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Abstract: The main impact of hearing loss, in childhood, is the difficult to 
speech perception. The hearing aids and the cochlear implant are resources 
used to decrease a result of hearing loss. After the adjustment of these 
resources, with the therapeutic process, is possible that children with profound 
hearing impairment develop their hearing abilities, so they will have 
possibilities to notice phonetic and phonological characteristics of the 
language. Different speech perception procedures investigate which phonetic 
and phonological characteristics of the speech segment can be noticed by 
children with hearing loss. This study aims at analyzing the audiology profile 
and the speech perception in deaf children and adolescent.  
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Resumo: O principal impacto da perda auditiva, na infância, é a dificuldade para a percepção 
dos sons da fala. O aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e o implante coclear 
(IC) são recursos utilizados para minimizar as consequências desse distúrbio. Após a 
adaptação desses recursos, com programas de (re) habilitação, é possível que crianças com 
perda profunda possam desenvolver suas habilidades, tendo possibilidades de perceber 
características fonéticas e fonológicas da linguagem. Diferentes procedimentos investigam 
quais características fonético-acústicas dos segmentos da fala podem ser percebidas pela 
criança com perda de audição. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil audiológico e o 
desempenho na percepção dos sons da fala em crianças e/ou adolescentes deficientes 
auditivos. 

Palavras-chave: Percepção dos sons da fala; (re) habilitação auditiva; deficiência auditiva; 
linguagem.  

Introdução 
Muitas são as consequências da deficiência auditiva para a criança e/ou 

adolescente. Uma delas, de maior impacto no desenvolvimento de crianças com perda 
de audição, é a privação da percepção dos sons da fala, na medida em que poderá 
acarretar alterações linguísticas, psicológicas e comportamentais. Tais modificações 
podem ser observadas tanto em relação ao desenvolvimento da linguagem (em sua 
modalidade falada), quanto na interação da criança e/ou adolescente com o meio 
ambiente.  

Com o intuito de minimizar esses problemas, tem sido indicado o uso de 
dispositivos auditivos, como o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e o 
implante coclear (IC). A indicação desses recursos é feita de acordo com 
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particularidades da criança ou do adolescente, como, por exemplo, o tipo e o grau da 
perda auditiva2 e a idade com que esses recursos serão adaptados (MORAES et al., 
2001).  

Como, na infância, o principal impacto da perda de audição é a dificuldade para 
a percepção dos sons da fala, é de grande interesse para os estudiosos da área 
compreender como ocorre a percepção auditiva, em crianças deficientes auditivas, após 
a adaptação dos recursos tecnológicos (SILVA et al., 2004). Essa investigação se torna 
ainda mais intrigante quando se refere à percepção dos sons por crianças com perda 
auditiva profunda.  

Essas crianças não constituem um grupo homogêneo. No interior desse grande 
grupo, elas distinguem-se principalmente pelo desenvolvimento de capacidade auditiva, 
ou seja, por sua habilidade de detectar e de diferenciar padrões sonoros. Boothroyd 
(1993) divide em quatro categorias os sujeitos com a deficiência auditiva profunda: 

 deficientes auditivos profundos com considerável capacidade auditiva (91 a 
100dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda poderá, com 
recurso tecnológico, apresentar suficiente resolução auditiva, para permitir a percepção 
do ritmo, da entonação, da maioria dos contrastes entre vogais, bem como de muitos 
contrastes consonantais; 

  deficientes auditivos profundos com moderada capacidade auditiva (101 a 
110dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda poderá, com 
recurso tecnológico, apresentar resolução auditiva satisfatória o bastante para permitir 
total percepção do ritmo da fala e parcial percepção da entonação e dos contrastes 
vocálicos e consonantais; 

 deficientes auditivos profundos com mínima capacidade auditiva (111 a 
120dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda poderá, com 
recurso tecnológico, apresentar percepção de alguns padrões do ritmo e da entonação da 
fala, mas fará pouca diferenciação no interior das classes de vogais e de consoantes; 

 deficientes auditivos profundos com nenhuma capacidade auditiva (acima 
de 120dBNPS): a criança e/ou adolescente com essa classificação de perda perceberá 
apenas características vibratórias do som, mas não terá a informação auditiva.  

