
Analisar e discutir o uso do Questionário de Autopercepção do Processamento 
Auditivo Central – QAPAC, nas versões autoavaliação e pais, em crianças com 
disfonia comportamental, comparando-o com a percepção de sintomas vocais e 

com o desempenho nos testes temporais do processamento auditivo.
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 Estudo quantitativo, descritivo, prospectivo e de corte transversal (CEP #4.734.688);

 Crianças entre 6 e 10 anos;

 Falantes nativas do português, com diagnóstico fonoaudiológico e otorrinolaringológico

confirmado de disfonia comportamental sem processo de reabilitação iniciado;

 Ausência de alterações visuais severas, perda auditiva, histórico relevante de otite,

alterações cognitivas/síndromes e/ou transtornos do neurodesenvolvimento ou de

linguagem e dificuldades escolares.

OBJETIVOS

QUESTIONÁRIO DE AUTOPERCEPÇÃO DAS 
HABILIDADES AUDITIVAS EM CRIANÇAS COM 

DISFONIA COMPORTAMENTAL MÉTODO

INTRODUÇÃO
Crianças com disfonia comportamental podem apresentar Transtorno do

Processamento Auditivo Central (TPAC), com alteração principalmente nas

habilidades auditivas temporais (1). Tal disfunção gera dificuldade no reconhecimento

de aspectos suprassegmentais da fala e no processamento da frequência, da

intensidade e da duração da voz de outras pessoas e da própria voz, interferindo no

processo terapêutico vocal dessas crianças.

Guidelines e pesquisas recentes têm apontado para o uso de questionários, os

chamados “checklists”, como instrumentos que possibilitam o levantamento de

sintomas e queixas, auxiliando na triagem, avaliação e planejamento terapêutico.

PROCEDIMENTOS PRÉVIOS
1. Avaliação fonoaudiológica da voz (gravação da voz e avaliação perceptivo-auditiva da

qualidade vocal – CAPE-V, Questionário dos Sintomas Vocais Pediátrico – QSV-P (2));

2. Avaliação otorrinolaringológica da voz (anamnese, exame físico otorrinolaringológico:

otoscopia, oroscopia e rinoscopia anterior, e videonasofibrolaringoscopia);

3. Avaliação Audiológica Básica;

4. Confirmação do bom desempenho escolar (carta respondida pelos professores).
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COLETA DE DADOS
1. Questionário de autopercepção das habilidades auditivas (QAPAC) – inserido na

plataforma de triagem das habilidades auditivas AudBility (3) ;

2. QSV-P;

3. Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo Temporal (Teste de Padrão

de Frequência – TPF, e Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – RGDT).

QSV-P

Escore mínimo Escore máximo Nota de corte 

(criança)

Nota de corte 

(pais)

0 38 7,6 2,1
Quadro 1: Escore mínimo, máximo e nota de corte (maior quantidade de sintomas vocais) no QSV-P.

Figura 1: trecho da versão autoavaliação do QSV-P.

QAPAC

Escore mínimo Escore máximo Risco TPAC

12 60 < 45 pontos

Quadro 2: Escore mínimo, máximo e corte para risco de ocorrência do TPAC no QAPAC.

Figura 2: Tela da primeira questão da versão autoavaliação do Questionário de Autopercepção das

Habilidades Auditivas (QAPAC).

 Teste de Detecção de Intervalo Aleatório (RGDT): Em intensidade de 50dBNS,

apresenta-se pares de tons puros nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, com

intervalos/gaps aleatórios entre os dois tons. Os gaps variam entre intervalos de 0, 2, 5,

10, 15, 20, 25, 30 e 40 milissegundos (ms) e a criança foi instruída a sinalizar se

percebeu um ou dois tons, sendo o limiar o menor intervalo de tempo em que ela

percebe
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percebe dois tons. O resultado é a média aritmética dos limiares de detecção das quatro

frequências. O critério de normalidade adotado considerou limiar menor ou igual a 15ms

para crianças de 6 anos e menor ou igual a 10ms para crianças com 7 anos ou mais. A

habilidade avaliada foi a de resolução temporal.

 Teste de Padrão de Frequência (TPF) - versão Audtec de St Louis: Em intensidade

de 40dBNS, apresenta-se 30 sequências de três tons que se diferem pela frequência em

cada orelha. Foram feitas as etapas de imitação e nomeação dos sons (grave 880Hz /

agudo 1430Hz). A porcentagem de acertos foi calculada por orelha direita e esquerda. A

normalidade considerada foi de 60% aos 6 e 7 anos, 81,5% aos 8 anos e acima de 91%

para as crianças de 9 e 10 anos. A habilidade avaliada foi a de ordenação temporal de

frequência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANÁLISE ESTATÍSTICA
 Softwares: SPSS V20, Minitab 16 e Excel Office 2010;

 Intervalo de confiança: 95Teste de Shapiro Wilks (N<30): concluiu-s%, nível de

significância 5%;

 Teste de igualdade de duas proporções: ;

 Teste de Wilcozon: para comparar as versões dos questionários;

 Correlação de Spearman: para correlacionar os testes quantitativos (QAPAC, QSV-P,

TPF e RGDT). Tabela 1: Desempenho da amostra nos questionários QAPAC e QSV-P.

N Média Mediana Desvio 
Padrão

CV P-valor

QAPAC Autoavaliação 17 45,5 46 7,4 16% 0,016

Parental 17 39,5 42 10,5 27%

QSV-P Autoavaliação 17 11,1 10 7,6 69% 0,897

Parental 16 12 10 9 75%

Na tabela 1, é possível observar o desempenho das crianças nas duas versões de

cada questionário (QAPAC e QSV-P).

