, Carter AS. Anxiety and Sensory Over-
Responsivity in Toddlers with Autism Spectrum Disorders: bidirectional effects 
across time. J Autism Dev Disord. 2012 Jun;42(6):1112-9. doi: 
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-011-1361-3. 

Hamilton, S.S. Evaluation of clumsiness in children. Am Fam Physician. 2002 Oct 
15;66(8):1435-40. 

Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL. Movement assessment battery for children-
2 - Examiner’s Manual. 2a ed. London: Pearson Education, 2007. 



99 

Hotham E, Haberfield M, Hillier S, White JM. Todd G. Upper limb function in children 
with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). J Neural Transm (Vienna). 2018 
Apr;125(4):713-26. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00702-017-1822-8. 

Jerger J, Musiek F. Report of the consensus conference on the diagnosis of auditory 
processing disorders in school-aged children. J Am Acad Audiol. 2000 
Oct;11(9):467-74. 

Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry. Arch Otolaryngol. 1970 
Oct;92(4):311-24. doi: http://dx.doi.org/10.1001/archotol.1970.04310040005002. 

Kappel V, Moreno ACP, Buss CH. Plasticidade do sistema auditivo: considerações 
teóricas. Braz. j. otorhinolaryngol. 2011; 77(5):670-4. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1808-86942011000500022. 

Keith R. Random gap detection test. St. Louis, MO: Auditec; 2000. 

Kirby A, Sugden D, Purcell C. Diagnosing developmental coordination disorders. 
Arch Dis Child. 2014 Mar;99(3):292-6. doi: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-
2012-303569. Epub 2013 Nov 19. 

Koenig KP, Rudney SG. Performance challenges for children and adolescents with 
difficulty processing and integrating sensory information: a systematic review. Am J 
Occup Ther. 2010 May-Jun;64(3):430-42. doi: 
http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2010.09073. 

Koester AC, Mailloux Z, Coleman GG, Mori AB, Paul SM, Blanche E, Muhs JA, Lim 
D, Cermak SA. Sensory integration functions of children with cochlear implants. Am 
J Occup Ther. 2014 Sep-Oct;68(5):562-9. doi: 
http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2014.012187. 

Lane SJ, Mailloux Z, Schoen S, Bundy A, May-Benson TA, Parham LD. Roley SS. 
Schaaf RC. Neural Foundations of Ayres Sensory Integration. Brain Sci. 2019; 
9(153):1-14. doi: https://doi.org/10.3390/brainsci9070153. 

Lent R. Cem bilhões de neurônios. 2a ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010. 786p. 

Lloyd L, Kaplan H. Audiometric interpretation: a manual of basic audiometry. Press, 
1978. 

Lundy-Ekman L. Neurociência: fundamentos para reabilitação. Mundim, FD. Varga, 
VRS. trad. 2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 477p. 

Magalhães L. Ocupação e atividade: tendências e tensões conceituais na literatura 
anglófona da terapia ocupacional e da ciência ocupacional. Cadernos de Terapia 
Ocupacional da UFSCar. 2013;21(2):255-63. doi: 
https://doi.org/10.4322/cto.2013.027. 

 



100 

Maggi EF, Magalhães LC, Campos AF, Bouzada MCF. Preterm children have 
unfavorable motor, cognitive, and functional performance when compared to term 
children of preschool age. J. Pediatr. 2014; 90(4):377-383.b. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2013.10.005  

Mazer SM, Bello ACD, Bazon MR. Dificuldades de aprendizagem: revisão de 
literatura sobre os fatores de risco associados. Psicol. educ. 2009; 28(1):7-21. 

Metz AE, Boling D, DeVore A, Holladay H, Liao JF, Vlutch KV. Dunn’s model of 
sensory processing: an investigation of the axes of the four-quadrant model in 
healthy adults. Brain Sci. 2019; 9(35):1-15. doi: 
http://dx.doi.org/10.3390/brainsci9020035. 

Miller LJ, Anzalone ME, Lane S, Cermak SA, Osten ET. Concept evolution in 
sensory integration: a proposed nosology for diagnosis. Am J Occup Ther. 2007 
Mar-Apr;61(2):135-40. doi: http://dx.doi.org/10.5014/ajot.61.2.135. 

Mimouni-Bloch A, Offeck H, Rosenblum S. Association between sensory modulation 
and daily activity function of children with attention deficit / hyperactivity disorder and 
children with typical development. Res Dev Disabil. 2018 Dec;83:69-76. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2018.08.002. 

Montoro APPN, Capistrano R, Ferrari ER, Reis MS, Cardoso FL, Beltrame TS. 
Validação concorrente do MABC-2 com o Developmental Coordination Disorder 
Questionnaire-BR. 

Musiek F. Assessment of central auditory dysfunction: the dichotic digit test revisited. 
Ear Hear. 1983 Mar-Apr;4(2):79-83. doi: http://dx.doi.org/10.1097/00003446-
198303000-00002. 

