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ALTERAÇÕES NO PROCESSAMENTO AUDITIVO (CENTRAL) EM CRIANÇAS 

COM FISSURA LABIOPALATINA: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Priscila Carlos   

 

RESUMO 
 
Uma vez que crianças com fissura labiopalatina (FLP) podem apresentar episódios de otite de 
repetição, por questões anatômicas, que podem contribuir para alterações no processamento 
auditivo (central) (PA(C)), o propósito desse trabalho foi verificar na literatura a relação entre 
alteração no PA(C) e FLP. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados indexadas 
LILACS, SciELO e PubMed. Os descritores utilizados foram: processamento auditivo, 
audição, fissura labiopalatina, crianças, auditory processing, hearing, cleft lip and palate, 
children intercalados pelo operador booleano “AND”. Foram selecionados artigos originais 
em português e inglês publicados entre 2010 e 2020 que avaliassem o PA(C) de crianças entre 
6 e 15 anos de idade com FLP ou apenas palatina. Foram excluídas teses, e artigos com 
estudo realizados em indivíduos com perda auditiva neurossensorial, indivíduos neurológicos 
e sindrômicos. Dezesseis artigos foram encontrados, no entanto apenas sete atenderam aos 
critérios de inclusão. Dos estudos selecionados todos tiveram delineamento transversal e 
mostraram que crianças com FLP tiveram um desempenho inferior nas avaliações quando 
comparadas com resultados pré-estabelecidos e quando comparadas a um grupo controle. Esta 
revisão de literatura mostrou que há uma relação entre FLP e PA(C). A partir deste estudo vê-
se que, as avaliações audiológicas de maneira geral e mais especificamente do PA(C), devem 
fazer parte da rotina destes pacientes com intuito de identificar estas alterações de forma 
precoce e de diminuir as chances de problemas de fala e aprendizado.  
 
Palavras-chave: Audição. Fissura labiopalatina. Otite média. 
 
 
CHANGES IN THE (CENTRAL) AUDITORY PROCESSING OF CHILDREN WITH 

CLEFT LIP AND PALATE: SYSTEMATIC REVIEW 
 

 
ABSTRACT 

 
A Since children with cleft lip and palate (CLP) may present recurrent otitis episodes, due to 
anatomical issues, that may contribute to (central) auditory processing (CAP), the purpose of this 
paper was to search in the literature the relationship between change in CAP and CLP. The 
search of articles was conducted in the indexed databases LILACS, SciELO and PubMed. The 
descriptors used were: processamento auditivo, audição, fissura labiopalatina, crianças, auditory 
processing, hearing, cleft lip and palate, and children interspersed by the Boolean operator 
“AND”. Original articles in Portuguese and English published between 2010 and 2020 that 
assessed the central auditory processing of children aged between 6 and 15 years old with CLP 
or only palate were selected. Theses and articles containing studies carried out in individuals 
with sensorineural hearing loss, neurological and syndromic individuals were excluded. Sixteen 
articles were found; however, only seven met the inclusion criteria. All the selected studies had a 
cross-sectional design and showed that children with CLP presented a lower performance in the 
assessment when compared to pre-established results and when compared to a control group. 



This literature review showed that there is a relationship between CLP and CAP. Based on this 
study, it can be seen that audiological assessments in general and, more specifically, of the CAP, 
must be part of the routine of these patients in order to identify these changes early and to reduce 
the chances of speech and learning problems. 

Keywords: Hearing. Cleft lip and palate. Otitis media 
 
 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

               Processamento auditivo (central) (PA(C)) é o termo utilizado para se referir aos 

processos de detecção e interpretação dos sons, e estão relacionados a estruturas do sistema 

nervoso central (SNC): vias auditivas e córtex. O processamento dos sons envolve várias 

habilidades auditivas, como detecção, discriminação, localização, sequenciação, identificação 

de sons de alta fidelidade no silêncio, identificação de sons de redundância reduzida 

(fechamento) e identificação de sons no ruído (figura a fundo) (PEREIRA, 2013, p. 367). 

               Há grande importância na integridade da audição periférica condutiva e 

neurossensorial para o desenvolvimento das habilidades auditivas do PA(C). 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 PA(C) (TAMININI, 2015).  

