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Resumo 
 
 

O presente estudo foi realizado com o intuito de contribuir para 
minorar a falta de instrumentos de avaliação, em Portugal, na 
área do Processamento Auditivo.  
Não existindo uma bateria de testes ideal para a avaliação do 
Processamento Auditivo, criou-se um conjunto de testes 
englobando todos os tipos de “testes especiais” seleccionando 
alguns dos testes mais utilizados pela comunidade internacional: 
Teste Padrão de Frequência, Fala no Ruído, Teste de Fala 
Filtrada, SSW e Teste de Fusão Binaural. A existência desta 
bateria de testes para o Português Europeu constitui o principal 
resultado do trabalho.  
O segundo resultado mais importante resulta da aplicação da 
bateria de testes a dois grupos de indivíduos, uns com queixas e 
outros sem queixas, de dificuldades de discriminação no ruído, 
onde se verificou após o cruzamento dos vários resultados que o 
Teste de Fala no Ruído surge como o único capaz de fazer a 
separação entre os dois grupos. Este teste apresenta-se 
correlacionado com as queixas apresentadas através do 
questionário informativo e tudo indica ser um teste complementar 
aos outros integrantes na bateria de testes de Processamento 
Auditivo uma vez que não está correlacionado com os restantes 
testes incluídos na bateria apresentada.  
Um outro resultado também importante, embora de outro tipo, foi 
a inventariação bastante detalhada dos testes de Processamento 
Auditivo existentes na comunidade internacional. 
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Abstract 
 

The present study aims to contribute to the increase in Auditory 
Processing evaluation instruments available for European 
Portuguese.  
Due to the non-existence of a battery of tests for Auditory 
Processing evaluation in Portuguese, a set of tests including all 
the “special tests” types was created by selecting the tests more 
widely used internationally: Pitch Pattern Sequence Test, Speech 
in Noise, Filtered Speech, Staggered Spondaic Word Test (SSW) 
and Binaural Fusion. The existence of this battery of tests for 
European Portuguese constitutes the main result of this 
dissertation.  
The second most important result, from the application of the test 
battery to two groups, with and without difficulties of 
discrimination of speech in noise, is the fact that only the Speech 
in Noise test is capable of separating the two groups. This test 
presents results correlated with listeners' complaints – obtained 
by a questionnaire The correlation results indicate to be a test 
complementary to the others integrating the developed battery.   
Another important result, of a different kind, is the very detailed 
review of existing auditory processing evaluation tests. 
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INTRODUÇÃO 

 “Ouvir é o resultado de uma série de processos que até há bem pouco tempo não 

podiam ser avaliados” (STEINER, 1999). Foi a partir da década de cinquenta com os 

trabalhos dos italianos Brocca, Caleari e Cassinari que se começou a dar maior 

importância ao estudo do processamento auditivo (JORGE, 2006). 

 

 A principal questão dos investigadores, seria esclarecer as dificuldades auditivas 

de indivíduos com limiares auditivos dentro dos parâmetros da normalidade e que 

simultaneamente apresentavam queixas de dificuldades de compreensão da fala 

(FROTA & PEREIRA, 2004; JORGE, 2006). Estas queixas eram muitas vezes 

associadas a outros factores, que não os auditivos, como por exemplo, factores 

psicológicos (STEINER, 1999). 

 

 Como referiram MUSIEK & LAMB (1999, p.196): “se nós audiologistas esperamos 

avaliar a audição, temos de ser capazes de avaliar todo o sistema e não apenas o 

segmento periférico”.  

 

 A integridade do sistema auditivo, tanto no seu segmento periférico como no seu 

segmento central, é um pré-requisito essencial para a aquisição e desenvolvimento 

da comunicação humana no que se refere à linguagem oral e escrita (JORGE, 2006). 

 

 No decorrer da nossa actividade profissional observou-se a necessidade de 

desenvolvimento/adaptação de testes de processamento auditivo, uma vez que 

segundo as pesquisas que efectuamos no início deste trabalho, não existia nenhum 

teste de processamento auditivo desenvolvido ou adaptado ao Português Europeu. 

Também nos deparámos com queixas de indivíduos com audição normal, que 

referem dificuldade de discriminação da fala na presença de ruído em competição. 

 

  Estando os problemas com ambientes ruidosos associados muitas vezes a 
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problemas no sistema auditivo central, e não sendo aplicados testes, desta área, a 

ouvintes com resultados normais, ficamos sem saber se poderá haver alterações a 

este nível que expliquem as queixas. Estes factores contribuem negativamente para 

a imagem da Audiologia em Portugal.  

 

 Assim, este estudo tem por objectivos a pesquisa bibliográfica dos testes de 

processamento auditivo existentes a nível internacional e a criação de um conjunto 

de testes de processamento auditivo (bateria de testes) que avalie as verdadeiras 

dificuldades de um indivíduo e que possa contribuir para a avaliação do 

processamento auditivo em Portugal. 

 

 O primeiro capítulo deste trabalho consiste no enquadramento teórico do tema 

para a sua melhor compreensão, desenvolvendo aspectos como: anatomo-fisiologia 

do sistema auditivo, processamento auditivo (no Humano), perturbações do 

processamento auditivo e avaliação do processamento auditivo.  

 

 O segundo capítulo faz referências a alguns estudos internacionais sobre a 

aplicação de baterias de testes de processamento auditivo justificando as opções 

tomadas na escolha do conjunto de testes de processamento auditivo a ser criado. 

 

 No terceiro capítulo são descritas as etapas necessárias à criação do conjunto de 

testes de processamento auditivo. 

 

 O Quarto capítulo inclui a caracterização da amostra e os procedimentos 

realizados na recolha dos dados 

 

 A análise dos resultados encontra-se exposta no quinto capítulo. 

 

 Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões e as propostas para 

trabalhos futuros. 





ANATOMO-FISIOLOGIA DO SISTEMA AUDITIVO 

1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1 ANATOMO-FISIOLOGIA DO SISTEMA AUDITIVO 
 Para se poder estudar convenientemente o processamento auditivo é necessário 

algum conhecimento da anatomia e fisiologia intervenientes neste processo. 

 

 O sistema auditivo divide-se em sistema auditivo periférico (SAP) e sistema 

auditivo central (SAC). 

1.1.1 SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO 

 O SAP (Figura 1.1) localiza-se maioritariamente no osso temporal e é constituído, 

pelo ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno e nervo auditivo (MUSIEK & 

BARAN, 2007; p.1-37). 

Figura 1.1 - Sistema Auditivo Periférico: E – ouvido externo, M – ouvido médio, I – ouvido interno 

(PUJOL et al; 2003) 

1.1.1.1 Ouvido Externo  

 O ouvido externo é constituído pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo 

externo (RUAH, 2002; p.11-30). 
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 O pavilhão auricular é uma extensão lamelosa situada nas regiões laterais da 

cabeça, logo atrás da articulação têmporo-mandibular. Tem a função de protecção 

meato-timpânica, favorecendo a captação e a localização da fonte sonora e também 

o amortecimento de determinados sons (RUAH, 2002; p.11-30). 

 

 O canal auditivo externo promove a comunicação entre o meio ambiente e o 

ouvido médio, tem a forma de um cilindro irregular, em “S”, comportando-se como 

um ressoador acústico (frequência de ressonância do adulto é de 3500Hz 

aproximadamente). Permite a amplificação de determinadas frequências (cerca de 

10 a 15dB, para a frequências entre os 3000 e 4000Hz) tendo também a função de 

protecção, mecânica e térmica da membrana timpânica (BONALDI et al, 1998; p.19-

25; MUSIEK & BARAN, 2007; p.1-36). 

1.1.1.2 Ouvido Médio 

 O ouvido médio (Figura 1.2) é constituído por uma cavidade preenchida por ar, 

vulgarmente conhecida como caixa do tímpano, pela trompa de Eustáquio e pela 

cavidade mastoideia (RUAH, 2002; p.11-30). 

Figura 1.2 – Ouvido Médio. 1 Trompa de Eustáquio, 2 Membrana Timpânica, 3 Martelo, 4 Bigorna e 5 

Estribo (Enciclopédia Britânica, 1997) 
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 A caixa do tímpano encontra-se limitada lateralmente pela membrana timpânica e 

pelo ouvido interno, à frente comunica como a nasofaringe através da trompa de 

Eustáquio (MUSIEK & BARAN, 2007; p.1-36). 

 

 A membrana timpânica ao receber as ondas sonoras que provêm do canal 

auditivo externo, começa a vibrar, sendo esta vibração propagada à cadeia ossícular, 

constituída por três ossículos: martelo, bigorna e estribo e um conjunto de músculos: 

músculo tensor do tímpano e músculo do estribo, que por sua vez a transmitem à 

janela oval (ouvido interno) (BONALDI, et al; 1998; p.19-25; RUAH, 2002; p.11-30).  

 

 Este conjunto de ossículos e músculos tem um papel fundamental na transmissão 

do estímulo sonoro, permitindo a sua amplificação e a protecção do ouvido interno. 

“A amplificação da onda sonora deve-se a dois factores fundamentais: um 

mecanismo hidráulico que deriva da diferença entre a superfície vibratória da 

membrana do tímpano e platina do estribo, que é de 14:1, o que leva à amplificação 

da onda sonora em cerca de 25dB; e um sistema de alavancas em que a relação 

entre o comprimento do cabo do martelo e a apófise longa da bigorna é de 1,3:1, o 

que dá uma amplificação sonora de cerca de 2,5dB. Sendo assim, a capacidade total 

de amplificação do som pelo ouvido médio ronda os 28dB, …”, compensando de 

certa forma a passagem da onda sonora de um meio gasoso (ouvido médio) para um 

meio líquido (ouvido interno) (MOORE, 1997; RUAH, 2002; p.11-30). 

 

 A protecção do ouvido interno é conseguida pela contracção dos músculos tensor 

do tímpano e do estribo (arco reflexo) após a emissão de sons demasiados intensos, 

sendo este mecanismo mais eficaz para as frequências graves (até 1000Hz). Esta 

contracção provoca um efeito atenuador (cerca de 5 a 10dB), impedindo assim a 

eficaz amplificação do som por parte deste sistema (RUAH, 2002; p.11-30; PUJOL et 

al, 2003). 

 

 A trompa de Eustáquio, como já foi referido, promove a comunicação da caixa do 
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tímpano com a nasofaringe permitindo, desta forma, a ventilação do ouvido médio 

(equalização das pressões) que ocorre após a abertura activa (manobra de 

Valsalva), espontânea (bocejar ou deglutir) ou reflexogénea da trompa de Eustáquio 

(RUAH, 2002; p.11-30). 

 

 Esta também permite a drenagem do muco produzido pelo ouvido médio e a sua 

protecção contra variações bruscas de pressão na nasofaringe (RUAH, 2002; p.11-

30). 

 

 A cavidade mastoideia é constituída por um conjunto de pequenas cavidades 

denominadas células, sendo que a sua função permanece desconhecida (RUAH, 

2002; p.11-30). 

1.1.1.3 Ouvido Interno 

 O ouvido interno ou labirinto é formado por duas partes, uma posterior, o 

vestíbulo, responsável pelo equilíbrio e uma anterior, a cóclea, responsável pela 

audição (AQUINO & ARAÚJO et al; 2002). 

 

 A cóclea é uma estrutura óssea, de 35mm, enrolada em duas voltas e meia de 

espiral e é constituída por três rampas (Figura 1.3). A rampa vestibular, que vai 

desde a janela oval até ao vértice da cóclea onde comunica, através de um orifício 

designado de helicotrema, com a rampa timpânica, que desce até à janela redonda. 

Contêm no seu interior um líquido designado de perilinfa rico em sódio (Na+). A 

rampa média ou canal coclear aloja uma formação altamente diferenciada, o órgão 

de Corti e contém um líquido designado de endolinfa rico em potássio (K+) (BONALDI 

et al, 1998; MUSIEK & BARAN, 2007; p.1-36). 

 

 A separação do canal coclear das rampas vestibular e timpânica é feita através 

de duas importantes membranas (Figura 1.4), a membrana vestibular ou de Reissner 
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e a membrana basilar (MUSIEK & BARAN, 2007; p.1-36). 

  

 

 

 

Figura 1.3 – Corte axial (modiolar) da cóclea. 1 Canal coclear, 2 Rampa vestibular, 3 Rampa 

timpânica, 4 Gânglio espiral e 5 Fibras do nervo auditivo (PUJOL et al, 2003).  

 

Figura 1.4 – Corte transversal de uma espira da cóclea. 1 Canal coclear, 2 Rampa vestibular, 3 

Rampa timpânica, 4 Membrana vestibular (Reissner), 5 Membrana basilar, 6 Membrana tectória, 7 

Estria vascular, 8 Gânglio de Corti e 9 Lâmina espiral óssea (PUJOL et al, 2003). 

 O órgão de Corti é o órgão sensorial da cóclea que se estende ao longo de todo o 

seu trajecto, é constituído por uma fileira de células cilíadas internas (CCI) e por 

várias fileiras de células cilíadas externas (CCE), que juntamente com as restantes 

estruturas transformam as ondas sonoras em impulsos eléctricos (RUAH, 2002; p.11-

30; PUJOL et al, 2003). 
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 Esta transformação ocorre uma vez que as ondas sonoras transmitidas através 

da cadeia ossícular (platina do estribo) produzem uma onda líquida que se propaga 

ao longo da cóclea e que faz vibrar a membrana tectória e a membrana basilar que 

por sua vez promovem a deflexão mecânica dos estereocílios das CCE, originando a 

sua consequente despolarização. A actividade motora das CCE provoca a 

contracção das mesmas, que pode ser rápida (amplificando os sons de intensidade 

muito baixa) ou lenta (reduzindo a amplificação dos sons de alta intensidade) e a 

consequente estimulação das CCI (AQUINO & ARAÚJO, 2002: p.17-31).  

 

 Cada frequência da onda sonora vai estimular uma determinada área da cóclea 

que funciona como um analisador espectral do sinal (decomposição de sons 

complexos). As baixas frequências estimulam principalmente o ápice da cóclea, 

enquanto as altas-frequências estimulam apenas a base da cóclea, a este 

acontecimento dá-se o nome de “transmissão tonotópica” (Figura 1.5). No que 

respeita às intensidades, quanto maior for a intensidade, maior é o número de fibras 

nervosas activadas (MACHADO; 2003, p.37-43). 

 

Figura 1.5– Representação da “transmissão tonotópica” das frequências na cóclea (PUJOL et al, 

2003).  

 As CCI e as CCE têm enervação dupla (Figura 1.6), ou seja, têm um circuito que 

transforma a informação para o SAC (fibras aferentes – via auditiva primária) e um 
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circuito que provêm do SAC (fibras eferentes – via auditiva inespecífica) (PUJUL et 

al, 2003). 

 

 

Figura 1.6 – Conexão das CCI e CCE com o tronco cerebral. 1 Núcleos cocleares, 2 Oliva superior 

lateral, 3 Oliva superior medial e 4 Pavimento do IV ventrículo. Azul – Via aferente das CCI, Rosa – 

Via eferente das CCI, Verde – Via aferente das CCE e Vermelho – Via eferente das CCE (PUJOL et 

al, 2003) 

 Aproximadamente 95% das fibras aferentes das CCI (fibras tipo I) e 5% das fibras 

aferentes das CCE (fibras tipo II) convergem formando o gânglio espiral ou de Corti. 

Este, por sua vez, vai originar o nervo coclear (ramo anterior do VIII par craniano) 

que se aloja no canal auditivo interno, tendo a função de transportar os impulsos 

eléctricos da cóclea para o SAC (AQUINO & ARAÚJO, 2002; p.17-31; MUSIEK & 

BARAN, 2007; p.1-37). 

1.1.2 SISTEMA AUDITIVO CENTRAL 

 O SAC localiza-se no cérebro e divide-se em duas vias: a via auditiva primária ou 

aferente e a via auditiva inespecífica ou eferente que actuam integradamente. Este 

sistema é constituído pelas seguintes estruturas: núcleos cocleares, complexo olivar 

superior e lemnisco lateral que se localizam no bolbo raquidiano, colículo inferior que 
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se localiza no mesencéfalo, corpo geniculado medial que se localiza no tálamo, 

subcórtex auditivo (matéria branca subcortical e região do gânglio basal), córtex e 

vias inter-hemisféricas (incluindo o corpo caloso) (BURGUETTI, 2006; MUSIEK & 

BARAN, 2007). 

1.1.2.1 Via Auditiva Primária ou Aferente 

 O primeiro centro integrador da via auditiva aferente (Figura 1.7) localiza-se no 

bolbo raquidiano – núcleos cocleares – a este nível pode-se considerar que ocorre o 

fenómeno já referido de “transmissão tonotópica” (codificação de sons complexos) 

para a representação espacial das frequências sonoras. O núcleo coclear ventral 

relaciona-se com as fibras apicais (frequências graves) e o núcleo coclear dorsal 

relaciona-se com as fibras basais (frequências agudas) (BONALDI, ANGELIS & 

SMITH, 1997, p.19-25; MUSIEK & BARAN, 2007, p.1-37). 

Figura 1.7 – Via Auditiva Aferente (PUJOL et al, 2003) 
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 Segundo AQUINO & ARAÚJO (2002, p.17-31), PUJOL et al (2003) e 

GIL-LOYZOGA (2005, p.24), a este nível ocorre ainda a codificação de intensidades 

e resolução temporal (duração). 

 

 Nos núcleos cocleares as fibras nervosas enviam a informação para o complexo 

olivar superior, sendo este movimento predominantemente contralateral, no entanto, 

existem algumas fibras que o fazem ipsilateralmente. Esta é a primeira estrutura do 

sistema auditivo onde ocorre a representação bilateral do sinal, o que faz com que 

esta estrutura esteja envolvida no mecanismo de lateralização e localização sonora, 

sendo sensível às diferenças de fase interaural relativamente ao tempo e à 

intensidade do estímulo (AQUINO & ARAÚJO, 2002, p.17-31; PUJOL, 2003; 

GIL-LOYZOGA, 2005, p.24-25; MUSIEK & BARAN, 2007, p.1-37). O complexo olivar 

superior também se encontra envolvido no chamado “arco reflexo” já mencionado em 

1.1.1.2 e que tem como função proteger o ouvido de sons de elevada intensidade 

(STEINER, 1999; BURGUETTI, 2006). 

