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RESUMO 
 

 

Ritto AP. Fluência de fala e alteração do feedback auditivo: comparação entre medidas 

objetivas e perceptuais [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: A gagueira do desenvolvimento é uma patologia caracterizada por 

rupturas involuntárias no fluxo de fala, causadas por déficits no processamento 

neuromotor para a fala. Estes sintomas têm como consequência uma variedade de reações 

fisiológicas, comportamentais, cognitivas e emocionais para a pessoa que gagueja. O 

objetivo geral deste trabalho foi investigar os efeitos do tratamento fonoaudiológico para 

gagueira baseado em dispositivos de alteração de feedback auditivo, e compará-los aos 

efeitos do tratamento tradicional, baseado em estratégias comportamentais. MÉTODOS: 

Esta tese foi desenvolvida no formato de compilação de artigos científicos. Foram 

compilados três artigos, dois já publicados em periódicos com indexação na base de dados 

Web of Science e um terceiro artigo já submetido para publicação, em processo de revisão 

por pares. Foi incluída ainda uma análise crítica das contribuições dos artigos compilados 

para a área da Fonoaudiologia. RESULTADOS: Os estudos analisados não apresentaram 

diferenças significativas entre os resultados das duas abordagens terapêuticas 

investigadas; ambos os protocolos terapêuticos alcançaram melhora pós-tratamento, 

medida por meio da performance da fluência de fala e da qualidade de vida auto referida. 

CONCLUSÕES: Os dispositivos de alteração do feedback auditivo podem ser utilizados 

como recurso no tratamento da gagueira em adultos. 

DESCRITORES: fonoaudiologia; gagueira; medida da produção da fala; 

retroalimentação sensorial; dispositivos eletrônicos vestíveis; qualidade de vida. 
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ABSTRACT 
 

 

Ritto AP. Speech fluency and altered auditory feedback: comparison between objective 

and perceptual measurements [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: Developmental stuttering is a pathology characterized by involuntary 

disruptions in speech flow and is caused by deficits in neuromotor processing involved 

in speech production. These symptoms result in a variety of physiological, behavioral, 

cognitive and emotional consequences to the person who stutters. This study aimed to 

investigate the effects of a therapeutic approach for stuttering treatment based on altered 

auditory feedback devices, and to compare them with a traditional behavioral therapeutic 

approach. METHODS: This thesis is a compilation of two papers published in peer-

reviewed scientific journals indexed in the Web of Science database, and one unpublished 

manuscript, submitted to a scientific journal and currently awaiting review by peers. A 

critical analysis of the contributions of the compiled papers to the Speech-Language 

Pathology field was performed. RESULTS: The results presented in the analyzed papers 

did not show differences between the outcomes of the two therapeutic approaches; both 

protocols achieved improvements, as measured by speech fluency performance and self-

reported quality of life. CONCLUSIONS: Altered auditory feedback devices may be used 

as a resource for the treatment of adults who stutter. 

DESCRIPTORS: speech, language and hearing sciences; stuttering; speech production 

measurement; feedback, sensory; wearable electronic devices; quality of life. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

Esta tese foi estruturada com base na compilação de três artigos científicos 

elaborados durante meu doutorado. Em conformidade com o Regulamento do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), eu sou a primeira autora de todos os artigos aqui 

reunidos e discutidos, e minha orientadora é coautora. Dois desses artigos já foram aceitos 

e publicados em periódicos peer-reviewed, indexados na base de dados Web of Science 

(antiga ISI – Web of Knowledge)1,2. O manuscrito ainda não publicado já foi submetido 

para análise também em um periódico peer-reviewed indexado na base de dados Web of 

Science e encontra-se no momento em processo de revisão por pares3. Os textos 

completos dos artigos e do manuscrito discutidos nesta tese não foram inseridos neste 

volume, respeitando o resguardo de direitos autorais destas publicações. Estão 

disponibilizadas neste volume as citações completas das obras, que podem ser obtidas na 

íntegra nos periódicos citados. Ainda de acordo com a regulamentação citada acima, foi 

incluída nesta tese uma análise crítica das contribuições dos artigos apresentados para a 

área da Fonoaudiologia, sendo esta análise apresentada no mesmo idioma dos artigos, ou 

seja, em língua inglesa. 

O estudo que deu origem a esses artigos teve início em 2014; contudo, minha 

trajetória pesquisando os efeitos das alterações de feedback auditivo na gagueira é anterior 

a este período. No segundo semestre de 2011, pouco antes que eu concluísse a minha 

graduação em Fonoaudiologia pela FMUSP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) aprovou a solicitação de auxílio à pesquisa “Ensaio clínico 
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randomizado: o uso do SpeechEasy no tratamento da gagueira”, de autoria da Profa. 

Claudia Andrade (processo número 2011/10000-2). Nesse período, eu já estava inserida 

no Laboratório de Pesquisa da Profa. Claudia, que orientou a minha Iniciação Científica 

e o meu trabalho de conclusão do curso de Graduação. Devido ao meu interesse pela área 

da gagueira, a Profa. Claudia sugeriu que desenvolvêssemos um projeto de mestrado, 

associado ao auxílio à pesquisa aprovado. A proposta para obter a bolsa de mestrado, 

intitulada “Impacto do uso do SpeechEasy nos parâmetros acústicos e motores da fala de 

indivíduos com gagueira”, foi também aprovada pela FAPESP (processo número 

2011/15184-4) e teve início em março de 2012. Esse estudo, com design transversal, teve 

como objetivo analisar as variações nas habilidades motoras da fala em adultos com 

gagueira durante o uso do dispositivo de alteração do feedback auditivo SpeechEasy, por 

meio da análise acústica. Os resultados indicaram que o dispositivo produziu melhora 

imediata na fluência de fala, sem interferir na naturalidade, de acordo com os parâmetros 

acústicos da fala medidos – ou seja, tempo de reação, duração do voice onset time, 

duração total das emissões, frequência fundamental e intensidade4,5. Esse foi o início do 

meu grande interesse em investigar a influência de sinais auditivos externos na produção 

motora da fala. 

