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RESUMO

ABSTRACT

Na área da surdez são ainda escassos os instrumentos de avaliação disponíveis em Português Europeu para a avaliação da
audição funcional de crianças pequenas. Deste modo, o objetivo do presente estudo consistiu na adaptação cultural da
escala Functional Auditory Performance Indicators (FÁPI) para
o Português Europeu. Neste âmbito foi adotada uma metodologia com etapas padronizadas, que incluiu a colaboração
de um comité de peritos que analisaram diferentes versões do
instrumento antes da sua versão final. Após esse processo, a
escala FÁPI foi administrada a cinco crianças com idade auditiva entre os 5-24 meses.

In the area of hearing impairment are still scarce the instrument tools available in European Portuguese to evaluate the
functional hearing of young children. The objective of this
study was the cultural adaptation of FÁPI’s scale (Functional
Auditory Performance Indicators) to European Portuguese. In
this context a methodology with standard steps was adopted,
which included a committee of experts who had analyzed various versions of the instrument before the final version. After
this process the FÁPI’s scale was administered to five children
with 5-24 months of hearing age.

A validade de conteúdo do instrumento de avaliação foi verificada, sendo o principal resultado deste estudo a versão em
Português Europeu do mesmo.
Estudos posteriores devem ser realizados para testar a fiabilidade e outros tipos de validade numa amostra de maior dimensão.
PALAVRAS-CHAVE: Functional Auditory Performance Indicators (FÁPI), Perda Auditiva, Implante Coclear, Tradução (processo), Adaptação Cultural, Competências Auditivas

The content validity of the instrument tools was verified and
the main result of this study is the European Portuguese version of it.
Further studies should be performed to test the reliability and
other types of validity in a larger sample.
KEY-WORDS: Functional Auditory Performance Indicators
(FÁPI), Hearing Loss, Cochlear Implant, Translation (process),
Cultural Adaptation, Auditory Skills
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::
INTRODUÇÃO
A integridade anatomofisiológica do sistema auditivo é fundamental para o desenvolvimento e aquisição da linguagem
e fala, bem como, de outras competências que marcam o desenvolvimento cognitivo e motor da criança[1].
Segundo Shulman e Capone (2010)[2], perante a importância
da integridade do sistema auditivo, a deteção e intervenção
precoce em crianças com perda auditiva deve ser tida em conta. O período de desenvolvimento precoce (desde o nascimento até aos três anos de idade cronológica, aproximadamente)
representa um ciclo único, em que existe uma maior plasticidade neuronal. Como tal, o sistema nervoso central apresenta
uma maior capacidade para variar o seu padrão de desenvolvimento, de acordo com as condições ambientais. Neste
âmbito, uma estimulação auditiva o mais precoce possível irá
corresponder a um melhor aproveitamento da neuro-plasticidade auditiva[3].
Estes autores[2,3] também referem que as competências auditivas padrão são adquiridas de forma hierárquica e gradual.
Neste âmbito, têm sido desenvolvidas várias investigações sobre a avaliação da perceção dos sons da fala em crianças mais
novas, para determinar com precisão como é que as competências auditivas se desenvolvem com a utilização de próteses
auditivas ou implante coclear[4].
A American Speech-Language-Hearing Association (2004)[1]
menciona que a avaliação da audição funcional de crianças
com perda auditiva, que tenham entre 5-24 meses de idade
auditiva, poderá ser efetuada através da escala Functional Auditory Performance Indicators (FÁPI): An integrated Approach
to Auditory Skill Development. A escala FÁPI permite a obtenção de um perfil das competências auditivas funcionais
de crianças com perda auditiva, após a aplicação de todos os
itens de uma lista constituída por sete categorias hierárquicas,
em que cada competência auditiva é avaliada em diferentes
condições[5]. Na língua portuguesa, sobretudo no Português
Europeu, são poucos os instrumentos de avaliação informal
que permitem avaliar o desempenho auditivo de crianças com
perda auditiva, que utilizem próteses auditivas e/ou implante
coclear, e que se encontrem entre os 5 e os 24 meses de idade
auditiva.
Tendo em consideração o que foi mencionado, o presente trabalho tem como principal objetivo a adaptação cultural da
escala FÁPI para o Português Europeu através da versão brasileira já existente.