 

 A informação continua o seu trajecto ascendente atravessando o lemnisco lateral 

onde também ocorrem projecções contralaterais (BONALDI, ANGELIS & SMITH, 

1997, p.19-25; MACHADO, 2003, p.37-43). 

 

 A próxima estrutura interveniente neste processo localiza-se no mesencéfalo e 

designa-se de colículo inferior. A este nível ocorrem predominantemente projecções 

ispilaterais para o corpo geniculado medial, mas também contralaterais com o 

colículo inferior do lado oposto. Esta estrutura é responsável pela atenção ao 

estímulo sonoro, sendo também a primeira no SAC com neurónios sensíveis à 

duração dos estímulos, o que a torna muito importante nos estudos relacionados 

com o processamento temporal. (BONALDI, ANGELIS & SMITH, 1997, p.19-25; 

STEINER, 1999; MUSIEK & BARAN, 2007, p.1-37). 

 

 O corpo geniculado medial é uma estrutura localizada no tálamo e cuja projecção 
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ao cortéx auditivo primário, é inteiramente ipsilateral. No entanto, tanto os neurónios 

do tálamo como os do cortéx auditivo respondem à estimulação de ambos os 

ouvidos em 90% das vezes, mostrando que a audição a este nível é 

predominantemente bilateral (AQUINO & ARAÚJO, 2002, p.17-31; PUJOL et al, 

2003). 

  

 O córtex auditivo é a substância cinzenta localizada na parte postero-superior do 

lóbulo temporal, mais precisamente no giro temporal superior. Posteriormente temos 

o giro angular, que representa a região de Wernicke, ou plano temporal, responsável 

pelo reconhecimento dos estímulos linguísticos e compreensão da fala (AQUINO & 

ARAÚJO, 2002, p.17-31). 

 

 O lobo temporal está relacionado primariamente com o sentido da audição, 

possibilitando o reconhecimento de sons específicos e intensidade do som. O 

aparecimento de tumores ou a ocorrência de acidentes nesta área pode provocar 

alterações importantes no processamento da audição. Esta área é igualmente 

importante no processamento da memória e da emoção (NOBRE, 2004). 

 

 Na maioria das pessoas (95% dos casos) as áreas que controlam a fala 

apresentam-se maiores à esquerda no cérebro dos humanos, uma vez que este 

hemisfério é predominante para a linguagem verbal e escrita, pensamento lógico, 

cálculo e funções simbólicas, lógicas e analíticas. O hemisfério direito é responsável 

pela organização das percepções espaciais, pensamento concreto e formação de 

imagens, imaginação e criatividade (NOBRE, 2004).  

 

 É também importante salientar, a interacção dos dois hemisférios que comunicam 

entre si, por meio de um espesso feixe de fibras chamado corpo caloso, permitindo 

extrair um sinal sonoro de um ruído de fundo. Este fenómeno deve-se ao facto de os 

neurónios desta área não responderem a estímulos contínuos e de longa duração 

(ruído de fundo), mas a estímulos cujas características de frequência e intensidade 
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variam rapidamente (AQUINO & ARAÚJO, 2002, p.17-31; TEIXEIRA, 2005, 

p133-139). 

 

 O córtex auditivo marca então o fim da via auditiva aferente, aqui a mensagem é 

reconhecida, memorizada e possivelmente integrada numa resposta motora, uma 

vez que foi sendo descodificada pelos núcleos inferiores (PUJOL, 2003). 

1.1.2.2 Via Auditiva Inespecífica ou Eferente 

 Sobre a via auditiva eferente (Figura 1.8) ainda há muito por descobrir, no 

entanto, considera-se que esta se divide em dois segmentos: o “caudal” ou “sistema 

medial eferente” e o “rostal”. Por segmento “rostal” são consideradas as estruturas 

situadas acima da região olivar superior e por segmento “caudal” a região olivar 

superior e as restantes estruturas eferentes abaixo desta (BURGUETTI, 2006; 

MUSIEK & BARAN, 2007, p.1-37). 

Figura 1.8 – Via Auditiva Eferente (PUJOL et al, 2003) 



ANATOMO-FISIOLOGIA DO SISTEMA AUDITIVO 

 A via auditiva eferente inicia-se no cortéx auditivo e nas áreas associativas 

dirigindo-se para o corpo geniculado medial, aqui pensa-se que o seu percurso seja 

idêntico ao da via auditiva aferente, mas em sentido oposto. Entra no canal auditivo 

interno pelo nervo vestibular (ramo posterior do VIII par craniano) e termina na 

cóclea, mais propriamente nas CCE, regulando assim a função coclear (RUAH, 

2002; MUSIEK & BARAN, 2007). 

 

 Pensa-se que esta via está envolvida na diminuição do potencial de acção do 

nervo auditivo conseguida através da diminuição da amplitude dos movimentos da 

membrana tectória, alterando a estimulação das CCI; na protecção contra a acção 

lesiva que a exposição a altos nível de intensidade pode provocar nas células 

cilíadas (ex. arco-reflexo); na provável amplificação da capacidade de localização 

sonora; nos processos intervenientes na ocorrência de otoemissões acústicas e no 

aumento da sensibilidade à fonte sonora na presença de ruído competitivo (AQUINO 

& ARAÚJO, 2002; GRIZ, LINS & MENEZES, 2005, p.105-124; MUSIEK & BARAN, 

2007). 

1.2 PROCESSAMENTO AUDITIVO (NO HUMANO) 

1.2.1 DEFINIÇÃO 

 Segundo American Speech-Language Hearing Association (ASHA; 2005, 1995), 

o processamento auditivo (PA) corresponde a uma série de mecanismos e processos 

que se sucedem no tempo, permitindo ao indivíduo a realização da análise acústica e 

metacognitiva dos sons. 

 

 O PA é responsável pelos seguintes fenómenos comportamentais: localização e 

lateralização dos sons, discriminação auditiva, reconhecimento de padrões auditivos, 

aspectos temporais da audição que incluem: resolução, mascaramento, integração e 

ordenação temporal, desempenho auditivo com sinais acústicos competitivos e 

desempenho auditivo com sinais acústicos degradados (ASHA; 1995 e 2005). 
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1.2.2 APTIDÕES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

 Segundo Boothroyd, o PA é realizado através de um conjunto de etapas que se 

caracterizam por determinadas aptidões específicas das quais o indivíduo depende 

para interpretar o que ouve, tais como (MACHADO & PEREIRA, 1997; MAHON, 

1999; STEINER, 1999; NEVES et al, 2005): 

 

• Detecção do som – Identificação da presença/ausência do som. É uma 

capacidade do sistema nervoso periférico. 

• Sensação Sonora – É uma experiência individual que está directamente 

relacionada com intensidades, frequências e qualidade do estímulo sonoro.  

• Localização – É a capacidade de identificar o local de origem do som, sendo 

indispensável uma audição binaural.  

• Reconhecimento – É um processo que exige uma experiência anterior, ou 

seja, é a identificação correcta de um estímulo por meio de conhecimento 

previamente adquirido (quando determinado som soa familiar). 

• Discriminação – Consiste na capacidade de detectar diferenças entre 

padrões sonoros. 

• Atenção (Selectiva) – É a capacidade de identificar a mensagem primária na 

presença de sons competitivos. 

• Memória – Capacidade de armazenar as informações acústicas e poder 

recuperá-las posteriormente, quando necessário (exemplo: ordenar 

sequências de sons).  

• Compreensão – Capacidade de interpretar correctamente o significado da 

informação acústica. 

 

 Para que todas estas aptidões sejam realizáveis é necessária a integridade do 

sistema auditivo periférico, do sistema auditivo central e também de áreas não 

auditivas centrais tais como: lobo frontal, conexão temporo-parietal e lobo occipital. 



PROCESSAMENTO AUDITIVO (NO HUMANO) 

Estas estruturas fazem a integração das informações sensoriais auditivas com outras 

informações não-auditivas (exemplo: visuais) (STEINER, 1999). 

1.3 PERTURBAÇÕES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

1.3.1 DEFINIÇÃO  

 As perturbações do processamento auditivo (PPA) ocorrem quando existe uma 

perda ou um atraso em alguma das etapas do PA, ou seja, é uma patologia que 

consiste numa perda auditiva funcional que se caracteriza pela incapacidade de 

realizar uma ou mais das aptidões descritas na definição de PA (JERGER & 

MUSIEK, 2000; ASHA, 2005; NEVES et al, 2005). 

 

 Segundo a Association of Children and Adults with Learning Disabilities a PPA é a 

“inabilidade ou impedimento da habilidade de entender, discriminar, reconhecer ou 

compreender as informações apresentadas auditivamente mesmo em indivíduos com 

acuidade auditiva e inteligência normais” (LEMOS, 1999) 

1.3.2 ETIOLOGIA 

 Marisa AZEVEDO (1996) e Érica MAHON (1999) referem alguns dos factores de 

risco para alterações centrais adaptados do Joint Committee on Infant Hearing: 

“história de infecções congénitas, hiperbilirrubinémia, meningite bacteriana, índice de 

apgar baixo, …, suspeitas de atrasos da fala, audição ou linguagem e história de 

otite média nos primeiros dois anos de vida”. 

 

 A otite média na infância, provoca uma privação sensorial precoce, que ao 

ocorrer num período de grande desenvolvimento neurológico e de linguagem, altera 

a maturação das vias auditivas centrais, restringe o processo de organização da 

informação auditiva e promove a aquisição de padrões morfológicos, sintácticos e 

semânticos distorcidos (KATZ & WILDE, 1999, p.486-498; MAHON, 1999; STEINER, 

1999).  
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 Geraldo LEMOS (1999) acrescenta ainda outros factores de risco, como 

“hereditariedade, falhas genéticas ou experiências auditivas insuficientes durante a 

primeira infância”. 

 

 Factores estes partilhados por alguns autores que acreditam num possível 

envolvimento familiar na transmissão desta patologia, ou seja, a existência de 

possíveis causas genéticas e adquiridas, que contudo necessitam de estudos mais 

aprofundados (KATZ & WILDE, 1999, p.486 – 498; MRC Institute of Hearing 

Research et al, 2004; NEVES et al, 2005). 

 

 Segundo o MRC Institute of Hearing Research et al (2004), não existem valores 

que confirmem o envolvimento social desta patologia, mas Chermak e Musiek 

estimaram que a PPA ocorre em cerca de 2 a 3% das crianças, numa relação 2:1 

entre rapazes e raparigas. Cooper e Gates, por sua vez, estimaram uma prevalência 

de PPA de 10 a 20% em adultos (SCHMINKY & BARAN, 1999; LEE, 2004). 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 As alterações mais comuns, deste tipo de perturbação, podem manifestar-se nos 

indivíduos por (SCHMINKY & BARAN, 1999; ASHA, 2005; NEVES et al, 2005): 

 

• Dificuldade de compreensão em ambientes ruidosos; 

• Dificuldade de compreender palavras de duplo sentido e piadas; 

• Dificuldade de compreensão da leitura; 

• Possíveis problemas de fala, nomeadamente nos fonemas /r, l, s, z/; 

• Problemas de linguagem que envolvam as regras da língua; 

• Problemas de organização do pensamento, incluindo a sua apresentação por 

intermédio da escrita (ex: tomar notas);  

• Distracção; 

• Desempenho escolar nas crianças normalmente abaixo do normal; 
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• Dificuldade de processar informação não verbal (ex: não apreciam música);  

• Entre outras. 

 

 Os indivíduos podem apresentar uma ou mais destas características, sendo a 

queixa mais frequente nos adultos, a dificuldade de compreensão em ambientes 

acústicos desfavoráveis (ruidosos, com vários interlocutores ou com distorção da 

mensagem falada). Quando maior o número de características, maior a probabilidade 

de haver perturbação, no entanto, é importante não esquecer, que a PPA é 

exclusivamente e como o nome indica uma perturbação do sistema auditivo 

(STEINER, 1999; BRANCO-BARREIRO, 2004). 

 

 No entanto, podem coexistir outras patologias associadas, as quais muitas vezes 

podem ser confundidas com a PPA, nomeadamente, ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), dificuldades de aprendizagem e dificuldades de 

desenvolvimento, sendo, o diagnóstico diferencial muito importante (ASHA, 2005). 

1.3.4 CLASSIFICAÇÃO 

 O modelo de classificação das PPA foi introduzido por Bellis em 1996, Ferre em 

1997 e expandido por Alvarez em 1998. Neste modelo, são combinados dados 

electrofisiológicos e anatómicos com achados clínicos e educacionais que 

forneceram as directrizes necessárias à classificação das PPA em cinco sub-perfis 

(JORGE, 2006): 

 

1. Deficit de Descodificação Auditiva – caracteriza-se pela dificuldade de 

realizar tarefas que envolvam a habilidade de fecho auditivo, existindo uma 

diminuição da performance nos testes monoaurais de baixa redundância. Nos testes 

dicóticos, os tipos de erros mais frequentes são as omissões e as substituições 

fonéticas (LEMOS, 1999; MENDONÇA, 2005; JORGE, 2006). 

 

Os indivíduos com este tipo de deficit têm grandes dificuldades na análise das 
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características acústicas dos sons da fala, tendem a entender mal as palavras 

ouvidas, solicitando repetições constantes. Demonstram grandes dificuldades de 

compreensão em ambientes ruidosos, o seu vocabulário é geralmente restrito e na 

escrita ocorre frequentemente substituição de letras (LEMOS, 1999; JORGE, 2006). 

 

2. Deficit de Integração Auditiva – distingue-se pelas dificuldades em realizar 

tarefas que envolvam a comunicação inter-hemisférica, isto é, a troca de informação 

entre o hemisfério direito e o esquerdo. Apresentam dificuldades nos testes de 

processamento temporal quando solicitados a nomear ou conceituar sons não 

verbais. Nos testes dicóticos, demonstram um baixo desempenho no ouvido 

esquerdo ou não dominante, sendo os erros mais frequentes a omissão das palavras 

recebidas e a lentidão das respostas (LEMOS, 1999; MENDONÇA, 2005; JORGE, 

2006). 

 

Os indivíduos que apresentam este tipo de deficit demonstram dificuldades em 

integrar estímulos auditivos com estímulos verbais e/ou tácteis e em integrar 

informação auditiva verbal com informação não verbal. Podem apresentar 

dificuldades em conceituar linguagem corporal e gestual (JORGE, 2006). 

 

3. Deficit de Associação Auditiva – os indivíduos com este tipo de deficit têm 

problemas em aplicar as regras da língua às informações acústicas de entrada. 

Costumam ter dificuldades específicas em compreender a linguagem e apresentam 

um vocabulário restrito, inespecífico e ambíguo. Não entendem anedotas, sarcasmos 

e expressões idiomáticas (levam “tudo à letra”) (LEMOS, 1999; JORGE, 2006). 

 

Nos testes dicóticos, o deficit é normalmente bilateral, existindo dificuldades 

na linguagem receptiva para o vocabulário, sintaxe, semântica, pragmática e para a 

comunicação social, sendo normalmente indivíduos muito apáticos e isolados 

(LEMOS, 1999; MENDONÇA, 2005). 
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4. Deficit de Organização da Saída – representa uma incapacidade de 

sequenciar, planejar, organizar e/ou emitir respostas. São pessoas geralmente com 

baixa iniciativa, esquecimentos frequentes e desorganizadas (LEMOS, 1999). 

 

Reflectem dificuldades nos testes que requerem o relato de dois elementos 

críticos, como por exemplo, no caso dos testes dicóticos, especialmente nos que são 

compostos por frases. Os testes que envolvam fala no ruído também estão, 

geralmente, bastante comprometidos. Existem, normalmente, erros de 

sequencialização e de organização de padrões sonoros (LEMOS, 1999; 

MENDONÇA, 2005). 

 

5. Deficit Não-Verbal – caracteriza-se pela dificuldade em identificar e/ou utilizar 

as características supra-segmentais de um enunciado, emitir palavras que 

representem pensamentos ou sentimentos e reconhecer ou utilizar meios alternativos 

de comunicação. Podem apresentar dificuldades em entender sarcasmos ou 

expressões ambíguas (LEMOS, 1999; MENDONÇA, 2005).  

 

Apresentam alterações nos testes de processamento temporal, 

independentemente do tipo de resposta dada (JORGE, 2006). 

1.4 AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 
 Para uma completa e correcta avaliação do PA é necessário fazer-se uma boa 

anamnese, uma avaliação auditiva periférica completa, bem como testes 

comportamentais (“testes especiais”) e electrofisiológicos necessários para testar 

uma variedade de funções auditivas corticais e do tronco cerebral (MUSIEK & LAMB, 

1999, p.196-197).  

 

  Um diagnóstico deste género, nem sempre é possível obter através de exames 

radiológicos e/ou neurológicos, uma vez que há degenerações causadas por 

alterações bioquímicas ou deficiências neurológicas mínimas, que não podem ser 
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diagnosticadas desta forma (MUSIEK & LAMB, 1999, p.196-197; STEINER, 1999 

FRÁSCA, 2005). 

 

 Para PEREIRA (1997) são candidatos à realização dos testes de processamento 

auditivo todos os indivíduos que apresentem dificuldade em ouvir ou compreender 

quando em grupos de pessoas ou em lugares que sejam barulhentos e/ou 

reverberantes, além de poderem apresentar dificuldades de localização sonora, 

dificuldade de memória, desatenção e distracção.  

1.4.1 AVALIAÇÃO AUDITIVA PRELIMINAR 

 Os “testes especiais” de avaliação do processamento auditivo têm como função 

fornecer informações sobre possíveis alterações que possam interferir nas 

aptidões/etapas necessárias ao correcto processamento das informações auditivas. 

No entanto, não é só com a aplicação destes procedimentos especiais que se 

constrói o “diagnóstico” das perturbações do processamento auditivo, é também 

importante a realização de uma boa anamnese e de testes para a avaliação auditiva 

periférica e central, permitindo também o despiste de outras patologias onde o 

trabalho de uma equipa multidisciplinar é bastante importante (CARVALLO, 1997). 