Meu exame de defesa da dissertação de mestrado, seguido de titulação, ocorreu 

em 12 de março de 2014. Após a análise dos resultados apresentados, concluímos que as 

alterações no feedback auditivo aparentemente tinham potencial para diminuir o número 

de rupturas na fala, ao menos de forma pontual e em condições laboratoriais. Entretanto, 

ainda não era possível chegar a uma conclusão definitiva a respeito da aplicação clínica 

dessa tecnologia – ou seja, a eficácia em curto e em longo prazo de um tratamento 

fonoaudiológico com base em tais dispositivos. Dessa forma, em 2014 elaborei o meu 
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projeto de doutorado, um ensaio clínico com design prospectivo e longitudinal, disponível 

no capítulo seguinte desta tese, cujo início deu-se em 14 de março de 2014. 

Enquanto aguardávamos a resposta da FAPESP à nossa solicitação de bolsa de 

doutorado, a Profa. Claudia e eu começamos a nos corresponder com os Drs. Joseph 

Kalinowski e Andrew Stuart, idealizadores e detentores da patente do dispositivo de 

alteração de feedback auditivo SpeechEasy, escolhido como material deste estudo por ser 

o único com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 

comercialização no Brasil como “aparelho para disfluência verbal”6. Os professores 

americanos mostraram-se bastante interessados na nossa pesquisa, por sua abrangência e 

rigor metodológico, e disponibilizaram-se para me orientar durante um estágio de 

pesquisa no exterior. Esse estágio teve o objetivo de discutir e aprimorar o meu estudo de 

doutorado por meio do acompanhamento das atividades de pesquisa do grupo por quatro 

meses. A proposta de bolsa de doutorado sanduíche no exterior foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – processo 

número 201445/2014-0). Assim, tive a oportunidade de desenvolver parte do estudo aqui 

apresentado na East Carolina University, situada em Greenville, Carolina do Norte, nos 

Estados Unidos, de outubro de 2014 a janeiro de 2015, parceria que rendeu um dos artigos 

aqui compilados2. Nesta ocasião, não tínhamos ainda finalizado a coleta de dados da 

pesquisa; assim, optamos por apresentar e discutir o que já tínhamos analisado até o 

momento. Essa foi minha primeira experiência com um grupo de pesquisa internacional; 

foram quatro meses muito bem aproveitados, que tiveram um impacto significativo na 

forma como continuamos a coleta, análise e discussão dos dados aqui apresentados. 

Pouco antes do meu retorno ao Brasil, nossa solicitação de bolsa de doutorado 

enviada à FAPESP foi aprovada (processo número 2014/05265-5). Os recursos de reserva 
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técnica disponibilizados com a bolsa possibilitaram visitas técnicas aos laboratórios de 

outros dois pesquisadores também envolvidos no estudo dos efeitos das alterações de 

feedback auditivo na gagueira (Dr. Tim Saltuklaroglu, professor da University of 

Tennessee, localizada na cidade de Knoxville, Tennessee, e Dr. Vikram Dayalu, professor 

da Seton Hall University, localizada na cidade de South Orange, Nova Jersey, ambas nos 

Estados Unidos) que também muito contribuíram para meu o entendimento de um tema 

tão amplo quanto o impacto das alterações de feedback auditivo na fluência de fala. 

Os resultados dos meus estudos de doutorado, apresentados nesta tese, levaram à 

elaboração de uma proposta clínica terapêutica, desenvolvida por mim e pela minha 

orientadora, intitulada “Programa Fonoaudiológico para Promoção da Fluência – 

Alterações de Feedback Auditivo” e publicada no livro “Adolescentes e Adultos com 

Gagueira: Fundamentos e Aplicações Clínicas” em 20177. Recortes desses estudos foram 

também apresentados no congresso anual da American Speech-Language-Hearing 

Association nos anos de 2015, 2016 e 2017, e publicados nos anais dos eventos8-10. 

Uma parceria estabelecida com o Laboratório de Investigação Fonoaudiológica 

em Neuroaudiologia da FMUSP, sob coordenação da Profa. Eliane Schochat, possibilitou 

que fosse também traçado o perfil audiológico completo de todos os participantes desta 

pesquisa – avaliação do Processamento Auditivo Central e testes eletrofisiológicos 

(Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, Potencial Evocado Auditivo de 

Média Latência, e Potencial Evocado de Longa Latência). Os resultados desta coleta de 

dados já foram analisados e um quarto artigo científico abordando esses achados já está 

em elaboração, com finalização e submissão para publicação previstas ainda para este 

ano. 
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Finalmente, vale pontuar que em julho de 2016, um dos pesquisadores mais 

renomados na área da fluência de fala e parceiro de pesquisa do Laboratório da Profa. 

Claudia, Dr. Peter Howell, professor da University College London, me ofereceu uma 

oportunidade de ampliar meus conhecimentos em uma área paralela à da gagueira: a do 

bilinguismo. Dr. Howell tem pesquisado aspectos relacionados à fluência de fala desde 

1983 e foi um dos primeiros a publicar um artigo investigando o efeito que alterações do 

feedback auditivo causariam na gagueira, em 198411. Há alguns anos, Dr. Howell 

começou a pesquisar as diferenças na fluência da fala de crianças que são expostas a duas 

ou mais línguas durante o período de aquisição e desenvolvimento de fala, principalmente 

do zero aos três anos de idade (os chamados “bilíngues simultâneos”). Fui convidada a 

participar dessa pesquisa, um estudo multicêntrico envolvendo o Laboratório da Profa. 

Claudia, o Laboratório de Pesquisa do Dr. Howell, e o Laboratório de Pesquisa da Dra. 

Talita Fortunato-Tavares, professora da City University of New York. Minha inclusão 

neste estudo motivou uma terceira visita técnica durante o curso do meu doutorado, para 

a University College London, em Londres, Inglaterra; e um segundo estágio de pesquisa 

no exterior, com vigência entre maio e dezembro de 2017, para a City University of New 

York, em Nova York, nos Estados Unidos. A coleta de dados da pesquisa da qual 

participei durante minha permanência em Nova York ainda está sendo finalizada, e os 

resultados devem ser publicados em 2019. 