Assim, é importante descrever os benefícios dos dispositivos para o 
aproveitamento da audição residual, não somente em termos de limiares auditivos, mas 
também em termos de habilidades de percepção dos sons da fala obtidas com esse 
auxílio (GEERS, 1994). 

Quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas das crianças, são quatro os 
tipos que Erber (1982) identifica: detecção, discriminação, identificação e compreensão. 

Podemos entender como detecção a habilidade da criança em detectar a 
presença ou ausência do som. A discriminação refere-se à habilidade da criança em 
perceber diferenças acústicas (como características duracionais, de intensidade, de 
freqüência, etc.) a partir da comparação entre dois sons apresentados. A identificação, 
por sua vez, refere-se à habilidade da criança em identificar uma (ou mais) 
características acústicas de um único estímulo sonoro; por fim, a compreensão 
concerne à capacidade da criança em entender o significado (linguístico) da mensagem 
                                                 
2 Quanto ao tipo, a perda auditiva pode ser classificada, basicamente, como perda auditiva condutiva, 
mista e neurossensonrial.  Quanto ao grau, pode ir de leve a profunda. Para uma leitura mais detalhada, 
recomendamos a leitura de capítulos específicos Bees e Sinclair (1985). 
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produzida por meio de ondas sonoras, geralmente pela ancoragem em seu conhecimento 
da linguagem. 

Ainda em relação à habilidade de identificação (ERBER, 1982), podemos 
também compreendê-la como reconhecimento auditivo introdutório ou reconhecimento 
auditivo avançado. No reconhecimento auditivo introdutório, a criança identifica 
características acústicas mais gerais do estímulo sonoro, como, por exemplo, a 
identificação do padrão duracional de uma palavra. Ou seja, ao apresentarmos uma 
palavra para a criança, ela é capaz de reconhecer, nela, características de sua extensão, 
identificando se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Já no 
reconhecimento auditivo avançado, a criança tanto é capaz de identificar propriedades 
acústicas de determinado estímulo, quanto é capaz de reproduzir – mesmo que de forma 
aproximada – o estímulo acústico apresentado.  

Com o uso dos sofisticados recursos tecnológicos e a participação em programas 
de (re)habilitação auditiva, é possível que as crianças – mesmo com perda profunda – 
possam desenvolver suas habilidades, tendo possibilidades de perceber características 
fonéticas e fonológicas da língua, tanto prosódicas quanto segmentais.  

Com o intuito de avaliar aspectos específicos da percepção dos sons da fala, 
pesquisadores têm desenvolvido métodos que utilizam diferentes tipos de estímulos da 
fala (ERBER, 1982; GEERS; MOOG, 1989; BEVILACQUA; TECH, 1996; 
ORLANDI; BEVILACQUA, 1998; DELGADO; BEVILACQUA, 1999; COELHO et 
al., 2009). A avaliação da percepção dos sons da fala em crianças deficientes auditivas 
de grau profundo engloba a investigação de suas habilidades, permitindo avaliar o 
aproveitamento que fazem da audição residual, no seu dia-a-dia, isto é, a evolução das 
habilidades auditivas com impacto direto no desenvolvimento da linguagem falada.  

Adicionalmente, a possibilidade de avaliar a habilidade das crianças com perda 
de audição, especialmente no que se refere à habilidade de identificar características 
acústicas dos sons da fala, pode contribuir para esclarecer aspectos da complexa relação 
entre percepção e produção de fala (BERZAGHI; MADUREIRA, 2005).  