 

 Esta avaliação pode ser compostas por diversos testes que passaremos a 

apresentar resumidamente: 

♦ Audiograma Tonal 

 Tem por objectivo pesquisar os limiares de audibilidade mínima, ou seja, o nível 

de intensidade sonora mínima detectável nas frequências analisadas, quer por via 

aérea quer por via óssea. As frequências geralmente avaliadas por via aérea são 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000Hz e por via óssea são 250, 500, 1000, 2000 

e 4000Hz. Após esta recolha o audiograma tonal dá-nos informação quanto ao grau 

e ao tipo de perda auditiva (hipoacúsia), cuja classificação a nível europeu é 

recomendada pelo BIAP (Bureau International d’Audiophonologie) (REIS, BORGES; 



AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

2002, p.87-94). 

 

 CARVALLO (1997) refere que os indivíduos portadores de PPA apresentam 

geralmente limiares de audibilidade próximos do limite superior da faixa de 

normalidade (15 a 20dB HL) ou apresentam uma discreta perda em frequências 

isoladas. 

♦ Audiograma Vocal 

 Este teste permite a avaliação da recepção e reconhecimento da língua oral em 

condições favoráveis (ambiente silencioso) através (PORTMANN, 1978): 

 

  - Limiar de detecção, quando o indivíduo ouve mas não reconhece,  

 - Limiar de audibilidade, quando o indivíduo reconhece mas não compreende o 

significado linguístico e 

 - Limiar de inteligibilidade, quando o indivíduo percebe e compreende a palavra 

pronunciada (Dissílabos – 100% a 20dB e monossílabos – 100% a 30dB). 

 

 Trata-se de uma tarefa fácil para o ouvinte uma vez que são mantidas as 

redundâncias extrínsecas do sinal da fala, desta forma são esperados resultados 

normais, na grande maioria das pessoas encaminhadas para avaliação auditiva 

central (CARVALLO, 1997, p.27-35). 

♦ Impedância Acústica 

 A impedância acústica avalia a oposição imposta pelo sistema tímpano-ossicular 

à propagação da onda sonora através da realização do timpanograma e dos reflexos 

acústicos ipsi e contralaterais (REIS, SENA & FIGUEIREDO; 2002, p.123-138). 

 

 O timpanograma é o resultado gráfico das variações de impedância, em função 

das modificações de pressão exercidas artificialmente no canal auditivo externo, 
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sendo que geralmente os indivíduos com suspeita de PPA não apresentam 

alterações timpânicas, demonstrando timpanograma tipo A (classificação de Jerger), 

quando traçados com sonda de 220Hz (CAVALLO, 1997, p.27-35; REIS, SENA & 

FIGUEIREDO; 2002, p.123-138). 

 

 Este teste também é importante para o despiste de certas patologias periféricas 

como vai ser referido em 1.4.2.2. 

 

 A pesquisa dos reflexos acústicos (arco reflexo) é bastante importante uma vez 

que nos dá informações de estruturas localizadas na via auditiva central como 

também já foi referido em 1.1.1.2. A sua latência é de 25 a 100ms (MUSIEK & 

BARAN, 2007). 

 

 MUSIEK & BARAN (2007) referem que o valor normal dos reflexos acústicos no 

humano se situa entre 80 e 90dB HL. 

 

  Em indivíduos portadores de PPA estes podem encontra-se presentes, 

aumentados ou ausentes, dependendo da zona da via auditiva central afectada 

(CARVALLO, 1997). 

♦ Otoemissões Acústicas (OEA) 

 As OEA “são sons que podem ser detectados no canal auditivo externo e que têm 

origem nas vibrações produzidas no interior da cóclea pelas CCE, reflectindo a sua 

integridade. Resultam da actividade vital fisiológica decorrente do processo normal 

da audição” (ESCADA, ARAÚJO & MADEIDA DA SILVA, 2002, p.209-236; LEE, 

2004). 

 

 Segundo BURGUETTI (2006) os indivíduos com PPA apresentam diminuição dos 

valores encontrados na pesquisa das OEA. 
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♦ Potenciais Evocados Auditivos de Curta Latência (ABR) 

 São expressão do estado funcional de diversas estruturas localizadas no SAP e 

SAC que actuam como dipolos bioeléctricos geradores de ondas em resposta a um 

estímulo neurogénico de origem acústica. Ocorrem aproximadamente até 10ms após 

a apresentação do estímulo (REIS, BORGES; 2002, p.179-205). 

 

 Segundo CARVALLO (1997) as crianças com PPA apresentam uma significante 

redução da amplitude no pico da onda V. 

♦ Potenciais Evocados Auditivos de Média Latência (AMLR) 

 Estes potenciais ocorrem aproximadamente entre os 10 e 90ms, avaliando a via 

talamocortical, a formação reticular mesencefálica e o colículo inferior. 

♦ Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência (ALR) 

 Avaliam os centros auditivos corticais, captando respostas auditivas com um 

tempo de latência superior a 50ms. 

 

 - P300 – Reflecte a actividade do tálamo e do cortéx que são estruturas 

importantíssimas em funções cerebrais como a discriminação, integração e atenção 

auditiva (RABELO, 2004). 

 - MMN (Mismatch Negativity) – Reflecte a actividade do cortéx auditivo e avalia a 

memória auditiva sensorial (SANTOS et al, 2006). 

1.4.2 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

 Existe um conjunto de variáveis que devem ser tomadas em consideração para 

que seja feita uma boa avaliação do PA. Essas variáveis podem ter a ver com o 

procedimento aplicado ou com os indivíduos a serem avaliados (MUSIEK & LAMB, 

1999). 
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1.4.2.1 Variáveis do Procedimento  

 É essencial que o equipamento esteja devidamente calibrado para assegurar a 

validade e a confiança nos resultados. O local onde ocorre a avaliação deve ser 

controlado acusticamente para minimizar os efeitos do ruído ambiental (MUSIEK & 

LAMB, 1999). 

 

 Outro factor com o qual se deverá ter alguns cuidados é a forma de apresentação 

dos estímulos verbais ou não verbais utilizados na avaliação do PA. Estes deverão 

ser devidamente gravados e apresentados via audiómetro, em cabine acústica, a fim 

de se ter o conhecimento preciso dos níveis de apresentação sonora (FRÁSCA, 

2005). 

1.4.2.2 Variáveis Individuais 

 Um factor importantíssimo a ser considerado na realização de todo e qualquer 

teste de PA é a idade. Cada teste deverá adequar as suas normas de acordo com as 

idades, uma vez que a maturação do sistema auditivo central só se encontra 

concluída por volta dos 10-12 anos de idade, acreditando-se que a partir desta fase 

se mantém inalterável até aos 50-60 anos, idade a partir da qual, tem tendência a 

degenerar (STEINER, 1999; MARTIN & JERGER, 2005).  

 

 Outro factor com o qual deverá haver algum cuidado é a presença de perdas 

auditivas condutivas, uma vez que a maioria dos testes, principalmente aqueles que 

envolvam o estímulo da fala, são afectados por este tipo de perda (MUSIEK & LAMB, 

1999; STEINER, 1999). 

 

 A avaliação do PA também pode ser influenciada pela atenção, motivação, 

fadiga, nível educacional, questões de língua e cultura e uso de certo tipo de 

medicação (LEE, 2004; FRÁSCA, 2005). 
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1.4.3 CAPACIDADES AUDITIVAS AVALIADAS 

 Através dos “testes especiais” de PA, que serão descritos na secção 1.4.4, 

podemos avaliar as seguintes capacidades auditivas (JACOB, ALVARENGA & 

ZEIGELBOIM, 2000; SAUER, 2005; JORGE, 2006; RIVABEM, 2006). 

 

• Atenção Selectiva – depende do padrão da actividade neural e refere-se à 

manutenção de uma imagem mental na consciência com exclusão relativa de 

outras. Manifesta-se a partir dos sete anos de idade e envolve estruturas do 

sistema nervoso central (SNC), como a formação reticular e os lobos frontais. 

• Memória Auditiva – mantém activas diversas imagens separadas, por um 

período relativamente extenso de tempo. Esta capacidade é imprescindível 

para a compreensão da leitura.  

• “Figura-Fundo” – permite identificar a mensagem primária na presença de 

outros sons diferentes. 

• “Fecho Auditivo” – é o reconhecimento do sinal acústico quando parte dele é 

omitida, ou seja, é a capacidade de se recorrer às redundâncias intrínsecas 

ou extrínsecas para completar as partes ausentes ou distorcidas do sinal 

auditivo e reconhecer a mensagem completa.  

• Associação Auditiva – relacionar o estímulo acústico a outras informações, 

por exemplo visuais. 

• Síntese/Separação Binaural – consiste na integração/separação binaural de 

pistas acústicas diferentes apresentadas simultaneamente aos dois ouvidos. 

• Localização – determina o local de origem da fonte sonora. 

• Discriminação – capacidade de detectar diferenças entre padrões de 

estímulos sonoros. 

1.4.4 TESTES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

 Existe uma bateria de testes (na quase totalidade não adaptados ao Português 

Europeu) que permite medir a capacidade de um indivíduo em reconhecer estímulos 
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sonoros, verbais e não verbais, quando as condições de escuta estão dificultadas, 

obrigando assim a uma maior intervenção por parte do SAC (STEINER, 1999; 

JORGE, 2006). 

 

 Estes testes têm como objectivo determinar a presença ou ausência de 

alterações nas etapas auditivas necessárias ao PA, bem como, fornecer dados, 

quando possível, sobre a sua localização no SAC e estabelecer critérios auxiliares 

para a reabilitação quando necessária (KATZ & WILDE, 1999, p.486-498; 

SANCHES, 2003; FRÁSCA, 2005; JORGE, 2006). 

 

 Para compreender melhor a maneira como as capacidades envolvidas no 

processamento auditivo são avaliadas, deve-se ter em conta o conceito de 

redundância intrínseca e redundância extrínseca (MUELLER & BRIGHT, 1999, 

p.220-236; STEINER, 1999; JACOB, ALVERENGA & ZEIGELBOIM, 2000). 

 

 A redundância intrínseca é dada pelo sistema auditivo central, ou seja, pela 

representação bilateral de cada ouvido em cada hemisfério, pelas vias cruzadas, 

pelas conexões inter e intra hemisférios e pelas projecções em áreas corticais. A 

redundância extrínseca é dada pelo sinal acústico, que faz parte do sistema 

linguístico de comunicação, devido às numerosas pistas existentes que auxiliam o 

ouvinte a identificar os sinais da fala (SCHOCHAT, 1996; JACOB, ALVERENGA & 

ZEIGELBOIM, 2000; SANCHES, 2003). 

 

 Segundo MULLER & BRIGHT (1999, p.220-236) e MACHADO (2003, p.67-99) os 

pesquisadores italianos Brocca, Callearo & Lazzaroni foram os primeiros, em 1954, a 

reconhecer que os distúrbios auditivos podem ser detectados se a redundância dos 

estímulos da fala apresentados, for reduzida, ou seja, os testes utilizados na 

avaliação do PA devem apresentar aos indivíduos dificuldades que combinem os 

efeitos de redundância intrínseca (do sistema auditivo) e de redundância extrínseca 

(sinal de fala). Pois a combinação destas redundâncias pode relevar nas respostas o 
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desempenho individual. 

 

 Sylvia MACHADO (2003, p.67-99) refere ainda que “um indivíduo, diante de uma 

tarefa sem dificuldades, e contando com um sistema auditivo integro, terá uma boa 

inteligibilidade. Quando os sinais da fala são apresentados com dificuldades, para 

reduzir o número de pistas (redundância extrínseca reduzida), o sujeito com sistema 

nervoso intacto deve reconhecer a maior parte dos sinais.” Se para além destes 

factores houver uma redução intrínseca, ou seja, do sistema auditivo, o nível de 

inteligibilidade tenderá a diminuir mais acentuadamente. 

 

 Verifica-se então, que para localizar uma PPA devem-se reduzir as redundâncias 

extrínsecas (acústicas, sintácticas, semânticas, morfológicas e lexicais), pois o 

principal objectivo é justamente avaliar as redundâncias intrínsecas (SANCHES, 

2003; FRASCÁ, 2005, p.12). Esta redução pode-se obter de diversas formas: 

aumentar ou diminuir a velocidade da fala, fala filtrada (reduzir o número de 

formantes dos sons), fala com ruído em competição, testes dicóticos (sinais 

diferentes apresentados simultaneamente em cada ouvido), entre outros (MUELLER 

& BRIGHT, 1999, p.220-236; STEINER, 1999; MENDONÇA, 2005).  

 

 Neste sentido existem vários tipos de teste e medidas para avaliar o PA, 

nomeadamente: testes de discriminação auditiva, teste de processamento auditivo 

temporal, testes dicóticos, testes monoaurais de baixa redundância, testes de 

integração binaural (diótico), medidas electroacústicas e medidas electrofisiológicas 

(KEITH, 1999; BRANCO-BARREIRO, 2004; ASHA, 2005). 

 

 Os audiologistas/otorrinolaringologistas deverão seleccionar cuidadosamente, 

entre todos os testes disponíveis, aqueles que ao serem administrados sejam 

capazes de identificar lesões e/ou disfunções ao longo do SAC, dependendo das 

queixas e características do paciente (faixa etária, condições cognitivas e de 

linguagem). A utilização de apenas um só teste poderá levar a um diagnóstico 
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erróneo, uma vez que isolados, os testes poderão tornar-se muito limitados 

(MUELLER & BRIGHT 1999, p.220; FRÁSCA, 2005). 

 

 A AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION destacou que os testes 

utilizados para pesquisa e avaliação clínica devem ter um alto índice de fiabilidade e 

validade para que seus resultados possam ser interpretados apropriadamente. Por 

validade entende-se a capacidade de avaliar aquilo que o teste se propõe e 

fiabilidade refere-se à estabilidade dos resultados quando aplicados repetidamente 

(SIMON, 2006). 

1.4.4.1 Testes de Processamento Auditivo Temporal 

 Avaliam a capacidade de analisar os aspectos temporais da audição, 

nomeadamente, resolução temporal, mascaramento temporal, integração temporal e 

ordenação temporal (ASHA, 2005). 

 

 A resolução temporal corresponde ao tempo mínimo requerido pelo ouvido 

humano para detectar mudanças ao longo do tempo (Gaps1). Em normo- 

-ouvintes este período é de 2 a 3ms utilizando como estímulo o “burst” (MOORE, 

2003; LEE, 2004; CARLSON, 2006). 

 

 O mascaramento temporal caracteriza-se pela mudança do limiar de um som 

pela presença de outro. Se o mascarador for anterior ao som em intervalos acima de 

75ms, estamos perante um “forward masking” se, por sua vez, o mascarador ocorrer 

a seguir ao som em intervalos acima de 50ms, temos um “backward masking” 

(SAMELLI, 2005). 

 

                                            
1 Gap(s) corresponde ao mais pequeno intervalo de silêncio entre estímulos que um ouvinte é capaz 

de detectar (LEE, 2004). 
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 A integração temporal refere-se à capacidade do sistema auditivo de detectar o 

som de mais curta duração. Para sons com uma duração superior a 500ms, a 

intensidade do mesmo no limiar é independente da duração. Para sons menores que 

200ms, a intensidade necessária para a detecção do limiar, aumenta com a 

diminuição da duração numa relação de 10ms por 10dB (SAMELLI, 2005). 

 

 A ordenação temporal corresponde à capacidade de conseguir discriminar 

correctamente a ordem de ocorrência dos sons apresentados. O ser humano 

necessita, para sons de frequências diferentes, de aproximadamente, 17ms de 

intervalo entre os sons, para conseguir identificar correctamente sua ordem de 

ocorrência. Esta é uma capacidade essencial na percepção da fala e da música 

(SAMELLI, 2005). 

 

 A capacidade de analisar os aspectos temporais da audição permite ao ouvinte 

extrair e utilizar aspectos prosódicos da fala como ritmo, tonicidade e entoação, para 

além de outros aspectos, fonéticos, morfológicos e sintácticos, sendo fundamental 

para o desenvolvimento e percepção da linguagem (JACOB, ALVERENGA, 

ZEIGELBOIM; 2000; BORGES, 2005). 

 

 Os testes de processamento temporal são sensíveis a disfunções corticais e 

deficits de comunicação inter-hemisférica (BALEN, 2001). 

♦ Auditory Fusion Test-Revised (AFT-R) 

 Foi desenvolvido em 1996 por Robert McCroskey e Robert Keith e é 

essencialmente a informatização do Wichita Auditory Fusion Test (WAFT) 

desenvolvido pelos mesmos autores em 1975. Baseia-se na medição na resolução 

temporal através do limiar de fusão auditiva2 (CASSAB & ZORZETTO, 2003; LEE, 

                                            
2 Limiar de fusão auditiva é o mais pequeno intervalo de silêncio entre estímulos que um ouvinte 

não é capaz de detectar (LEE, 2004). 
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2004). 

 

 Este teste pode ser apresentado tanto na forma monoaural como na forma 

binaural (mais frequente), a uma intensidade de 50dB SL. É composto por 3 

subtestes: o 1º subteste funciona como rastreio, para se averiguar qual dos outros 

subtestes é que vai ser aplicado. Consiste na apresentação de pares de sons com 

uma frequência de 500Hz e com intervalos de silêncio (IPI) que variam de 0 a 

300ms. Se o par de sons, for percebido como dois sons isolados duas vezes 

consecutivas até 60ms, utiliza-se o subteste 2, se isto só ocorrer acima de 60ms, 

então, utiliza-se o subteste 3. O subteste 2 consiste na apresentação de 5 

sequências (250, 500, 1000, 2000 e 400Hz) de 18 pares (9 ascendentes e 9 

descendentes), com IPI que variam de 0 a 40ms e de 40 a 0ms. O subteste 3 define-

-se com a apresentação de 3 sequências (250, 1000 e 4000Hz) de 18 pares (9 

ascendentes e 9 descendentes), com IPI que variam de 40 a 300ms e de 300 a 

30ms. O indivíduo a ser avaliado deve indicar com um dedo quando houve um som e 

com dois dedos quando houve dois sons (CASSAB & ZORZETTO, 2003; LEE, 

2004). 

 

 O limiar de fusão auditiva é obtido através da média dos pontos de fusão 

ascendentes e descendentes e deve ser menor que 20ms tanto em crianças a partir 

dos 4 anos de idade como em adultos (CASSAB & ZORZETTO, 2003; LEE, 2004). 

