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Resumo expandido 

Introdução: O processamento auditivo refere-se à eficiência com a qual o 

sistema nervoso central utiliza os mecanismos e processos do sistema auditivo 

responsáveis pela habilidade de localização e lateralização dos sons; 

mecanismo de discriminação auditiva, reconhecimento de padrões auditivos, 

aspectos temporais da audição (incluindo resolução temporal, integração 

temporal, mascaramento temporal, discriminação temporal, ordenação 

temporal) e desempenho auditivo com sinais acústicos competitivos (incluindo 

a escuta dicótica) e degradados, sejam eles verbais ou não verbais. Alterações 

nas habilidades temporais geram dificuldades de perceber estímulos que se 

modificam rapidamente e isso pode afetar a discriminação e o processamento 

fonológico dos sons da língua, interferir na compreensão de fala e 

consequentemente, na aquisição sistema fonológico alvo. A percepção desses 

sons da língua e a capacidade de manipulação dos sons refere-se a 

habilidades de consciência fonológica. Nesse contexto, esse estudo teve como 

objetivo relacionar o desempenho em tarefas de consciência fonológica e os 

achados nos testes que envolvam habilidades de resolução e ordenação 

temporal em crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. 

Métodos: Foram avaliadas sete crianças e adolescentes, atendidas no 

Ambulatório de Fonoaudiológia da UFMG, com idades entre nove e 14 anos, 

com queixas escolares, de fala e linguagem. Para coleta das informações, 

foram aplicados dois testes de processamento auditivo,  teste de padrão de 

frequência (PPS) e detecção de gaps (GIN), que avaliam as habilidades de 

ordenação e resolução temporal, respectivamente, além do teste CONFIAS, 

que avalia a consciência fonológica. Os resultados dos testes fora descritos de 

acordo com o desempenho obtido. Resultados: verificou-se que três dos sete 

casos estudados apresentaram respostas adequadas para o teste PPS e 

ainda, um desses sujeitos apresentou desempenho adequado no teste de 

consciência fonológica. Foi observado que todas as crianças apresentaram 

alteração na habilidade de resolução temporal, obtendo limiar do gap (Ath) 

maior que 8 milissegundos, apesar da porcentagem de acertos estar dentro do 

esperado. Discussão: Os resultados obtidos sugerem que a habilidade de 



 

 

resolução temporal teve mais influência no processamento fonológico, uma vez 

que, mesmo com a habilidade de ordenação temporal adequada, essas 

crianças apresentaram alteração no teste de consciência fonológica. Cabe 

relembrar que aqui estão descritos resultados parciais e a coleta de dados será 

ampliada para que se faça análise e a correlação estatística adequada. O 

número reduzido de crianças avaliadas (n=7) permitiu apenas inferir sobre a 

relação entre as habilidades estudadas. Conclusão: É necessária, portanto, a 

realização de uma pesquisa mais ampla, a fim de confirmar os achados da 

literatura sobre a relação existente entre as habilidades do processamento 

auditivo temporal e as habilidades de consciência fonológica. 

 

Descritores: fonoaudiologia, testes auditivos, criança, deficiências fonológicas, 

percepção auditiva, compreensão. 
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