              A fissura labiopalatina (FLP) é uma má formação craniofacial que ocorre entre a 4ª e 

12ª semanas de vida intrauterina, período durante qual o desenvolvimento embrionário da face 

e palato estão ocorrendo, e atinge 1 a cada 650 nascidos vivos no Brasil. Seu tratamento é 

feito com as cirurgias primárias de lábio e/ou palato durante o primeiro ano de vida 

(FREITAS et al., 2012; BISPO et al., 2011). 

              A classificação das FLP mais utilizada no Brasil é a formulada por Spina et al. 

(1972), que tem o forame incisivo como referência. Assim,  as  fissuras  são classificadas  em:  

fissura  pré-forame  incisivo, que   são   as fissuras  labiais;  fissura  pós-forame  incisivo,  que  

são fissuras palatinas, que podem situar-se  apenas  na  úvula,  palato  primário  ou envolver o 

palato secundário; fissura transforame incisivo, de maior gravidade, envolvendo  estruturas  



anatômicas  oriundas  dos palatos primário e secundário e fissuras raras da face, que são as 

fissuras oblíquas do lábio, nariz, ou mesmo de toda a face. (apud BARONEZA et al., 2005)  

             Em crianças portadoras de fissura labiopalatina (FLP) a alteração mais frequente 

relacionada à audição é a otite média, em decorrência de malformações anatômicas e/ou 

funcionais da tuba auditiva e região do esfíncter velofaríngeo (AMARAL et al., 2010).   

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

associada a um acumulo 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). 

            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).  

            Uma vez que crianças com FLP podem apresentar episódios de otite de repetição que 

podem contribuir para alterações no PA(C), o propósito desse trabalho foi buscar na literatura 

a relação entre alteração no PA(C) e fissura labiopalatina. 

 

 

2 MÉTODOS  

 

        Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, referente ao tema “alterações no 

processamento auditivo (central) em crianças com fissura labiopalatina”. A busca de artigos 

foi realizada nas bases de dados indexadas LILACS, SciELO e PubMed. Os descritores 

utilizados foram: processamento auditivo, audição, fissura labiopalatina, crianças, auditory 

processing, hearing, cleft lip and palate, children intercalados pelo operador booleano 

“AND”. 

        Neste trabalho, foram selecionados artigos originais em português e inglês publicados 

entre 2010 e 2020 que avaliassem o processamento auditivo central de crianças entre 6 e 15 

anos de idade com fissura labiopalatina ou apenas palatina. Foram excluídos teses, 

monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, artigos com estudo realizados em 

indivíduos com perda auditiva neurossensorial, indivíduos neurológicos e sindrômicos. A 

pesquisa foi realizada no período de abril a junho de 2020. 



        O processo de análise dos artigos foi efetuado em três etapas, a primeira constituiu na 

leitura dos títulos e resumos, e seleção segundo critérios de inclusão e exclusão; a segunda 

etapa ocorreu com a leitura dos artigos na íntegra e a terceira etapa foi realizada por meio da 

análise crítica dos artigos selecionados utilizando-se o instrumento NIH Quality Assessment 

Tool for Observational Cohort and Cross-sectional studies, para estudos de coorte e 

transversais, aqueles classificados entre “bom” e “justo” permaneceram inclusos no estudo. 

        Dezesseis artigos foram encontrados sendo sete artigos excluídos pela leitura do título, 

pois seis eram artigos duplicados e um não atendia a temática proposta. Dos nove artigos 

selecionados para a leitura dos resumos, dois foram excluídos por não atenderem aos critérios 

de inclusão, sendo uma tese, enquanto o outro, a pesquisa foi feita em bebês. Dessa forma sete 

artigos foram selecionados para a leitura na integra e análise crítica, e desses todos foram 

incluídos no estudo. A figura 1 apresenta o organograma do processo seletivo dos estudos 

incluídos na pesquisa. 

