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Resumo expandido 

Introdução: A linguagem se inicia muito precocemente na vida humana com a 

aquisição de padrões de sons da fala. Assim, por meio das informações acústicas a 

criança adquire a percepção dos sons da fala. Logo, a habilidade de compreender a fala 

é um aspecto importante a ser considerado na avaliação audiológica, pois permite 

analisar a função comunicativa/perceptiva. Este estudo teve como objetivo avaliar o 

desempenho da percepção de fala em crianças surdas, que utilizem um dispositivo de 

amplificação sonora, AASI ou IC, além de relacionar a percepção de fala ao tipo e grau 

da perda auditiva, ao tempo de fonoterapia, ao tempo de uso e o tipo de dispositivo 

de amplificação. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de caráter transversal. O 

procedimento utilizado foi a aplicação do Protocolo Infant Toddler Meaningful 

Auditory Integration Scale (IT-MAIS). Este protocolo verifica as habilidades auditivas 

em crianças pequenas e também pesquisa comportamentos auditivos espontâneos da 

criança em situações de vida diária, através de exemplos em três diferentes áreas do 

desenvolvimento das habilidades auditivas. Resultados: Dos 50 pacientes que 

participaram do estudo, 28% são usuários de AASI e 72% possuem implante coclear. 

Todos apresentavam surdez neurossensorial. Observou-se que quanto maior a idade 

da criança, maior foi sua pontuação total no protocolo IT-MAIS, e que os usuários de IC 

apresentaram melhores resultados. Discussão: O IT-MAIS mostrou-se uma ferramenta 

rápida e de fácil aplicação, o que permite a avaliação de um grande número de 

pacientes em pouco tempo. Crianças mais velhas, usuárias de IC, diagnosticadas 

precocemente, com maior tempo de utilização do dispositivo de amplificação sonora e 

exposto a um maior tempo fonoterapia, apresentam melhor percepção da fala e 

portanto se comunicam melhor. Conclusão: As variáveis idade, idade do diagnóstico, 



tempo de fonoterapia, e tempo de uso do dispositivo de amplificação sonora, 

influenciam no processo de aquisição de linguagem de crianças surdas e 

consequentemente designam o tipo de comunicação utilizado pela criança. As crianças 

usuárias de IC, conseguem se comunicar melhor do que as utilizam o AASI, o que foi 

confirmado em nosso estudo já que as crianças implantadas tem maior percepção de 

fala.  
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