Nakagawa A, Sukigara M, Miyachi T, Nakai A. Relations between temperament, 
sensory processing, and motor coordination in 3-year-old children. Front Psychol. 
2016; 7(623):1-7. doi: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00623. 

Nascimento RTA. Alunos com necessidades especiais na sala de aula. São Paulo: 
Memnon, 2012. 91p. 

Neves IF, Schochat E. Maturação do processamento auditivo em crianças com e 
sem dificuldades escolares. Pró-Fono R. Atual. Cient. 2005; 17(3), 311-20. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-56872005000300005. 

Neves KR, Morais RLS, Teixeira RA, Pinto PAF. Growth and development and their 
environmental and biological determinants. J. Pediatr. 2016;92(3): 241-50. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2015.08.007. 

Oliveira AM, Cardoso ACV, Capelini AS. Desempenho de escolares com distúrbio 
de aprendizagem e dislexia em testes de processamento auditivo. Rev. CEFAC. 
2011; 13(3):513-21. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462010005000126. 



101 

Oliveira JC, Murphy CFB, Schochat E. Processamento auditivo (central) em crianças 
com dislexia: avaliação comportamental e eletrofisiológica. CoDas.2013; 25(1):39-
44. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S2317-17822013000100008. 

Palfery TD, Duff D. Central auditory processing disorders: review and case study. 
Axon. 2007; 28(3):20-4 

Parham LD, Mailloux Z. Sensory integration. In: Case-Smith J, O’Brien JC, 
Occupational therapy for children. 6a ed. Missouri: Mosby Elsevier, 2010. p. 325-72. 

Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, Merabet LB. The Plastic Human Brain Cortex. 
Annu Rev Neurosci. 2005; 28:377-401. doi: 
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144216. 

Pedrosa C, Caçola P, Carvalhal MIMM. Fatores preditores do perfil sensorial de 
lactentes dos 4 aos 18 meses de idade. Rev. paul. pediatr. 2015; 33(2): 160-166. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rpped.2014.11.016. 

Pereira APC, Ferrite S, Rossi AG. Memória sequencial verbal de três e quatro 
sílabas em escolares. Pró-Fono R. Atual. Cient. 2005; 17(1):27-36. 

Pereira LD, Schochat E. Processamento auditivo central: manual de avaliação. São 
Paulo: Editora Lovise; 1997. 

Pereira LD. Processamento auditivo. Temas Desenvolv. 1993; 2(11):7-14. 

Pfeiffer B, Kinnealey M, Reed C, Herzberg G. Sensory modulation and affective 
disorder in children and adolescents with Asperger’s disorder. Am J Occup Ther. 
2005 May-Jun;59(3):335-45. 

Pulzi W, Rodrigues GM. Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação: uma 
revisão de literatura. Rev. bras. educ. espec. 2015; 21(3):433-44. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382115000300009 

Raven JC, Raven J, Court JH. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Manual. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1988. 

Róman-Oyola R, Reynolds. S. Prevalence of sensory modulation disorder among 
Puerto Rican preschoolers: an analysis focused on socioeconomic status variables. 
Occup Ther Int. 2013 Sep;20(3):144-54. doi: http://dx.doi.org/10.1002/oti.1353. 

Rosenthal R. Meta-analytic procedures for social research. 2nd ed. Newbury Park, 
CA: Sage; 1991. 168 p. 

Ruckser-Scherb R, Roth R, Lothaller H, Endlet C. Motor abilities and coping in 
children with and without developmental coordination disorder. British Journal of 
Occupational Therapy. 2013; 76(12):548-55. doi: 
https://doi.org/10.4276/030802213X13861576675286 



102 

Sameroff A. A unified theory of development: a dialectic integration of nature and 
nurture. Child Dev. 2010 Jan-Feb;81(1):6-22. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-
8624.2009.01378.x. 

Santos DCC, Campos D. Desenvolvimento motor - fundamentos para diagnóstico e 
intervenção. In: Moura-Ribeiro MVL, Gonçalves VMG. (Org.) Neurologia do 
desenvolvimento da criança. 2a ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. p. 288-325. 

Santos TMM, Russo ICP. A prática da audiologia clínica. São Paulo: Cortez, 1986; 
p.73-88: Logoaudiometria. 

Santos VAP, Contreira AR, Caruzzo NM, Passos PCB, Vieira JLL. Desordem 
coordenativa desenvolvimental: uma análise do estado nutricional e nível 
socioeconômico. Motri. 2015; 11(1):78-86. Doi: 
http://dx.doi.org/10.6063/motricidade.3195. 

Santos VAP, Vieira JLL. Prevalência de desordem coordenativa desenvolvimental 
em crianças com 7 a 10 anos de idade. Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. 
2013; 15(2): 233-42. doi: http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2013v15n2p233. 