::
MATERIAL E MÉTODOS
Na área da surdez são ainda escassos os instrumentos de avaliação disponíveis em Português Europeu para a avaliação da
audição funcional. Essa escassez pode constituir uma lacuna
na definição do diagnóstico terapêutico e na elaboração do
plano de intervenção, podendo assim comprometer a eficácia
e eficiência do tratamento prestado[6].

A tradução e/ou a adaptação cultural de instrumentos de avaliação pode representar uma solução, mas os procedimentos
escolhidos devem ser cuidadosamente delineados porque esse
processo é tão importante como a criação de um novo instrumento de avaliação[6]. O processo de tradução e/ou adaptação
cultural de um instrumento de avaliação deverá envolver as
seguintes etapas: preparação, tradução, reconciliação, retrotradução, análise da retrotradução, pré-teste, análise dos
resultados do pré-teste, revisão final, versão final e respetivo
relatório[7-9].
Importa referir que, quando um instrumento de avaliação é
adaptado de uma cultura para outra de língua semelhante,
as etapas de tradução, reconciliação, retrotradução e análise
da retrotradução não devem ser consideradas preponderantes[8]. Deste modo, como a escala FÁPI já se encontra traduzida, adaptada e validada para o Português do Brasil, as etapas
referidas não foram efetuadas.

1. PREPARAÇÃO
Nesta etapa foi realizado um contacto eletrónico com a autora principal da versão brasileira da escala FÁPI, Karina Ferreira,
para pedir autorização sobre a realização deste estudo. Após a
receção de um documento inicial com a descrição da metodologia que iria ser adotada, a autora Karina Ferreira autorizou a
realização deste estudo.
Nesta fase também foram efetuados pedidos de colaboração
para que seis profissionais de saúde (três Terapeutas da Fala
e três Audiologistas) pudessem integrar o comité de revisão.
Por se tratar de uma área de diagnóstico, avaliação e intervenção específica, foi selecionado um comité de profissionais
de saúde, por conveniência, que apresentassem os seguintes
requisitos: licenciatura em Terapia da Fala ou em Audiologia,
experiência profissional na área da surdez e o Português Europeu como língua materna.

2. ADAPTAÇÃO CULTURAL
A folha de registo da versão brasileira da escala FÁPI foi adaptada culturalmente para o Português Europeu pelos autores
deste estudo. Sempre que se considerou oportuno, para o esclarecimento de dúvidas, a versão original que se encontra na
Língua Inglesa foi consultada.
Da versão brasileira da escala FÁPI consta um manual de
aplicação em que são sugeridos procedimentos de observação direta e/ou questões que poderão ser dirigidas aos pais/
cuidadores informais. Apesar da versão original não conter
um manual de aplicação, considerou-se preponderante que
para a versão portuguesa esse manual fosse elaborado. Deste
modo, foi desenvolvido um manual de aplicação, tendo por
base o manual que estava presente na versão brasileira; contudo existem diferenças significativas relativamente à estrutura e conteúdo dos mesmos. No manual de aplicação da versão
portuguesa, os procedimentos propostos referem-se às competências de cada categoria e subdividem-se nas várias condições que podem ser avaliadas. Nesse sentido é sempre sugerida uma atividade de observação direta, fazendo-se referência
aos materiais necessários e/ou uma questão para a solicitação
de informações por parte dos pais/cuidadores informais.
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3. ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO CULTURAL

um facilitador para o avaliador.

Para conciliar a opinião de vários peritos foi solicitado ao comité de revisão a análise da folha de registo adaptada culturalmente e do manual de aplicação formulado. Para esse efeito foram redigidos dois questionários, concedidos por e-mail
aos membros do comité de revisão. O questionário relativo
à adaptação cultural da folha de registo era constituído por
várias questões, para averiguar se os membros do comité de
revisão concordavam com a adaptação cultural do enunciado/
tabela em questão. Para cada pergunta existiam três opções
de resposta: “concordo”, “concordo parcialmente” e “não
concordo”. O questionário referente ao manual de aplicação
era semelhante, porém este encontrava-se subdividido segundo as secções que o caracterizam.