 

Figura 1: organograma do processo seletivo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora, Priscila Carlos (2020) 
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3 RESULTADOS  

 

Todos os estudos tiveram delineamento transversal. Dos sete artigos selecionados para 

o estudo, três eram originários de Pequim, China. Os estudos avaliaram o PA(C) usando teste 

eletrofisiológicos, testes dióticos, monóticos, dicóticos, memória sequencial verbal e não 

verbal, localização sonora, teste de fala no ruído, teste de habilidade auditiva sustentada e 

questionários. Os resultados obtidos mostraram que crianças com FLP tiveram um 

desempenho inferior quando comparadas com resultados esperados para a idade e quando 

comparadas a um grupo controle. A tabela 1 mostra as principais informações dos estudos 

selecionados para a pesquisa. 

 
 
Tabela 1: Principais informações dos estudos incluídos na pesquisa 
Autor e 
data 

Amostra Instrumentos Resultados 

1. AMARAL et 
al. (2010) 

44 crianças, do sexo 
masculino e feminino, na 

faixa etária de 8 a 14 anos. 

Audiometria tonal limiar, 
logoaudiometria e imitanciometria, 

e Triagem do Processamento 
Auditivo(TPA) : Testes de 

Localização Sonora em Cinco 
Direções, Memória Sequencial para 
sons verbais e não-verbais e Teste 

Dicótico de Dígitos. 

A TPA esteve alterada em 72,7% das 

crianças, sendo que 45,5% 

apresentaram alteração no Teste 

Dicótico de Dígitos. 

2.  MANOEL et 
al. (2010) 

Professores de 224 crianças. 
141 do gênero masculino e 
83 do feminino com idades 

entre 7 e 11 anos 

Questionário “CHAPPS 
Childrens Auditory Processing 

Performance Scale” 

Crianças com FLP tiveram mais 
dificuldades de escuta na presença de 

ruído, quando solicitadas a recordarem 
a informação ouvida e durante longo 

período de escuta. 

3. MORAES et 
al. (2011) 

20 crianças na faixa etária 
de 7 a 10 anos, divididas em 

grupo I -crianças com 
história de otite grupo II -
crianças sem história de 

otite. 

Testes dióticos, monóticos e 
dicóticos. 

Tanto as crianças com história de otite 
como as sem história de otite 

apresentaram desempenho ruim nos 
testes do PA(C).  

 

4.  MA et al. 
(2015) 

141 crianças com FLP e 60 
crianças craniofacial 

normais, com idades entre 6 
e 15 anos 

Avaliação da audição periférica. A 
avaliação do PA(C) 

comportamental incluiu TART e o 
teste lexical pediátrico e teste de 

identificação de imagem de 
palavras dissílabas no ruído. 

As crianças com FLP tiveram 
desempenho inferior nos testes, 

comparados com o grupo controle. 
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5. MA et al. 
(2016) 

Cuidadores de 147 crianças 
em idade escolar com FLP. 
E cuidadores de 60 crianças 
craniofacial normais. Com 
idades entre 6 e 15 anos. 

Lista de verificação de problemas 
auditivos de Fisher. 

 

Foi encontrada maior ocorrência de 
alterações do PA(C) em crianças com 

FLP principalmente naquelas com 
fissura palatina. 

6.MA et al. 
(2016) 

146 crianças com FLP e 60 
crianças craniofacial 

normais, com idades entre 6 
e 15 anos. 

Testes eletrofisiológicos, incluindo 
resposta auditiva do tronco 

encefálico, complexo P1-N1-P2 e 
registro do componente P300. 

 

Crianças com FLP apresentaram 
maiores alterações no PA(C). 

 

7. COELHO et 
al. (2018) 

3 crianças portadoras de 
FLP, acima de sete anos. 

Avaliação auditiva periférica, testes 
comportamentais e eletrofi-

siológicos, teste da habilidade de 
atenção auditiva sustentada. 

Apenas na localização sonora as 
crianças tiveram bons resultados, no 
restante dos exames estiveram com 

resultados abaixo do esperado para a 
idade. 

 

Fonte: dados da pesquisa  
Legenda: FLP- Fissura Lábiopalatina; PA(C)- Processamento Auditivo (Central); TART- Testes 
adaptativos de Resolução Temporal; TPA-Triagem do Processamento Auditivo. 
 