 



 

RITTO 2018 | PROJETO DE PESQUISA 

6 

2. PROJETO DE PESQUISA APROVADO PELO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

A gagueira do desenvolvimento é um distúrbio complexo, sem entidade 

nosológica única, e de característica multidimensional12,13. É caracterizada 

principalmente por rupturas involuntárias no fluxo de fala, em frequência maior do que a 

observada na população em geral, e com a predominância de disfluências do tipo gaga 

(repetição de sons ou sílabas, prolongamentos, bloqueios, pausas e intrusões)14, porém 

pode ser observada uma grande variedade de reações fisiológicas, comportamentais, 

cognitivas e emocionais como consequência das rupturas da fala15. 

Embora seja claro que estas variáveis psicológicas, emocionais e ambientais 

tenham influência sobre o desenvolvimento da gagueira, isto não significa que essas 

variáveis desempenhem um papel em sua causa. É amplamente aceito na literatura que 

os sintomas observados na gagueira reflitam um prejuízo na coordenação dos diferentes 

componentes do sistema motor da fala16-18. Mesmo assim, as reações do indivíduo à sua 

própria fala podem prejudicar severamente a interação social e ter consequências 

profundas na vida cotidiana19-21. Além dessas consequências sociais negativas, as pessoas 

que gaguejam podem experimentar sentimentos intensos de ansiedade, vergonha, perda 

de controle e evitação22,23. Por esta razão, é cada vez mais importante considerar essas 
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consequências sociais e psicológicas na avaliação e tratamento de pessoas que 

gaguejam19,20,24. 

Estudos anteriores já relacionaram a gravidade dos sintomas da gagueira com seu 

impacto psicológico e na qualidade de vida dos indivíduos25-27. Os resultados sugerem 

que fatores como depressão e traços de personalidade (timidez, por exemplo) não 

apresentam relação consistente e significativa com o distúrbio25,26. Conforme estudos 

recentes de Manning e Beck26,27, distúrbios de personalidade ocorrem nas pessoas que 

gaguejam com frequência semelhante à do restante da população. Os únicos fatores 

psicológicos que puderam ser associados de alguma forma à presença da gagueira são 

traços de ansiedade social. O aumento da ansiedade nos falantes com gagueira ocorre 

como uma consequência às reações negativas por parte dos ouvintes, ou seja, é uma 

resposta natural à experiência da gagueira21. Porém, os estudos não apresentam 

associações significativas entre os níveis de ansiedade e medidas de gravidade da 

gagueira, como o SSI. Isso sugere que, embora essas medidas possam fornecer 

informações úteis sobre as características da gagueira do indivíduo, elas não fornecem 

uma representação precisa e abrangente do impacto psicológico e social da experiência 

de gaguejar. Segundo Craig et al.25, os níveis de ansiedade tendem a ser maiores nos 

indivíduos com gagueira que procuram tratamento, e também tendem a diminuir, até se 

aproximarem dos níveis de falantes fluentes, no decorrer do tratamento. 

No que se refere ao tratamento da gagueira, os procedimentos mais comumente 

utilizados são comportamentais, ou seja, aplicação de técnicas promotoras de fluência, 

como a redução da tensão no contato articulatório, a lentificação e pausamento da fala, e 

a resistência à pressão do interlocutor. Estes recursos visam tornar a produção suavizada 

e natural, baseando-se no princípio de que a movimentação suave e lentificada facilita o 
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controle motor da fala, reduzindo assim número de rupturas do fluxo da fala. Os 

tratamentos comportamentais requerem uma grande carga cognitiva e controle constante 

da produção da fala28-31. 

Os dispositivos de alteração de feedback auditivo (AFA) surgiram como uma 

tentativa de simular o efeito de promoção da fluência a partir da fala em coro, que é o 

efeito de redução significativa ou até mesmo eliminação das rupturas de fala quando outra 

pessoa fala em uníssono com a pessoa que gagueja32. O termo AFA designa todas as 

condições que alteram a forma como o falante ouve a própria fala (retorno – ou feedback 

– auditivo), podendo esta alteração ser o chamado DAF (delayed auditory feedback), que 

é quando o retorno auditivo é atrasado ou o FAF (frequency altered feedback), que é 

quando o falante ouve sua voz com a frequência fundamental diferente do habitual – mais 

grave ou mais aguda33. 

Nos últimos anos, dispositivos de AFA tem sido cada vez mais utilizados como 

tratamento para gagueira33-39. Duas importantes revisões de literatura40,41 sobre os efeitos 

de AFA na fala de pessoas com gagueira concluem que, apesar das grandes diferenças 

metodológicas, as pesquisas estudadas indicam que o uso dos dispositivos de AFA 

diminui o número de rupturas gagas na fala das pessoas que gaguejam. Nessas revisões 

não foi constatado que a diminuição da frequência de rupturas gagas na fala dos 

indivíduos com gagueira implica, necessariamente, no aumento na qualidade de vida 

dessas pessoas. 
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OBJETIVO 

Os objetivos desta pesquisa serão: 

1. Investigar a correlação entre as medidas objetivas da fluência da fala 

(porcentagem de sílabas gaguejadas e SSI42) e as medidas perceptuais individuais de 

qualidade de vida (OASES20,43,44) em condição de controle do feedback auditivo; 

2. Investigar o impacto da condição do controle do feedback auditivo, pela 

utilização do dispositivo SpeechEasy, nas medidas objetivas e perceptuais para o grupo 

de indivíduos com gagueira. 

HIPÓTESE DE PESQUISA 

A variável de pesquisa é o efeito espontâneo que a alteração do feedback auditivo, 

provocada pelo uso contínuo do SpeechEasy, exerce sobre a gagueira. Essa variável será 

isolada pelo uso do dispositivo sem qualquer interferência de técnicas de promoção da 

fluência. A hipótese do estudo é a de que, se a gagueira sofre efeito sob condição de 

feedback auditivo controlado, o uso, isolado, do dispositivo será suficiente para a redução 

das rupturas (avaliação objetiva) e para a melhora da qualidade de vida (avaliação 

perceptual). 

