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1. Introdução 
 

A audição é um dos sentidos mais importantes para a vida humana. É a 

chave para a comunicação oral e uma forma de perceber o mundo. 

Dependendo do período de aquisição, do grau, do tipo e da etiologia da perda 

auditiva ocorrem diferentes consequências e impactos, tanto a nível social, 

linguístico, cognitivo como emocional. Quando a perda auditiva é congênita a 

criança deixa de estar exposta ao estímulo da comunicação oral desde a vida 

intrauterina, provocando a privação da percepção dos sons do meio ambiente 

e, em especial da fala, acarretando alterações linguísticas, psicológicas e 

comportamentais importantes na vida da criança deficiente auditiva 

independente do grau da perda auditiva. Se a perda auditiva for adquirida após 

o nascimento, dependendo da idade, grau e etiologia, as implicações no 

desenvolvimento de linguagem serão distintas. Pode-se dizer, de uma forma 

geral, que quanto menor for o grau da perda e mais experiências linguísticas a 

criança tiver antes de ser acometida pela deficiência auditiva, melhores serão 

os prognósticos para a intervenção fonoaudiológica.  
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 A deficiência auditiva é um problema internacional e da população 

mundial com idade inferior a 15 anos, aproximadamente 62 milhões têm perda 

auditiva permanente (SMITH, 2003); dois terços (41 milhões) habitam em 

países em desenvolvimento (OLUSANYA, 2005). Estima-se que, no Brasil, de 

três a quatro crianças em1000 nascem surdas, aumentando para dois a quatro 

em cada 100 recém-nascidos (RN) quando provenientes de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) (BARREIRA-NIELSEN et al., 2007). Estudo de base 

populacional, inédito no Brasil e na América Latina, em Canoas (RS), um 

município com aproximadamente 200 mil habitantes, constatou perdas 

auditivas leves em 19,3% dos sujeitos entrevistados e perdas auditivas 

incapacitantes em 6,8% (BÉRIA et al., 2004).  

A identificação precoce da perda auditiva já nos seis primeiros meses de 

vida pode amenizar as consequências adversas da deficiência auditiva. A 

perda auditiva na infância é um importante problema de saúde pública, tanto 

pela frequência como pelos intensos prejuízos linguísticos, educacionais e 

psicossociais que pode determinar. A necessidade de triagens auditivas no 

período neonatal e nos escolares é consensual. 

É fato que a deficiência auditiva de origem pré ou pós-lingual influencia 

sensivelmente no desenvolvimento da criança. Esta situação provoca tanto na 

família quanto na própria criança um impacto para habilidades de 

comunicação, nas relações afetivas e sociais interferindo diretamente no 

aspecto psicológico, que dependendo do grau, da etiologia ou período de 

aquisição da perda auditiva sofrerá níveis diferentes de dificuldades. 

Embora não exista cura para certas formas de perda de audição, muitas 

crianças deficientes auditivas podem ser auxiliadas através de dispositivos 

eletrônicos auxiliares da audição, especialmente quando o problema é 

identificado precocemente. O aparelho de amplificação sonora individual 

(AASI), o implante coclear (IC) e o sistema de frequência modulada (FM) são 

os principais dispositivos eletrônicos disponíveis para auxiliar a criança 

deficiente auditiva. A indicação desses dispositivos é feita de acordo com as 

particularidades da criança. Dentre os aspectos a serem considerados para a 
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seleção do uso de tais recursos, destacam-se: o tipo, o grau, a etiologiae o 

período de aquisição da perda auditiva (MORAES et al.,2001). 

O objetivo deste artigo é tratar sobre a influência da deficiência auditiva 

no desenvolvimento da comunicação oral da criança. Assim, os assuntos 

abordados serão:  

a) A audição, a deficiência auditiva e os diferentes níveis de perda 

auditiva: correlacionando-os com o desenvolvimento da 

comunicação oral 

b) Compreensão da importância da identificação precoce da perda 

auditiva e os métodos disponíveis para realização da triagem 

auditiva neonatal; 

c) Visão geral dos recursos eletrônicos auxiliares da audição e 

outras tecnologias; 

d) A importância de atrelar o diagnóstico precoce da deficiência 

auditiva no gerenciamento da reabilitação auditiva na criança. 

 

a) A audição, a deficiência auditiva e os diferentes níveis de perda 
auditiva: correlacionando-os com o desenvolvimento da comunicação 
oral 
 

A audição é essencial em nossas vidas, desempenhando um papel 

fundamental na comunicação humana, pois através dela é possível perceber os 

sons do ambiente e a fala. A integridade do sistema auditivo torna-se 

fundamental para que o indivíduo escute e compreenda apropriadamente. O 

sistema auditivo periférico consiste basicamente em duas partes: a periférica 

(composto pela orelha externa, orelha média e orelha interna) e a central 

(formada pelas vias do tronco cerebral e centros auditivos do cérebro). A orelha 

externa tem como função principal captar o estímulo sonoro e levá-lo à orelha 

média. A orelha média amplifica e conduz o som até a orelha interna. A orelha 

interna recebe este estímulo e o transforma em impulsos nervosos. Os 

impulsos nervosos serão enviados ao cérebro pelo nervo auditivo. É no 
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cérebro, portanto, que se dará a compreensão do foi escutado. 
 