No estudo de Amaral et al. (2010) foram selecionadas 44 crianças, sendo 25 do sexo 

feminino e 19 do sexo masculino na faixa etária de 8 a 14 anos, portadoras de fissura 

labiopalatina ou apenas palatina. O estudo não especifica se as crianças já haviam feito a 

cirurgia de correção, mas informa que eram crianças encaminhadas pela Sociedade Brasileira 

de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial (Sobrapar).  

A avalição consistiu em Anamnese, Otoscopia, Audiometria Tonal Limiar, 

Logoaudiometria e Imitanciometria, que fazem parte da avaliação auditiva básica (AAB) e a 

triagem do processamento auditivo (TPA) envolveu Teste de Localização Sonora em Cinco 

Direções, Teste de Memória Sequencial para Sons Verbais e Não-verbais e Teste Dicóticos de 

Dígitos. Os resultados obtidos mostraram que na AAB, 77,27% das crianças apresentaram 

resultados normais, na audiometria tonal limiar 13,6% apresentaram perda auditiva condutiva 

e 2,2% apresentou perda mista, 21,2% apresentaram curva timpanométrica tipo C, 7,1% curva 

tipo B e 3,5% curva tipo Ad. A TPA esteve alterada em 72,7% das crianças, sendo que 45,5% 

apresentaram alteração no Teste Dicótico de Dígitos (AMARAL et al., 2010). 

 Em relação ao Teste de Localização Sonora em Cinco Direções aplicado, 11,4% 

(5/44) das crianças apresentaram alteração, e 88,6% (39/44) apresentaram resultados normais. 

Em relação aos Testes de Memória Sequencial para Sons Verbais e Não-verbais, 11,4% (5/44) 

das crianças apresentaram resultados alterados em ambos os testes, e 88,6% (39/44), 

resultados normais. O Teste Dicótico de Dígitos, 45,5% (20/44) das crianças apresentaram 

resultados alterados para a faixa etária, e 54,5% (24/44) resultados normais. Com isso 
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concluiu-se que as crianças com FLP tiveram alterações tanto na AAB quanto na TPA 

(AMARAL et al., 2010). 

 O estudo de Moraes et al. (2011) contou com a participação de 20 crianças de ambos 

os gêneros com idades entre 7 e 11 anos divididas em dois grupos. Grupo I: 10 crianças com 

história de otite média e Grupo II: 10 crianças sem história de otite média. Todas as crianças 

já haviam feito a cirurgia de correção. Foram aplicados teste dióticos, monóticos e dicóticos. 

Os resultados mostraram que ambos os grupos tiveram um desempenho ruim na maioria dos 

testes, entretanto as crianças com história de otite média tiveram resultados piores. Nos testes 

dióticos as crianças do grupo II tiveram desempenho normal enquanto nos demais teste 

tiveram desempenho ruim. Já as crianças com história de otite, grupo I, apresentaram 

desempenho inferior comparadas com o grupo II, sendo mais frequente o desempenho ruim 

nos testes dicóticos. Concluiu-se que independente da presença de história de otite média nos 

primeiros anos de vida, a população com FLP apresentou dificuldades nos testes aplicados, 

sendo a otite um agravante desta situação. 

 O estudo de Coelho et al. (2018) teve a participação de 3 crianças com FLP corrigida 

com idades acima de 7 anos. As crianças passaram por avalição da audição periférica que 

incluiu: otoscopia, audiometria tonal e imitanciometria. Para avaliar o PA(C), foram 

utilizados os testes: Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo Central, Teste de 

Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada e Potencial Evocado de Média Latência. Os 

resultados mostraram que todas as crianças estavam com limiares auditivos dentro da 

normalidade, duas apresentaram curva timpanométrica do tipo A, e uma criança apresentou 

curva do tipo C. No teste de habilidade de atenção auditiva sustentada, apresentaram 

resultados abaixo dos padrões de normalidade. Na avaliação comportamental do PA(C), 

apenas 1 criança teve resultados dentro dos padrões de normalidade e apenas na avaliação da 

localização sonora as crianças tiveram bons resultados, no restante dos exames estiveram com 

resultados abaixo do esperado para a idade.  