5. REVISÃO FINAL

4. PRÉ-TESTE E ANÁLISE DOS RESULTADOS
OBTIDOS
Para se obter a equivalência cognitiva da versão portuguesa
da escala FÁPI, a mesma teve de ser administrada a um pequeno grupo de indivíduos, cuja língua materna fosse o Português Europeu e que representassem de forma adequada a
população alvo (em termos de género, idade, nível de escolaridade, diagnóstico, entre outros)[9].
Deste modo, a versão portuguesa da escala FÁPI foi aplicada, pela autora correspondente deste estudo, a cinco crianças
com perda auditiva, utilizadoras de implante coclear unilateral com idade cronológica/auditiva entre os 5 e os 24 meses,
monolingues e cuja língua materna era o Português Europeu.
No pré-teste, as crianças foram selecionadas por conveniência, sendo três do género masculino e as restantes do género
feminino. A idade cronológica média da amostra foi de 1,80
anos (DP=1,30); o tempo médio de uso do implante coclear
foi de 12 meses (DP=12).
Após a explicação dos objetivos do estudo, os pais/cuidadores
informais das crianças assinaram um consentimento informado. A aplicação da escala a cada criança decorreu na presença
dos pais/cuidadores informais e da Terapeuta da Fala responsável pelo caso.
As crianças avaliadas no pré-teste, tendo em conta a sua idade
cronológica, compreenderam, na maioria das vezes, as tarefas
que lhe eram solicitadas. Quanto à aplicação do instrumento
de avaliação, a existência do manual de aplicação revelou ser

A versão portuguesa da escala FÁPI (anexo 1) foi obtida com
sucesso, tendo sido cada etapa documentada de forma adequada.

::
RESULTADOS
Concordância entre os membros do comité de revisão na análise da adaptação cultural da folha de
registo
Os dados obtidos na etapa análise da adaptação cultural da
folha de registo resultaram do preenchimento de um questionário por parte do comité de revisão, com 101 perguntas.
Nesta etapa, os membros do comité de revisão concordaram
cerca de 86% com a adaptação cultural dos enunciados da
folha de registo, sendo de 2% a frequência com que não
concordaram (Figura 1). Tendo em conta esses resultados a
maior parte das questões (81%) colmataram o critério de consenso pré-estabelecido (Figura 2).
RESPOSTAS DO COMITÉ DE REVISÃO AO QUESTIONÁRIO DA
ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO CULTURAL DA FOLHA DE REGISTO

RESPOSTAS DO COMITÉ DE REVISÃO AO QUESTIONÁRIO DA
ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO CULTURAL DA FOLHA DE REGISTO

FIG. 1

Após todo este processo, uma revisão gramatical e ortográfica
final foi realizada, tendo-se obtido a folha de registo e o manual de aplicação da versão portuguesa da escala Indicadores
do Desempenho Auditivo Funcional (FÁPI): uma abordagem
integrada ao desenvolvimento das competências auditivas.

6. VERSÃO FINAL E RELATÓRIO

FIG. 2

Antes de os questionários serem entregues aos membros do
comité de revisão, foi estabelecido como critério de consenso
o valor 5. A este nível foram poucas as questões que não reuniram consenso por parte dos membros do comité de revisão.
Para essas questões, os autores do presente estudo analisaram
qual a opção de resposta mais adequada. Na maioria das vezes, essa análise ia de encontro à resposta selecionada pela
maioria dos membros do comité de revisão.

Através da análise dos resultados verificou-se que não eram
necessárias quaisquer alterações, e assim a versão portuguesa
da escala FÁPI foi revista para a correção de erros ortográficos,
tipográficos, gramaticais, entre outros.
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TAB. 1

Os valores da percentagem de concordância variaram entre 53,57% e 99,01%, sendo o membro do comité 6 aquele que apresentou menor concordância em relação aos restantes. Por sua vez, o teste Fleiss’ Kappa apresentou um free-marginal kappa
de 0,63 (Tabela 1).
PERCENTAGEM E COEFICIENTE DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS MEMBROS DO COMITÉ DE REVISÃO NA ETAPA
ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO CULTURA DA FOLHA DE REGISTO
Membro do
Comité 1
Membro do Comité 1