 

Figura 1. Representação esquemática do Sistema Auditivo  
Legenda: 1. Orelha externa, 2. Orelha média, 3. Orelha interna, 4. Vias auditivas 
centrais.Fonte:http://www.betterhearing.org/hearing_loss/how_we_hear/how_you_hear_detail.cfm 
 
  

Qualquer alteração no sistema auditivo pode decorrer em algum tipo ou 

grau de perda auditiva e assim comprometer a linguagem, o aprendizado, o 

desenvolvimento cognitivo e a inclusão social da criança.Para esclarecimentos 

na leitura deste artigo a terminologia deficiência auditiva está sendo utilizada 

para questões gerais e perda auditiva para referenciar o tipo e grau.  

Crianças com perda auditiva de grau leve a profundo apresentam 

dificuldades para escutar e compreender mensagens, porém em diferentes 

níveis. Perceber a fala por meio da audição é um processo extremamente 

complexo, em especial na presença de ruído e em ambientes abertos e amplos 

tais como os parques infantis e os locais de entretenimento em shoppings. No 

entanto, até mesmo em salas de aula, que são teoricamente mais silenciosas 

que os locais exemplificados aqui, as crianças com perda auditiva ainda que de 

grau leve possam ter seu processo de aprendizagem comprometido. 

Assim, torna-se fundamental que haja compreensão do papel da audição 

para a comunicação e para a aprendizagem bem como as possíveis 

consequências da deficiência auditiva em especial, pelos pais, parentes, 

amigos e professores das crianças com deficiência auditiva.  
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Várias são as causas da deficiência auditiva e estas podem ser pré-

natais (ocorrem antes do nascimento), peri-natais (no momento do nascimento) 

ou pós-natais (que ocorrem após o nascimento ou em qualquer período da 

vida). 

Basicamente a perda auditiva é classificada quanto ao tipo, ou seja, 

quanto ao local da alteração no sistema auditivo e quanto ao grau dessa 

alteração.  
 
Quanto ao tipo de perda auditiva 

 

 Perda auditiva condutiva: a alteração encontra-se no orelha 

externa e/ou orelha média, podendo ser reversível ou parcialmente reversível 

após determinado tipo de tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Um exemplo 

de fator causador de perda auditiva condutiva é a infecção de orelha recorrente; 

 Perda auditiva sensorioneural: alteração localizada na orelha 

interna, de caráter irreversível; exemplos de fatores causadores de perda 

auditiva sensorioneural são: meningite, fatores genéticos, exposição à 

medicação ototóxica, fatores relacionados à prematuridade, rubéola ou 

toxoplasmose materna, exposição a alto nível de pressão sonora (ruído), 

envelhecimento, entre outros; 

 Perda auditiva mista: alteração localizada na orelha externa e/ou 

média e também na orelha interna que pode ocorrer, por exemplo, devido a 

fatores genéticos (como malformação dos ossículos da orelha média ou na 

cóclea),infecções crônicas de orelha, otosclerose (enrijecimento e/ou fixação do 

sistema dos ossículos da orelha média); 

 Perda auditiva central: a alteração pode se localizar a partir do 

tronco cerebral até as regiões subcorticais e córtex cerebral. 
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Quanto ao grau da perda auditiva 
 

Os níveis de limiares utilizados para caracterizar os graus de severidade da 

deficiência auditiva podem ter algumas variações entre os diferentes autores. 

Segundo os critérios de Northern e Downs (1984): 

 
Audição Normal- Limiares entre 0 a 15 dB nível de audição 

Perda Auditiva Discreta ou Mínima – Limiares entre 16 e 25 dB 

Perda Auditiva Leve- Limiares entre 26 a 40 dB nível de audição  

Perda Auditiva Moderada- Limiares entre 41 e 65 dB 

Perda Auditiva Severa- Limiares entre 66 e 95 dB 

Perda Auditiva Profunda - Limiares acima de 96 dB 

 
 
A principal consequência de uma de deficiência auditiva reside em sua 

repercussão no desenvolvimento da linguagem e fala, o que poderá interferir 

diretamente em todo o processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

integral (BRASIL, 2008). 

