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INTRODUÇÃO 

A audição contribui para o desenvolvimento da linguagem, pois é por meio dela que as 

palavras e o ritmo de uma língua são percebidos (MEDWETSKY, 2011). Para isso, torna-se 

importante a integridade do sistema auditivo periférico e central para um adequado 

desenvolvimento da linguagem escrita e oral (PEREIRA, 2013). 

O Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) é definido como um transtorno 

em uma ou mais habilidades auditivas caracterizadas como: localização e lateralização 

sonora, discriminação e reconhecimento auditivo, aspectos temporais, resolução, 

mascaramento, integração e ordenação temporal (ASHA 2005). O PAC torna-se relevante por 

permitir o aprendizado da linguagem e, consequentemente, por facilitar a comunicação. 

A maturação do sistema auditivo e do aprendizado da linguagem desenvolvem-se 

conforme o passar dos anos, sendo assim, é importante o monitoramento do desenvolvimento 

infantil (FRIEDERICI, 2006; PEREIRA, 2013). Nos primeiros dois anos de vida é esperado que 

as crianças saibam detectar e reconhecer sons e palavras por meio de figuras (PEREIRA, 

2013). A partir do terceiro ano de vida, o esperado é que saibam manter uma memória 

sequencial de sons verbais e não verbais, além de manter uma localização sonora em cinco 

direções (PEREIRA, 2013). Já a partir dos oito anos de idade, as crianças aprimoram a 

atenção seletiva para sílaba em escuta dicótica (PEREIRA, 2013). Ademais, conforme 

aumenta a faixa etária uma melhora no desempenho é esperado (PEREIRA, 2013). 
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Tomando como ponto de partida os marcos do desenvolvimento auditivo e de linguagem, 

torna-se necessária a avaliação do PAC em crianças que demonstram alterações das 

habilidades auditivas, especialmente em idade escolar, pois essas alterações podem acarretar 

dificuldades no aprendizado (SARTORI, DELECRODE & CARDOSO, 2019). Souza et. al. 

(2020) realizaram uma revisão integrada da relação entre processamento auditivo central e 

processos de leitura e escrita em crianças e adolescentes, constaram que alterações das 

habilidades auditivas estão presentes em indivíduos com dificuldade de leitura. Além disso, 

em um estudo realizado por SOUZA et.al (2018) nota-se que os piores desempenhos na 

triagem auditiva são de crianças com dificuldades escolares. Dessa forma, constata-se a 

importância da avaliação de PAC em escolares. 

A avaliação permite identificar o Transtorno de Processamento Auditivo Central (TPAC), 

que é uma alteração do funcionamento de uma ou mais habilidades auditivas. Além dessa 

avaliação, recomenda-se a atuação de uma equipe multiprofissional, incluindo fonoaudiólogos 

e professores (ASHA, 2005). Essa avaliação ocorre por meio de testes eletrofisiológicos e 

comportamentais (PEREIRA & FROTA, 2015). Além dos testes, a utilização de um 

questionário como ferramenta de complemento da anamnese torna-se importante, uma vez 

que podem ser evidenciadas sintomas e queixas auditivas da vida cotidiana (ZANCHETTA, 

2015, SOUZA et.al, 2018). No Brasil, são utilizados três questionários, que foram traduzidos 

para o português brasileiro, são eles: Fisher, Children Auditory Processing Performance Scale 

(CHAPPS) e o Scale of Auditory Behaviors (SAB) (ZANCHETTA, 2015). 

Para este estudo foram escolhidos os protocolos SAB e CHAPS. O questionário SAB 

apresenta 12 itens que referenciam as habilidades auditivas e a frequência com que ocorrem, 

variando de frequente (1 ponto) a nunca (5 pontos); o escore é somado ao final das respostas 

e, quanto menor o escore, maior a indicação para TPAC.  Além disso, esse questionário é 

atribuído a pais e professores (ZANCHETTA, 2015). Uma pesquisa realizada por Nunes, 

Pereira e Carvalho (2013), mostrou que na faixa etária de 10 a 13 anos as respostas no 

questionário SAB foi consistente com os achados da avaliação do processamento auditivo, 

além de evidenciar a sua importância como um teste de triagem auditiva infantil. 

Já o questionário CHAPS contém 36 perguntas, que têm o objetivo de quantificar as 

características de escuta de cada criança em diferentes condições comparando à crianças da 

mesma idade e, as opções de respostas, podem variar de menos dificuldade (+1 ponto) e não 

consegue realizar a tarefa (-5 pontos) ao final as respostas são somadas para obter o escore. 

O CHAPS pode ser respondido por pais e professores (ZANCHETTA, 2015). 

Considerando a importância das habilidades auditivas para o desenvolvimento infantil, a 

análise das respostas de questionários pode contribuir para encaminhamento adequado para 
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avaliação do PAC e detecção precoce de TPAC. Por este motivo, o objetivo foi analisar as 

respostas obtidas pela aplicação aos pais ou responsáveis de escolares, em dois 

questionários CHAPPS e SAB e relacioná-las com os resultados da avaliação de 

processamento auditivo central. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

Trata-se de uma pesquisa quantitativa de corte transversal. A presente pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas aprovada 

sob n° CAAE 53973821.3.0000.5404 e parecer n° 5.288.693. Foram aplicados Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) aos pais e crianças respectivamente. A amostra está sendo constituída por 7  crianças 

de 7 a 12 anos, cujos pais ou responsáveis responderam aos questionários SAB e CHAPPS. 

Os critérios de inclusão são: crianças matriculadas na rede pública de ensino, com queixas 

auditivas, encaminhadas para avaliação do Processamento Auditivo Central  (PAC) no Centro 

de Estudos e Pesquisas em Reabilitação ”Prof. Dr. Gabriel O.S. Porto” (CEPRE). 

RESULTADOS 

Analisando os dados obtidos, as respostas dos questionários SAB e CHAPPS estão 

compatíveis com os resultados encontrados na avaliação do Processamento Auditivo Central. 

Os questionários demonstram ser um importante instrumento de triagem para detecção de 

Transtornos do Processamento Auditivo Central. Além disso, a diminuição dos atendimentos 

e os critérios de inclusão de idade dos participantes dificultaram o número esperado de 

participantes da pesquisa.  

CONCLUSÃO 

O Transtorno do Processamento Auditivo Central é uma questão importante no que se 

refere ao aprendizado de escolares. Por este motivo, torna-se necessário a utilização de 

questionários para a identificação de queixas auditivas para que a reabilitação ocorra o mais 

precocemente possível. Devido ao reduzido número de participantes, sugere-se que este 

estudo seja aplicado em um número maior de escolares.  
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