Membro do
Comité 2
1

Membro do
Comité 3

Membro do
Comité 4

Membro do
Comité 5

Membro do
Comité 6

79,21%

91,09%

90,10%

99,01%

57,43%

1

80,20%

78,22%

78,22%

53,47%

1

91,09%

90,10%

57,43%

1

89,11%

58,42%

1

58,42%

Membro do Comité 2
Membro do Comité 3
Membro do Comité 4
Membro do Comité 5
Membro do Comité 6

1

Percentagem total de concordância = 76,77% e free-marginal kappa = 0,63

Concordância entre os membros do comité de revisão na análise do manual de aplicação
O manual de aplicação da escala FÁPI foi elaborado de raiz, tendo em conta o que estava presente na versão brasileira, contudo
considerou-se oportuno que este fosse alvo de análise por parte do comité de revisão. Na figura 3 observa-se que 95% das
vezes os membros do comité de revisão concordaram com o que era proposto e as restantes vezes concordaram parcialmente.

RESPOSTAS DO COMITÉ DE REVISÃO AO QUESTIONÁRIO
DA ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO CULTURAL DO MANUAL
DE APLICAÇÃO

FIG. 4

FIG. 3

Deste modo, apenas 3% dos enunciados é que não geraram consenso por parte do comité de revisão (Figura 4).

QUESTÕES COM E SEM CONSENSO POR PARTE
DO COMITÉ DE REVISÃO

TAB. 2

A percentagem total de concordância (89,17%) confirma a variação entre 80,35% e 100%. Outro fator que abomina a favor
desse resultado é o facto do free-marginal kappa ser igual a 0,84 (Tabela 2).
PERCENTAGEM E COEFICIENTE DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS MEMBROS DO COMITÉ DE REVISÃO NA ETAPA
ANÁLISE DO MANUAL DE APLICAÇÃO
Membro do
Comité 1
Membro do Comité 1

Membro do
Comité 2
1

Membro do Comité 2
Membro do Comité 3
Membro do Comité 4
Membro do Comité 5
Membro do Comité 6
Percentagem total de concordância = 89,17% e free-marginal kappa = 0,84

Membro do
Comité 3

Membro do
Comité 4

Membro do
Comité 5

Membro do
Comité 6

88,44%

100%

97,69%

100%

80,35%

1

88,44%

86,13%

88,44%

72,25%

1

97,69%

100%

80,35%

1

97,69%

79,77%

1

80,35%
1
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::

::

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Neste estudo foi possível examinar a validade de conteúdo do
instrumento de avaliação, apesar de este não ter sido submetido a testes de validade repetidos numa variedade de amostras.
Para alguns autores, a validade de conteúdo compreende somente a avaliação por um comité de revisão, enquanto outros
autores afirmam que este tipo de validade é um processo de
julgamento que compreende duas partes: a primeira corresponde ao desenvolvimento do instrumento de avaliação e a
segunda refere-se à avaliação do mesmo por um comité de
revisão[10].