Na pesquisa aqui apresentada são consideradas as duas formas de feedback 

auditivo: 

1. Feedback auditivo natural – funcionamento fisiológico onde o sistema de 

feedback implica na monitoração da performance durante a execução da fala. Os possíveis 
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desvios da performance desejada são corrigidos naturalmente através da informação 

sensorial. São os ajustes em tempo real, cruciais para a correção automática e fluência na 

produção da fala; 

2. Feedback auditivo controlado – o sistema de feedback natural sofre uma 

modificação persistente que vai provocar uma adaptação no sistema de feedback pela 

alteração nos formantes da fala. A adaptação fisiológica em resposta à alteração 

provocada indica uma reorganização no mapeamento sensório-motor subjacente ao 

controle da fala. 

MÉTODO 

Participantes 

População do estudo 

Os processos de seleção e avaliação seguirão procedimentos éticos pertinentes: 

Parecer da Comissão de Ética (CEP-FMUSP) e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido por todos os participantes. 

O GI (Grupo Pesquisa) será composto de adultos (acima de 18 anos) com 

diagnóstico de gagueira do desenvolvimento em grau mínimo moderado, sem distinção 

de gênero e nível sócio-econômico-cultural. Os critérios de inclusão serão: 

a) possuir pontuação fora dos valores de referência na avaliação do Perfil da 

Fluência de Fala45; 

b) receber 25 pontos ou mais na avaliação Stuttering Severity Instrument – 342; 
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c) ser monolíngue (Português Brasileiro); 

d) não possuir comorbidades da comunicação oral; perda auditiva de qualquer 

grau; e doenças neurológicas e/ou degenerativas. 

O GII (Grupo Controle) será composto de adultos fluentes pareados ao GI por 

gênero e idade. Os critérios de inclusão serão: 

a) possuir pontuação dentro dos valores de referência na avaliação do Perfil da 

Fluência de Fala45; 

b) receber menos de 10 pontos na avaliação Stuttering Severity Instrument – 342; 

c) ser monolíngue (Português Brasileiro); 

d) não possuir distúrbios da comunicação oral; perda auditiva de qualquer grau; e 

doenças neurológicas e/ou degenerativas. 

Tamanho da amostra 

Atendendo às especificidades do distúrbio e aos objetivos, esta pesquisa terá no 

mínimo 30 participantes, 15 no GI (Grupo Pesquisa) e 15 no GII (Grupo Controle). 

Material 

1. Dispositivos SpeechEasy modelo CIC (microcanal) 

2. Pilhas específicas para o dispositivo fornecidas pelo fabricante 
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3. Interface e software de programação do dispositivo fornecidos pelo fabricante 

4. Filmadora Digital de Alta Definição 

5. Tripé para fixação da filmadora 

6. Notebook 

7. Fones de ouvido do tipo headset 

8. HD externo 

Vale ressaltar que os dispositivos SpeechEasy que serão utilizados nesta pesquisa 

já foram adquiridos e estão disponíveis para o uso. 

Procedimentos 

Procedimentos para o Grupo Pesquisa (GI) 

1. Procedimentos preliminares pra GI 

Para GI, será realizada a moldagem e calibração individualizada dos dispositivos 

SpeechEasy. A moldagem de todos os dispositivos utilizados para o GI será realizada por 

profissionais autorizados da empresa Microsom, representante do SpeechEasy no Brasil. 

A orelha escolhida para moldagem será realizada a preferencial (será solicitado ao 

participante que indique qual das orelhas é a mais confortável para ouvir ao telefone). 

A programação e calibração dos dispositivos entregues aos participantes do GI 

será individualizada e realizada pela pesquisadora conforme especificações do fabricante, 
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sendo testadas as possibilidades de alteração dos efeitos DAF e FAF até encontrar a 

configuração ideal para o participante. Serão utilizados a interface e o software de 

programação fornecidos pelo fabricante, instalados no notebook. 

Primeiramente, o dispositivo será adaptado na configuração de DAF com atraso 

de 60ms e FAF na frequência de +500Hz. Então, a pesquisadora solicitará ao participante 

que realize pequenas tarefas de fala, como a leitura de um texto, e alterará o tempo de 

atraso do feedback auditivo de 60ms para 90ms e depois para 120ms, e o participante 

indicará qual das três opções de delay é mais confortável para a sua fala. O ajuste do FAF 

será realizado com procedimento semelhante: durante as atividades de fala solicitadas 

pela pesquisadora, serão testadas as possibilidades de alteração de frequência, iniciando-

se pela frequência de +500Hz, passando para a frequência de +1000Hz, e testando-se 

posteriormente as frequências de -500Hz e -1000Hz. O participante deverá indicar qual 

opção de frequência alterada é mais confortável para a sua fala. 

2. Procedimentos de avaliação inicial para GI 

A previsão para a realização da avaliação inicial é de 60 a 120 minutos, incluindo 

as duas etapas: avaliação objetiva e avaliação perceptual. 

Etapa 1 – avaliação objetiva 

Para a coleta dos dados objetivos, serão gravadas amostras de fala espontânea 

eliciada por uma figura, em duas situações: 
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Situação 1 – feedback auditivo natural. Nessa situação participante não fará uso 

do dispositivo. 

Situação 2 – feedback auditivo controlado. Nessa situação o participante fará uso 

do SpeechEasy individualmente configurado. 

Em ambas as situações o participante estará sentado, e a câmera digital estará 

fixada em tripé na sua frente. As amostras de fala serão analisadas pela visualização 

disponibilizada no notebook. As amostras de fala serão transcritas literalmente até serem 

atingidas 200 sílabas expressas (livres de rupturas), e serão calculados: a porcentagem de 

sílabas gaguejadas na amostra; e a gravidade, de acordo com o procedimento descrito na 

avaliação SSI-342 (Anexo 1). A pontuação total do SSI-3 será obtida pela tabulação da 

porcentagem de sílabas gaguejadas; a duração média dos três maiores eventos de gagueira 

e a ocorrência de concomitantes físicos, resultando em uma pontuação global indicando 

a gravidade (muito leve; leve; moderado; grave; e muito grave – Anexo 2). 