♦ Auditory Repetition Test (ART) 

 Foi desenvolvido por Tallal e Piercy em 1973 com o intuito de investigar as 

capacidades percentuais não-verbais, em crianças com atraso na aquisição de 

linguagem (BORGES, 2005).  

 

 Este teste consiste na apresentação de quatro sub-testes de discriminação, dois 

de frequência e dois de duração e de quatro sub-testes de ordenação, dois de 

frequência e dois de duração (Tabela1.1) (BORGES, 2005). 
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 Cada teste de discriminação é composto por 40 pares de estímulos (grave/agudo 

e longo/curto), separados por cinco tipo de intervalos aleatórios e diferentes inter- 

-estímulo (50, 100, 150, 200 e 250ms) (BORGES, 2005). 

 

 Cada teste de ordenação é composto por 30 pares de estímulos (grave/agudo e 

longo/curto), separados por cinco tipo de intervalos aleatórios e diferentes inter- 

-estímulo (50, 100, 150, 200 e 250ms) (BORGES, 2005). 

 

Teste Frequência dos estímulos Duração dos estímulos 

Frequência 1 1000 e 1400Hz 200ms 

Frequência 2 1000 e 1400Hz 100ms 

Duração 1 1000Hz 300/600ms 

Duração 2 1000Hz 200/400ms 

Tabela 1.1 - Descrição dos 4 subtestes que compõem o teste de discriminação e o teste ordenação 

(BORGES, 2005). 

♦ Binaural Fusion Test (BFT) 

 Este teste foi desenvolvido por Frank Musiek em 2002 e desenhado para 

identificar défices de resolução temporal e problemas de interacção binaural 
(LEE, 2004). 

 

 Os pares de estímulos (“noise burst” separados por IPI que variam de 0 a 100ms) 

são apresentados dicoticamente, a uma intensidade de 55dB SL. Por exemplo, se o 

primeiro “noise burst” é apresentado ao ouvido esquerdo, o segundo “noise burst” é 

apresentado ao ouvido direito antecedido de um IPI aleatório (LEE, 2004). 

 

 Este teste divide-se em 3 apresentações, cada uma com um total de 54 IPI. A 

primeira serve como treino. O limiar de fusão binaural é determinado pelo mais 

pequeno IPI identificado, pelo menos, 4 a 6 vezes. O indivíduo deve indicar com um 

dedo quando houve um som e com dois dedos quando houve dois sons (LEE, 2004). 
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♦ Duration Pattern Sequence Test (DPS) 

 Baran et al. desenvolveram este teste em 1987. Avalia a categoria ordenação (ou 

sequencialização) temporal, ou seja, a ordem correcta de ocorrência de 

determinados estímulos (FROTA & PERREIRA, 2004; PARRA et al, 2004; SAMELLI, 

2005). 

 

 Os estímulos do teste apresentam as seguintes características acústicas: um som 

de 500ms (som longo – L) e outro de 250ms (som curto – C), ambos com uma 

frequência de 1000Hz com subida e queda de 10ms. 

 

 Estes estímulos são apresentados a 50dB SL, numa sequência de três estímulos 

(padrões), em que, dois dos estímulos são repetidos e um é diferente, num total de 

seis sequências diferentes (CCL, LLC, CLC, LCL, CLL, LCC). Estas por sua vez são 

repetidas aleatoriamente 10 vezes, num total de 60 padrões por ouvido. O intervalo 

entre estímulos é de 300ms e entre os diferentes padrões de 6s (BALEN, 2001; 

PARRA et al, 2004; JORGE, 2006).  

 

 A resposta pode ser dada verbalmente ou fazendo humming do padrão 

(SCHOENY & TALBOTT, 1999). 

 

 Os critérios de normalidade correspondem a um desempenho superior a 70% de 

acertos em qualquer um dos ouvidos em adultos (melhor nos homens que nas 

mulheres). Em crianças a percentagem varia conforme a faixa etária (BALEN, 2001). 

 

 Um estudo realizado por Musiek et al. em 1990 revela que este teste tem na 

detecção de lesões cerebrais uma especificidade (habilidade do teste identificar 

correctamente indivíduos que não apresentam determinada doença) de 92% e uma 

sensibilidade (habilidade do teste identificar correctamente indivíduos que 

apresentam determinada doença) de 86% (BALEN, 2001; JORGE, 2006). 
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♦ Gap-in-Noise Test (GIN) 

 Foi desenvolvido por Musiek et al. em 2003 com o intuito de avaliar o limiar de 

detecção de gaps (SAMELLI, 2005).  

 

 Avalia a categoria resolução (discriminação ou acuidade) temporal, ou seja, 

refere-se ao mínimo tempo requerido para segregar ou resolver eventos acústicos 

(LEE, 2004; SAMELLI, 2005). O material para a execução deste teste consiste em 5 

listas (1 de treino e 4 de teste). Cada lista é composta por vários estímulos de ruído 

branco com uma duração de 6s e 5s de intervalo entre estímulos. Juntamente com 

cada estímulo, podem surgir diversos gaps (intervalos de silêncio - IPI) em posições 

e de durações variáveis (2 a 20 ms) ou nenhum gap (Figura 1.9). Cada gap é 

repetido 6 vezes em cada uma das faixas, num total de 60 gaps por faixa. Os 

estímulos são apresentados de forma monoaural a uma intensidade de 50dB SL e o 

indivíduo deve carregar num botão de cada vez que detecta a existência de um gap 

(LEE, 2004; SAMELLI, 2005; WEIHING, MUSIEK & SHINN, 2007). 

Figura 1.9 – Representação de 3 tipos de estímulos que podem estar presentes no GIN (SAMELLI, 

2005) 

 O limiar dos gaps no ruído é determinado pelo mais pequeno IPI identificado, pelo 
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menos, 4 a 6 vezes. Segundo Musiek et al a média de duração dos gaps é de 4,9ms 

e segundo Samelli de 3,98ms, ambos em adultos e com um desvio padrão de 1ms 

(LEE, 2004; SAMELLI, 2005). Para crianças não foi encontrada qualquer referência. 

 

 Segundo estudos realizados por Shinn, o GIN demonstra uma sensibilidade de 

aproximadamente 78%, em lesões do SNC (SAMELLI, 2005). 

♦ Pitch Pattern Sequence Test (PPS) 

 É um dos testes mais utilizados na avaliação do PA e foi desenvolvido por 

Pinheiro em 1976 (JORGE, 2006). 

 

 Avalia a categoria de ordenação temporal, ou seja, a ordem correcta de 

ocorrência de determinados estímulos. As capacidades auditivas envolvidas são a 

memória auditiva, reconhecimento e discriminação (SAMELLI, 2005). 

 

 Actualmente nos Estados Unidos existem 2 versões para este teste, uma 

desenvolvida por Wilson, 1993 e outra desenvolvida pela Auditec, St. Louis, 1997 

(BALEN, 2001). 

 

 Na versão de Wilson, 1993, o teste apresenta as seguintes características 

acústicas: um som de 880Hz (som baixo – B) e outro de 1122Hz (som alto – A), 

ambos com uma duração de 150ms com subida e queda de 10ms (BALEN, 2001). 

 

 Estes estímulos são apresentados a 50dB SL, numa sequência de três estímulos 

(padrões), em que, dois dos estímulos são repetidos e um é diferente, num total de 

seis sequências diferentes (BBA, AAB, BAB, ABA, BAA, ABB). Estas por sua vez são 

repetidas aleatoriamente 10 vezes, num total de 60 padrões por ouvido. O intervalo 

entre estímulos é de 200ms e entre os diferentes padrões de 6s (BALEN, 2001; 

PARRA et al, 2004; JORGE, 2006).  
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 Os critérios de normalidade são de 76% de acertos em qualquer um dos ouvidos 

(BALEN, 2001). 

 

 A Auditec, St Louis, por sua vez, possui duas versões, uma para crianças dos 6 

aos 9 anos de idade e outra para adultos. A versão infantil apresenta as seguintes 

características acústicas: um som de 880Hz (som baixo – B) e outro de 1430Hz (som 

alto – A), ambos com uma duração de 500ms com subida e queda de 10ms. O modo 

de apresentação dos estímulos é igual à versão de Wilson, no entanto, o intervalo 

entre estímulos é de 300ms e entre os diferentes padrões de 10s (BALEN, 2001). 

 

 A versão adulta apresenta as seguintes características acústicas: um som de 

880Hz (som baixo – B) e outro de 1430Hz (som alto – A), ambos com uma duração 

de 200ms com subida e queda de 10ms. O modo de apresentação dos estímulos 

também é igual à versão de Wilson, no entanto, o intervalo entre estímulos é de 

150ms e entre os diferentes padrões de 7s (BALEN, 2001). 

 

 Os critérios de normalidade para a versão adulta apontam para acertos de 96%. 

Na versão infantil variam com a faixa etária (Tabela 1.2) (BALEN, 2001). 

 

Idade Acertos

6-7 Anos 60% 

7-8 Anos 76% 

8-9 Anos 91% 

9-10 Anos 91% 

>10 Anos 90% 

Tabela 1.2 - Valores normativos para o PPS em função da faixa etária (BALEN, 2001) 

 Em qualquer uma das versões a resposta pode ser dada verbalmente, 

manualmente ou fazendo humming do padrão (SCHOENY & TALBOTT, 1999). 

 

 Pacientes com comprometimento de um dos hemisférios ou nas vias inter- 
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-hemisféricas têm dificuldade na execução deste teste consoante o tipo de resposta 

utilizada (JORGE, 2006). 

 

 Musiek e Pinheiro, em 1997, utilizaram este teste para avaliar três grupos de 

pacientes com patologias diferentes (cerebral, troncolar e coclear) e os resultados 

revelaram uma alta sensibilidade para lesões cerebrais (83%), não sendo tão 

sensível a lesões do tronco (45%) e lesões cocleares (12%) (BALEN, 2001; JORGE, 

2006). 

 

 Já Domitz e Schow relataram em 2000 que o PPS, proposto por Pinheiro em 

1977, apresentava uma sensibilidade de 30%, uma especificidade de 100%, com 

falsos positivos de 0% e falsos negativos de 70% (BALEN, 2001). 

♦ Psychoacoustic Pattern Discrimination Test (PPDT) 

 Foi desenvolvido por Blaettner em 1989 e consiste na apresentação dicótica de 

Sequências de “noise bursts” ou “click trains”, sendo que o ouvinte tem de carregar 

num botão quando identificar uma mudança monoaural da sequência (FDE, 2001) 

 

 Este é um teste sensível a lesões hemisféricas ou lesões nas áreas de 

associação auditiva (FDE, 2001). 

♦ Random Gap Detection Test (DGDT) 

 Foi desenvolvido por Keith no ano 2000 e revisto em 2005 (LEE, 2004; BOTURA, 

2005; TP, 2006).  

 

 É apresentado na forma binaural a uma intensidade de 55dB SL. É composto por 

4 subtestes: o 1º subteste funciona como rastreio e consiste na apresentação de 9 

pares de sons com uma frequência de 500Hz e com IPI ascendentes que variam de 

0 a 40ms. O subteste 2 consiste na apresentação de 4 sequências (500, 1000, 2000 
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e 400Hz) de 9 pares com IPI que variam de 0 a 40ms. O subteste 3 define-se com a 

apresentação de 2 “click”, com IPI ascendentes que variam de 0 a 40ms. O subteste 

4 apresenta 2 pares de “click”, com IPI que variam de 0 a 40ms. Na versão DGDT – 

Expandida de 2005 os intervalos de silêncio variam entre 50 e 300ms (LEE, 2004; 

BOTURA, 2005; TP, 2006).  

 

 O limiar é obtido através da média, em cada frequência, do menor IPI em que foi 

possível identificar dois sons. O indivíduo deve indicar com um dedo quando houve 

um som e com dois dedos quando houve dois sons. O critério de normalidade para 

crianças dos 5 aos 12 anos de idade diz que a média dos IPI deve ser menor ou 

igual a 20ms. Para adultos não foram encontradas quaisquer referências sobre a 

normalidade (LEE, 2004; BOTURA, 2005; TP, 2006). 

1.4.4.2 Testes Dicóticos 

 Avaliam a capacidade de separar ou integrar estímulos auditivos diferentes 

(verbais ou não verbais) apresentados simultaneamente em cada ouvido (ASHA, 

2005). 

 

 O primeiro teste dicótico surgiu na década de sessenta pelas “mãos” de Doreen 

Kimura. Esta após algumas experiências, propôs o modelo estrutural, em que as vias 

ipsilaterais mais fracas são suprimidas e as vias contralaterais mais fortes ou 

privilegiadas assumem a função. Desta forma, se um hemisfério está comprometido 

no paciente, esperamos um menor desempenho no ouvido contralateral sempre que 

os estímulos do teste foram apresentados de forma dicótica (SAUER, 2005; JORGE, 

2006; JERGER, 2007). 

 

 Este tipo de testes é sensível à disfunção do sistema auditivo central, associados 

ao comprometimento hemisférico e inter-hemisférico, mas que também podem ser 

afectados por disfunção do tronco cerebral (SANCHES, 2003). 
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♦ Competing Environmental Sounds (CES) 

 Foi desenvolvido por Katz, Kushner & Pack em 1975 e consiste na apresentação 

dicótica, a 50dB SL, de dois sons familiares diferentes (um em cada ouvido), de um 

total de 14 sons diferentes. O indivíduo deve indicar quais os sons que ouviu de 

forma verbal ou apontando para uma lista (figura+palavra) que se encontra à sua 

frente e que possui quatro opções de escolha. As capacidades auditivas envolvidas 

nesta avaliação são a separação binaural e compreensão (SCHOCHAT, 1997; 

STEINER, 1999). 

 

 Este teste pode ser aplicado a crianças a partir dos 6 anos de idade e adultos, 

sendo os critérios de normalidade dependentes da faixa etária (Tabela 1.3) 

(SCHOCHAT, 1997; STEINER, 1999). 

 

Número de Erros
Idade 

OD OE 

6 Anos 3 2 

7 Anos 2 1 

8 Anos 2 1 

9 Anos 2 1 

10 Anos 1 1 

11 Anos 1 1 

12 Anos 1 1 

Adulto 1 0 

Tabela 1.3 – Critérios de normalidade de acordo com a faixa etária para o “Competing Environmental 

Sounds” (Adaptado de SCHOCHAT, 1997). 

 Este teste é bastante sensível a lesões do hemisfério direito uma vez que os 

estímulos utilizados não são de processamento linguístico (vento, água, etc.) 

(STEINER, 1999). 
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♦ Competing Sentences Test (CST) 

 Foi desenvolvido por Willeford em 1968 e avalia as capacidades auditivas de 

separação binaural e memória (WILLFORD & BURLEIGH, 1999; FDE, 2001). 

 

 Os estímulos que compõem este teste são: 30 pares de frases simples (com 6 a 

7 palavras) que se iniciam e terminam praticamente ao mesmo tempo. O tema de 

cada par é semelhante (Tabela 1.4) e o falante é o mesmo (FDE, 2001). 

 

a) Eu acho que vamos ter um dia chuvoso 
(Clima) 

b) Havia geada no chão 

a) Este relógio marca bem a hora 
(Tempo) 

b)Eu estava atrasado para o trabalho hoje 

a) Minha mãe é uma boa cozinheira 
(Família) 

b) Seu irmão é um rapaz alto 

a) Por favor, passe o sal e a pimenta 
(Comida) 

b) O rosbife está muito bom 

a) Aperte o cinto de segurança 
(Segurança) 

b) Prepare-se para a descolagem 

Tabela 1.4 – Exemplo das frases competitivas de Willford (WILLFORD & BURLEIGH, 1999) 

 Dos 30 pares de frases que compõem o teste, 10 (5 para cada ouvido) são 

normalmente utilizados para praticar, neste caso as frases são apresentadas, uma 

em cada ouvido, a uma intensidade de 50dB SL. Os restantes 20 pares de frases (10 

para cada ouvido) são apresentados da seguinte forma: a frase principal de cada par 

é apresentada a uma intensidade de 35dB SL no ouvido a ser testado e a frase 

competitiva é apresentada no ouvido oposto a 50dB SL, ou seja a relação sinal ruído 

(S/R) é de -15dB. Os indivíduos devem repetir a frase que é apresentada a 35dB SL 

e ignorar a frase apresentada a 50dB SL (WILLFORD & BURLEIGH, 1999; FDE, 

2001). 

 

 Os critérios de normalidade correspondem a, 90 a 100% de acertos em qualquer 
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um dos ouvidos, em crianças a partir dos 10 anos de idade e adultos. Em crianças 

entre os 5 e os 9 anos de idade a percentagem de acertos é de aproximadamente 

100% no ouvido direito, sendo a percentagem de acertos no ouvido esquerdo muito 

variável, de 0 a 100% (WILLFORD & BURLEIGH, 1999; FDE, 2001). 

♦ Dichotic Consonant-Vowel Test (CV) 

 Foi desenvolvido por Shankweiler & Studdert-Kennedy em 1966 e consiste na 

apresentação dicótica, a 55dB SL, de 2 conjuntos (um para cada ouvido) de sílabas 

([pa] [ta] [Ka] [ba] [da] [ga]) combinadas entre si, formando 12 pares de sílabas 

diferentes (Tabela 1.5) (excluindo os conjuntos de sílabas iguais, ex. pa-pa, e os 

conjuntos de sílabas que diferem no traço de sonoridade; pa-ba, ta-da e ca-ga) 

(TEDESCO, 1997). 

 

 1 Conjunto 2 Conjunto

1 [ga] [ta] 

2 [ba] [ga] 

3 [ta] [ka] 

4 [ba] [da] 

5 [da] [ga] 

6 [ta] [ba] 

7 [ka] [da] 

8 [ga] [pa] 

9 [pa] [ka] 

10 [ka] [ba] 

11 [da] [pa] 

12 [pa] [ta] 

Tabela 1.5 – Lista de sílabas utilizadas (STEINER, 1999) 

 O teste é aplicado em três etapas: Na primeira etapa, o indivíduo repete as 

sílabas que lhe parecem mais audíveis – Etapa de atenção livre. Na segunda etapa, 

o indivíduo repete as sílabas que são apresentadas no ouvido direito – Etapa de 
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atenção direita e na terceira etapa, o indivíduo repete as sílabas que são 

apresentadas à esquerda – Etapa de atenção esquerda. Os índices médios de 

reconhecimento de sílabas devem variar entre 78 e 89% em qualquer uma das 

etapas, quer em crianças a partir dos 7 anos de idade, quer em adultos (TEDESCO, 

1997; STEINER, 1999). 