Neste estudo procedeu-se à adaptação cultural da escala FÁPI,
sendo para isso adotada uma metodologia com etapas padronizadas que são citadas em vários trabalhos neste âmbito. Apesar de a versão obtida com o processo de adaptação
cultural não ter sido submetida a testes de validade repetidos
numa variedade de amostras, foi possível verificar a existência
de validade de conteúdo e a equivalência cognitiva foi alcançada. Em várias etapas da metodologia o instrumento de avaliação foi analisado por um comité de revisão, que apresentou
sempre uma percentagem de concordância superior a 50% e
coeficientes de concordância (free-marginal kappa) substanNeste estudo a metodologia implementada é caracterizada por
ciais e quase perfeitos.
etapas padronizadas, habitualmente utilizadas neste género
de trabalhos[9]. O comité de revisão esteve envolvido em vá- Os resultados do pré-teste também foram analisados, o que
rias etapas, para efetuar uma avaliação qualitativa. De forma a permitiu verificar que não era necessário efetuar qualquer alquantificar o grau de concordância entre o comité de revisão teração significativa nos instrumentos de avaliação, visto que
foi determinada a percentagem e o coeficiente de concordân- as crianças avaliadas compreenderam o que lhes era solicitacia. Em todas as situações em que o comité de revisão parti- do.
cipou, a percentagem de concordância foi sempre superior a
O facto de não se ter verificado outros tipos de validade e
50%. Tendo em conta os valores do teste Fleiss’Kappae, a sua
fiabilidade constituiu uma limitação deste estudo. No entanto,
interpretação segundo Viera e Garrett (2005)[11], verificou-se
os objetivos principais foram alcançados com sucesso, sendo
uma concordância substancial na etapa análise da adaptação
o principal resultado deste estudo a versão em Português Eucultural da folha de registo e uma concordância quase perfeita
ropeu da escala FÁPI.
na análise do manual de aplicação.
Para contornar as limitações acima descritas, estudos posteLandis e Koch (1976)[12] consideram que um coeficiente de
riores devem ser realizados para testar outros tipos de validaconcordância (free-marginal kappa) superior a 0,61 é aceitáde e fiabilidade do instrumento de avaliação, nomeadamente
vel, sendo assim admissíveis todos os valores. Contudo, esta
a validade de construção, a consistência interna, a fiabilidade
interpretação é arbitrária, porque alguns autores referem que
intra-observador e a fiabilidade inter-observador. Para além
o coeficiente de concordância só é aceitável se for superior a
disso, também se considera pertinente que através da versão
[13]
0,70 (Randolph, 2008) , o que se observou apenas na análise
portuguesa da escala FÁPI se possa traçar um perfil do dedo manual de aplicação da escala FÁPI.
senvolvimento das competências auditivas de crianças utilizaA escala FÁPI já tinha sido traduzida e adaptada para o Portu- doras de implante coclear ou próteses auditivas. Nesse âmbiguês Brasileiro, tendo esses autores aplicado a escala no pré- to, seria útil efetuar uma comparação entre esses dois meios
teste somente a uma criança com uma idade cronológica de técnicos ou estabelecer uma análise em relação às crianças
7(A); 4(M) e utilizadora de implante coclear desde os quatro normo-ouvintes.
anos[14]. A este nível, os autores não referiram qualquer análise
dos resultados do pré-teste.

::

No pré-teste deste estudo foi possível confirmar a importância
do manual de aplicação para sistematização dos procedimentos, sendo este um facilitador para o avaliador. O manual de
aplicação foi formulado devido às dúvidas referentes à aplicação da escala FÁPI. A estratégia de desenvolver um manual de
orientação para aplicação de instrumentos de avaliação é uma
prática utilizada frequentemente, quando estes não possuem
um manual propriamente dito[15]. Para além disso, a existência
de um manual de aplicação é preponderante para reduzir incoerências durante a aplicação e consequentemente na interpretação dos resultados[16].
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ANEXO 1
INDICADORES DO DESEMPENHO AUDITIVO
FUNCIONAL (FÁPI1)
UMA ABORDAGEM INTEGRADA AO DESENVOLVIMENTO
DAS COMPETÊNCIAS AUDITIVAS
Versão portuguesa da escala FÁPI adaptada culturalmente a partir da versão brasileira, de Karina Ferreira e Adriane Moret (2011),
por Sílvia Quadros, Jorge Martins, Marisa Alves e Susana Capitão (2012)

::
INTRODUÇÃO
VISÃO GERAL DO FÁPI
Os Indicadores do Desempenho Auditivo Funcional
(FÁPI) avaliam as competências auditivas funcionais de crianças com perda auditiva. Estes podem ser utilizados pelos pais,
cuidadores informais, terapeutas da fala, profissionais de intervenção precoce e professores. O perfil lista as competências auditivas numa ordem hierárquica integrada. Existem sete
categorias:
1. Consciência Auditiva e Sons Significativos: a criança
está ciente de que um estímulo auditivo está presente. Ela
pode demonstrar consciência perante sons ambientais intensos, instrumentos sonoros, música e/ou sons da fala. A criança demonstra que um som é significativo ao associar uma
variedade de estímulos auditivos às suas fontes sonoras. Os
estímulos incluem sons ambientais intensos, instrumentos sonoros, música, vocalizações e sons da fala. Uma criança pode
simplesmente prestar atenção a um estímulo auditivo, o que
é relativamente fácil, ou associar esse estímulo à sua fonte
sonora, competência de nível superior.
2. Feedback Auditivo e Integração: a criança percebe e monitoriza os estímulos auditivos que ouve. Ela pode demonstrar
essa competência ao responder ao estímulo auditivo quando
a tecnologia de apoio à reabilitação auditiva é ligada ao vocalizar com o intuito de monitorizar o modo de amplificação
e/ou ao perceber as suas próprias produções orais. Para além
disso, esta categoria avalia se a criança utiliza a informação
auditiva para produzir oralmente um enunciado, que se aproxime ou que corresponda ao estímulo que ouviu.
3. Localização da Fonte Sonora: a criança procura e/ou encontra o estímulo auditivo. Procurar é um pré-requisito para
encontrar. Crianças com perda auditiva unilateral podem não
ser capazes de localizar a fonte sonora.