Etapa 2 – avaliação perceptual 

Para a coleta dos dados perceptuais será aplicado o teste OASES42 (Anexo 3). O 

protocolo será dado ao participante após o término da avaliação objetiva. O participante 

fará o preenchimento do protocolo sozinho. O protocolo é composto por quatro 

segmentos que examinam os diferentes aspectos da relação do indivíduo com a gagueira 

e o impacto sobre o seu dia-a-dia. As 100 perguntas que compõem o teste são de múltipla 

escolha, com cinco possibilidades de resposta que variam em intensidade (ex.: sempre; 

muitas vezes; às vezes; raramente; e nunca). O resultado do protocolo indica o grau de 

impacto da gagueira (escala de pontuação geral indicando o nível de comprometimento 
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em: leve; leve/moderado; moderado; moderado/severo; e severo) na qualidade de vida da 

pessoa (Anexo 4). 

Para segurança, todas as filmagens e análises serão copiadas em HD externo. 

3. Condição de pesquisa para GI – uso do SpeechEasy 

Serão realizadas três sessões individuais com cada participante. 

Na primeira sessão, os participantes serão instruídos a usar o aparelho 

diariamente, por no mínimo 6h por dia, em situações de comunicação, e assinarão um 

termo de compromisso para a realização da pesquisa. Nesse termo, consta a 

disponibilidade e necessidade da adesão, plena, à proposta. Serão passadas todas as 

instruções de limpeza e manutenção fornecidas pela empresa Microsom, e serão entregues 

pilhas suficientes para o período. Os participantes deste grupo serão instruídos a entrar 

em contato com a pesquisadora em caso de desconforto ou mau funcionamento do 

dispositivo. Não serão feitas quaisquer orientações a respeito de técnicas ou estratégias 

específicas para a promoção da fluência. 

A segunda e a terceira sessão serão sessões de controle (ao final de 30 e 60 dias 

de uso do dispositivo) para a verificação da condição técnica do aparelho e elucidação de 

possíveis dúvidas que houverem surgido no período. 
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4. Procedimentos de avaliação final para GI 

Após noventa dias (contados a partir do dia que o participante receberá o 

dispositivo) será realizada a avaliação final do estudo. Os procedimentos serão 

exatamente os mesmos realizados na Avaliação Inicial. 

Procedimentos para o Grupo Controle (GII) 

1. Procedimentos preliminares para GII 

Para GII, durante as coletas de amostras de fala (inicial e final) será fornecido o 

dispositivo SpeechEasy com um molde padrão, universal. 

A programação do dispositivo utilizado por todos os participantes do GII também 

será individualizada, e realizada pela pesquisadora com o mesmo procedimento utilizado 

para GI, já apresentado. 

2. Procedimentos de avaliação inicial para GII 

Os procedimentos de avaliação serão comuns aos grupos, portanto os 

procedimentos de Avaliação Inicial para GII são os mesmos apresentados para GI. 

3. Condição de pesquisa para GII – não haverá uso do SpeechEasy 

Os participantes do GII não serão submetidos ao uso do dispositivo nem receberão 

qualquer tipo de orientação que possa influir em sua fluência de fala e em seu feedback 

auditivo natural. 
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4. Procedimentos de avaliação final para GII 

Após noventa dias (contados a partir do dia que o participante finalizou a 

avaliação inicial) será realizada a avaliação final do estudo. Os procedimentos serão 

exatamente os mesmos realizados na Avaliação Inicial. O controle do estudo é a 

verificação da variabilidade natural da fluência da fala e do feedback auditivo natural. 

Figura 1 – Fluxograma representando o processo de avaliação e reavaliação dos participantes da pesquisa. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Serão obtidas, primeiramente, análises descritivas intragrupo para os dados 

quantitativos, sendo obtidas as médias e os respectivos desvios padrão. Após isso, serão 

realizadas análises inferenciais intragrupo, comparando o desempenho dos participantes 

de cada um dos grupos entre as duas condições de feedback (natural e controlado) e nas 

duas condições de avaliação (inicial e final). Será verificada ainda a existência de 

correlação entre os resultados do SSI (avaliação objetiva) e do OASES (avaliação 

perceptual) para verificar a compatibilidade de fidedignidade dos graus de gravidade da 

gagueira. 

Serão realizadas análises intergrupos (GI X GII), comparando a variabilidade na 

performance dos grupos em todas as condições de testagem. O teste de normalidade dos 

dados será o de Komolgorov-Smirnov. Havendo distribuição normal, o teste utilizado nas 

Avaliação Inicial 
(pré-teste)

medidas objetivas e 
perceptuais para GI 

e GII

GI – uso diário do 
SpeechEasy por 3 
meses (90 dias)

Avaliação Final 
(pós-teste)

medidas objetivas e 
perceptuais para GI 

e GII
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análises inferenciais será o teste t para amostras pareadas; no caso de distribuição não 

normal, será utilizado o teste Mann-Whitney para amostras pareadas. Para as análises de 

associação será usado o teste do Qui-quadrado. Em todas as análises inferenciais, será 

adotado o nível de significância de 5%. O software usado será o IBM SPSS 22.0. 
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CRONOGRAMA 

Quadro 1 – Cronograma previsto para a pesquisa de doutorado – atividade × tempo em meses 

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

Levantamento bibliográfico X X X X X X X X X X X  

Submissão para parecer da 
Comissão de Ética X X           

Estágio de pesquisa na East 
Carolina University 

(Greenville, NC, Estados 
Unidos) 

  X          

Seleção dos participantes    X X X       

Avaliação inicial    X X X X      

GI – Uso do SpeechEasy    X X X X      

Avaliação final dos 
participantes    X X X X X     

Tabulação dos dados    X X X X X X    

Exame de qualificação do 
doutorado         X    

Redação relatório parcial         X    

Análise estatística          X   

Elaboração dos resultados          X   

Participação em evento 
científico internacional          X   

Redação da tese           X X 

Redação final na forma de 
artigos para publicação            X 

Defesa para obtenção do 
título de Doutor            X 
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3. CITAÇÃO COMPLETA DOS ARTIGOS 
COMPILADOS 
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2. Ritto AP, Juste FS, Stuart A, Kalinowski J, Andrade CRF. Randomized clinical trial: 

the use of SpeechEasy in stuttering treatment. Int J Lang Commun Disord. 2016;51:769-

774. 