Vale lembrar que segundo a Organização Mundial da Saúde (1999) a 

perda auditiva incapacitante em crianças (abaixo de 15 anos de idade) foi 

definida como a elevação permanente do limiar auditivo na melhor orelha para 

níveis acima de 30 dBNA (decibel nível de audição) e para níveis acima de 40 

dBNA em adultos, usando tons puros nas frequências de 0,5, 1, 2 e 4 KHz. 

Para cada tipo, grau e características da deficiência auditiva existem 

opções educacionais apropriadas, que devem contar com a avaliação e a 

intervenção de equipes interdisciplinares.    
Observa-se, na Figura 2 abaixo, que todos os graus de perda auditiva 

acarretam em algum prejuízo na percepção dos sons da fala.  
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Figura 2. Representação do espectro de sons de fala plotados em um audiograma 
padrão. A área sombreada representa a área que contém a maioria dos elementos da 
linguagem falada e os traços coloridos e as setas referem-se aos graus de perda 
auditiva, conforme classificação de Northern & Downs (1984). Fonte: 
http://fonoaudiologarj.blogspot.com.br/2012/12/a-audiometria-e-o-audiograma.html 

 
Estudos descrevem as consequências da perda auditiva bilateral de 

acordo com o tipo e grauda perda (FERREIRA, 2004 E ALMEIDA, 2003). 
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Assim, a perda auditiva discreta com limiar audiométrico de 16 a 25 dB, 

causada mais frequentemente por uma alteração condutiva, permite que a 

criança ouça os sons das vogais, mas dificulta a adequada percepção das 

consoantes. Quando se considera o nível de ruído presente no ambiente e a 

distância existente entre o falante e o ouvinte, esta criança pode perder de 25 a 

40% do sinal de fala(FERREIRA, 2004&ALMEIDA (2003). 

A perda de audição leve com limiar audiométricode 26 a 40 dB faz com 

que alguns sons da fala e consoantes sonoras não sejam percebidas. 

Geralmente, crianças com esta perda apresentam disfunção de aprendizado 

auditivo, retardo leve de linguagem e da fala, e falta de atenção (FERREIRA, 

2004 & ALMEIDA, 2003).  

Já em 1978, Skinner em seus estudos, relatou uma série de dificuldades 

que uma criança, em fase de aprendizado da linguagem, pode apresentar 

quando tem perda auditiva de grau leve; dentre estas, vale ressaltar: 

 

 A perda da constância das pistas auditivas quando a informação 

acústica flutua.  

 

A impossibilidade de ouvir os sons da fala e da linguagem, sempre da 

mesma maneira, torna difícil para a criança adquirir um código acústico 

definido para cada som que recebe. Esta inconsistência de informações faz 

com que a criança não tenha certeza se o que ouviu é conhecido ou é novo. 

 

 Confusão dos parâmetros acústicos na fala rápida. 

 

A fala é um processo que encadeia fonemas, este encadeamento faz 

com que cada fonema sofra a interferência do fonema que o precede e que 

o sucede; desta forma, não só a produção do movimento articulatório é 

modificada, mas também o seu efeito acústico. Quando a fala acontece em 

ritmo acelerado, estas pistas acústicas se tornam ainda mais indefinidas, 

possibilitando à criança portadora de perda auditiva leve uma maior 
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dificuldade para realizar a análise acústica dos sons da fala que ouve, 

podendo, dessa forma, levá-la acometer erros na hora de empregar este ou 

aquele fonema. 

 

 Confusão na segmentação e na prosódia.  

 

A nossa fala é marcada por alterações de ritmo, de inflexão e de 

alterações na entonação muito discretas em termos de intensidade, porém 

bastante importantes no significado. Perdas auditivas leves podem fazer 

com que a criança não escute estas informações tão sutis e importantes 

para dar significado à linguagem. 

 

 Mascaramento em ambiente ruidoso. 

O nível de ruído de nossas salas de aula e da nossa vida moderna faz 

com que a relação sinal/ ruído esteja bem abaixo do desejado para que a 

criança encontre um ambiente adequado para o aprendizado da linguagem 

(o ideal é que seja de +30dB), ou seja, o mais apropriado é que a fala, a 

intensidade da voz do professor, se sobressaia em relação ao ruído em 

torno de 30dB. Qualquer alteração na acuidade auditiva da criança, mesmo 

a mais leve, piora muito sua capacidade para perceber a fala em presença 

de ruído, o que por suavez prejudica o seu aprendizado. 

 

 Abstração errônea das regras gramaticais. 

 

Muitos dos vocábulos emitidos por um falante são de curta duração ou 

pouco intensos, o que faz com que o portador de uma deficiência auditiva 

leve tenha dificuldade para identificar as relações entre as palavras e a 

entender a morfologia da gramática de sua língua. 