 

 Figura-fundo, atenção selectiva, memória e separação binaural são as 

capacidades auditivas avaliadas neste teste (TEDESCO, 1997). 

♦ Dichotic Digits Test (DDT) 

 Foi desenvolvido em 1983 por Musiek com o objectivo de estudar indivíduos com 

lesões do lobo temporal. Avalia as capacidades auditivas de atenção selectiva, 

integração binaural, memória e figura-fundo (COLELLA DOS SANTOS & PEREIRA, 

1997; FDE, 2001; GUENETTE, 2006; RIVABEM, 2006). 

 

 Neste teste utilizam-se como estímulos três listas de 20 pares de dígitos 

(exemplo na Tabela 1.6). Os dígitos utilizados são o 4, 5, 7, 8, e 9, que foram 

seleccionados dos números de 1 a 9, incluindo apenas os que formam palavras 

dissilábicas (quatro, cinco, sete, oito e nove) na língua portuguesa (versão brasileira). 

Na versão americana utilizam-se todos os números à excepção do 7. Os números 

escolhidos foram então combinados aleatoriamente dois a dois, eliminando-se os 

pares iguais (4 4, 5 5, 7 7, 8 8 e 9 9) (GUENETTE, 2006; RIVABEM, 2006). 

 

 As listas de dígitos são apresentadas a 50dB SL simultaneamente, uma a cada 

ouvido, de forma a não existirem pares de dígitos iguais a serem ouvidos 

simultaneamente (Figura 1.10) (GUENETTE, 2006; RIVABEM, 2006). 
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Figura 1.10 - Forma de apresentação do Dichotic Digits Test (SCHMINKY & BARAN, 1999) 

Pares OD OE Pares OD OE

1 4-7 8-5 11 5-4 8-7

2 8-5 4-7 12 4-8 9-7

3 8-9 7-4 13 5-9 8-4

4 7-9 5-8 14 7-4 5-9

5 9-7 4-5 15 9-8 7-5

6 7-8 5-4 16 5-7 9-5

7 7-5 9-8 17 5-8 9-4

8 8-7 4-9 18 4-5 8-9

9 9-4 5-7 19 4-9 7-8

10 8-4 7-9 20 9-5 4-8

Tabela 1.6 – Exemplo de lista de números utilizados (COLELLA DOS SANTOS & PEREIRA, 1997). 

 Este teste é realizado em três etapas: na primeira etapa, o indivíduo repete os 

dígitos apresentados independentemente da ordem – Etapa de integração binaural. 

Na segunda etapa, o indivíduo repete apenas os dígitos que são apresentados no 

ouvido direito – Etapa de escuta direccionada à direita e na terceira etapa, o 

indivíduo repete apenas os dígitos que são apresentados à esquerda – Etapa de 

escuta direccionada à esquerda (GUENETTE, 2006; RIVABEM, 2006). 

 

 Em adultos os critérios de normalidade correspondem a 90% de acertos em 

qualquer um dos ouvidos e em crianças a percentagem varia com a faixa etária, 

sendo o desempenho do ouvido direito sempre superior ao do ouvido esquerdo 

(Tabela 1.7) (GUENETTE, 2006; RIVABEM, 2006). 
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Idade do Paciente Ouvido Esquerdo Ouvido Direito 

7 Anos 55% 70% 

8 Anos 65% 75% 

9 Anos 75% 80% 

10 Anos 78% 85% 

11 Anos 88% 90% 

12 Anos e adultos 90% 90% 

Tabela 1.7 – Valores normativos para o teste dicótico com dígitos em função da faixa etária 

(GUENETTE, 2006) 

 Segundo Thelma JORGE (2006), este é um teste de “sensibilidade 

moderadamente alta … para lesões de tronco encefálico, cortéx e inter-hemisféricas 

…”, para além de ser um teste resistente a perdas periféricas ligeiras e moderadas. 

♦ Dichotic Rhyme Test (DRT) 

 Foi introduzido por Wexler e Halwes em 1983. É composto por pares de rimas de 

palavras compostas por consoante-vogal-consoante e que se iniciam com uma das 

seguintes consoantes: p, t, k, b, d, g. Cada par de palavras difere apenas na 

consoante inicial: ex. bad, dad, pad ou gad. As rimas são apresentadas 

dicoticamente a 50dB SL e o indivíduo deverá identificar quais foram as palavras 

apresentadas (MUELLER & BRIGHT, 1999; BARAN & MUSIEK, 2001). 

 

 Os critérios de normalidade correspondem a 50% de acertos, sendo o 

desempenho do ouvido direito muito superior ao do ouvido esquerdo. É um teste que 

pode ser bastante útil na identificação de patologias inter-hemisféricas (MUELLER & 

BRIGHT, 1999; BARAN & MUSIEK, 2001). 

♦ Dichotic Sentences Identification Test (DSI) 

 Foi desenvolvido por Fifer, Jerger, Berlin, Tobey e Campbell em 1983 e avalia a 

capacidade auditiva de integração binaural (FDE, 2001). 
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 Resulta da modificação do SSI-CCM (Synthetic Sentence Identification with 

Contralateral Competing Message). As frases do SSI (Synthetic Sentence 

Identification) (listas de 10 frases) são apresentadas dicoticamente a 50dB SL. O 

ouvinte tem de identificar quais as que foram ouvidas, Os critérios de normalidade 

correspondem a acertos maiores ou iguais a 75% (FDE, 2001). 

 

 É um teste sensível tanto a lesões a nível do tronco cerebral como lesões 

corticais (MUSIEK & LAMB, 1999, p.199). 

♦ Staggered Spondaic Word Test (SSW) 

 Foi desenvolvido por Katz em 1962 e ao longo dos anos foram surgindo várias 

versões, em várias línguas (STEINER, 1999; MENDOÇA, 2005). Em Portugal este 

teste está presentemente a ser adaptado e padronizado para a população 

Portuguesa por Jorge Humberto Martins, com a colaboração do autor original 

(MARTINS, 2007). 

 

 Este é um dos testes, que pelas suas características, o tornam um dos mais 

frequentemente utilizados para a avaliação do processamento auditivo. Não sofre 

interferências de perdas auditivas periféricas, é simples e de fácil utilização, o que 

permite a sua aplicação a indivíduos com idades variadas (5 a 70 anos) e portadores 

de diversas patologias (BORGES, 1997). 

 

 O teste em si é apresentado a 50dB SL e contém 40 itens (20 iniciados no ouvido 

direito e 20 no ouvido esquerdo). Cada item é composto por quatro palavras, duas 

para cada ouvido, que se sobrepõem parcialmente (a segunda de um ouvido com a 

primeira do ouvido oposto – Figura 1.11), num total de 160 palavras. O indivíduo é 

instruído a repetir as palavras pela ordem em que as ouviu (BORGES, 1997; 

MARTINS, 2007). 
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1 2 3  

OD OD OE Estímulos: 

Cara linda suja OD – Cara linda 

 OE  OE – Roupa suja

 Roupa   

Figura 1.11 – Exemplo de um item apresentado no teste SSW. 

 Este teste avalia as capacidades auditivas de memória, atenção selectiva e 

figura-fundo. Os critérios de normalidade são os apresentados na Tabela 1.8 

(STEINER, 1999; JORGE, 2006). 

 

Idade Direito Competitivo Esquerdo Competitivo 

7 Anos 77,5% 60,0% 

8 Anos 82,5% 75,0% 

9 Anos 85,0% 80,0% 

10 Anos 87,5% 82,5% 

11 Anos 92,5% 85,0% 

12 Anos ou mais 95,0% 90,0% 

Tabela 1.8 – Critérios de normalidade (FRASCÁ, 2005) 

 MUSIEK & LAMB (1999, p230) compararam os resultados dos testes dicótico de 

dígitos, SSW e frases competitivas e concluíram que o teste dicótico de dígitos foi o 

mais sensível na presença de patologia central seguido do SSW e depois das frases 

competitivas, embora não tenham sido observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os testes. Todos os três obtiveram resultados inferiores no ouvido 

ipsilateral à lesão no caso de patologia do tronco cerebral e resultados inferiores no 

ouvido contralateral nos casos de lesão hemisférica (estudo em pessoas com lesões 

já diagnosticadas). 

 

 Este teste é sensível a lesões cerebrais e corticais (FDE, 2001) 
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♦ Synthetic Sentence Identification with Contralateral Competing Message 
(SSI – CCM) 

 Foi desenvolvido por Speaks & Jerger em 1965, tendo como particularidade o 

facto de ser um teste de identificação (resposta fechada) e não de repetição do 

material apresentado (STEINER, 1999). 

 

 O teste consiste na apresentação de 10 frases sintéticas de terceira ordem3 

apresentadas tanto por via auditiva como por via visual, ou seja, as frases 

encontram-se escritas em letra bem legível num quadro colocado em frente do 

indivíduo. Auditivamente estas frases são apresentadas simultaneamente com o 

estímulo competitivo (uma história) na forma contralateral ao ouvido testado. 

(PEREIRA & CAVADAS, 1998; STEINER, 1999; FRASCÁ, 2005). 

 

 Os estímulos verbais são apresentados a 40dB SL, variando-se a intensidade de 

apresentação do estímulo competitivo, de forma, a poderem ser estabelecidas as 

mais variadas relações S/R (0 e -40dB, 5 frases para cada relação S/R) (STEINER, 

1999; ANASTACIO & MOMENSOHN-SANTOS, 2005; FRASCÁ, 2005). 

 

 Este teste foi “desenhado” para a população jovem e adultos sem dificuldades de 

leitura, avaliando a capacidade auditiva de figura-fundo (STEINER, 1999). 

 

 A normalidade corresponde a 100% de acerto em ambos os ouvidos, nas 

relações S/R 0 e -40dB (ZILIOTTO, KALIL & ALMEIDA, 1997). 

♦ Teste Dicótico Não Verbal  

 Este teste teve origem nos trabalhos desenvolvidos por Bever & Chiarello em 

                                            
3 Exemplos: Que ignora o fim principal é ganhar. / A porta larga para ser mais rápido. (KALIL, 

ZILIOTTO & ALMEIDA, 1997; p.131) 
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1974 que utilizavam estímulos musicais e no trabalho de Katz em 1985 que utilizava 

estímulos ambientais não-verbais (ORTIZ & PEREIRA, 1997; PEREIRA & 

CAVADAS, 1998). 

 

 Os estímulos utilizados neste teste, são 6 sons não-verbais (3 onomatopéicos - 

um cão, um gato e um galo e 3 ambientais - uma porta a bater, o sino de uma igreja 

e a chuva) identificados através de imagem e combinados de forma a perfazer 12 

pares de estímulos (Tabela 1.9) (ORTIZ & PEREIRA, 1997). 

 

Pares OE OD 

1 Cão Galo 

2 Igreja Chuva

3 Gato Cão 

4 Porta Chuva

5 Gato Galo 

6 Chuva Porta 

7 Galo Gato 

8 Igreja Porta 

9 Galo Cão 

10 Porta Igreja 

11 Cão Gato 

12 Chuva Igreja 

Tabela 1.9 – Exemplo de lista de palavras utilizadas (Adaptado de ORTIZ & PEREIRA 1997) 

 Cada par de estímulos é apresentado dicoticamente, ou seja, um em cada 

ouvido, a uma intensidade de 50dB SL, sendo o teste aplicado em três etapas: Na 

primeira etapa, o indivíduo aponta apenas para uma das imagens dos dois estímulos 

apresentados – Etapa de atenção livre. Na segunda etapa, o indivíduo indica apenas 

a imagem correspondente ao estímulo que foi ouvido no ouvido direito – Etapa de 

atenção direita e na terceira etapa, o indivíduo indica apenas a imagem 

correspondente ao estímulo que foi ouvido no ouvido esquerdo – Etapa de atenção 

esquerda (ORTIZ & PEREIRA, 1997; STEINER, 1999). 
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 As capacidades auditivas presentes neste teste são: atenção selectiva, 

separação binaural e figura-fundo, avaliadas em crianças a partir dos 6 anos de 

idade e cuja normalidade corresponde a valores iguais ou superiores a 96% de 

acertos (ORTIZ & PEREIRA, 1997; STEINER, 1999; FRASCÁ, 2005; SAUER, 2005).  

1.4.4.3 Testes Monoaurais de Baixa Redundância 

 Avaliam a capacidade de reconhecer um estímulo degradado ou modificado, 

apresentado a cada ouvido separadamente – Testes Monóticos (ASHA, 2005). 

 

 Estes testes são de sensibilidade moderada na identificação de lesões centrais, 

uma vez que também podem ser afectados por lesões periféricas. São bastante úteis 

na avaliação das capacidades de fecho auditivo e atenção selectiva (STEINER, 

1999; SANCHES, 2003; JORGE, 2006). 

♦ Filtered Speech ou Low-Pass Filtred Speech Test (LPFS) 

 Foi desenvolvido por Ivey em 1969 e avalia as capacidades auditivas de fecho 

auditivo e discriminação (MUELLER & BRIGHT, 1999; STEINER, 1999; RIVABEM, 

2006). 

 

 Os estímulos verbais utilizados neste teste são monossílabos (25 ou 50 por 

ouvido, dependendo das versões) apresentados a 50dB SL que, por sua vez, são 

distorcidos na condição passa-baixo (atenuação progressiva de 400 a 800Hz, sendo 

que, nas frequências acima de 800Hz, o total de atenuação é de 24dB) (PEREIRA & 

SCHOCHAT, 1997; STEINER, 1999). 

 

 O critério de normalidade corresponde a valores iguais ou superiores a 70% de 

acertos, sendo que, o desempenho do segundo ouvido testado é superior ao 

desempenho do primeiro. A faixa etária recomendada para a aplicação deste teste 

inclui crianças a partir dos 8 anos de idade e adultos (PEREIRA & SCHOCHAT, 
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1997). 

 

 BARAN & MUSIEK (2001) concluíram que este tipo de testes é sensível à 

presença de lesões centrais, mas não é útil na localização específica da lesão, facto 

partilhado por MUSIEK & LAMB (1999, p199) que consideraram este, como um teste 

valioso na identificação de lesões no tronco cerebral e lesões corticais, mas sem a 

diferenciação entre as duas áreas. 

♦ Paediatric Speech Intelligibility Test (PSI) 

 Foi descrito por Jerger, Lewis e Hawkins em 1980, devido à necessidade de 

avaliar o PA em crianças, tento sido desenvolvido à semelhança com o SSI 

(STEINER, 1999; MENDOÇA, 2005). 

 

 Este teste tem como estímulos 10 frases ou 10 palavras (2 dissilábicas e 8 

monossilábicas) identificadas através de imagens. Como estímulo competitivo uma 

história infantil ou ruído branco (STEINER, 1999). 

 

 No caso das frases, os estímulos verbais são apresentados a 40dB SL, variando-

-se a intensidade (relações S/R de 0, -10 e -15dB) de apresentação do estímulo 

competitivo ipsilateral (história infantil). No caso das palavras, os estímulos verbais 

também são apresentados a 40dB SL, com uma relação S/R de +5dB para ambos os 

estímulos competitivos (história infantil ou ruído branco). A função é identificar e 

indicar qual a imagem que descreve a frase ou palavra que foi ouvida (STEINER, 

1999). 

 

 Este teste pode ser realizado por crianças entre os 4 e 8 anos de idades ou por 

indivíduos mais velhos com dificuldades de leitura, permitindo avaliar as capacidades 

auditivas de figura-fundo, fecho auditivo e associação (ZILIOTTO, KALIL & 

ALMEIDA, 1997; FRASCÁ, 2005). 
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 Os critérios de normalidade propostos pelos autores são, no caso das frases, 

acertos iguais ou superiores a 80% na relação S/R 0dB e 60% na relação S/R -15dB. 

No caso das palavras, acertos superiores a 90%, não havendo referência sobre qual 

o estimulo competitivo utilizado. (ZILIOTTO, KALIL & ALMEIDA, 1997; STEINER, 

1999; FRASCÁ, 2005). 

♦ Selective Auditory Attention Test (SAAT) 

 Foi desenvolvido por Cherry em 1980 e avalia a capacidade de fecho auditivo 

(FDE, 2001). 

 

 Pensado para avaliar crianças dos 4 aos 8 anos de idade, pelo que, o vocabulário 

utilizado é bastante simples (representado através de figuras) e não requer a 

capacidade de leitura. A sua aplicação divide-se em duas partes: a primeira parte 

consiste na aplicação de 25 monossílabos no silêncio e a segunda parte, na 

apresentação de 25 monossílabos equivalentes, na presença de um estímulo 

distrátor com uma relação S/R 0dB. A segunda parte do teste só deve ser realizada 

se na primeira parte, as crianças obtiverem uma percentagem de acertos igual ou 

superior a 88% (FDE, 2001; SIMON, 2006). 

 

 Funciona como um teste de screening avaliando o risco de as crianças serem 

portadoras de PPA (FDE, 2001). 

♦ Speech-In-Noise Test (SIN) 

 O teste foi desenvolvido com o objectivo de identificar o local da lesão, uma vez 

que pacientes com lesão de tronco cerebral tendem a apresentar muitas dificuldades 

no reconhecimento de fala no ruído (STEINER, 1999). 

 

 Não existe, actualmente, padronização efectiva para esse teste, havendo muitas 

variáveis que podem ser utilizadas. Para estímulos de fala, podem ser utilizados: 
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monossílabos, palavras e frases; para ruído, podem ser usados: ruído branco, 

burburinho, babble etc. Quanto aos níveis de relação S/R, também pode haver 

variações de -10dB a + 20dB (STEINER, 1999; HURLEY, 2004). 

 

 Ao longo de vários anos foram surgindo várias formas de aplicação deste teste. 