3. Ritto AP, Costa JB, Juste FS, Andrade CRF. Speech-related quality of life 

measurement in adults who stutter: outcomes of two fluency treatments. Qual Life Res. 

Submetido em 2018. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA DOS ARTIGOS 
COMPILADOS 

 

 

4.1 Comparison of different speech tasks among adults who stutter and adults who 

do not stutter (Ritto et al., 2016)1 

The first scientific paper discussed here is about one of the most intriguing 

phenomena that can occur in the speech of people who stutter: the choral speech effect. 

Choral speech, also known as chorus reading or unison speech – i.e., two or more people 

reading the same content at the same time – has the potential to momentarily reduce the 

symptoms of even the most severe forms of stuttering. When people who stutter speak in 

unison with other people, their speech may become indistinguishable from that of fluent 

speakers. Numerous scientific papers discussing this matter have been published since 

the 1930s, reporting that the speech fluency induced by choral speech is immediate, 

substantial – i.e., stuttering frequency reduced by 90 to 100% –, and effortless (see 

reviews by Kalinowski & Saltuklaroglu32, Andrews46, and Kiefte & Armson47). 

The neurophysiological explanation behind this fluency-enhancing effect is still 

debated in the literature. Initially, researchers believed that this reduction in stuttering 

frequency occurred because people who stutter would become less anxious about their 

stuttering and consequently stutter less under choral speech conditions48. Another 

explanation offered by researchers in the first studies regarding the subject was that the 

improvements in speech fluency would be caused by motoric changes in speech 

production, including reduced speech rate and increased vocal intensity46. Yet, 

subsequent research has shown that choral speech spontaneously promotes fluent speech, 
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with no need for voluntary control or attentiveness from the individual who stutters; it 

occurs naturally even during everyday situations such as choral reading at school32,47. 

Furthermore, studies have described that the speech fluency achieved with choral speech 

is smooth and natural-sounding, with unaltered speech rate and no noticeable impact on 

speech loudness47. 

In recent years, new theoretic models explaining the speech-motor control have 

been developed, with modern approaches based on the latest findings from brain imaging 

studies. Thus, the motivation behind the first paper was to discuss and analyze our 

research findings regarding choral speech in light of these modern theories. Among the 

theories available in the literature, I would like to highlight three: the dual premotor 

systems model49-52, the DIVA model17,53,54, and the sensory feedback dependence 

hypothesis55-57. We have chosen these theoretic models as the basis to interpret our 

research findings as they are well-designed, comprehensive models supported by 

sufficient literature, especially concerning brain imaging evidence. 

The movements involved in speech are complex motor sequences that need 

accurate initiation, temporality, and synchronization. According to the first 

aforementioned model, the dual premotor systems model, two parallel premotor circuits 

perform this precise control: the medial system (formed by the basal ganglia and the 

supplementary motor area) and the lateral system (formed by the cerebellum and the 

lateral premotor cortex). The medial system is responsible for controlling speech 

initiation signals, i.e., the neural activation of the motor planning for speech. The model 

suggests that the supplementary motor area is responsible for the motor programming of 

each segment of speech, and that the basal ganglia helps this process by providing internal 

timing cues to facilitate the initiation of speech movements. Stuttering is then caused by 
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a disturbance in the medial system, especially in the basal ganglia. Conversely, the lateral 

system is responsible for the temporal control of speech rate in response to external 

sensory stimuli or in situations that require more attention to some particular aspect of 

speech (e.g., pitch or loudness). When the lateral system is active, the lateral premotor 

cortex uses somatosensory timing cues from the cerebellum instead of internal timing 

cues from the basal ganglia49-52. 

The DIVA model is a computational neural network model that describes the 

sensorimotor interactions involved in articulatory control during speech production. 

According to this model, the motor sequences needed for speech production are 

controlled by both feedforward and feedback strategies. For their efficiency, the brain 

maintains internal representations or maps of all the motor sequences used for speech. 

The feedforward loop uses information from the motor planning system to correct 

possible differences between the internal maps and the motor commands prior to speech 

production. The feedback loop uses information from the somatosensory system to 

correct possible differences between intended and actual movements, during speech 

production. This model suggests that stuttering is caused by a deficit in the precise 

development of these internal maps. Thus, the incompatibility between the motor 

commands and the inaccurate internal maps lead to repetitive attempts to correct speech 

movements, producing speech disruptions17,53,54. 

Finally, the sensory feedback dependence hypothesis posits that speech motor 

skills, like any other motor skill, are a continuum. In theory, the more people develop a 

specific motor skill, the more they use feedforward control strategies, as they are highly 

automatized, instead of feedback control strategies. According to this theory, individuals 

who present very severe stuttering symptoms would be at the lower end of this continuum, 
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while normally fluent individuals would be at the higher end. People with lesser speech 

motor skills – i.e., people who stutter – use less automated control strategies, which are 

slower to process and more dependent on sensory information, thus increasing the 

possibility of speech disruptions55-57. 

The findings presented in our first paper were interpreted based on the dual 

premotor system model. In accordance with the model, it is reasonable to assume that the 

neuromotor control of speech is influenced by external auditory stimuli in all speakers, 

i.e., both individuals who stutter and normally fluent individuals. Therefore, we 

hypothesized that all the participants in our study, those who stutter and those who do 

not, would present a different pattern of speech fluency under choral speech, caused by 

the shifting of the temporal control of speech rate from the supplementary motor area and 

basal ganglia to the lateral premotor cortex and cerebellum. 