Pensando nessa contribuição, a proposta deste estudo foi analisar o perfil 
audiológico e as habilidades de audição em crianças e adolescentes deficientes 
auditivos, especialmente no tocante à percepção dos sons da fala. Esperamos que possa 
fornecer informações, por um lado, para estudos que se ocupam em investigar 
habilidades auditivas de crianças com perda auditiva e, por outro lado, para estudos que 
se voltam para características fonético-acústicas dos elementos linguísticos do 
Português Brasileiro.  

Metodologia 
A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Estudos da Educação e da Saúde – 

CEES – UNESP – Marília-SP/Brasil.  
Participaram deste estudo 15 crianças e um adolescente com perda auditiva 

neurossensorial profunda, usuários de aparelho de amplificação sonora individual ou 
implante coclear. As idades das crianças variaram entre 3 e 12 anos de idade. O 
adolescente apresentava 17 anos de idade.  

Os participantes frequentam atendimento fonoaudiológico no CEES na área da 
Audiologia Educacional, em um programa que tem como objetivo o desenvolvimento 
da linguagem falada.  
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Os pais ou responsáveis das crianças e/ou adolescentes participantes assinaram 
termo de consentimento, conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS 
196/96, para autorização da realização do estudo. 

O procedimento metodológico consistiu de duas partes: (1) análise dos registros 
documentados nos prontuários das crianças; e (2) aplicação e análise de três 
procedimentos de avaliação, para investigação da função auditiva.   

Primeiramente, foi efetivada análise dos registros documentados nos 
prontuários das crianças e/ou adolescentes. Tal exame teve a finalidade de obter dados 
referentes a: idade do diagnóstico; tempo para adaptação do aparelho de amplificação 
sonora individual ou cirurgia do implante coclear; tipo de recurso usado para acesso à 
percepção dos sons da fala e tempo de participação no processo de reabilitação.  

Ainda quanto à análise documental dos prontuários, uma segunda pesquisa foi feita, a fim de 
levantar os resultados audiológicos quanto ao tipo, grau e categorias de perda auditiva, de acordo com 

Boothroyd (1993).  

Os procedimentos de avaliação da função auditiva – especialmente em relação 
à percepção dos sons da fala – foram os seguintes: 

 Teste de Habilidade Verbal Limitada, desenvolvido por Orlandi e 
Bevilacqua (1998), adaptação do Early Speech Perception Test (GEERS; MOOG, 
1989), empregado na avaliação de crianças de até cinco anos de idade com deficiência 
auditiva neurossensorial profunda bilateral. Para sua aplicação, o procedimento baseia-
se em dois itens: padrão de percepção (detecção) e identificação de palavras. A 
detecção é avaliada quanto à presença ou ausência dos sons da fala, enquanto a 
identificação de palavras é avaliada quanto à identificação de polissílabos e 
monossílabos. Os resultados de tal procedimento foram associados à habilidade 
auditiva de detecção (a criança detecta ou não a fala) e à habilidade de identificação (a 
criança identifica padrões de percepção de sons da fala, iniciando a identificação de 
palavras). 

 Procedimento de Avaliação de Percepção de Fala em Crianças Deficientes 
Auditivas Profundas a partir de Cinco Anos de Idade, implementado por Bevilacqua e 
Tech (1996), adaptação do Glendonaud Auditory Screening Procedure (ERBER, 1982). 
Esse procedimento é utilizado na avaliação de crianças e/ou adolescentes com 
deficiência auditiva neurossensorial. Buscam-se, com sua aplicação, informações 
relacionadas à habilidade auditiva de três níveis: detecção dos fonemas, identificação da 
palavra e compreensão de sentenças. 

 Listas de palavras dissílabas (DELGADO; BEVILACQUA, 1999). Trata-se 
de procedimento utilizado para avaliação de percepção dos sons da fala.  O 
procedimento é composto por uma lista de 20 palavras dissílabas, com estrutura silábica 
consoante- vogal/consoante-vogal (CVCV) e que contém todas as vogais e praticamente 
todas as consoantes na posição inicial e medial de palavras. Os resultados são 
analisados não apenas em termos das palavras corretas, como também quanto ao escore 
de fonemas. A habilidade auditiva evidenciada é de reconhecimento auditivo avançado 
ou identificação. 