Katz e os seus colaboradores utilizavam como estímulo a lista W-22 (monossílabos 

familiares foneticamente equilibrados) apresentada a 40dB SL juntamente com a 

aplicação de um ruído competitivo a 30dB SL (ou seja, a uma relação S/R de +10dB) 

(STEINER, 1999). 

 

 Baran e Musiek por sua vez também recorreram à apresentação de 

monossílabos a 40dB SL, porém numa relação S/R de 0dB e +10dB (PEREIRA & 

SCHOCHAT, 1997; STEINER, 1999). 

 

 Segundo o FDE (2001) os testes de fala no ruído utilizam normalmente uma 

relação S/R de +5dB a uma intensidade de apresentação de 50dB HL. 

 

 No Ambulatório dos Distúrbios da Audição da Universidade Federal de São Paulo 

os procedimentos utilizados para este teste são os seguintes (STEINER, 1999): 

 

 Os monossílabos (25 por ouvido) são apresentados a 40dB SL (valor fixo). O 

ruído branco é apresentado ao mesmo tempo que os monossílabos e com um nível 

de intensidade variável: 

 

• Relação S/R de +5dB (condição de boa escuta) o desempenho esperado é 

superior a 70% de identificações correctas 

• Relação S/R de -5dB (condição regular de escuta) o desempenho esperado é 

superior a 50% (STEINER, 1999; BOTURA, 2005; RIVABEM, 2006). 

 

 Este teste pode ser aplicado a crianças a partir dos 7 anos de idade e adultos. 
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Avalia as capacidades auditivas de fecho auditivo, figura-fundo e atenção selectiva 

(STEINER, 1999; FDE, 2001; RIVABEM, 2006). 

 

 É de salientar que os adultos necessitam de uma relação S/R de, pelo menos, 

+6dB para que possam comunicar, enquanto que para as crianças, essa relação é de 

+10dB (FDE, 2001). 

♦ Synthetic Sentence Identification with Ipsilateral Competing Message 
(SSI – ICM) 

 Foi desenvolvido por Speaks & Jerger em 1965, tendo como particularidade o 

facto de ser um teste de identificação (resposta fechada) e não de repetição do 

material apresentado (STEINER, 1999). 

 

 O teste consiste na apresentação de 20 frases sintéticas de terceira ordem 

apresentadas tanto por via auditiva como por via visual, ou seja, as frases 

encontram-se escritas em letra bem legível num quadro colocado em frente do 

indivíduo. Auditivamente estas frases são apresentadas simultaneamente com o 

estímulo competitivo (uma história) na forma ipsilateral no ouvido testado (PEREIRA 

& CAVADAS, 1998; STEINER, 1999; FRASCÁ, 2005). 

 

 Os estímulos verbais são apresentados a 40dB SL, variando-se a intensidade de 

apresentação do estímulo competitivo, de forma, a poderem ser estabelecidas as 

mais variadas relações S/R (0 e -15dB, 10 frases para cada relação S/R) (STEINER, 

1999; ANASTACIO & MOMENSOHN-SANTOS, 2005; FRASCÁ, 2005). 

 

 Este teste foi “desenhado” para a população jovem e adulta sem dificuldades de 

leitura, avaliando as capacidades auditivas de figura-fundo e associação (STEINER, 

1999; FRASCÁ, 2005). 

 

 A normalidade corresponde a 60% de acerto em ambos os ouvidos, na relação 
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S/R -15dB e 90% na relação S/R de 0dB (ZILIOTTO, KALIL & ALMEIDA, 1997; 

FRASCÁ, 2005). 

♦ Time Compressed Speech 

 Foi desenvolvido por Fairbanks, Everitt & Jaejer em 1954 e tem por base a 

alteração do componente temporal dos estímulos. Este tipo de alteração pode ser 

conseguida de diversas formas: o orador pode simplesmente falar mais rápido, o 

material gravado ser apresentado numa velocidade maior ou, como se faz 

actualmente, a compressão temporal é feita digitalmente sem alterar as restantes 

características do material (MUELLER & BRIGHT, 1999; RABELO, 2004). 

 

 O teste em si consiste na apresentação monoaural, a 55dB HL, das listas de 

palavras (NU-6) com um nível de compressão de 45% (HURLEY, 2004). 

 

 Os critérios de normalidade apontam para uma percentagem de acertos na 

ordem dos 90%. É um teste sensível a qualquer nível das vias auditivas centrais 

(HURLEY, 2004). 

 

 A capacidade auditiva envolvida na aplicação deste teste é o fecho auditivo 

(RABELO, 2004). 

1.4.4.4 Testes de Interacção ou Integração Binaural 

 Avaliam a capacidade do SAC de processar informação recebida em ambos os 

ouvidos ao mesmo tempo (testes dióticos) e o desempenho das suas conexões 

neurais. A informação pode ser apresentada de forma sequencial ou uma porção da 

mensagem é apresentada individualmente a cada ouvido. Dependem da frequência, 

intensidade ou diferenças no tempo do estímulo acústico e têm sido utilizados para 

avaliar a função auditiva na porção do tronco cerebral, onde se julga ocorrer a 

unificação da informação (SANCHES, 2003; ASHA, 2005; CAMARON, DILLON & 
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NEWALL, 2006; JORGE, 2006). 

♦ Auditory Fusion Test (AFT) 

 Desde que Matzker, em 1959, desenvolveu o teste, várias versões já surgiram, 

com variações no tipo de estímulo, região de corte da frequência e nível de 

apresentação do estímulo (STEINER, 1999; BOTURA, 2005). 

 

 O teste consiste na apresentação simultânea do mesmo estímulo verbal aos dois 

ouvidos. Um ouvido recebe o estímulo com a aplicação de um filtro passa-baixo 

(atenuação progressiva de 400 a 800 Hz, sendo que, nas frequências acima de 800 

Hz, o total de atenuação é de 24dB) e o ouvido oposto recebe o mesmo estímulo 

com a aplicação de um filtro passa-alto (atenuação progressiva de 2500 a 800 Hz, 

sendo que, nas frequências abaixo de 800 Hz, o total de atenuação é também de 

24dB), sendo que nenhum dos ouvidos isolados contém todas as informações 

acústicas do estímulo. 

 

 O ouvido que está a ser testado é o que recebe o estímulo distorcido pelo filtro 

passa-baixo. Os estímulos utilizados são monossílabos num total de 50 (25 por 

ouvido) (PEREIRA & SCHOCHAT, 1997; PEREIRA & CAVADAS, 1998; STEINER, 

1999). 

 

 A resposta é dada de forma verbal, o indivíduo repete o que ouve. Espera-se que 

o número de acertos seja igual ou superior a 80% em cada ouvido testado na 

condição passa baixo. Quaisquer alterações sugerem disfunção a nível do tronco 

cerebral (PEREIRA & SCHOCHAT, 1997; STEINER, 1999; BOTURA, 2005). 

 

 As capacidades auditivas envolvidas neste teste são a síntese binaural e o fecho 

auditivo. É aplicado a crianças a partir dos 8 anos de idade e adultos (PEREIRA & 

SCHOCHAT, 1997; PEREIRA & CAVADAS, 1998; STEINER, 1999; FDE, 2001). 
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♦ Consonant – Vowel – Consonant Binaural Fusion (CVC-BF) 

 Foi desenvolvido por Wilson em 1994. Os estímulos deste teste são palavras do 

tipo consoante-vogal-consoante apresentadas a 30dB HL As vogais são 

apresentadas a um ouvido e as consoantes ao ouvido oposto (UCB, 2005). 

♦ Listening in Spatialized Noise Test (LISN) 

 Foi desenvolvido em 2005 por Sharon Cameron e Harvey Dillon (CAMERON & 

DILLON; 2005).  

 

 O teste é apresentado através de auscultadores criando a ilusão de uma audição 

tridimensional. Uma história é contada pelo orador principal (feminino) a 50dB, 

enquanto, frases competitivas (orador principal ou 2 outros oradores femininos) são 

apresentadas dentro do campo audível (0º vs. ± 90º) a 40dB (valor fixo). As várias 

condições de escuta dos estímulos são representadas na Figura 1.12 (CAMERON, 

DILLON & NEWALL, 2006). 

 

Figura 1.12 – Formas de apresentação do “Lintening in Spatialized Noise Test” (CAMERON, DILLON 

& NEWALL, 2006) 

 O objectivo deste teste é determinar qual o limiar de inteligibilidade para a 

história, nas várias condições de escuta. Para isso o avaliador introduz variações na 

relação S/R, diminuindo a intensidade de apresentação da história em passos de 
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4dB até esta ficar imperceptível e aumentando em passos de 2dB até que se torne 

de novo perceptível, no final, o ouvinte terá de contar a história que ouviu 

(CAMERON, DILLON & NEWALL, 2006). 

♦ Localização Sonora em Cinco Direcções 

 Janice KAMINSKI (2006) faz referência a estudos que evidenciam a função do 

lobo temporal, na tarefa de localização sonora, concluindo-se que a ausência desta 

habilidade auditiva, poderia ser um indicador de alterações a nível central.  

 

 O teste de localização sonora em cinco direcções é um teste muito utilizado, 

principalmente em rastreios. Consiste na apresentação de instrumentos musicais 

simples (exemplo: guizo, maracas, tambor, sino…) em cinco direcções: direita, 

esquerda, trás, frente e cima, ao indivíduo quando este se encontra de costas e de 

olhos fechados (STEINER, 1999; FRASCÁ, 2005). 

 

 É possível aplicar este teste em crianças a partir dos 3 anos de idade, sendo 

estas capazes de identificar pelo menos as direcções, direita e esquerda. A partir dos 

4 anos de idade já devem acertar pelo menos quatro das cinco direcções 

apresentadas. O erro, se presente, deve ser nas direcções: frente, cima ou trás 

(STEINER, 1999; FRASCÁ, 2005). 

 

 A capacidade auditiva envolvida é a localização sonora (STEINER, 1999). 

♦ Masking Level Difference (MLD) 

 Foi desenvolvido em 1959 por Hirsch. Tem como finalidade determinar o limiar 

auditivo de um som puro pulsátil de 500Hz (ou de espondeus), na presença de um 

ruído mascarador de banda estreita (BOTURA, 2005; JORGE, 2006). 

 

 Os indivíduos são avaliados em três etapas diferentes a uma intensidade de 
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40dB SL: (1) ruído e som puro na mesma fase (0º) (condição homofásica); (2) ruído 

em fase invertida (180º) em apenas um dos ouvidos e o som puro em fase (0º) nos 

dois ouvidos (condição antifásica); e (3) som puro em fase invertida (180º) em 

apenas um dos ouvidos e ruído em fase (0º) em ambos os ouvidos (condição 

antifásica) (BOTURA, 2005; JORGE, 2006). 

 

 O limiar é determinado em “passos” de 1dB e o indivíduo é orientado a manter a 

mão levantada enquanto ouvir o estímulo e baixa-la ao deixar de ouvi-lo. O resultado 

final é um limiar diferencial entre as três condições do teste que deverá ser maior ou 

igual a 6dB, geralmente por volta dos12dB (BOTURA, 2005). 

 

 É um teste específico para detectar lesões a nível do tronco cerebral (SCHOENY 

& TALBOTT, 1999). 

♦ Rapidly Alternating Speech Perception (RASP) 

 Willeford em 1976 criou este teste que consiste na apresentação, a 40dB SL, de 

frases, de forma segmentada, aos dois ouvidos, tendo cada segmento uma duração 

de 300ms (Figura 1.13). O ouvido que recebe os primeiros 300ms de cada frase é 

designado de canal líder, ao qual vão ser apresentadas 10 frases, posteriormente o 

canal líder é mudado para o ouvido oposto, onde serão apresentadas mais 10 frases 

(BARAN & MUSIEK, 2001; HURLEY, 2004; JORGE, 2006). 

Figura 1.13 – Forma de Apresentação do Rapidly Alternating Speech Perception (SCHMINKY & 

BARAN, 1999) 

 Este teste é moderadamente sensível a alterações do tronco cerebral (JORGE, 
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2006). 

♦ Teste de Memória Sequencial Não-Verbal 

 Este teste avalia a capacidade auditiva de memória e é realizado com sequência 

de sons de 3 ou 4 objectos diferentes, (exemplo: guizo-sino-tambor-maracas; sino- 

-maracas-guizo-tambor, tambor-guizo-maracas-sino), dependendo da idade da 

criança (STEINER, 1999). 

 

 Numa fase inicial a criança brinca com os instrumentos para se aperceber do seu 

som e para aprender a tarefa. Posteriormente com a criança de costas o examinador 

efectua a sequência. Em seguida a mesma vira-se de frente para os instrumentos e 

aponta por ordem para os instrumentos que acha que ouviu. Aos 4 anos a criança 

tem de acertar 2 das 3 sequências apresentadas (STEINER, 1999). 

♦ Teste de Memória Sequencial Verbal 

 Também é um teste muito utilizado como rastreio e é realizado com as sílabas 

[pa], [ta] e [ca] dispostas em três sequências diferentes: pa-ta-ca, ta-pa-ca e ca-ta-pa. 

O indivíduo deverá repetir as sílabas pela ordem em que foram apresentadas 

(STEINER, 1999). 

 

 Pode ser realizado a indivíduos a partir dos 3 anos de idade, esperando-se que 

estes repitam correctamente 2 das 3 sequências apresentadas (STEINER, 1999). 

 

 A capacidade auditiva envolvida neste teste é a capacidade de memória 

(STEINER, 1999). 
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1.4.4.5 Baterias de Testes de Processamento Auditivo 

♦ Northwestern University Auditory Test No. 6 (NU-6) 

 Esta bateria é constituída por 5 subtestes (FDE, 2001): 

 

 “Low Pass Filtered Speech Test” – este é um teste de fala filtrada que utiliza 

filtros passa baixo de 500, 700, 1000 e 1500Hz aplicados a listas de monossílabos a 

uma intensidade de 50dB HL (FDE, 2001). 

 

 “Time Compressed Speech Test” – Os estímulos (listas de monossílabos) são 

comprimidos a 45 e 70 % (FDE, 2001). 

 

 “Time Compressed Speech with Reverberation Test” – Este teste é idêntico ao 

anterior acrescido de 0,3s de reverberação (FDE, 2001). 

 

 “Binaural Fusion” – Palavras monossilábicas são apresentadas com um filtro 

passa baixo em um ouvido e no ouvido oposto com um filtro passa alto, com um nível 

confortável de audição. O ouvinte deverá repetir as palavras que ouviu (FDE, 2001). 

 

 “Speech in Noise” – Este teste utiliza várias relações S/R e vários tipos de ruído 

(FDE, 2001). 

♦ Test for Auditory Processing Disorders in Adolescents and Adults 
(SCAN-A) 

 Foi desenvolvido por Robert Keith em 1995 e resulta da extensão do SCAN: A 

Sreening Test for Auditory Processing Disorders, desenvolvido pelo mesmo autor em 

1986 (KEITH, 1995; KEITH, 2005). 

 

 É composto por 4 subtestes e avalia jovens e adultos dos 12 aos 50 anos de 
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idade (KEITH, 2005). 

 

 “Filtered Words” - Consiste na apresentação de 20 monossílabos filtrados com 

um filtro passa-baixo de 750Hz, em cada ouvido, sendo pedido ao indivíduo que 

repita a palavra filtrada que ouviu (KEITH, 1995; KEITH, 2005).  

 

 “Auditory Figure-Ground” - Avalia as capacidades auditivas de ouvir na presença 

de ruído competitivo. Consiste na apresentação de 20 monossílabos juntamente com 

ruído (multi-talker speech babble noise) com uma relação S/R de +4dB (KEITH, 

1995; KEITH, 2005). 

 

 “Competing Words” - Neste subteste são apresentados dois monossílabos 

simultaneamente, um em cada ouvido. Na primeira parte o sujeito deverá repetir, 

apenas os 15 monossílabos que ouviu no ouvido direito e na segunda parte os 15 

monossílabos que ouviu no ouvido esquerdo (KEITH, 1995; KEITH, 2005). 

 

 “Competing Sentences” - Caracteriza-se pela apresentação simultânea de duas 

frases diferentes, uma a cada ouvido. As frases iniciam-se e terminam ao mesmo 

tempo. Numa primeira parte o sujeito deverá repetir, apenas as 10 frases que ouviu 

no ouvido direito e na segunda parte as 10 frases que ouviu no ouvido esquerdo 

(KEITH, 1995; KEITH, 2005). 

♦ Test for Auditory Processing Disorders in Children – Revised (SCAN-C) 

 Foi desenvolvido por Robert Keith no ano 2000 e resulta da extensão do SCAN: A 

Sreening Test for Auditory Processing Disorders, desenvolvido pelo mesmo autor em 

1986, que consistia na avaliação de crianças dos 3 aos 11 anos (TP, 2006). 

 

 O SCAN-C é composto por 4 subtestes e avalia crianças dos 5 aos 11 anos de 

idades (TP, 2006). 
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 “Filtered Words” – Este subteste permite avaliar a capacidade da criança em 

entender fala distorcida e consiste na apresentação de 20 monossílabos filtrados 

com um filtro passa-baixo de 1000Hz, em cada ouvido, sendo pedido à criança que 

repita a palavra que ouviu (TP, 2006).  

 

 “Auditory Figure-Ground” – Avalia as capacidades da criança ouvir na presença 

de ruído competitivo. Consiste na apresentação de 20 monossílabos juntamente com 

ruído (multi-talker speech babble noise) com uma relação S/R de +8dB (TP, 2006). 

 

 “Competing Words” – Permite avaliar a capacidade da criança em entender 

estímulos competitivos e assim avaliar o comprometimento hemisférico e inter- 

-hemisférico do SNC. Neste subteste são apresentados dois monossílabos 

simultaneamente, um em cada ouvido. Na primeira parte o sujeito deverá repetir, 

apenas os 15 monossílabos que ouviu no ouvido direito e na segunda parte os 15 

monossílabos que ouviu no ouvido esquerdo (TP, 2006). 

 

 “Competing Sentences” – Caracteriza-se pela apresentação simultânea de duas 

frases diferentes, uma a cada ouvido. As frases iniciam-se e terminam ao mesmo 

tempo. Numa primeira parte a criança deverá repetir, apenas as 10 frases que ouviu 

no ouvido direito, ignorando as apresentadas no ouvido esquerdo e na segunda parte 

as 10 frases que ouviu no ouvido esquerdo, ignorando as do ouvido direito (TP, 

2006). 