 

No sentido de superar estes problemas das crianças com perda auditiva 

leve encontram-se alguns recursos para facilitar a compreensão da fala através 



 V ERBA VOLANT  
Volume 4 – Número 1 – janeiro-junho 2013 – ISSN 2178-4736 
http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant 
 

49 | P á g i n a  

 

de sutis mudanças na atividade de comunicação, como estar próximo ao 

falante, falar de forma clara além de fazer uso dos dispositivos eletrônicos 

auxiliares da audição. Os dispositivos compatíveis para este grau de perda são 

o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e o sistema de frequência 

modulada (sistema FM) que são ferramentas essenciais para que a criança 

com perda auditiva leve possa ser capaz de escutar apropriadamente mesmo 

estando com uma relação sinal/ruído desfavorável ou distante do falante, em 

especial nas salas de aula. 

No entanto, há que se ressaltar que independente do grau da perda 

auditiva, a recomendação do uso de tais recursos deve, necessariamente, ter 

prescrição médica otorrinolaringológica e seleção dos mesmos por um 

fonoaudiólogo, avaliando sempre as particularidades de cada criança. 

A perda auditiva de grau moderado tem os limiares audiométricos de 41 

a 65 dB sendo verificada em crianças com doenças crônicas da orelha média, 

ou seja, com o tipo de perda auditiva condutiva (como nos caso de infecções 

recorrentes, por exemplo)  ou com perda auditiva  sensorioneural. Com esses 

limiares, a criança não é capaz de escutar a maioria dos sons da fala durante a 

conversação e apresenta problemas de articulação, como omissões, 

substituições e distorções na fala. Essas crianças podem se beneficiar com o 

uso do AASI bem como do Sistema FM, além de terem local preferencial na 

sala de aula, e indicação de terapia fonoaudiológica com enfoque no 

desenvolvimento das habilidades auditivas (FERREIRA, 2004 & ALMEIDA, 

2003).  

Na perda auditiva severa (entre 66 e 95 dB) ou profunda (> ou = 96 dB), 

a criança não consegue perceber qualquer som da fala na conversação normal. 

Estas perdas auditivas graves são, geralmente, causadas por lesões 

sensorioneurais. A criança com perda auditiva severa ou profunda apresenta 

problemas graves de fala quando não faz uso do AASI ou do Implante Coclear 

(IC) ou de ambos, além de apresentar dificuldade de comunicação na situação 

de díade, em grupo e na presença de ruído. As crianças com perda auditiva 

severa ou profunda, combinado ao uso sistemático dos dispositivos eletrônicos 
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auxiliares da audição (AASI ou IC ou ambos), precisam necessariamente de 

terapia fonoaudiológica com enfoque na audição de forma intensiva, como a 

abordagem aurioral, para favorecer o desenvolvimento das habilidades 

auditivas e por consequência as habilidades de comunicação oral (MOOG 

&GEERS, 1999). Para as crianças com perda auditiva profunda usuárias de IC 

os estudos mais recentes demonstraram que tais crianças podem adquirir a 

comunicação oral de maneira eficiente (SANTANA, 2005), apresentando fala 

mais inteligível do que aquelas que utilizam AASI, principalmente nos casos em 

que a cirurgia do IC é realizada precocemente (SEIFERT et al., 2002). 

Quanto mais precoce for o diagnóstico e o trabalho de reabilitação 

auditiva, mais próximo do normal será o desenvolvimento da fala e linguagem 

(FERREIRA, 2004 &ALMEIDA, 2003). Os efeitos da perda auditiva unilateral 

são menores do que os causados pela perda bilateral, porém, também podem 

ocasionar problemas. Em presença de ruído ambiental, as crianças com perda 

unilateral encontram maiores dificuldades que as ouvintes normais para 

compreender a fala, mesmo quando a orelha melhor está posicionada em 

direção à fala. Além disso, a localização espacial das fontes sonoras fica 

comprometida (ALMEIDA, 2003). 

 

b) Compreensão da importância da identificação precoce da perda 
auditiva e os métodos disponíveis para realização da triagem auditiva 
neonatal 

 

Em especial, até o momento foi descrito as implicações na comunicação 

oral da criança de acordo com os diferentes graus e tipos de perdas auditivas. 

Parece consensual que para o desenvolvimento pleno da criança haja 

integridade e maturação da via auditiva (periférica e central), e assim, se 

garanta a qualidade comunicativa e auditiva que a criança precisa ter para se 

desenvolver. 

Sabe-se que a plasticidade neuronal definida como a capacidade do 

sistema nervoso central de se adaptar, com habilidade para modificar sua 

organização estrutural e funcional tem uma propriedade intrínseca do sistema 
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nervoso que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta 

à experiência e às modificações do ambiente (PASCUAL-LEONE et al., 2005). 