Expostos os critérios norteadores de nossas análises, apresentaremos os 
resultados a que chegamos.  
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Resultados 
Para a explicitação dos resultados, foi realizada a organização de um quadro 

contendo dados referentes a: idade do diagnóstico; tipo, grau e categoria da perda 
auditiva; tipo de recurso utilizado para acesso à percepção dos sons da fala; tempo para 
adaptação ou cirurgia do dispositivo auditivo; tempo de participação no processo de 
reabilitação e habilidade auditiva (Quadro 1). 

Quadro 1. Perfil audiológico dos participantes do estudo 

Identif. 
Nº 

Idade da 
criança na 
época do 
diagnóstico 

Tipo, grau e 
categoria da 
perda auditiva 

Tempo para 
adaptação / 
cirurgia do 
dispositivo 
auditivo 

Tipo de 
dispositivo 
auditivo  

Tempo 
de 
terapia 

Habilidade 
auditiva 

1  1 a 2 m  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

1 a 8 m Implante 
coclear 

3 a 9 m Compreensão 

2  1 a 5 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

2 a 9 m  Implante 
coclear 

2 a 10 
m 

Reconhecimento 
Auditivo 
Avançado 

3 1 a 8 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral 
Categoria 4  

2 a 1 m Implante 
coclear 

4 a 4 m Reconhecimento 
Auditivo 
Avançado 

4 1 a 9 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4  

3 a 6 m Implante 
coclear 

6 a 11 
m 

Compreensão 

5 2 anos Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral 
Categoria 4   

2 a 9 m Implante 
coclear 

6 
meses 

Discriminação 

6 2 anos Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 anos Implante 
coclear 

7 a 4 m Reconhecimento 
Auditivo 
Avançado 

7 2 a 3 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

 Implante 
coclear 

4 a 1 m  Compreensão 

 8  2 a 4 m  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 anos Implante 
coclear 

2 a 2 m Detecção 

9 2 a 5 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 a 6 m Implante 
coclear 

5 a 5 m Compreensão 

10 2 a 8 m  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral 
Categoria 4  

4 anos Implante 
coclear 

2 a 10 
m 

Reconhecimento 
Auditivo 
Introdutório 

11 2 a 9 m Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 4 

4 a 6 m Implante 
coclear 

9 a 1 m Compreensão 
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12  1 ano  Neurossensorial 
Profunda 
Bilateral  
Categoria 1 

1 ano  Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

10 a 4 
m 

Compreensão 

13  1 a 9 m Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1 

2 a 9 m Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

5 a 11 
m 

Compreensão 

14  1 a 9 m  Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1   

3 anos Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

10 a 4 
m 

Reconhecimento 
auditivo 
avançado 

15  2 anos Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1 

1 a 10 m Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

1 a 7 m Reconhecimento 
auditivo 
avançado 

16  3 a 3 m Neurossensorial 
profunda 
bilateral 
categoria 1  

3 a 11 m Aparelho de 
amplificação 
sonora 
individual 

14 
anos 

Compreensão 
 

Em relação à época do diagnóstico, sete crianças foram diagnosticadas antes dos 
dois anos de idade e nove crianças, até os quatro anos de idade.   

De acordo com os dados do Quadro 1, todos os participantes tinham perda 
auditiva neurossensorial profunda, bilateral. Quanto às categorias da perda auditiva 
profunda, conforme Boothroyd (1993), onze crianças revelavam perda auditiva 
profunda com categoria 4, ou seja, com nenhuma capacidade auditiva (acima de 
120dBNPS) e que percebem vibração, mas não têm informação auditiva, sem o uso do 
recurso tecnológico. Cinco crianças e o adolescente apresentavam perda auditiva 
profunda com categoria 1, isto é, com considerável capacidade auditiva (91 a 
100dBNPS), os quais poderão, com recurso tecnológico, apresentar suficiente resolução 
auditiva para permitir a percepção do ritmo e de características entonacionais da fala, 
bem como da maioria dos contrastes vocálicos e de muitos consonantais. 