Saur AM, Loureiro SR. Saúde mental em crianças nascidas pequenas para idade 
gestacional: estudo de coorte do sudeste brasileiro. Psicol. Reflex. Crit. 2015; 28(1): 
204-12. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1678-7153.201528122   

Silva J, Beltrame T. Indicativo de transtorno do desenvolvimento da coordenação de 
escolares com idade entre 7 e 10 anos. Rev. Bras. Ciênc. Esporte. 2013; 35(1): 3-
14. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32892013000100002 

Silva J, Beltrame T.S. Desempenho motor e dificuldades de aprendizagem em 
escolares com idades entre 7 e 10 anos. Motri. 2011;7(2):57-68. 

Silva J, Contreira AR, Capistrano R, Beltrame TS. Desempenho motor de escolares 
com e sem transtorno de déficit de atenção / hiperatividade (TDAH). ConScientiae 
Saúde. 2012; 11(1): 76-84. 

Souza C, Ferreira L, Catuzzo MT. Corrêa UC. O teste ABC do movimento em 
crianças de ambientes diferentes. Rev. Port. Cien. Desp. 2007; 7(1): 36-47. 
Disponível em http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpcd/v7n1/v7n1a05.pdf. 

Souza MA, Passaglio NJS, Souza VC, Scopel RR, Lemos MA. Ordenação temporal 
simples e localização sonora: associação com fatores ambientais e desenvolvimento 
de linguagem. Audiol., Commun. Res. 2015; 20(1):24-31. 
http://dx.doi.org/10.1590/S2317-64312015000100001443. 

Tomchek SD, Little LM, Dunn W. Sensory Pattern Contributions to Developmental 
Performance in Children with Autism Spectrum Disorder. Am J Occup Ther. 2015 
Sep-Oct;69(5):1-10. doi: http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2015.018044. 



103 

Tomlin D, Rance G. Maturation of the Central Auditory Nervous System in Children 
with Auditory Processing Disorder. Semin Hear. 2016 Feb;37(1):74-86. doi: 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1570328. 

Toniolo CS, Capellini SA. Transtorno do desenvolvimento da coordenação: revisão 
de literatura sobre os instrumentos de avaliação. Revista Psicopedagogia. 2010; 
27(82):109-16. 

Trainor LJ, Chang A, Cairney J, Li YC. Is auditory perceptual timing a core deficit of 
developmental coordination disorder? Ann N Y Acad Sci. 2018 Jul; 1423(1): 30-9. 
doi: http://dx.doi.org/10.1111/nyas.13701. 

Tremblay KL. Central auditory plasticity: Implications for auditory rehabilitation. The 
Hearing Journal. 2003; 56(1):10-4. 

Vasak M, Williamson J, Garden J, Zwicker JG. Sensory Processing and Sleep in 
Tipically Developing Infants and Toddlers. Am J Occup Ther. 2015 Jul-Aug;69(4):1-
8. doi: http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2015.015891. 

Walker SP, Wachs TD, Grantham-McGregor S, Black MM, Nelson CA, Huffman S, 
Baker-Henningham H, Chang SM, Hamadani JD, Lozoff B, Gardner JMM, Powell 
CA, Rahman A, Richter L. Inequality in early childhood: risk and protective factors for 
early child development. The Lancet. 2011; 378:1325-38. 

Wickremasinghe AC, Rogers EE, Johnson BC, Shen A, Barkovich AJ, Marco EJ. 
Children born prematurely have atypical Sensory Profiles. J Perinatol. 2013 Aug; 
33(8): 631-635. doi: http://dx.doi.org/10.1038/jp.2013.12. 

Wu C, Stenfanescu RA, Martel DT, Shore SE. Listening to another sense: 
somatosensory integration in the auditory system. Cell Tissue Res. 2015 
Jul;361(1):233-50. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00441-014-2074-7. 

Yochman A, Parush S, Ornoy A. Responses of preschool children with and without 
ADHD to sensory events in daily life. Am J Occup Ther. 2004 May-Jun;59(3):294-
302. 

Zago JTC, Pinto PAF, Leite HR, Santos JN, Morais RLS. Associação entre o 
desenvolvimento neuropsicomotor e fatores de risco biológico e ambientais em 
crianças na primeira infância. Rev. CEFAC. 2017; 19(3): 320-29. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201719314416. 

Zalcman TE, Schochat E. A eficácia do treinamento auditivo formal em indivíduos 
com transtorno de processamento auditivo. Rev. soc. bras. fonoaudiol. 2007; 
12(4):310-4. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342007000400010. 

Ziliotto KN, Kalil DM, Almeida CIR. PSI em português. In: Pereira LD, Schochat E. 
(Eds.) Processamento auditivo central. Manual de avaliação. São Paulo, SP: Lovise, 
1997. p. 113-128. 



104 

Zwicker J, Harris S, Klassen A. Quality of life domains affected in children with 
developmental coordination disorder: a systematic review. Child Care Health Dev. 
2013 Jul;39(4):562-80. doi: 10.1111/j.1365-2214.2012.01379.x 

 

 