♦ Willeford Central Test Battery 

 Esta bateria foi desenvolvida por Willeford em 1977 e é composta pelos seguintes 

subtestes (FDE, 2001): 

  

 “Low-Pass Filtered Speech Test” – Avalia a capacidade de fecho auditivo. 

Consiste em 2 listas de 50 palavras Michigan CVC filtrada com um filtro passa baixo 

de 500Hz a 18dB por oitava. Pode ser aplicado a crianças a partir dos 5 anos de 
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idade e adultos (FDE, 2001). 

 

 “Binaural Fusion” – Este teste utiliza como estímulos 2 listas de 20 espondeus. 

Um ouvido recebe os estímulos na condição passa-baixo (500 a 700 Hz) e o ouvido 

oposto, na condição passa-alto (1900 a 2000 Hz). Pode ser utilizado por crianças 

desde os seis anos de idade e adultos (FDE, 2001). 

 

 “Competing Sentence” – 10 frases simples são apresentadas dicoticamente a 

35dB SL juntamente com as frases competitivas a 50dB SL (relação S/R -15dB), na 

condição ipsilateral ou contralateral. Este teste pode ser utilizado em crianças a partir 

dos 12 anos de idade e adultos devido à sua complexidade (FDE, 2001).  
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2 ANÁLISE CRÍTICA E SELECÇÃO DOS TESTES 

 MUSIEK & BARAN (2001) consideraram que a utilização de uma bateria de 

testes na avaliação do PA é, não só prudente, como necessária. Testes diferentes 

avaliam processos diferentes, no entanto, as baterias não deverão ser muito 

demoradas. 

 

 Para além dos testes comportamentais da função do SAC (“testes especiais”), o 

audiologista também deverá considerar a inclusão de um ou mais dos vários testes 

electrofisiológicos: ABR, AMLR, ALR e P300 uma vez que estes podem ajudar a 

elucidar qual o local da lesão ou do comprometimento (MUSIEK & BARAN, 20001).  

 

 Willeford em 1976 desenvolveu uma bateria de testes de PA com o objectivo de 

avaliar crianças com problemas de aprendizagem. Essa bateria consistia nos 

seguintes testes: percepção de fala rapidamente alternada, fusão binaural, fala 

filtrada e frases competitivas (SIMON, 2006). 

 

 White em 1977 utilizou a bateria de testes desenvolvida por Willford, também 

para avaliar crianças com problemas de aprendizagem, acrescentando à bateria o 

teste SSW desenvolvido por Katz (SIMON, 2006). 

 

 Musiek e Bornstein em 1992 consideraram essencial a inclusão de uma medida 

electrofisiológica na apreciação do SNC (FRÁSCA, 2005). 

 

 Em 1993 Liliane Pereira sugeriu que a avaliação do PA fosse realizada em cinco 

etapas: 1. Detecção: audiometria tonal, audiometria vocal, timpanometria e pesquisa 

do reflexo acústico; 2. Localização: testes de localização sonora em cinco direcções; 

3. Reconhecimento: Pediatric Speech Intelligibitily Test (PSI) na presença de 

mensagem competitiva ipsi e contralateral, e o teste de fala com ruído; 4. Atenção 

selectiva: teste de atenção selectiva para estímulos verbais através de escuta 
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dicótica, e 5. Memória: teste de memória sequencial de sons verbais e não verbais 

(FRÁSCA, 2005) 

 

  A ASHA (1995) recomendou que uma bateria mínima de testes para avaliar as 

PPA deveria incluir testes comportamentais (processamento temporal, localização e 

lateralização, fala de baixa redundância, estímulos dicóticos e interacções binaurais) 

e testes fisiológicos (potencias evocados auditivos, precoces, semi-precoces e 

tardios), no entanto esta avaliação deveria ser precedida à avaliação da função 

periférica através do audiograma tonal, audiograma vocal, impedância acústica e 

quando possível de otoemissões acústicas. 

 

 Robert KEITH (1999) considerou que os seguintes componentes deveriam fazer 

parte de um conjunto de testes para a avaliação das PPA, nomeadamente, 

anamnese, audiometria tonal, audiometria vocal, impedância e testes específicos 

(exemplo: teste de palavras filtradas, fala no ruído, teste dicótico consoante-vogal, 

teste dicótico dígitos e teste fusão binaural)  

 

 JERGER & MUSIEK realizaram em 2000 “The Consensus Conference on the 

Diagnosis of Auditory Processing Disorders in School-Aged Chidren” uma tentativa 

de proporem uma bateria mínima de testes para o diagnóstico das PPA. Nesta 

conferência chegou-se à conclusão que uma bateria mínima de testes para avaliar o 

PA deveria incluir testes comportamentais, testes acústicos, testes electrofisiológicos 

e a pesquisa detalhada da história clínica. 

 

 Nos testes comportamentais foi incluída a audiometria de sons puros que é 

essencial para avaliar a presença e o grau de perda auditiva periférica, a audiometria 

vocal que explora o reconhecimento de palavras, permitindo comparar os dois 

ouvidos, um teste dicótico (ex. números dicóticos, palavras dicóticas ou frases 

dicóticas) que é um indicador sensível de problemas de processamento auditivo, um 

teste de padrão de duração ou padrão de frequência que é fundamental para o 
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processo temporal audível e o “Temporal Gap Detection” que também é fundamental 

para o processo temporal audível (JERGER & MUSIEK, 2000; LEE, 2004). 

 

 Nos testes acústicos e electrofisiológicos foi incluída a impedância acústica 

(timpanograma e reflexos estapédicos) essencial para excluir perturbações do ouvido 

médio e alterações nos reflexos acústicos, OEA utilizadas para excluir perturbações 

do ouvido interno e potenciais evocados auditivos e potenciais evocados de média 

latência para avaliar o estado das vias auditivas, tendo como teste opcional a 

realização do P300 (JERGER & MUSIEK, 2000). 

 

 Gail Chermak recomenda, por sua vez, que uma bateria mínima de testes para 

avaliar as PPA deve incluir também testes monóticos de baixa redundância (LEE, 

2004). 

 

 Costa em 2000 desenvolveu um protocolo de testes para avaliar as PPA em 

crianças com dificuldades escolares, o qual incluía o teste dicótico de dígitos, fala no 

ruído e fala filtrada. Este protocolo, no entanto, não se mostrou eficaz nas pretensões 

desejadas (SIMON, 2006). 

 

 Também em 2000, Lopes propôs uma bateria de testes para ser usada na 

triagem das PPA que incluía os testes de fala no ruído, localização sonora em 5 

direcções, fala filtrada e testes dicótico de dígitos. Esta bateria de testes também se 

mostrou ineficaz na identificação de crianças com alterações centrais para além de 

não conseguir diferenciar crianças com e sem dificuldades de aprendizagem 

(SIMON, 2006). 

 

 Em 2001 Neijenhuis e seus colaboradores numa tentativa de desenvolver uma 

bateria mínima de testes para a avaliação das PPA em adultos fazem referência a 

sete testes para além de um questionário: palavras no ruído, fala filtrada, fusão 

binaural, frases no ruído, dígitos dicóticos, padrão de duração e de frequência e 
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backward in addition (FRÁSCA, 2005; EMANUEL, 2002). 

 

 Zaindan, 2001 elaborou uma bateria de testes de rastreio da função auditiva para 

crianças em idade pré-escolar e escolar, baseada no SCAN. Esta bateria incluía 

testes de fala filtrada, fala no ruído e palavras competitivas, que se tornaram eficazes 

na diferenciação de crianças normais das que apresentavam PPA (SIMON, 2006). 

 

 Garcia, 2001 aplicou uma bateria de testes de PA a um conjunto de indivíduos 

com dificuldades de aprendizagem, que consistia nos testes de localização sonora, 

memória sequencial verbal e não verbal, PSI e o AFT-R. A bateria mostrou-se 

bastante eficaz, sendo que, 95% dos indivíduos apresentava alterações em uma ou 

mais provas (SAUER, 2005). 

 

 Werner em 2001 considerou que o “gap detection” como a medida mais utilizada 

para a medição da acuidade auditiva temporal (BORGES, 2005). 

 

 Para o FDE (2001) os testes que mais frequentemente são utilizados no rastreio 

das PPA são: SCAN-C; SCAN-A o teste dicótico de dígitos, o SAAT e o PSI. 

 

 Mais recentemente Diana EMANUEL publicou em 2002 um estudo realizado por 

meio de um questionário, a vários audiologistas pertencentes ao estado de Maryland 

e a outros estados via Internet, a fim de investigar quais as práticas mais comuns no 

diagnóstico do PA. A autora observou, que de modo geral, a bateria tipicamente 

utilizada nesta avaliação incluía 100% de testes dicóticos, 96% de testes monóticos 

de baixa redundância e 60% de questionários. Todos os audiologistas exigiam uma 

avaliação audiológica básica antes da avaliação do PA, e mais de metade deles 

acrescentavam testes de processamento temporal à bateria. Os testes dicóticos mais 

utilizados eram o SSW e palavras competitivas do SCAN-A e os monóticos de baixa 

redundância eram as palavras filtradas e auditory figure-ground do SCAN-C. O teste 

de processamento temporal mais utilizado foi o de padrão de frequência, sendo que, 
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dos que usam este tipo de teste, 28% usaram o Auditoty Fusion Test-Revised e 

menos de 20%, testes do tipo Gap Detection. Quanto aos testes fisiológicos, os mais 

usados foram a timpanometria e os reflexos estapédicos. 

 

 No ano 2003, Machado, apresentou a bateria de testes que considerou mais 

eficaz na avaliação das PPA nas crianças, a qual inclui os seguintes testes: SSW, 

fala filtrada, CES, fala no ruído, fusão binaural e performance de intensidade 

(SIMON, 2006). 

 

 Silvana Frota desenvolveu um estudo em 2004 pesquisando a relação entre as 

perturbações específicas de leitura e escrita e o processamento auditivo, utilizando a 

seguinte bateria de testes: SSW, testes de memória sequencial verbal e não-verbal, 

fala no ruído, teste dicótico não-verbal, localização sonora em 5 direcções, padrão de 

frequência e padrão de duração; concluindo que os testes que foram eficazes na 

diferenciação entre crianças normais e crianças com perturbações de leitura e escrita 

foram: o SSW, fala no ruído, teste dicótico não-verbal, padrão de frequência e padrão 

de duração (JORGE, 2006; SIMON, 2006). 

 

 Thelma JORGE (2006) refere que actualmente, os testes de processamento 

auditivo mais utilizados no Brasil são os seguintes: fala filtrada, fala no ruído, 

SSI-MCI e PSI-MCI (Testes monoaurais de baixa redundância); dicótico de dígitos, 

consoante-vogal-consoante, SSW e o SSI-MCC (Testes dicóticos); teste padrão de 

duração e o teste padrão de frequência (Testes de processamento temporal). 

 

 Tendo em conta os estudos mencionados, procurou-se seleccionar um conjunto 

de testes que englobasse os vários tipos de “testes especiais” de PA, 

nomeadamente: processamento temporal, monoaurais de baixa redundância, 

dicóticos e de integração binaural, de forma a se poder avaliar diferentes habilidades 

auditivas envolvidas no PA. Em cada um dos tipos de “testes especiais” procurou-se 

seleccionar os que reúnem maior consenso de utilização, ou seja, aqueles que são 
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normalmente os mais utilizados para a avaliação do PA. 

 

 Assim, optou-se pelos seguintes testes: 

• Teste de Processamento Temporal – Teste Padrão de Frequência, 

• Teste Dicótico – SSW (MARTINS, 2007), 

• Testes Monoaurais de Baixa redundância – Fala no ruído e Fala Filtrada, 

• Teste de Integração Binaural – Teste de Fusão Binaural . 

 

 No caso do SSW, para além de ser um dos testes dicóticos de avaliação do PA 

mais utilizados a nível mundial, senão o mais utilizado, ainda existe a mais valia de 

no presente, este teste estar a ser validado para o Português Europeu por Jorge 

Humberto MARTINS (2007), sendo os resultados até este momento recolhidos 

idênticos ao do teste original desenvolvido por Katz. 
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3 CRIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE TESTES DE 
PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA O PORTUGUÊS 
EUROPEU 

 Para a criação dos diversos testes já mencionados no capítulo anterior foram 

necessárias várias etapas de intervenção que passaremos a descrever. 

3.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

3.1.1 TESTE PADRÃO DE FREQUÊNCIA 

 Este teste foi desenvolvido, tendo como orientação a versão americana Auditec 

St Louis (1997) citada por BALEN (2001). 

♦ 1ª Etapa - Criação dos Estímulos 

 A criação dos diferentes estímulos foi efectuada recorrendo ao software MATLAB 

7.0. Numa fase inicial foram criados os estímulos: 880Hz (B) com uma duração de 

200ms e 1430Hz (A) também com uma duração de 200ms. Posteriormente estes 

estímulos foram combinados de forma a formar diferentes sequências, em que, dois 

dos estímulos são repetidos e um é diferente, num total de seis sequências 

diferentes: BBA, AAB, BAB, ABA, BAA, ABB. O intervalo entre os estímulos é de 

150ms (Figura 3.1). 

Figura 3.1 – Representação do estímulo BAB. 

♦ 2ª Etapa - Desenvolvimento de um Software de Aplicação 

 Para se efectuar as avaliações foi criado um software de aplicação usando a 

linguagem Tcl/Tk pelo Orientador deste trabalho a fim de facilitar a recolha da 

informação (Figura 3.2).  
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 Fez-se a programação para que cada sequência de estímulos seja repetida cinco 

vezes em cada ouvido, ou seja, trinta sequências por ouvido. Na versão que serviu 

de base para este teste, as sequências de estímulos são apresentadas dez vezes 

em cada ouvido, num total de sessenta sequências por ouvido. 

 

 Optou-se pela redução do número de sequências por ouvido à semelhança dos 

testes de padrão de frequência efectuados no Brasil, PARRA et al, 2004 e FROTA & 

PEREIRA, 2004, uma vez que se trata da criação de um conjunto de testes, cujo 

objectivo é avaliar o PA, sem que, esta avaliação seja dificultada ao se tornar 

demasiado extensa e cansativa. 

 

 No início de cada teste são apresentadas as seguintes sequências para treino: 

BAA, ABA, ABA, ABB. 

 

 A aplicação criada para facilitar a recolha da amostra funciona da seguinte forma:  

 

(1) O avaliador deverá introduzir o nome do paciente a ser avaliado;  

(2) Assinalar qual a resposta indicada pelo paciente; 

(3) Seleccionar a opção “Próximo” para apresentação de uma nova sequência; 

(4) A opção “Ouvir Novamente” apenas deverá ser utilizada na situação de treino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Aplicação criada para a avaliação do Teste Padrão de Frequência. 

 Após a avaliação, a aplicação criada dá-nos a informação da percentagem de 
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acertos e da consistência de resposta para cada sequência, em cada um dos 

pacientes avaliados, no ouvido direito e no ouvido esquerdo. 

3.1.2 SSW – PORTUGUÊS EUROPEU 

 Este teste de PA é o único que existe em Português Europeu e foi desenvolvido 

recentemente por Jorge Humberto MARTINS (2007).  

 

 Para a criação do conjunto de testes de PA optou-se pela sua inclusão uma vez 

que, e como já foi referido, é um dos testes de PA dicótico mais utilizado pela 

sociedade internacional, com a mais valia de estar a ser adaptado para o português 

europeu com excelentes resultados.  

Figura 3.3 - Aplicação para a avaliação do SSW-PE (MARTINS, 2007) 

 Este teste possui duas sequências criadas para treino dos pacientes: 

“Sofá Novo Bolo Fofo” 

“Fato Novo Linda Rosa” 

 

 A aplicação (Figura 3.3) funciona da seguinte forma:  
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(1) O avaliador deverá introduzir o nome do paciente a ser avaliado;  

(2) Assinalar as respostas erradas e/ou omitidas; 

(3) Seleccionar a opção “Próximo” para apresentação de uma nova sequência; 

(4) A opção “Ouvir Novamente” apenas deverá ser utilizada na situação de treino. 

3.1.3 TESTE DE FALA NO RUÍDO 

 Este teste como já foi referido no capítulo 1.4.4.3 é um dos testes que tem mais 

variações na forma de aplicação. Optou-se, à semelhança com o SCAN-A (KEITH, 

2005), pela utilização de monossílabos como estímulos e como ruído em competição 

o “babble” numa relação S/R de +5dB. 

♦ 1ª Etapa - Lista de palavras 

  Optou-se pela selecção das listas de monossílabos usadas para a realização da 

audiometria vocal em Portugal, referidas por NUNES (1989), das quais foram 

retirados aleatoriamente os 25 monossílabos apresentados na Tabela 3.1. 

 

1 Grãos 11 Grau 21 Mão 

2 Teu 12 Paz 22 Raz 

3 Trens 13 Lei 23 Rã 

4 Mães 14 Seu 24 Par 

5 Braz 15 Clãn 25 Ções 

6 Gaz 16 Rãs 

7 Más 17 Cé 

8 Céu 18 Sá 

9 Má 19 Chã 

10 Grei 20 Graus 

 

Tabela 3.1 – Lista de 25 monossílabos (adaptado de NUNES, 1989) 

♦ 2ª Etapa - Gravação Áudio dos Monossílabos 

 Para a realização da gravação áudio dos monossílabos recorreu-se a um 
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informante do sexo feminino, natural de Portugal Continental. 

 

 A gravação dos monossílabos foi realizada de forma digital directamente para o 

disco de um computador portátil, recorrendo ao equipamento Kay CSL 4400. A 

gravação foi realizada numa sala não insonorizada mas com baixo nível de ruído e 

com uma frequência de amostragem de 44 100Hz. 

♦ 3ª Etapa – Criação dos Estímulos 

 Após a gravação, em que todos os monossílabos foram gravados num mesmo 

ficheiro, procedeu-se à sua anotação através do programa SFS (sinalização do início 

e do fim de cada monossílabo) para a posterior criação de ficheiros individuais em 

formato .WAV. 