Quanto à adaptação do recurso tecnológico, cinco crianças e o adolescente 
usavam o aparelho de amplificação sonora individual. Duas dessas crianças realizaram a 
adaptação do aparelho de amplificação sonora individual, antes dos dois anos de idade, 
enquanto três delas, entre dois e quatro anos de idade.  

No que tange à cirurgia do implante coclear, onze crianças a realizaram. Dentre 
elas: apenas uma obteve o implante coclear antes de dois anos de idade; três realizaram 
a cirurgia entre dois e três anos de idade; e sete, entre três e cinco anos. Cabe ressaltar 
que as onze crianças que realizaram a cirurgia também usaram previamente aparelho de 
amplificação sonora individual, mas com resultados insuficientes para a percepção dos 
sons da fala — critério necessário para que pudesse ser submetida à cirurgia do implante 
coclear.   

O tempo de terapia variou de seis meses a quatorze anos: uma criança teve 
tempo de terapia inferior a um ano; cinco revelaram participação no processo 
terapêutico entre um e quatro anos; quatro crianças o frequentaram entre quatro e seis 
anos; duas crianças já recebiam atendimento fonoaudiológico em um período de seis a 
nove anos; e, por fim, quatro crianças e o adolescente tinham atendimento em um 
período de nove a quatorze anos.  

Quanto às habilidades auditivas alcançadas: uma criança encontra-se na 
habilidade auditiva de detecção; uma na habilidade auditiva de discriminação; uma na 
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habilidade de reconhecimento auditivo introdutório; cinco nas habilidades de 
reconhecimento auditivo avançado; e sete crianças e o adolescente nas habilidades de 
compreensão auditiva.  

Exposto o conjunto de resultados a que chegamos, levantaremos hipóteses que, a 
nosso ver, explicariam de modo mais adequado as principais tendências apontadas pelos 
dados. 

Discussão 
A deficiência auditiva pode diferir, entre outros fatores, em termos de tipo e de 

grau da perda auditiva. Cada um desses fatores tem influência no tipo de intervenção, no 
sucesso da intervenção e, consequentemente, em todo o desenvolvimento psicossocial 
do deficiente auditivo (BEVILACQUA; FORMIGONI, 2003). Desse modo, 
investigamos fatores relativos à idade do diagnóstico das crianças e/ou adolescente 
participantes deste estudo, ao grau da perda auditiva, ao tipo de dispositivo utilizado e 
ao tempo de terapia. 

Quanto à idade do diagnóstico e à data da adaptação ou da cirurgia do 
dispositivo e desenvolvimento das habilidades auditivas, observamos que as crianças e 
o adolescente que tiveram seu diagnóstico mais precocemente também realizaram a 
adaptação e/ou cirurgia do dispositivo auditivo em um tempo menor, desenvolvendo 
suas habilidades de audição mais rapidamente. Esses dados confirmam a literatura, no 
sentido de ser o diagnóstico precoce um dos fatores decisivos para o melhor 
desenvolvimento da criança deficiente auditiva (MORET et al., 2007).  

Com efeito, Yoshinaga-Itano et al. (1998) demonstram que o desempenho 
linguístico e social da criança deficiente auditiva são significativamente melhor quando 
a intervenção ocorre antes dos seis meses de idade.  Também para Hopman e Novaes 
(2004), o diagnóstico precoce é o melhor benefício que se pode dar à criança deficiente 
auditiva profunda, seguido de uma intervenção terapêutica que vise a oferecer 
possibilidades para que desenvolva a linguagem falada e se comunique efetivamente. 
Connor et al. (2006), por sua vez, demonstraram que crianças inseridas em um 
programa de diagnóstico, adaptação de recursos tecnológicos e (re)habilitação, antes dos 
dois anos e meio de idade, apresentaram benefício substancial na percepção dos sons da 
fala, no aumento do vocabulário e na precisão de produção consonantal, quando 
comparadas a crianças participantes desses programas, após os três anos e meio de 
idade.  