 O estudo de MA et al. (2015) contou 141 crianças com FLP e 60 crianças 

craniofaciais normais com idades entre 6 e 15 anos. O estudo não especifica se as crianças já 

haviam feito a cirurgia de correção, mas informa que eram pacientes de um hospital de 

Estomatologia em Pequim, que possui um Centro de Fissura labiopalatina. As crianças com 

FLP foram divididas em subgrupos de acordo com o tipo de fissura, sendo 37 crianças com 

fissura labial, 24 crianças com fissura palatina e 80 crianças com fissura labiopalatina. As 

crianças com fissura labial foram divididas em fissura labial bilateral e unilateral. As crianças 
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também foram divididas por idade:  47 crianças de 6 a 8 anos; 57 crianças de 9 a 11 anos e 12 

e 37 crianças de 12 a 15 anos.  

O grupo controle contou com 60 crianças, 25 meninos e 35 meninas, sendo 20 crianças 

de 6 a 8 anos, 20 crianças de 9 a 11 anos e 20 crianças de 12 a 15 anos. Todos os participantes 

passaram por exames como otoscopia, audiometria, imitanciometria, devendo o participante 

apresentar audição normal para então passar pela avalição do processamento auditivo. Dois 

testes comportamentais foram utilizados para avaliar o PA(C), o Testes adaptativos de 

Resolução Temporal (TART) e o teste lexical pediátrico e identificação de imagem de 

palavras dissílabas no ruído. Os resultados obtidos mostraram que a maturação das 

habilidades de resolução temporal não foi alcançada em crianças com FLP até 

aproximadamente 8 anos de idade em comparação com as crianças craniofacial normais com 

6 anos de idade. Para reconhecimento de fala em ambientes ruidosos, crianças com fissura 

palatina e crianças com fissura labiopalatina bilateral tiveram pontuações mais baixas em 

comparação com crianças craniofacial normais (MA et al., 2015). 

O estudo de Ma et al. (2016) teve a participação de 146 crianças com FLP, 98 do sexo 

masculino e 48 do sexo feminino e 60 crianças craniofacial normais, com idades entre 6 e 15 

anos. As crianças já haviam feito a cirurgia de correção da FLP. As crianças com FLP foram 

divididas em subgrupos de acordo com o tipo de fissura: 37 crianças com fissura labial, 26 

crianças com fissura palatina e 83 crianças com FLP, sendo este divido em FLP bilateral e 

unilateral. Os participantes também foram divididos por idade: 52 crianças de 6 a 8 anos, 56 

crianças de 9 a 11 anos, 38 crianças de 12 a 15 anos.  

Fez parte do grupo controle 60 crianças, 35 meninas e 25 meninos, também divididas 

por idade, 20 crianças de 6 a 8 anos, 20 crianças de 9 a 11 anos e 20 crianças de 12 a 15 anos. 

Todos os participantes passaram por exames de otoscopia, audiometria tonal e 

imitanciometria, devendo estar com a audição normal para dar continuidade as avaliações. 

Para avaliar o PA(C), foram usados testes eletrofisiológicos: Resposta auditiva de tronco 

encefálico, para avaliar a integridade a nível do tronco cerebral, complexo P1-N1-P2 e o 

P300, para avaliar a capacidade dos participantes de discriminação sonora. Os resultados 

mostraram que as latências das ondas do teste auditivo de tronco encefálico e N1 foram 

significativamente prolongadas em crianças com FLP. Foi encontrada uma tendência atípica 

de desenvolvimento para potenciais de longa latência em crianças com FLP em comparação 

com crianças do grupo controle. Crianças com FLP unilateral apresentaram um nível maior de 

resultados anormais em comparação com os outros tipos de fissura, enquanto as crianças com 

fissura labial apresentaram melhores resultados em todos os testes quando comparadas com os 
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outros tipos de fissura. Concluiu-se que crianças com FLP podem ter transmissão neural mais 

lenta que o normal entre o nervo auditivo periférico e o tronco cerebral (MA et al., 2016). 