7

10

Meninas
Meninos

Gráfico 1: Caracterização da amostra em
relação ao sexo.

p-valor = 0,303

Idade

Média
(anos)

Desvio 
Padrão
(anos)

Coeficiente 
de variação 

(CV)

7,8 1,5 19%

Quadro 1: Caracterização da amostra em relação à idade.

A amostra foi composta por 17 crianças, caracterizadas em relação à idade e ao sexo

no quadro e no gráfico abaixo.

No QAPAC, verifica-se que a média da versão parental apresentou resultado alterado

(<45 pontos) e a versão autoavaliação obteve uma média dentro da normalidade, mas

próxima da nota de corte. Houve diferença estatisticamente significante entre a .......
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Na tabela 2, observa-se a distribuição dos questionários nas duas versões.

A Tabela 3 apresenta a análise de correlação entre o

escore médio da amostra obtido no QAPAC em relação ao

escore médio obtido no QSV-P, versões criança e pais.

Verifica-se que houveram correlações estatísticas,

negativas e de grau forte entre as versões dos questionários

QAPAC e QSV-P respondidos pela criança e também entre

as respostas parentais.

N % p-valor

QAPAC 
autoavaliação

Falhou
Passou

7
10

41,2%
58,8%

0,303

QAPAC parental Falhou
Passou

11
6

64,7%
35,3%

0,086

QSV-P 
autoavaliação

Falhou
Passou

12
5

70,6%
29,4%

0,016

QSV-P parental Falhou
Passou

16
0

100%
0%

<0,001

Tabela 2: Distribuição dos questionários QAPAC e QSV-P.

Houve diferença estatisticamente significativa entre o número de crianças que passaram e falharam na versão

autoavaliação (p = 0,016) e também na versão parental (p = <0,001) do QSV-P. Como relatado no item Método, tal

questionário foi utilizado tanto na etapa de coleta de dados quanto na etapa de procedimentos prévios, com o objetivo de

contribuir com a confirmação diagnóstica de disfonia comportamental das crianças. Sendo assim, era esperado que a

alteração vocal pudesse ser verificada através da maior frequência de sintomas vocais, assim como no estudo de Ribeiro

et al (2019).

QSV-P 
(criança)

QSV-P

(adulto)
QAPAC (criança) Corr (r) -0,671 -0,170

P-valor 0,003* 0,529

QAPAC (adulto) Corr (r) -0,387 -0,722
P-valor 0,125 0,002*

Tabela 3: Correlação entre os escores obtidos no QAPAC – versão
criança e pais, em relação ao QSV-P – versão criança e pais.

As correlações negativas correspondem ao esperado,

porque no QAPAC quanto mais frequente forem as queixas,

menor o escore, enquanto no QSV-P, quanto mais

frequentes forem as queixas, maior é o escore.

Em relação à avaliação comportamental do

processamento auditivo temporal, na tabela 4 é possível

verificar que houve correlação positiva de grau moderado

entre o QAPAC autoavaliação e o TPF na etapa de imitação

da orelha direita e da orelha esquerda. Isso indica que

quanto maior é o escore no QAPAC (menor frequência de

queixas), maior a porcentagem de acertos no TPF.

percepção da criança e dos pais (p= 0,016), com pior percepção dos pais sobre as dificuldades auditivas da criança. No

estudo de Souza et al (2018), não foi observada diferença estatisticamente significativa entre as versões do QAPAC, mas

foi discutido o fato dos pais estarem atentos a queixas que os filhos podem não reparar no cotidiano. O CV do QAPAC foi

baixo em ambas as versões, mostrando confiabilidade nos resultados.

No QSV-P, não houve diferença estatisticamente significante (p= 0,897) quanto à frequência de sintomas vocais

percebida pela criança e pelos pais, sendo que as médias de ambas as versões apresentaram alteração. O CV do QSV-P

foi alto nas duas versões, porém todas as crianças apresentaram resultado alterado na versão parental.
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Além disso, a tabela 5 mostra que houve correlação negativa de grau fraco entre o

QAPAC e o RGDT na versão autoavaliação e na versão parental mostrando que quanto

maior o escore no QAPAC, maior o resultado do RGDT.

CONCLUSÕES
As versões de autoavaliação do QSV-P e do QAPAC apresentaram correlações

negativas e de grau forte, bem como as versões parentais, levando à conclusão de que a

percepção dos sintomas vocais se relaciona com a percepção das habilidades auditivas.

Na amostra estudada, apesar da percepção semelhante entre a criança e os pais

quanto a frequência de ocorrência dos sintomas vocais, foi possível identificar pior

percepção dos pais em relação a percepção de queixas do processamento auditivo em

situações do dia a dia da criança.

Observou-se também correlação de grau fraco a moderado entre o QAPAC e os testes

temporais da avaliação comportamental do processamento auditivo.
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N Média OD Média OE Corr.* QAPAC 
OD

Corr.* QAPAC 
OE

TPF (i*) 14 85,6% 76,7% A*: 0,506
P*: -0,145

A*: 0,597
P*: 0,179

TPF (n*) 14 76,7% 68,9% A*: 0,124
P*: 0,214

A*: 0,254
P*: 0,389

i*: imitação n*: nomeação corr.*: correlação *A: autoavaliação *P: parental
Tabela 4: desempenho da amostra no TPF e correlação com o QAPAC – versão criança e pais.

N Média Corr.* QAPAC 
autoavaliação

Corr.* QAPAC 
parental

RGDT 14 4,8 -0,093 -0,211

Corr.*: correlação
Tabela 5: desempenho da amostra no RGDT e correlação com o QAPAC – versão criança e pais.
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