Comparando-se os participantes usuários de implante coclear (IC) com os 
usuários de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), constatamos que os 
usuários de IC revelaram desenvolvimento de habilidades auditivas em um período 
menor de terapia fonoaudiológica do que aquele verificado nos usuários de AASI. Esses 
dados confirmam resultados de Miyamoto (2003) e de Costa (2003), para quem os 
benefícios do IC, em relação ao AASI, possibilitam a percepção de sons de fala de 
frequências altas, permitindo que a criança reconheça os sons de fala com mais 
facilidade e que a aquisição da linguagem falada ocorra mais rapidamente e de maneira 
menos árdua. 

Em relação ao grau e às habilidades auditivas, verificamos diferentes resultados 
para cada participante. Cada criança desenvolveu habilidades auditivas de modo 
singular, em função, por exemplo, da idade do diagnóstico e da adaptação do recurso 
tecnológico.  
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A propósito, Moret et al. (2007) observam que diferenças individuais entre crianças de um 
mesmo grupo podem ser detectadas quando variáveis de idade, recurso tecnológico e tempo de terapia são 
controlados.      

Em relação às categorias de limiares auditivos sem o dispositivo auditivo, os indivíduos usuários 
de implante coclear foram os que tiveram a classificação de categoria 4. Já aqueles que usam aparelho de 
amplificação sonora individual apresentaram classificação de categoria 1. Esses dados acentuam o 
diferencial entre o implante coclear e o aparelho de amplificação sonora individual, em termos de 
funcionalidade (MESQUITA et al., 2002; BANHARA et al., 2004; COSTA; BEVILACQUA, 2006; 
STUCHI et al., 2007).  

As consequências da deficiência auditiva estão significantemente associadas ao grau com que a 
percepção da fala é afetada (BOOTHROYD, 1995). Aspectos inerentes à percepção da informação 
acústica, como sua detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão podem sofrer alterações com 
a diminuição do limiar auditivo (SILVA et al., 2004). Além disso, o resultado adequado de cada fator 
investigado pode ser considerado como pré-requisito para o sucesso do nível seguinte (ERBER, 1982). É 
quase impossível um único procedimento ser suficiente para avaliar todos os aspectos da percepção dos 
sons da fala pela criança deficiente auditiva (DELGADO; BEVILACQUA, 1999). Em decorrência dessa 
consideração, este trabalho utilizou três procedimentos para avaliar as habilidades auditivas. 

Neste estudo, as habilidades auditivas de onze crianças implantadas foram analisadas, em relação 
ao tempo da participação no processo terapêutico, que variou de 6 meses a 9 anos.  

Quanto ao desempenho das crianças usuárias de implante coclear, nas habilidades auditivas, 
verificou-se que uma criança se encontra em detecção auditiva, uma em discriminação, outra em 
reconhecimento auditivo introdutório, três crianças em reconhecimento auditivo avançado, ao passo que 
cinco mostram compreensão auditiva.  

Quanto às cinco crianças usuárias do aparelho de amplificação sonora individual, cujo tempo de 
terapia variou de um ano a quatorze anos, duas crianças apresentam reconhecimento auditivo avançado e 
três, compreensão auditiva. 

Esses dados mostram que a duração do processo terapêutico, no 
desenvolvimento das habilidades auditivas das crianças e/ou adolescentes deficientes 
auditivos é aspecto a ser fortemente levado em consideração, já que a percepção de 
características sonoras da fala desenvolveu-se gradativamente em todos os participantes 
de nosso estudo. 