A plasticidade acontece com mais intensidade num determinado período de 

desenvolvimento da criança, chamado de período crítico. Este período de 

maturação das funções biológicas do ser humano acontece principalmente até 

os três anos de vida. Assim, a identificação e intervenção precoce da 

deficiência auditiva são determinantes para que a criança deficiente auditiva 

alcance o desempenho comunicativo muito próximo ao das crianças ouvintes 

(YOSHINAGA-ITANO et al., 1998; GARCIA et al., 2002 e COLUNG et al., 

2005).  

O diagnóstico audiológico realizado durante o primeiro ano de vida 

possibilita a intervenção médica e/ou fonoaudiológica, ainda no período crítico 

de maturação e plasticidade funcional do sistema nervoso central, permitindo 

um prognóstico favorável em relação ao desenvolvimento global da criança 

(AZEVEDO, 1997). 

A perda auditiva é a deficiência congênita mais frequente e mais 

prevalente dentre aquelas rotineiramente triadas em programas de saúde 

preventivos (GATANU). A prevalência de deficiência auditiva é vinte vezes 

maior que outras doenças como a fenilcetonúria ou hipotireoidismo e sua 

identificação demanda um custo dez vezes menor que para outras doenças 

(SMITH, 2003). 

A identificação precoce da deficiência auditiva não é pontual, mas trata-

se de um processo que deve ser iniciado ainda no berçário,por meio da triagem 

auditiva neonatal (TAN) por ser uma forma eficiente de identificar, 

principalmente,as crianças de risco. No entanto, a triagem por si só não traz 

nenhum benefício para a saúde da criança, simplesmente identifica. Quando 

identificada a falha na triagem, o correto é encaminhar para confirmação da 

suspeita da deficiência auditiva e dar início a intervenção fonoaudiológica até 

os seis meses de idade. O Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância 

(CBPAI, 2000) recomenda a implantação da triagem auditiva neonatal universal 

(TANU) para todas as crianças do nascimento até os três meses de idade. O 
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Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2000) recomenda que todo o recém-

nascido deva ter sua audição avaliada, tendo em vista a grande incidência de 

alterações em bebês que não estão inseridos em um grupo indicador de risco. 

Para a realização da TAN a Academia Americana de Pediatria 

recomenda a utilização de métodos eletrofisiológicos como o potencial evocado 

auditivo de tronco encefálico (PEATE) e as emissões otoacústicas evocadas 

(EOAE) conhecido como Teste da Orelhinha(LEWIS, 2003).O PEATE avalia a 

integridade neural das vias auditivas até o tronco encefálico, por meio do 

registro das ondas eletrofisiológicas, geradas em resposta a um som 

apresentado e captado por eletrodos de superfície colocados na cabeça. As 

EOAE registram a energia sonora gerada pelas células ciliadas externas da 

cóclea (orelha interna), em resposta aos sons apresentados e gravados por 

microfone miniaturizado colocado nomeato acústico externo (nas mediações 

entre a orelha externa e média). Os métodos citados são rápidos, não invasivos 

e de fácil aplicação.  

Vale ressaltar um ganho significativo para a população brasileira com a 

Lei Federal 12.303 de 02 de agosto de 2010 que tornou obrigatório em todas 

as maternidades e hospitais do país a fazerem a triagem auditiva neonatal com 

o exame das EOAE. 

Com a identificação da suspeita da perda auditiva confirmada inicia-se, 

portanto, o processo de intervenção. Após as primeiras orientações à família 

sobre o diagnóstico audiológico e sobre as possíveis opções educacionais para 

a criança deficiente auditiva, para aquela família que opta pela terapia 

fonoaudiológica com ênfase na oralidade, o fonoaudiólogo encaminha 

imediatamente para o processo de seleção e adaptação dos dispositivos 

eletrônicos auxiliares da audição. Estes dispositivos são indicados de acordo 

com as particularidades de cada criança e de forma geral, será explanado no 

próximo item deste artigo. 
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c) Visão geral dos recursos eletrônicos auxiliares da audição e outras 
tecnologias 

 

Para conhecimento, serão sucintamente apresentados os principais 

equipamentos eletrônicos auxiliares à audição que podem ser utilizados por 

crianças com deficiência auditiva. 

 

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) 

 

O Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) é um sistema que 

capta o som do meio ambiente, aumenta sua intensidade e processa o sinal 

sonoro e o fornece amplificado, ao usuário. Pode ser adaptado em variados 

graus de perdas auditivas.  

 

 

Figura 3. (A) Esquema AASI retroauricular. Posicionamento do molde no 
conduto auditivo e aparelho atrás da orelha. (B) Exemplos de AASI retroauricular e (C) 
intraauricular. Fontes: www.cochlear.com e www.starkey.com. 

 

Implante Coclear (IC) 

O Implante Coclear é uma prótese computadorizada, cirugicamente 

implantada, que imita parcialmente a função das células ciliadas da orelha 

interna, possibilitando ao indivíduo a sensação de audição. É indicado, após 

avaliação de equipe interdisciplinar, em casos de perdas severas e profundas.  