  No estudo de Manoel et al. (2010) foi utilizado o questionário CHAPPS, Childrens 

Auditory Processing Performance Scale, que avalia a condição de escuta em 6 condições: no 

silêncio, em situações de escuta ideal, na presença de múltiplos estímulos, no ruído, quando 

solicitada a recordar a informação ouvida e em longo período de escuta, dificuldades em 

alguma destas condições sinalizam para possível alteração no PA(C). O questionário foi 

respondido pelos professores, e estes deveriam comparar os resultados com o conhecimento 

que tinham das crianças sem FLP de mesma idade e classe escolar. O estudo não especifica se 

as crianças com FLP já haviam feito a cirurgia de correção, mas informa que eram pacientes 

de um Hospital especializado nesta má formação craniofacial. Os resultados mostram que as 

características de escuta de crianças com FLP foram similares a de crianças sem esta má 

formação craniofacial, no entanto tiveram mais dificuldades de escuta na presença de ruído, 

quando solicitadas a recordarem a informação ouvida e durante longo período de escuta. Não 

houve diferenças significativas entre gênero e série escolar.  

  No estudo de Ma et al. (2016) foi utilizado a lista de verificação de problemas 

auditivos de Fisher, que contem 25 perguntas ligados ao comportamento do PA(C), uma 

pergunta foi retirada, pois era sobre fonética e crianças com FLP tendem a ter alterações na 

fala por conta da anatomia, não sendo, portanto, uma questão ligada ao PA(C) neste caso. 

Participaram deste estudo 147 crianças com FLP e 60 crianças do grupo controle, de idade 

entre 6 a 15 anos os quais os responsáveis responderam às perguntas. As crianças com FLP 

foram divididas em subgrupos de acordo com o tipo de fissura, sendo 37 crianças com fissura 

labial, 27 crianças com fissura palatina e 83 crianças com FLP. O estudo não especifica se as 

crianças já haviam feito a cirurgia de correção, mas informa que eram pacientes de um 

hospital de Estomatologia em Pequim, que possui um Centro de Fissura labiopalatina. Todas 

as crianças passaram por teste de avaliação auditiva como otoscopia, audiometria tonal e 

imitanciometria, devendo estar com resultados dentro dos padrões de normalidade para então, 

os responsáveis responderem as questões da lista de Fisher.  Os resultados mostraram que 

crianças com fissura palatina apresentaram os menores escores da lista de Fisher, houve uma 

diferença significativa na manifestação de comportamentos ligados ao distúrbio do 

processamento auditivo entre as crianças com fissura palatina. Os comportamentos mais 

comuns relatados no grupo de FLP foram atenção reduzida, motivação de aprendizado 

reduzida, além de dificuldades auditivas no ruído.  
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4 DISCUSSÃO 

  

         Apesar dos estudos elegíveis para a presente revisão apresentarem métodos e 

instrumentos de avaliação heterogêneos, todos evidenciaram relações entre as alterações FLP 

e as alterações no PA(C). Com a análise dos resultados de cada artigo incluído na revisão, fica 

evidente que nesses estudos as  crianças com FLP podem apresentar alterações no PA(C), 

principalmente na habilidade de  figura  fundo, isto é, habilidade de escuta em meio ao ruído, 

como mostra nos estudos de Amaral et al (2015), Moraes et al. (2011) Ma et al. (2015), 

Manoel et al. (2010) e Ma et al. (2016). 

          Há também concordância dos estudos elegíveis nesta revisão com os estudos de Lemos 

et al (2008) e Boscariol et al (2009) que mostram que crianças com FLP tiveram mais 

dificuldades na habilidade de figura  fundo, apresentando um pior desempenho nos testes 

auditivos ao serem comparadas  com crianças sem FLP. O estudo de Santos et al. (2001) 

mostrou que crianças com histórico de otite média recorrente tiveram desempenho inferior 

nas habilidades de figura a fundo e fechamento auditivo quando comparadas a crianças sem 

histórico de otite média recorrente, fato este que corrobora para a compreensão dos resultados 

do presente estudo.  

          Segundo Borges et al. (2014) alterações na habilidade de figura fundo pode trazer 

dificuldades auditivas na presença de ruído de fundo ou na presença de mais de uma pessoa 

falando ao mesmo tempo, comprometendo o desempenho no ambiente escolar, onde surgem 

continuamente situações que exigem que o ouvinte ignore informações sonoras de uma fonte 

para focar a atenção em uma mensagem principal. Pinheiro et al. (2010) trouxeram um estudo 

que mostrou que crianças com transtorno de aprendizagem tiveram um desempenho ruim nos 

testes de escuta no ruído, o que mostra a importância desta habilidade para o aprendizado. 