4. Discriminação Auditiva e Reconhecimento: a criança
distingue as características de diferentes estímulos auditivos,
incluindo sons ambientais, características suprassegmentais
da fala (por exemplo, intensidade, duração e frequência),
pseudopalavras (palavras sem significado linguístico) e palavras com significado linguístico.
5. Compreensão Auditiva: a criança demonstra compreender a informação linguística que ouviu ao identificar o que foi
dito, ao identificar os elementos críticos da mensagem e ao
cumprir ordens.
6. Memória Auditiva de Curto-Prazo: a criança pode ouvir,
repetir e recordar uma sequência de números. O desenvolvimento desta competência verifica-se em crianças com pelo
menos dois anos de idade cronológica. Os números são utilizados com o intuito de isolar a competência – memória auditiva – que está a ser testada.
7. Processamento Auditivo Linguístico: a criança utiliza
informações auditivas para processar a linguagem. Esta categoria avalia de que forma a audição é utilizada para ordenar
a linguagem, aprender e utilizar os morfemas, aprender e utilizar informações sintáticas e compreender linguagem verbal
oral.
O perfil das competências auditivas funcionais de uma criança
é obtido após a aplicação de todos os itens. As sete categorias são hierárquicas e os indicadores do desempenho auditivo
em cada categoria também estão listados dessa forma. De salientar que apesar de esta escala ser hierárquica é apropriado
que a criança trabalhe várias competências ao mesmo tempo.
Cerca de 4-8 competências podem ser abordadas simultaneamente. Ao trabalhar múltiplas competências de diferentes categorias, a criança irá aprender uma abordagem integrada do
desenvolvimento das competências auditivas.
O desempenho é registado na folha de perfil localizada no
início da checklist. Com base numa revisão cuidadosa deste
perfil, os objetivos para melhorar as competências auditivas
podem ser determinados.

1 Stredler-Brown, A., & Johnson, C. (2001, 2003, 2004). Functional Auditory Performance Indicators: An Integrated Approach to Auditory Skill Development. Obtido em 25 de Fevereiro de
2012, de http://www.cde.state.co.us/cdesped/download/pdf/FAPI_3-1-04g.pdf
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ESTRUTURA DOS INDICADORES DO
DESEMPENHO AUDITIVO FUNCIONAL
Cada categoria tem competências específicas. Algumas categorias têm apenas uma competência específica, enquanto
outras têm uma pequena variedade de competências. Para
além disso, cada competência pode ser avaliada de várias maneiras. Essas condições fornecem um relatório qualitativo sobre o sucesso da criança numa determinada competência. As
condições estão especificadas para cada categoria. Algumas
dessas condições são:
• Respostas a estímulos auditivos com ou sem pistas visuais.
• Respostas a estímulos auditivos apresentados à criança a
uma distância próxima ou a uma distância significativa.
• Respostas a estímulos auditivos apresentados em ambientes
com ou sem ruído.
• Respostas a estímulos auditivos observadas quando a criança é solicitada a ouvir ou respostas espontâneas.