Our hypothesis was confirmed for the participants who stutter. They presented a 

significant difference in speech fluency between solo reading and choral reading, i.e., 

lower stuttering frequency and faster speech rate during choral reading when compared 

with monologue and solo reading. On the other hand, results obtained from the control 

participants were limited by a ceiling effect. Our fluent participants were “too fluent”, 

presenting almost no speech disruptions even during monologue and solo reading, which 

masked a potential improvement of fluency during choral speech. The study concluded 

that the influence of auditory perception in speech production is still not well-defined, 

and that further research might contribute to the elucidation of this complex mechanism. 
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4.2 Randomized clinical trial: the use of SpeechEasy in stuttering treatment (Ritto 

et al., 2016)2 

The second paper included in this thesis is the report of a clinical study comparing 

two therapeutic approaches: the traditional behavioral approach and an alternative 

approach using altered auditory feedback (AAF) technology. This paper was written in 

collaboration with our research partners from the Stuttering Research Group at East 

Carolina University, Dr. Joseph Kalinowski and Dr. Andrew Stuart, the owners of the 

SpeechEasy device patent. 

Drs. Kalinowski and Stuart have spent many years researching the effect of 

delayed auditory feedback (DAF) and frequency auditory feedback (FAF) on stuttering. 

Their reasoning behind using technology as a treatment approach for stuttering was as an 

attempt to electronically simulate the choral speech effect since, despite its capability to 

significantly diminish stuttering, it is not possible to use actual choral speech as a 

treatment method for stuttering. Choral speech necessarily requires reading rather than 

spontaneously speaking and the participation of at least one other person; hence, it is 

impossible to use it during regular conversation. 

Researchers around the world have been investigating changes in speech fluency 

produced by the use of electronic altered auditory feedback (AAF) technology since the 

1950s. Auditory masking was the first form of altered auditory feedback described in the 

literature48,58,59, with reports of people who stutter experiencing almost immediate 

reduction in their stuttering frequency when speaking in the presence of a loud binaural 

masking noise. However, auditory masking has as little clinical use in stuttering treatment 

as choral speech, which diminished the scientific interest in this form of AAF in the 
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1990s. At the same time, there was an increase in publications describing DAF and/or 

FAF technology as equally or more effective than auditory masking to reduce stuttering 

frequency, with the advantage of being clinically relevant33,34,36,38,39,41,47,60-84. 

The first devices used to alter a person’s auditory feedback were large and not 

portable; therefore, their use was restricted to laboratories. Yet, the substantial 

technological advancements that occurred in the last 30 years enabled the development 

of miniaturized wearable AAF devices, allowing their use in everyday speaking 

situations. In recent years, several applications for tablets and smartphones incorporating 

AAF technology have been made available, offering those who stutter an even more 

accessible and affordable treatment resource. Nonetheless, clinical studies in the literature 

evaluating the short- and long-term effects of a stuttering treatment protocol based on 

altered auditory feedback devices are still scarce35,38,41,69,72. Moreover, most of the 

evidence regarding AAF available in the literature has been obtained from cohort or case-

control analytic studies with data collected by the same research group. 

It is not enough to pursue scientific knowledge in the laboratory alone; this 

knowledge needs to become part of the daily clinical practice. Moreover, the faster 

scientific progress advances, the greater risk there is of widening the gap between what 

scientists know and what practitioners do. For that reason, the implementation of 

evidence-based practice – i.e., the use of research literacy as a means to inform clinical 

decision-making and thus improve practice – is one of the most prominent concerns 

today85. Controlled clinical trials are necessary and advocated by researcher-practitioners 

in the Speech-Language Pathology field to help establish treatment effectiveness 

(achievement of the expected results) and treatment efficacy (the cost-benefit analysis) as 

well as to help determine the clinical significance of each one of the treatment options 
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available to people with speech and language disorders86. Ultimately, all treatment 

protocols implemented in speech and language clinical practice should be guided by 

evidence-based practice. 

Therefore, the purpose of the second paper compiled in this thesis was to apply a 

properly designed prospective longitudinal clinical study with controlled methodological 

criteria, aiming to verify the actual effectiveness of AAF technology used as stuttering 

treatment. Our results indicate that the treatment based on AAF devices may be as 

effective as behavioral therapy in improving speech fluency2. Both therapeutic 

approaches achieved reduction in the number of stuttered syllables, with no significant 

relapse three or six months after treatment. We hypothesized that the best approach would 

be the combination of the two; AAF-based treatment alone and fluency-shaping treatment 

alone may not be as effective as both of them together. 

This study has some limitations, particularly the size of the analyzed sample. 

Despite our best efforts, we could not achieve the expected sample size (fifteen 

individuals in each group). Accordingly, the generalizability of our findings is limited. 
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4.3 Speech-related quality of life measurement in adults who stutter: outcomes of 

two fluency treatments (Ritto et al., 2018)3 

Our last compiled study investigated the outcomes concerning quality of life of 

both aforementioned therapeutic approaches: traditional behavioral therapy and an AAF-

based therapy. Considering health as conceptualized by the World Health Organization 

(WHO) – “health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity”87 –, it is safe to assume stuttering can have a 

substantial impact on health. Stuttering has been found to have a negative impact upon 

an individual’s overall vitality and emotional, social, and mental well-being19. The extent 

of this impact becomes apparent when comparisons are made with the impact of other 

disorders. For example, life-threatening diseases such as diabetes mellitus, coronary heart 

disease, or traumatic brain injury have an impact similar to stuttering on mental health, 

emotional function, social function, and vitality19,88-90. 

The findings discussed in the second paper compiled here have therapeutic 

implications for the treatment of adults who stutter. Thus, it is essential that research 

continues to focus on developing treatments and investigating them for their efficacy; 

however, given the potential negative impact of stuttering on quality of life, it is also 

important to broaden the assessment of the efficacy of this treatment. It can be difficult 

for speech-language pathologists to directly obtain information from their patients about 

their experiences, beliefs, needs, expectations, and opinions. The nature of their 

communication problems can make this investigation an impractical or even impossible 

task. Yet, adults who stutter are usually able to successfully communicate their thoughts, 

and therefore are a valuable resource to increase our understanding of their disorder and 

to help advance therapeutic protocols aligned with their needs and expectations91. 
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The results presented in the manuscript show a significantly lower percentage of 

stuttered syllables and lower SSI scores after both treatment approaches compared with 

the baseline evaluations. However, there was no significant difference between OASES 

responses regarding communication in everyday situations, pre- and post-treatment, and 

no significant correlation was found between severity of stuttering, according to SSI, and 

impact on quality of life, according to OASES. This means the overt behavior associated 

with stuttering had a significant improvement, which failed to produce a positive impact 

on participants’ everyday life, as measured by OASES, demonstrating the importance of 

adopting an integrated approach with people who stutter. 

