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Introdução: A audição tem grande importância para o ser humano principalmente para o seu
convívio social bem como o desenvolvimento e uso da fala e da linguagem. Segundo o censo IBGE,
realizado em 2010 foi verificado que no estado de Mato Grosso residia cerca de 100.338 pessoas
com deficiência auditiva. A deficiência auditiva afeta diretamente as habilidades auditivas. As
habilidades auditivas nada mais é que o aprimoramento das percepções sonoras ao nosso redor. O
seu comprometimento pode levar o indivíduo a ter sua atenção prejudicada, dificuldade em escutar e
compreender ambientes ruidosos, no comportamento com os demais pode apresentar agitação ou
apatia e apresentar dificuldades no desenvolvimento tanto da linguagem oral quanto escrita. O
fonoaudiólogo além de realizar exames audiológicos dá o suporte necessário na terapia, auxiliando
em estratégias para uma comunicação mais eficiente. Portanto, o fonoaudiólogo é o profissional
responsável por avaliar e tratar as habilidades auditivas a fim de evitar os prejuízos da audição e
promovendo a saúde auditiva. Objetivo: Treinar a habilidade de compreensão auditiva, assim como
orientar e conscientizar a população quanto à saúde auditiva e os profissionais responsáveis pelos
cuidados com a audição. Método: Para o treino da habilidade de compreensão auditiva foram
utilizados os seguintes materiais: cinquenta bolinhas de isopor (coloridas), duas caixas de papelão
grande (com desenho de palhaço coloridos em cada face), um cartão pergunta, um cartão resposta e
um folder explicativos sobre compreensão auditiva e os cuidados com a audição. Os participantes de
veriam ficar sentados segurando uma das caixas. Um dos integrantes do grupo ficava posicionado
atrás do participante dando ordens que iriam de simples a complexas. Somente após ouvir toda a
ordem é que o voluntário deveria pegar a bolinha de isopor para encaixar na caixa conforme o
comando dado. Resultados: De modo geral, os 50 participantes foram bem nas questões de ordens
simples não tendo dificuldade em executá-las e sem necessidade de repetir a ordem dada, porém
destes participantes, 20 não tiveram êxito nas ordens complexas, solicitando que fossem repetidas as
perguntas e também errando a resposta. Conclusão: A dificuldade apresentada em executar tarefas
de compreensão auditiva chama a atenção para a necessidade de treinos frequentes das habilidades
auditivas, visto que um melhor desempenho no uso dessas habilidades melhora a qualidade de vida
do sujeito e o desenvolvimento de suas ações no ambiente familiar e profissional. O jogo demonstrou
a importância das habilidades auditivas, principalmente no que diz respeito à compreensão auditiva,
chamando a atenção dos voluntários para os cuidados com a audição.
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