(A) (B) 

(C) 
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Cabe ressaltar que outros equipamentos auxiliares à audição (ex: 

dispositivos implantáveis) podem ser utilizados e que existem diferentes 

modelos/fabricantes destes dispositivos, com inúmeras possibilidades de 

indicação na habilitação e reabilitação auditiva.   

 

 

Figura 4. (A) Esquema IC. Posicionamento dos componentes interno e 
externo. (B) IC retroauricular e com (C) processador de fala modelo caixa. Fontes: 
site: www.cochlear.com 
 

Sistema de Frequência Modulada (FM)  

 
Conforme descrito anteriormente, a sala de aula deveria ser um 

ambiente silencioso, no entanto, ao que se vê nas escolas, geralmente são 

salas desprovidas de tratamento acústico provocando reverberação (eco) do 

som, sem recursos auxiliares de acessibilidade à informação além de um 

grande número de crianças numa mesma sala de aula.  

E tal como as salas de aula, a maioria dos ambientes que frequentamos 

oferecem uma série de interferências, estímulos, reflexos, gerando uma 

acústica desfavorável, principalmente para a pessoa com deficiência auditiva 

que faz uso de AASI ou IC. Estes estímulos, associados à variação em termos 

de distância e intensidade resultam em prejuízo à relação sinal (estímulo 

sonoro que se deseja escutar)/ruído (estímulo sonoro que interfere na escuta 

do sinal. Exemplos: ruído de tráfego, música, ventiladores, computador, fala de 

colegas na sala, etc). 

(A) 
(B) 

(C) 
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Em geral, a literatura destaca que a relação sinal/ruído ideal para 

indivíduos ouvintes é de aproximadamente 6 dB pró-sinal enquanto que para 

pessoas com deficiência auditiva o ideal diverge entre autores, para SKINNER 

(1978) são necessários uma relação pró-sinal de 30dB e para ALMEIDA, 

BONALDI & BARROS (2003) de 20dB. Talvez essa divergência esteja 

relacionada aos avanços tecnológicos dos equipamentos auxiliares de audição 

nos últimos 20 anos, proporcionado uma melhor qualidade sonora destes 

equipamentos, não sendo necessária uma relação sinal/ruído tão alta quanto 

na década de 70. 

Ao considerar crianças com a audição normal, a tarefa de escutar em 

condições adversas (ruído, distância e reverberação) ao mesmo tempo em que 

está aprendendo algo pode ser realizada com pouco esforço, porém pode gerar 

a sensação de cansaço e falta de atenção. Quando existe qualquer 

impedimento, mesmo que leve na audição, esta tarefa pode ser carregada de 

extremo cansaço e de lacunas na compreensão, que podem gerar o 

afastamento do conteúdo e fracasso na aprendizagem. 

Os sistemas a seguir podem auxiliar na melhoria da relação sinal/ruído. 

Seu funcionamento baseia-se em diferentes tipos de transmissão: circuitos de 

indução magnética e ondas de rádio – sistema de Frequência Modulada (FM).  

 Sistema de Indução Eletromagnética – este sistema tem a 

capacidade de criar no ambiente, não importando seu tamanho ou 

configuração, um campo de indução que pode ser captado pelo usuário de 

AASI quando este aciona a bobina de indução magnética de seu aparelho 

auditivo (tecla T - telecoil). Apresenta facilidade de instalação e baixo custo de 

manutenção. As salas em que estão instalados estes sistemas deverão possuir 

sinalização indicativa; 
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    (A) 

    

Figura 5. (A) Exemplo de uso de sistema de indução magnética para uso coletivo e/ou 
individual que auxilia alunos com deficiência auditiva. (B) Símbolo identificador de 
salas/auditórios que possuem este sistema. Fonte: http://www.hearingloop.org/ 

 

 Tecnologia de luz infravermelha – Consiste em uma unidade 

emissora que transforma o som em luz infravermelha enviando-a a uma 

segunda unidade, o receptor, que a transforma novamente em sinal sonoro. O 

indivíduo deve permanecer posicionado em frente à unidade receptora para a 

melhor captação do sinal sonoro. Todo ambiente de ensino pode receber este 

recurso; 