This study has limitations as well. The reduced sample size is again a reason why 

our results, while valid, should be interpreted with caution. Additionally, further study 

should be conducted to systematically evaluate more subjective but equally important 

factors involved in the device-based treatment; consumer feedback on comfort levels, 

usage patterns, environmental constraints, maintenance, and persistence over time is now 

needed to complete the picture of consumer satisfaction with the devices. 

Finally, it is interesting to report that some of the participants described in the 

second study are not the same ones described in this third study. Some participants from 

both groups dropped out of the research, while others failed to entirely fill out OASES 

before and after treatment. Therefore, some of the data presented in the unpublished 

manuscript was collected after the publication of the second paper. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

As evidências apresentadas nos três artigos compilados e analisados nesta tese não 

permitem apontar um dos programas terapêuticos estudados (comportamental ou baseado 

em dispositivo eletrônico) como mais eficaz que o outro. Ambas as modalidades de 

tratamento foram capazes de diminuir significativamente os sintomas observáveis da 

gagueira (ou seja, porcentagem de sílabas gaguejadas) para a maioria dos participantes. 

A prática clínica fonoaudiológica ainda utiliza muito pouco os recursos 

tecnológicos disponíveis para o tratamento de distúrbios de fala e de linguagem, 

especialmente quando comparada à prática clínica de fisioterapia, por exemplo92. O uso 

da tecnologia de alteração do feedback auditivo pode ser um aliado dos fonoaudiólogos e 

das pessoas que gaguejam, uma vez que tem potencial para promover a fala fluente de 

forma espontânea, natural e sem carga cognitiva. Há uma ampla variedade de dispositivos 

de AFA disponíveis internacionalmente (sendo o SpeechEasy o único disponível 

comercialmente no Brasil) e de aplicativos com essa tecnologia para tablets e 

smartphones, que são muito pouco conhecidos e utilizados por fonoaudiólogos. É 

importante ressaltar, porém, que diversos estudos presentes na literatura científica 

recomendam que o tratamento utilizando tecnologia de alteração de feedback auditivo 

seja feito como um complemento a programas terapêuticos comportamentais e não como 

alternativa35-41. 

Estudos extensos de meta-análise das pesquisas clínicas publicadas na literatura 

internacional indicam que há uma ampla gama de resultados de tratamentos para adultos 
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com gagueira93,94, o que sugere falta de consenso entre pesquisadores e clínicos da área 

sobre quais seriam os tratamentos de maior significância clínica. Esses estudos também 

destacam que há uma variedade de formas de medir os resultados pós-terapia além das 

medidas objetivas da performance de fluência de fala, e que elas podem ser igualmente 

relevantes para os pacientes – por exemplo, medidas de qualidade de vida e de 

funcionalidade da comunicação. 

A utilização da tecnologia de alteração de feedback auditivo como recurso 

terapêutico pode ser uma opção válida para aqueles pacientes que já passaram por 

diversas modalidades de tratamento, mas não atingiram suas expectativas com relação à 

fluência de fala. Porém, programas terapêuticos baseados em dispositivos de AFA 

apresentam contraindicações ausentes nos tratamentos comportamentais, como presença 

de perdas auditivas e alterações físicas do pavilhão e conduto auditivos. Além disso, os 

resultados apresentados nesta tese evidenciam que nem todas as pessoas que gaguejam se 

beneficiam da mesma forma das alterações de feedback auditivo. Ainda não foi elaborado 

um método preciso para a previsão de quais indivíduos terão mais benefícios utilizando 

esse recurso. Por fim, não há evidências de que os efeitos de melhora na fluência causados 

por dispositivos de AFA sejam generalizados e possam ser usufruídos mesmo quando o 

falante não estiver utilizando o dispositivo; ou seja, os efeitos de melhora na fluência não 

são permanentes e cessam quando o aparelho é retirado. Recomendamos que o 

planejamento terapêutico para adultos que gaguejam seja uma tomada de decisão 

compartilhada, pautada em evidências científicas, com base em um diálogo entre o 

fonoaudiólogo e o paciente. 
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6. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 – Stuttering severity instrument for children and adults – SSI-3. 

 

Fonte: Riley GD. A stuttering severity instrument for children and adults. 3rd ed. Austin: Pro-Ed; 1994. 
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ANEXO 2 – Stuttering severity instrument for children and adults – SSI-3 (Escores). 

 

Somam-se os escores obtidos nos três parâmetros do teste. A severidade da 

gagueira é obtida pela comparação do total com o valor para a faixa etária. 

Observação: nesta pesquisa, foi utilizada a Tabela 4 (TABLE 4), adequada para 

os adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Riley GD. A stuttering severity instrument for children and adults. 3rd ed. Austin: Pro-Ed; 1994. 
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ANEXO 3 – Avaliação Global da Experiência do Falante em Gaguejar – OASES-A. 
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Fontes: 

Bragatto EL, Chiari BM, Schiefer AM. Versão brasileira do Protocolo Overall Assessment of the 
Speaker’s Experience of Stuttering – Adults (OASES-A) [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São 
Paulo; 2010. 

Bragatto EL, Osborn E, Yaruss JS, Quesal R, Schiefer AM, Chiari BM. Versão brasileira do protocolo 
Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering – Adults (OASES-A). J Soc Bras Fonoaudiol. 
2012;24(2):145-51. 
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ANEXO 4 – Avaliação Global da Experiência do Falante em Gaguejar – OASES-A 

(Escores). 

 

Fonte: Bragatto EL, Chiari BM, Schiefer AM. Versão brasileira do Protocolo Overall Assessment of the 

Speaker’s Experience of Stuttering – Adults (OASES-A) [tese]. São Paulo: Universidade Federal de 

São Paulo; 2010.
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