         O estudo de Ma et al. (2015) mostrou que a maturação das habilidades de resolução 

temporal não foi alcançada em crianças com FLP até aproximadamente 8 anos de idade em 

comparação com as crianças craniofacial normais com 6 anos de idade. De acordo com 

Borges et al. (2014) a habilidade auditiva de resolução temporal é considerada fator 

importante na percepção de fala, pois contribui, para a identificação de pequenos elementos 

fonéticos presentes no discurso, e, alterações nessa habilidade pode interferir na percepção da 

fala normal e no reconhecimento dos fonemas. O estudo de Muniz et al. (2007) avaliou o 

desempenho da habilidade de resolução temporal de crianças com desvio fonológico e 

mostrou que as crianças apresentaram resultados alterados nesta habilidade. 
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Tais fatos demonstram a importância da avaliação neurofisiológica das vias auditivas 

periférica e central de pessoas com FLP.  Também suscita a possiblidade de novas pesquisas 

que abordem a realização de terapias para trabalhar o processamento auditivo desta população 

por meio da realização do treinamento auditivo binaural nas terapias fonoaudiológicas uma 

vez que este treinamento auxilia  na capacidade de escuta no ruído referente a habilidade de 

figura a fundo, a qual foi a mais alterada na população com FLP dos estudos analisados . 

Sendo assim, salienta-se a importância de mais estudos no intuito de elucidar detalhes sobre 

as alterações no Processamento Auditivo em pessoas com FLP, além da sua importância para 

o treinamento auditivo nas terapias nesta população voltado para suas reais necessidades. 

           Entre as limitações deparadas no presente estudo, estão as relacionadas ao número 

limitado de trabalhos científicos elegíveis para a esta pesquisa sobre a temática proposta. 

Além disso, nenhum dos estudos analisados teve delineamento mais robusto, limitando a 

análise somente de estudos descritivos observacionais. Amaral et al (2015), Ma et al (2015), 

Manoel et al (2010), e Ma et al (2016). Ressalta-se, porém, a contribuição destas pesquisas, 

uma vez as mesmas vêm contribuir para o processo de investigação de fatores etiológicos 

relacionados as alterações do PA(C). Sendo assim servem de base para um processo efetivo 

de avaliação desta população, além de proporcionar subsídios para um planejamento 

terapêutico eficaz e também direcionar por meio do diagnóstico diferencial, peculiaridades 

relacionadas as alterações do PA(C) em crianças com FLP.  

Na presente revisão sistemática,  pela constatação de que a FLP pode ter influência em 

habilidades especificas do PA(C),  as quais podem ocasionar uma maior predisposição para 

alterações na aprendizagem, dificuldades acadêmicas e na compreensão da comunicação, 

reforça-se a necessidade de prevenção, identificação e intervenção precoces sobre os 

potenciais danos à saúde causados pela FLP. 

Salienta-se a partir desta revisão a necessidade de mais pesquisas que contenham um 

rigor metodológico a fim de preencher esta lacuna a respeito das especificidades em relação 

as alterações no PA(C) em crianças com FLP, como  a influência da gravidade da FLP nas 

alterações do  PA(C), com o intuito de direcionar a prática clínica terapêutica voltada a esta 

população.  

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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Concluiu-se que existe uma relação entre alteração no PAC e FLP, sendo a dificuldade 

de escuta no ruído a alteração mais encontrada nesta população. No entanto os poucos estudos 

encontrados na literatura demonstram que mais pesquisas precisam ser efetuadas com o 

intuito verificar as peculiaridades relacionadas as alterações do PAC na população de crianças 

com FLP para se direcionar a prática clínica terapêutica voltada a esta população.  

 A partir deste estudo que evidencia que crianças com FLP podem apresentar 

alterações no PAC, sugere-se que, as avaliações audiológicas de maneira geral e mais 

especificamente do PAC, devam fazer parte da rotina destes pacientes com intuito de 

identificar estas alterações de forma precoce e assim, diminuir as chances de problemas de 

fala e aprendizado 
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