 Sistema de Frequência Modulada (Sistema FM) – Utiliza-se de 

ondas de rádio para a propagação do sinal sonoro. Esse é o método de difusão 

de sinal mais importante e mais largamente usado, principalmente com a 

finalidade educacional, pela alta fidelidade sonora, pouca possibilidade de 

interferência de sinais indesejáveis e uso individual e coletivo sem a 

necessidade de modificação estrutural da sala de aula. Seu funcionamento 

básico ocorre da seguinte forma: a pessoa que fala usa ou detém um 

microfone transmissor (ou coloca este no meio de um grupo). Este transmissor 

capta os sons de fala e usa ondas de rádio para enviá-los a um ou mais 

receptores FM ou a caixas de som acopladas aos receptores. Assim, o receptor 

do Sistema FM pode ser de uso pessoal (receptores ligados aos AASIs ou Ics 

ou mesmo fones de ouvido para as pessoas com audição normal) ou ainda de 

uso coletivo, em sistema de amplificação em campo ou SoundField (receptor 

acoplado a um ou mais alto-falantes distribuídos estrategicamente em uma 

sala). Este tipo de arranjo do sistema FM é utilizado principalmente em salas 

(B) 
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de aula para evitar o esforço vocal dos professores e para garantir uma relação 

sinal/ruído adequada para pessoas ouvintes ou sem perda auditiva periférica 

(JACOB & QUEIROZ-ZATTONI, 2011).  

Abaixo, exemplos de utilização do Sistema FM. 

 

 
(A)                                   (B) 

 

Figura 6. Exemplos de receptor (A) e transmissor (B) no uso do Sistema de 
Frequência Modulada e Receptor acoplado ao AASI em sala de aula. Fonte: 
http://www.raisingdeafkids.org/help/tech/ald/ e http://www.oticon.com/children/hearing-
solutions/age/school-age.aspx 
 

A literatura especializada refere que em estudos comparativos com os 

três sistemas supracitados (Sistema FM pessoal- receptor conectado ao AASI; 

Sistema FM em Campo Pessoal – caixa de som portátil próximo à cadeira da 

criança e o Sistema Infravermelho em Campo – caixas de som posicionadas no 

teto da sala de aula), os resultados mostraram que o sistema de transmissão 

sem fio por infravermelho não apresentou benefícios quando comparado ao 

desempenho das crianças com o uso exclusivo dos AASIs. Entretanto, com o 

sistema FM pessoal e Sistema FM em Campo Pessoal as crianças 

apresentaram melhora substancial na tarefa de reconhecimento de fala 

(ANDERSON & GOLDSTEIN, 2004). 

A criança com deficiência auditiva já adaptada ao seu dispositivo 

eletrônico auxiliar de audição, deve iniciar rotineira e sistematicamente junto a 

sua família o processo de reabilitação fonoaudiológica. E sendo o método 

oralista a opção da família, a abordagem aurioral tem sido apontada 
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atualmente como a mais apropriada, em especial, quando se trata da criança 

deficiente auditiva que nasceu em família de ouvintes. Vale lembrar, no 

entanto, que as crianças cujas famílias optam por um método bilíngue de 

comunicação (Língua Brasileira de Sinal – LIBRAS e a Língua Oral) podem ser 

igualmente beneficiadas pelos dispositivos eletrônicos auxiliares de audição. 

A seguir, será descrito sucintamente sobre o gerenciamento da 

reabilitação auditiva na criança sob a ótica da terapia fonoaudiológica com 

ênfase na abordagem aurioral. 

 

d) A importância de atrelar o diagnóstico precoce da deficiência auditiva 
no gerenciamento da reabilitação auditiva na criança 

 

Não se pretende neste artigo aprofundar o assunto ou levar o leitor a 

uma conclusão única e desprovida de considerações mais complexas a 

respeito de qual seria o melhor método educacional dentre os vários existentes. 

Porém, de acordo com as evidências científicas encontradas em estudos com 

crianças usuárias de AASI ou de IC inseridas em programas de reabilitação na 

abordagem aurioral, serão descritos subsídios teóricos sobre os avanços da 

habilidade comunicativa oral das crianças que participam efetivamente da 

terapia fonoaudiológica no método oralista com a abordagem aurioral. Estas 

crianças têm desenvolvido a comunicação oral de forma mais natural, 

aproximando-se da fala de crianças ouvintes. 

O objetivo da reabilitação auditiva é desenvolver ou devolver a 

capacidade de percepção auditiva à criança portadora de deficiência auditiva 

com auxílio de dispositivos que possam amplificar os sons ambientais e de fala, 

no caso o AASI, o IC e o sistema FM. E, conforme descrito anteriormente no 

item b do artigo, o quanto antes for identificada a perda auditiva, melhor 

aproveitamento da plasticidade neural da criança e melhor prognóstico quanto 

ao desenvolvimento e apropriação da comunicação oral. 

O desenvolvimento da percepção de fala e aquisição de linguagem, bem 

como o sucesso da reabilitação nas crianças com deficiência auditiva congênita 
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ou adquirida, depende de alguns fatores determinantes, tais como: a idade da 

criança, o tempo de privação auditiva, o modo de comunicação ou o tipo de 

reabilitação, a etiologia e a época da instalação da perda auditiva, a motivação 

dos pais, a capacidade intelectual e individual do deficiente auditivo, o trabalho 

do fonoaudiólogo e o envolvimento da família no processo de reabilitação 

auditiva. 

