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RESUMO 

 

O processamento auditivo central (PAC) vem sendo apontado em muitas pesquisas como um dos fatores das 

alterações de fala e linguagem em crianças com história de otite média crônica. É crescente o número de 

crianças com alterações de fala e linguagem que seguem com dificuldade no aprendizado da leitura e da 

escrita, e que necessitam de um diagnóstico preciso para que possam desenvolver suas potencialidades e 

alcançar sucesso no processo de aprendizagem. O objetivo da pesquisa é verificar o desempenho de fala, 

linguagem e PAC em uma criança com histórico de otite média crônica. Com relação a metodologia, será 

realizado um estudo de caso com a utilização dos testes: Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL), 

Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo (ASPA) e do Pediatric Speech Intelligibility Test (PSI). Os 

dados serão coletos na clínica escola de fonoaudiologia no campus da Unicesumar em Maringá. Como 

resultados esperados, espera-se identificar a história de otite média crônica como fator de risco para as 

alterações no desenvolvimento de linguagem, fala e PAC mostrando quais são as consequências no processo 

de aprendizagem do indivíduo.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Audição; Fonoaudiologia. 

 

1          INTRODUÇÃO   

 

A otite média é definida como inflamação do ouvido médio e está frequentemente 

associada a um aumento no volume de líquido infectado. Esta doença tem vários fatores 

etiológicos, como infecção (viral ou bacteriana), disfunção da tuba auditiva, depressão do 

sistema imune, infecções do trato respiratório superior, problemas ambientais e, em alguns 

casos, problemas sociais (Gates et al, 2002). 
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Na otite média, embora possa ocorrer períodos de audição normal, seu caráter 

flutuante leva a uma estimulação sonora inconsistente do sistema nervoso central auditivo, 

distorcendo assim a percepção do som, a discriminação de fala, principalmente em 

ambientes ruidosos, e as habilidades de consciência fonológica (Gatto et al, 2007).  

Há grande importância na integridade da audição periférica condutiva e 

neurossensorial para o desenvolvimento das habilidades auditivas do Processamento 

Auditivo Central (PAC). Habilidades estas que se constituem em processo fundamental 

para a aquisição da linguagem oral e também para a compreensão verbal, aquisição da 

leitura e da escrita e para um bom aprendizado e desempenho acadêmico. A partir deste 

pressuposto as perdas auditivas periféricas na infância, podem contribuir para alterações 

no PAC, uma vez que a audição normal fornece a principal fonte de feedback para aquisição 

da linguagem, fala e habilidades cognitivas. (TAMANINI, 2015). 

O Processamento auditivo central (PAC) vem sendo apontado em muitas pesquisas 

como um dos fatores das alterações de fala e linguagem em crianças com história de otites 

médias e por isso deve ser testado juntamente com avaliações de linguagem nesta 

população. Estudos mostram que há uma correlação entre os eventos de otite média que 

ocorrem durante a infância e alterações perceptuais auditivas, com riscos aumentados de 

déficits futuros de fala em crianças que vivenciam eventos de otite média (ZUMACH et al, 

2009; BORGES et al, 2013; KHAVARGHAZALANI et al, 2016.) 

Sendo assim decidiu-se com este estudo de caso confirmar este pressuposto com 

o objetivo de identificar alterações no processamento auditivo central e desenvolvimento de 

fala e linguagem relacionadas a história de otite media crônica.  

 

2          MATERIAIS E MÉTODO  

 

Estudo de caso de aluno de uma escola pública da cidade de Maringá, 

encaminhado ao do Setor de Fonoaudiologia da UniCesumar, que se encaixar no perfil do 

estudo. Como critérios de inclusão será considerado: estar cursando o Ensino 

Fundamental, apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado 

pelos responsáveis.       

         Na primeira etapa, o aluno selecionado será encaminhado para a realização da 

avaliação clínica médica otorrinolaringlógica e avaliação audiológica composta pela 

Anamnese audiológica, Audiometria Tonal Liminar, Logoaudiometria e Imitanciometria, 

para verificar a acuidade auditiva periférica. Será utilizada a anamnese audiológica padrão 

da rotina de atendimentos no setor de audiologia da Clínica de Fonoaudiologia da 

Unicesumar. A audiometria tonal limiar, considerada o padrão ouro para avaliar limiar 

auditivo, será efetuada nas frequências de 250 a 8000 kHz com apresentação dos tons 

puros, utilizando inicialmente a intensidade de 30 dBNA em 1000 Hz. A mesma será 

anotada em ficha de audiometria tonal utilizada na rotina de atendimentos do citado setor 

e passada posteriormente para o banco de dados no programa Winaudio para ser 

armazenada e impressa (Gibrin et al, 2013). A Tabela de classificação de perdas auditivas 

será utilizada segundo Northern e Downs (1989). Na logoaudiometria será considerado o 

resultado do teste IPRF, analisado em função da porcentagem de acertos de cada criança, 

de acordo com o proposto por Katz (1989) para verificação do nível de inteligibilidade da 
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fala. Na Imitanciometria, realizada para verificação da integridade da orelha externa e 

média, serão considerados normais os resultados que apresentarem curva do tipo A 

bilateralmente além da verificação do Teste do Reflexo Acústico, considerando como 

padrão de normalidade limiares de 70dB a 100dB (Katz, 1989). 

            Para a avaliação do processamento auditivo será realizada a ASPA e o Teste PSI 

serão analisados os desempenhos dos participantes de acordo com tabela já padronizada 

(Pereira et al, 1997).     

            O participante será avaliado na parte de linguagem pelo Avaliação do 

Desenvolvimento da Linguagem (ADL), que é um instrumento brasileiro desenvolvido para 

avaliar a aquisição e o desenvolvimento do conteúdo (semântica) e estrutura (morfologia e 

sintaxe) da linguagem em crianças na faixa etária de um ano a seis anos e onze meses. A 

aplicação do teste será iniciada pelos itens ou comportamentos esperados para crianças 

seis meses mais jovens que a idade cronológica da criança avaliada, assim como orienta o 

teste. Para classificação dos níveis de linguagem, será adotada a pontuação proposta pela 

escala, baseada na pontuação do Escore Padrão. Na classificação proposta é considerado 

dentro da faixa de normalidade escores entre 115 e 85, com distúrbio leve entre 84 e 77, 

com distúrbio moderado entre 76 e 70 e com distúrbio severo igual ou abaixo de 69. A 

administração da ADL será realizada com supervisão das pesquisadoras e ocorrerá em 

uma sessão de aproximadamente 40 minutos, no ambiente da criança – na instituição para 

o grupo experimental e na escola para o grupo controle – de maneira individual e serão 

avaliados os domínios receptivos e expressivos da linguagem. (FRANCO, 2014). 

 

3           RESULTADOS ESPERADOS  

 

Espera-se que este estudo de caso possa demonstrar a correlação entre eventos 

de otite media e alterações no processamento auditivo central, fala e linguagem, e também 

a importância da avaliação de linguagem e do PAC em criança com história de otite. 
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