Confirmamos, assim, resultados a que chegaram Tobey et al. (2003), de que o tempo de terapia 
foi um fator influente na inteligibilidade da fala e precisão de produção de fonemas consonantais de 
crianças com experiência de quatro a seis anos, no uso do implante coclear. Com base nesses resultados, 
esses autores enfatizam a importância de um programa de (re)habilitação bem estruturado para o 
desenvolvimento da linguagem falada.  

Considerando-se o tipo de dispositivo empregado pelos participantes em relação ao 
desenvolvimento das habilidades auditivas, as crianças usuárias de implante coclear tiveram maior 
desenvolvimento dessas habilidades, em um tempo menor do processo terapêutico. Mais uma vez, esses 
resultados são similares a outros encontrados na literatura, que relata benefícios do implante coclear em 
crianças com esse tipo de deficiência (KIRK et al., 2002; MIYAMOTO et al., 2003, COLLETTI et al., 
2005).   

Com base na análise dos dados do Quadro 1, é possível detectar que todas as 
crianças e o adolescente evidenciaram a percepção de características fonético-
fonológicas da linguagem em diferentes planos. É ainda possível detectar que o 
desempenho na percepção de fala das crianças com perda auditiva difere em grande 
medida em função do tempo de terapia. A esse respeito, é importante destacar que, no 
início do processo terapêutico, as crianças primeiramente percebiam auditivamente 
características prosódicas da linguagem como, por exemplo, diferença de entonação, 
marcada acusticamente por uma variação de pitch.3 Em outras palavras, as crianças 
percebem primeiramente características relativas aos níveis mais altos da hierarquia 
                                                 
3 Pitch refere-se a um atributo psicofísico relacionado à sensação da frequência sonora. 
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prosódica – percepção, aliás, já observada por Scarpa (1997) e por Komatsu e Santos 
(2007). 

No que concerne à percepção de características mais segmentais da fala, as 
crianças inicialmente detectam e discriminam, de forma geral, características acústicas 
das vogais, e posteriormente, de consoantes: oclusivas, nasais, líquidas e, por último, 
fricativas.   

Em síntese, os participantes deste estudo foram capazes de perceber 
características acústicas da linguagem. No entanto, a percepção de tais características 
mostrou-se dependente de fatores como idade do diagnóstico, a época da adaptação ou a 
cirurgia para implante do dispositivo auditivo e tempo de terapia.  

Conclusão 
O desenvolvimento das habilidades auditivas é gradual e diretamente dependente 

de diferentes variáveis. O avanço tecnológico possibilita a adaptação dos recursos de 
amplificação sonora individual, nas crianças com perdas de audição, propiciando o 
desenvolvimento de habilidades ligadas à percepção da fala, desde a detecção e 
discriminação de características acústicas relativas aos níveis mais altos da hierarquia 
prosódica até a detecção e a discriminação de características acústicas dos segmentos da 
fala. 

Com efeito, nos sujeitos deste estudo, mostraram-se significativos, no 
desenvolvimento da audição: (1) a idade do diagnóstico, já que, quanto mais tarde 
ocorreu o diagnóstico, mais tardia e mais lenta foi a percepção; (2) o tipo de recurso 
usado para amplificação sonora, visto que os participantes que utilizavam o implante 
coclear apresentaram a percepção das características em um menor tempo de terapia, 
quando comparado ao tempo empregado pelos participantes usuários de aparelho de 
amplificação sonora individual; e (3) a duração do processo terapêutico, uma vez que a 
percepção se desenvolveu gradualmente em todos os sujeitos. 

Vislumbra-se, ainda, como continuidade deste estudo, uma caracterização mais 
pormenorizada a respeito da percepção das características prosódicas e segmentais da 
fala, durante o processo de desenvolvimento das habilidades auditivas de crianças com 
perda auditiva, em seu processo terapêutico.  
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