 O método educacional Oralista tem como objetivo a integração da 

criança surda na comunidade ouvinte, dando-lhe condições de desenvolver a 

comunicação oral por meio da audição.  Para o máximo aproveitamento 

auditivo, o Oralismo tem como princípio a indicação de dispositivos eletrônicos 

auxiliares à audição e a reabilitação auditiva da criança surda aproveitando o 

resíduo auditivo por meio de algumas abordagens que apresentam teoria e 

prática diferentes: verbo-tonal, audiofonatória, aural, acupédico e aurioral 

(AZEVEDO, 2006). 

 A Abordagem Aurioral propõe reabilitar a audição da criança surda 

desenvolvendo gradativamente as habilidades auditivas. O objetivo é auxiliar a 

criança com perda auditiva severa/profunda a utilizar sua audição residual para 

que possa aprender a ouvir e a falar aumentando assim seus conhecimentos e 

a se tornar pessoa integrada na sociedade. Essa abordagem é regida por 

princípios que norteiam o trabalho e que determinam o processo educacional e 

terapêutico (BEVILACQUA et al., 1997). 

Na literatura especializada não há um consenso quanto à metodologia 

educacional mais apropriada para cada criança, mesmo considerando o tipo e 

grau de perda auditiva e as opções preferenciais de comunicação entre os 

familiares e a criança. Parece não ser uma decisão simples, porém com a 

ajuda de um profissional experiente e habilitado, os pais optam por um método 

educacional mais apropriado em parceria com o fonoaudiólogo logo após terem 

recebido o diagnóstico confirmado de perda auditiva. 

Para as famílias das crianças com perda auditiva sensorioneural severa 

ou profunda que optam pela terapia fonoaudiológica com enfoque na audição, 

o uso sistemático dos dispositivos eletrônicos auxiliares da audição (AASI ou IC 
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ou ambos) combinado com a terapia intensiva na abordagem aurioral, o 

desenvolvimento das habilidades auditivas e por consequência as habilidades 

de comunicação oral serão favorecidas (MOOG & GEERS, 1999). Para as 

crianças com perda auditiva profunda usuárias de IC os estudos mais recentes 

demonstram que tais crianças podem adquirir a comunicação oral de maneira 

eficiente (Santana, 2005), apresentando fala mais inteligível do que aquelas 

que utilizam somente AASI, principalmente nos casos em que a cirurgia do IC é 

realizada precocemente (SEIFERT et al., 2002). 

A reabilitação fonoaudiológica da criança usuária de IC ou de AASI não 

difere entre si quanto às metas terapêuticas a serem desenvolvidas, no 

entanto, a velocidade com que as crianças usuárias de IC avançam no 

desenvolvimento das habilidades auditivas e linguísticas é superior quando 

comparada com crianças usuárias apenas de AASI. Porém, ao se comparar a 

inteligibilidade de fala e a percepção da fala das crianças usuárias de IC, é fato 

que o desenvolvimento da percepção de fala acontece mais rapidamente 

(BAUMGARTNER et al., 2002). 

Sabe-se por fim que as crianças implantadas até os três anos de idade 

apresentam resultados superiores às implantadas após essa idade. Tais 

resultados referem-se ao desenvolvimento das habilidades auditivas e a 

aquisição e desenvolvimento da linguagem falada (BAUMGARTNER et al., 

2002).O trabalho terapêutico com a criança na abordagem aurioral é enfático 

quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas. Porém, a reabilitação da 

criança usuária de AASI ou de IC não se resume, no entanto, no 

desenvolvimento destas habilidades, mas o fonoaudiólogo preparado e 

experiente deve ter o olhar da criança inserida numa determinada família e 

compreender a dinâmica familiar de tal forma que possam assumir juntos e 

conscientes, as imprevisibilidades do processo terapêutico. 
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RESUMO  
Quando a perda auditiva é diagnosticada precocemente, a intervenção 
fonoaudiológica é bastante promissora quanto ao desenvolvimento da audição 
e da comunicação oral da criança desde que inserida em um programa de 
reabilitação com enfoque oralista, em especial, na abordagem aurioral a qual 
enfatiza o uso sistemático e intensivo do aparelho de amplificação sonora 
individual, do implante coclear, ou de ambos. 
 

PALAVRAS-CHAVES: perda auditiva, criança, diagnósticoaudiológico, 
auxiliares de audição. 
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ABSTRACT 
When hearing loss is diagnosed early, the speech-language intervention is very 
promising for the development of hearing and oral communication of the child 
from that inserted in a rehabilitation program with oralista focus, in particular, in 
aurioral approach which emphasizes the use systematic and intensive of the 
hearing aid, the cochlear implant, or both. 
 
KEY WORDS: Hearing loss, child, Audiological diagnosis, hearing aids. 

 
 