RELATO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS
Os indicadores da escala FÁPI são aplicados ao longo do tempo, e em qualquer momento podem ser pontuados.
Os indicadores são pontuados pela avaliação do desempenho
da criança em cada competência. Os pontos são calculados e
depois são transferidos para a página de perfil que se encontra no início do protocolo de avaliação. O perfil preenchido
fornece informações que identificam os pontos fortes e fracos
inerentes a cada criança, o que pode ser utilizado para criar os
objetivos do plano de intervenção individual da mesma.
• Existem sete categorias. Cada categoria recebe uma pontuação em percentagem que identifica as competências auditivas da criança, para os itens dessa categoria. Quando numa
das categorias a pontuação estiver no intervalo “adquirido”
(80%-100%) significa que a criança domina as competências dessa categoria. As competências que estão “em desenvolvimento” (36%-79%) também são pontos fortes.
• É importante identificar as condições que tornam a
audição mais fácil em cada competência e as condições
que tornam a audição mais desafiante. As condições que
tornam a audição mais fácil incluem estímulos auditivos
emparceirados com pistas visuais, ambientes sem ruído,
estímulos auditivos apresentados à criança a uma distância
próxima e respostas solicitadas. As condições que tornam
a audição mais desafiante incluem estímulos auditivos sem
pistas visuais, estímulos auditivos apresentados à criança a
uma distância significativa, ambientes com ruído e respostas
espontâneas. O adequado é trabalhar várias competências
em cada categoria até que a criança seja capaz de ouvir
tanto em condições fáceis para a audição como difíceis.

• Prestar atenção aos pontos fortes da criança. Quais as categorias com a pontuação mais elevada? Quais as competências adquiridas dentro de uma categoria?
• Os resultados do FÁPI são utilizados para identificar objetivos de intervenção, terapia e/ou instruções para a sala de
aula. A pontuação em percentagem de cada categoria e a
pontuação ponderada para cada competência identificam
as competências que precisam de ser desenvolvidas. Todos
os itens no intervalo “não presente” (0%-10%) e “emergente” (11%-35%) também precisam de ser desenvolvidos.
O objetivo do inventário é identificar e trabalhar várias competências ao mesmo tempo.

::
PROCEDIMENTOS PARA A
APLICAÇÃO
Cada competência pode ser avaliada de várias formas, nomeadamente por observação direta da resposta da criança aos
estímulos específicos e/ou descrição dos pais ou cuidadores
informais sob a forma de entrevista. Nessa entrevista, os pais
ou cuidadores informais são solicitados a relatar o comportamento auditivo da criança perante cada situação proposta,
fornecendo o maior número de exemplos possíveis e descrevendo as atitudes da mesma.
É importante ressaltar que quando for possível observar
a resposta consistente da criança e houver discrepâncias
quanto ao comportamento relatado pelos pais ou cuidadores
informais, deve-se priorizar a observação do avaliador para
pontuar o teste.
Existe uma secção para “Observações e Comentários”, que
pode ser utilizada para adicionar informações sobre o desempenho da criança.
Importante: As crianças mais novas apresentam uma variedade de comportamentos em resposta aos estímulos auditivos. Por exemplo: cessar a atividade momentaneamente
(parar os movimentos ou a brincadeira, cessar o choro ou a
sucção da chupeta), procurar a fonte sonora (olhar para cima
ou em redor após ouvir o seu nome), arregalar os olhos ou
piscar. A maioria das crianças apresenta uma resposta quando o estímulo auditivo cessa. Por sua vez qualquer comportamento repetido é considerado como resposta desde que seja
apresentado de forma consistente. Deve-se solicitar exemplos
específicos desses tipos de respostas, observadas pelos pais ou
cuidadores informais, principalmente para atribuir uma pontuação superior.
No manual de aplicação são fornecidas orientações sobre os
procedimentos que podem ser efetuados para avaliar cada
uma das categorias da escala FÁPI. De salientar que o manual
mencionado consiste apenas num guia de orientações, podendo o avaliador adaptar/alterar os procedimentos que são
sugeridos desde que estes avaliem as categorias em causa.
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::
PROCEDIMENTOS PARA A PONTUAÇÃO
1. É necessário que o avaliador consulte previamente os procedimentos de aplicação e se certifique do objetivo de cada
questão. Cada competência é avaliada nas condições específicas que estão inventariadas no formulário, o que facilita a
tarefa do avaliador que é responsável pela atribuição das pontuações na tabela.
2. Foi criado um paradigma de pontuação com quatro níveis. A competência é classificada pela pessoa que aplica a checklist ao
indicar o nível de realização (não presente - NP, emergente - E, em desenvolvimento - D, adquirido - A) para cada condição.
O nível de realização é determinado pelos seguintes critérios:

Nível de realização da competência

Ocorrência correspondente

Valor atribuído

a. A competência não está presente

(NP) = 0-10% de ocorrência

(Pontuação = 0)

b. A competência está a emergir

(E) = 11-35% de ocorrência

(Pontuação = 1)

c. A competência está em desenvolvimento

(D) = 36-79% de ocorrência

(Pontuação = 2)

d. A competência está adquirida

(A) = 80-100% de ocorrência

(Pontuação = 3)

3. Na coluna da pontuação, calcula-se os pontos para cada competência ao multiplicar a mesma pelo fator 1, 2 ou 3, conforme indicado. Se a competência for classificada entre 0-10%, é considerada “não presente” e deve ser atribuído o valor
“zero” (0).
4. Quando o item for direcionado aos pais ou cuidadores informais, a pontuação pode ser efetuada conforme a quantidade de
exemplos descritos pelos mesmos e/ou ocorrência do comportamento.

Número
de exemplos

Ocorrência do comportamento

Ocorrência correspondente

0-1

A criança quase não faz o que é pedido

Competência não presente

2-3

A criança faz menos da metade das vezes o que é
pedido

Competência emergente

4-5

A criança faz mais da metade das vezes o que é
pedido

Competência em desenvolvimento

>6

A criança faz quase sempre ou sempre o que é
pedido

Competência adquirida

5. Calcular a pontuação para cada categoria ao adicionar as pontuações ponderadas de todas as competências dessa categoria.
Depois calcula-se a percentagem para cada categoria.
6. Transferir a pontuação de cada categoria para o perfil, na parte inferior da primeira página do Perfil do Desempenho.
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A categoria é “Consciência Auditiva e Sons Significativos” e contém 6 competências. As competências são:
1. Responde a sons ambientais intensos ou instrumentos sonoros;
2. Responde à música;
3. Responde a sons da fala;
4. Associa sons ambientais altos ou instrumentos sonoros à sua fonte sonora;
5. Associa vocalizações ao falante;
6. Associa o discurso ao falante.
A primeira competência é “Responde a sons ambientais intensos ou instrumentos sonoros”. A criança demonstra diferentes
níveis de competência em oito condições diferentes:
• 5 condições estão “adquiridas”;
• 2 condições estão “em desenvolvimento”;
• 1 condição está “a emergir”.
As pontuações ponderadas para as condições específicas são calculadas. As pontuações são determinadas da seguinte forma:
• 5 condições estão “adquiridas”. Este nível de realização recebe 3 pontos.
5 competências × pontuação ponderada de 3 = 15
• 2 condições estão “em desenvolvimento”. Este nível de realização recebe 2 pontos.
2 competências × pontuação ponderada de 2 = 4
• 1 condição está “a emergir”. Este nível de realização recebe 1 ponto.
1 competência × pontuação ponderada de 1 = 1
As pontuações ponderadas são somadas (15+4+1=20). A pontuação da criança para esta competência, “Responde a
sons ambientais intensos ou instrumentos sonoros”, é de 20 pontos.
O mesmo procedimento é utilizado para se obter a pontuação das restantes 5 competências. A criança recebe a pontuação
para as seis competências dessa categoria.
• Responde a sons ambientais intensos ou instrumentos sonoros

= 20 pontos

• Responde à música

= 21 pontos

• Responde a sons da fala

= 18 pontos

• Associa sons ambientais altos ou instrumentos sonoros à sua fonte sonora

= 20 pontos

• Associa vocalizações ao falante

= 20 pontos

• Associa o discurso ao falante

= 19 pontos

Os pontos das seis competências são somados para se obter uma pontuação total de 118 pontos para a categoria “Consciência Auditiva e Sons Significativos”. A pontuação máxima possível é de 144 pontos. Ao dividir a pontuação obtida (118
pontos) pelo número total de pontos possíveis (144 pontos), a criança recebe uma pontuação em percentagem de 82% para
esta categoria.
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