 

 Em termos muito gerais a criação dos diferentes estímulos foi efectuada 

recorrendo ao software MATLAB 7.0, no qual se fez a junção dos monossílabos com 

o ruído “babble” da seguinte forma: O ruído “babble” utilizado neste processo foi 

retirado da base de dados NOISEX, disponível online (http:// 

spib.rice.edu/spib/data/signals/noise/babble.wav.gz), do qual se fez a medição da 

energia do sinal em vários pontos e selecção de uma parte aleatória. Calculou-se o 

ganho a aplicar ao ruído e somou-se o sinal correspondente ao monossílabo com o 

ruído multiplicado pelo ganho anteriormente determinado. Para esta soma utilizou-se 

uma função Matlab (addNoise) disponível em ERTEN (2005). 

♦ 4ª Etapa - Desenvolvimento de um Software de Aplicação 

 De forma similar ao primeiro teste foi criado um software de aplicação usando a 

linguagem Tcl/Tk pelo Orientador deste trabalho a fim de facilitar a recolha da 

informação.  

 

 No início de cada teste são apresentados os seguintes monossílabos para treino 



CRIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA O PORTUGUÊS EUROPEU 

dos pacientes: “Ar” e “Gaz”  

 

Figura 3.4 - Aplicação criada para a avaliação da Fala no Ruído. 

 A aplicação criada (Figura 3.4) para facilitar a recolha da amostra funciona da 

seguinte forma: 

  

(1) O avaliador deverá introduzir o nome do paciente a ser avaliado;  

(2) Assinalar “Sim” se a resposta for a correcta e “Não” se a resposta for incorrecta 

ou omitida; 

(3) Seleccionar a opção “Próximo” para apresentação de uma nova sequência; 

(4) A opção “Ouvir Novamente” apenas deverá ser utilizada na situação de treino. 

 

 Após a avaliação, a aplicação criada dá-nos a informação da percentagem de 

acertos no ouvido direito e no ouvido esquerdo em cada um dos pacientes avaliados.  

3.1.4 TESTE DE FALA FILTRADA 

 Este teste foi desenvolvido, tendo como orientação as versões citadas por 

STEINER, 1999 e PEREIRA & SCHOCHAT, 1997.  

♦ 1ª Etapa - Lista de palavras 

  Da mesma forma que no teste anterior optou-se pela utilização das listas de 

monossílabos, referidas por NUNES (1989), das quais foram retirados 
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aleatoriamente os 25 monossílabos apresentados na Tabela 3.2. 

 

1 Só 11 Rins 21 Tons 

2 Mel 12 Têz 22 Az 

3 Rim 13 Três 23 Tui 

4 Tó 14 Breu 24 Sós 

5 Ar 15 Si 25 Ti 

6 Um 16 Flu 

7 Dois 17 Tom 

8 Lá 18 Bois 

9 Tu 19 Rui 

10 Foz 20 Pé 

 

Tabela 3.2 - Lista de 25 monossílabos (adaptado de NUNES, 1989) 

♦ 2ª Etapa - Gravação Áudio dos Monossílabos 

  Os monossílabos escolhidos para este teste foram gravados em 

simultâneo e da mesma forma que os do teste anterior.  

♦ 3ª Etapa – Criação dos Estímulos 

 A criação dos monossílabos também passou pelo mesmo processo de anotação 

e criação de ficheiros individuais já descrito no teste anterior. 

 

 A criação dos diferentes estímulos foi efectuada recorrendo ao software MATLAB 

7.0, no qual se fez a filtragem dos monossílabos com um filtro passa baixo a 1000 

Hz. 

 

 Optou-se por um filtro passa baixo na frequência de 1000Hz e não na frequência 

de 800Hz, uma vez que nas versões de referência a gravação dos estímulos foi feita 

por um informante do sexo masculino (voz mais grave) e no presente teste o 

informante é do sexo feminino (voz mais aguda).  
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♦ 4ª Etapa - Desenvolvimento de um Software de Aplicação 

 Neste teste foi utilizada a mesma linguagem desenvolvida para o teste anterior, 

apenas variando os ficheiros de som utilizados e correspondente lista de 

monossílabos 

 

 No início de cada teste são apresentados os seguintes monossílabos para treino 

dos pacientes: “Ar” e “Gaz”  

 

 

Figura 3.5 - Aplicação criada para a avaliação do Teste de Fala Filtrada. 

 A aplicação criada (Figura 3.5) para facilitar a recolha da amostra funciona da 

seguinte forma: 

 

(1) O avaliador deverá introduzir o nome do paciente a ser avaliado;  

(2) Assinalar “Sim” se a resposta for a correcta e “Não” se a resposta for incorrecta 

ou omitida; 

(3) Seleccionar a opção “Próximo” para apresentação de uma nova sequência; 

(4) A opção “Ouvir Novamente” apenas deverá ser utilizada na situação de treino. 

 

 Após a avaliação, a aplicação criada dá-nos a informação da percentagem de 

acertos no ouvido direito e no ouvido esquerdo em cada um dos pacientes avaliados.  
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3.1.5 TESTE DE FUSÃO BINAURAL 

 Este teste foi desenvolvido, tendo como orientação as versões citadas por 

STEINER, 1999 e PEREIRA & SCHOCHAT, 1997. 

♦ 1ª Etapa - Lista de palavras 

 À semelhança dos dois testes anteriores optou-se pela utilização das listas de 

monossílabos, referidas por NUNES (1989), das quais foram retirados os 50 

monossílabos apresentados na Tabela 3.3. 

 

Lista 1 Lista 2 

1 Teus 11 Sais 21 Cal 1 Cão 11 Nau 21 Eu 

2 Cão 12 Não 22 Maus 2 Pau 12 Bei 22 Seus 

3 Céus 13 Jau 23 Grã 3 São 13 Chão 23 Bem 

4 Rei 14 Lãs 24 Mau 4 Cré 14 Seis 24 Pá 

5 Léu 15 Cais 25 Meus 5 Deus 15 Mar 25 Pães 

6 Mãos 16 Fan 6 Lã 16 Véu 

7 Lar 17 Reis 7 Zeus 17 Fão 

8 Sã 18 Pão 8 Mais 18 Tal 

9 Vã 19 Mal 9 Flan 19 Vãos 

10 Leis 20 Sal 

 

10 Tais 20 Chá 

Tabela 3.3 - Lista de 50 monossílabos (adaptado de NUNES, 1989)  

 Neste teste foram seleccionados aleatoriamente diferentes monossílabos para o 

ouvido direito e para o ouvido esquerdo devido à clareza auditiva na sua 

apresentação, tentando evitar assim, o efeito de aprendizagem. 

♦ 2ª Etapa - Gravação Áudio dos Monossílabos 

 Os monossílabos escolhidos para este teste foram gravados em simultâneo e da 

mesma forma que os dos testes anteriores. 
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♦ 3ª Etapa – Criação dos Estímulos 

 A criação dos monossílabos também passou pelo mesmo processo de anotação 

e criação de ficheiros individuais já descrito na secção 3.1.3 – 3ª Etapa. 

 

 A criação dos diferentes estímulos foi efectuada recorrendo ao software MATLAB 

7.0, no qual se fez a filtragem do sinal dos monossílabos utilizando filtros passa alto 

e passa baixo. Para cada estímulo foi efectuada a sincronização do monossílabo ao 

qual foi aplicado o filtro passa baixo (ouvido a analisar) com o mesmo monossílabo 

ao qual foi aplicado o filtro passa alto (ouvido oposto).  

♦ 4ª Etapa - Desenvolvimento de um Software de Aplicação 

 Neste teste foi utilizada a mesma linguagem desenvolvida para os testes 

anteriores, apenas variando os ficheiros de som utilizados e correspondente lista de 

monossílabos.  

 

 No início de cada teste, de forma similar aos testes anteriores, são apresentados 

os seguintes monossílabos para treino dos pacientes: “Ar” e “Gaz”  

 

 A aplicação criada (Figura 3.6) para facilitar a recolha da amostra funciona da 

seguinte forma: 

 

(1) O avaliador deverá introduzir o nome do paciente a ser avaliado;  

(2) Assinalar “Sim” se a resposta for a correcta e “Não” se a resposta for incorrecta 

ou omitida; 

(3) Seleccionar a opção “Próximo” para apresentação de uma nova sequência; 

(4) A opção “Ouvir Novamente” apenas deverá ser utilizada na situação de treino. 
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Figura 3.6 - Aplicação criada para a avaliação do Teste de Fusão Binaural. 

 Após a avaliação, a aplicação criada dá-nos a informação da percentagem de 

acertos no ouvido direito e no ouvido esquerdo em cada um dos pacientes avaliados. 

 





ADMINISTRAÇÃO DO CONJUNTO DE TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO  

4 ADMINISTRAÇÃO DO CONJUNTO DE TESTES DE 
PROCESSAMENTO AUDITIVO 

 A aplicação do teste foi realizada durante o mês de Abril de 2007, nas instalações 

do Serviço de ORL – Exames Especiais do Hospital Fernando Fonseca (HFF), após 

parecer favorável emitido pela Comissão de Ética e pela Comissão Executiva do 

referido Hospital (Anexo 1 e 2). 

4.1 AMOSTRA 
 A amostra desta pesquisa é constituída por 24 participantes, com uma média de 

idades de 32,38 anos e uma faixa etária que varia entre os 19 e os 48 anos de idade.  

 

 Relativamente à variável género, 5 dos participantes são do sexo masculino e os 

restantes 19, do sexo feminino.  

 

 Têm formação universitária (que frequentam ou já terminaram o ensino superior) 

70,8% dos participantes e os restantes 29,2% têm formação secundária (frequentam 

ou já terminaram o 12º ano). 

 

 De todos os 24 participantes da amostra, apenas um é canhoto, sendo os 

restantes 23, dextros. 

 

  Procedeu-se à divisão da amostra em dois grupos: Grupo sem queixas (controle) 

e Grupo com queixas (experimental) de acordo com os critérios de selecção 

descritos na próxima secção (4.1.1). 

 

 O Grupo sem Queixas é constituído por 14 indivíduos com uma média de idades 

de 34,64 anos e com uma faixa etária que varia entre os 19 e os 47 anos de idade. 

Destes, 85,7% são do sexo feminino e 14,3% do sexo masculino (Gráfico 4.1). 
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Género

Grupo sem queixas

85,7%

14,3%

Feminino

Masculino

 

Gráfico 4.1 - Distribuição da variável género no grupo sem queixas. 

 O Grupo com Queixas é constituído pelos restantes 10 indivíduos com uma 

média de idades de 29,20 e com uma faixa etária que varia entre os 21 e os 48 anos 

de idade. Destes, 70% são do sexo feminino e 30% do sexo masculino (Gráfico 4.2). 

 
 

Género

Grupo com queixas

70,0%

30,0%

Feminino

Masculino

 
 

Gráfico 4.2 – Distribuição da variável género no grupo com queixas. 
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4.1.1 CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 

4.1.1.1 Critérios de inclusão para a formação do grupo sem queixas  

• Idades entre os 12 e os 50 anos, de ambos os géneros. Esta faixa etária foi 

baseada nas referências de MARTIN & JERGER (2005) e STEINER (1999) 

que referem que a maturação do sistema auditivo central só se encontra 

concluída por volta dos 10-12 anos de idade, acreditando-se que a partir 

desta fase se mantém inalterável até aos 50-60 anos, idade a partir da qual, 

tem tendência a degenerar. 

 

• Audiograma Tonal: limiares audiométricos ≤ 20 dB HL nas seguintes 

frequências: 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz (BIAP, 2005); 

 

• Audiograma Vocal: percentagem de descriminação (monossílabos) de 100% 

≤ a 30dB HL (PORTMANN, 1978; p.77); 

 

• Timpanograma: Curva tipo A (classificação de Jerger) (GELFAND, 2001; 

p.224); 

 

• Reflexos Acústicos: Reflexos ipsi e contra-laterais entre 80 e 90dB HL 

(MUSIEK & BARAN, 2007); 

 

• Ausência de queixas de dificuldades de discriminação no ruído, com base na 

resposta à pergunta 2 do questionário informativo (Anexo 4), sendo apenas 

admitida resposta afirmativa à alínea 2.4, uma vez que o sinal emitido por 

várias pessoas a falar, assemelha-se mais a um estímulo continuo. Segundo 

AQUINO & ARAÚJO (2002) os neurónios do corpo caloso não respondem a 

estímulos contínuos e de longa duração, mas a estímulos cujas 
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características de frequência e intensidade variam rapidamente.  

4.1.1.2 Critérios de inclusão para a formação do grupo com queixas 

 Mantiveram-se todos os critérios de inclusão apresentados na secção anterior 

(4.1.1.1), à excepção dos dois últimos, que passaram a ser: 

 

• Reflexos Acústicos: Reflexos ipsi e contra-laterais presentes (80 a 90dB HL), 

ausentes ou alterados; 

 

• Presença de queixas de dificuldades de discriminação no ruído com base na 

resposta à pergunta 2 do questionário informativo (Anexo 4), com respostas 

afirmativas em duas ou mais das alíneas; 

4.2 PROCEDIMENTO 
 Todos os participantes foram informados sobre: os objectivos deste estudo, os 

exames a serem efectuados, a ausência de riscos para a saúde e o sigilo total e 

absoluto dos dados obtidos, através do Termo de Consentimento Livre e Informado 

aprovado pela Comissão de Ética do Hospital Fernando Fonseca (Anexo 3).  

 

 Após a autorização, todos os participantes responderam a um pequeno 

questionário (Anexo 4), o qual visou a obtenção de alguns dados pessoais 

necessários ao estudo e a pesquisa de factores associados a alterações do 

processamento auditivo descritos na secção 1.3. 

 

 Posteriormente, o estudo foi realizado em duas etapas: 

4.2.1 AVALIAÇÃO AUDITIVA PRELIMINAR 

 Esta avaliação foi realizada com o intuito de inclusão ou exclusão dos indivíduos 

na amostra e em cada um dos grupos. 
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 A audiometria tonal foi realizada em ambos os ouvidos através do audiómetro 

GSI-16 e auscultadores TDH-39 em cabina acústica. O procedimento utilizado foi o 

“método dos limites” para a obtenção dos limiares nas seguintes frequências: 250, 

500, 1000, 2000, 4000 e 8000Hz. 

 

 A percentagem de discriminação foi pesquisada em ambos os ouvidos recorrendo 

a listas de palavras dissilábicas (NUNES, 1989), por meio da voz da examinadora, 

utilizando o audiómetro GSI-16 e auscultadores TDH-19 em cabine acústica, com a 

finalidade de encontrar o nível mínimo de intensidade em que cada participante 

repetia correctamente 100% das palavras apresentadas, 

 

 A medição do timpanograma e dos reflexos acústicos ipsi e contra-laterais foi 

realizada em ambos os ouvidos através do impedancímetro GSI-33, com o intuito de 

verificar a ausência de alterações do ouvido médio, curva tipo A, bem como a 

ausência ou presença dos reflexos acústicos ipsi e contra-laterais nas frequências de 

500 a 4000Hz. 

4.2.2 APLICAÇÃO DO CONJUNTO DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO 

AUDITIVO 

 Os testes para avaliação do PA foram apresentados pela ordem que se segue a 

todos os participantes, primeiro no ouvido direito e depois no ouvido esquerdo.  

 

 Todos os testes foram apresentados através de um computador portátil Compaq 

Presário 1400 acoplado a um audiómetro GSI-16 e auscultadores TDH-39 em cabine 

acústica. Antes da execução dos testes procedeu-se à calibração do material para 

que o VU meter do audiómetro fosse zero. 

 

 Teste padrão de Frequência – Este teste consistiu na apresentação monoaural de 

sequências de três sons cada, que se diferenciam em relação à frequência: 880Hz 

(Baixo) e 1430Hz (Alto), formando seis tipos de sequências diferentes: AAB, BBA, 
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ABA, BAB, ABB e BBA. Cada som teve uma duração de 200ms e o intervalo entre os 

sons foi de 150ms. Cada sequência foi apresentada cinco vezes, de forma aleatória, 

num total de 30 sequências por ouvido, à intensidade de 50dB SL (acima da média 

dos limiares tonais nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz). 

 

 Antes do início do teste foi feita uma demonstração de algumas sequências (2 por 

ouvido) para que o participante pudesse compreender a tarefa. Este foi instruído a 

repetir a sequência ouvida, na ordem em que ocorreu, por meio de resposta verbal 

(ex. Alto-Alto-Baixo) ou por meio de resposta não verbal (imitando o que foi ouvido). 

A recolha dos resultados foi efectuada de acordo com o descrito no capítulo 3. 

 

 Na aplicação do teste padrão de frequência é importante referir ainda, que todos 

os indivíduos (de ambos os grupos) optaram por responder ao teste através de 

resposta não verbal (imitando). Segundo BALEN (2001) neste teste, existe pouca 

variabilidade entre a resposta verbal e a resposta não verbal, para indivíduos acima 

dos 12 anos de idade. Também é importante referir que a resposta verbal, é mais 

complexa, que a resposta não verbal, uma vez que envolve outros mecanismos e 

processos cognitivos. 

 

BALEN (2001) refere ainda, que “o hemisfério direito é responsável pelo 

reconhecimento dos padrões de frequência, no entanto, quando é solicitado aos 

indivíduos uma tarefa envolvendo, associações semântica e resposta verbal dos 

padrões, há provavelmente transferência inter-hemisférica e activação de área 

temporais associativas e frontais do hemisfério esquerdo”. 

 

 Teste de Fala no Ruído – Este teste consistiu na apresentação monoaural a 50dB 

SL (acima da média dos limiares tonais nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz) de 

25 monossílabos (por ouvido) aos quais foi adicionado um ruído competitivo (babble), 

na relação S/R de +5dB, ou seja, o sinal da fala era 5dB mas intenso que o sinal do 

ruído. A ordem de apresentação dos monossílabos foi aleatória.  
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 Antes do início do teste foi feita uma demonstração de alguns estímulos (2 por 

ouvido) para que o participante pudesse compreender a tarefa. Este foi instruído a 

repetir o que ouviu mesmo que não tivesse a certeza. A recolha dos resultados foi 

efectuada de acordo com o descrito no capítulo 3. 

 

 Teste de Fala Filtrada – Este teste foi apresentado monoauralmente à mesma 

intensidade que o teste anterior e consistiu na apresentação de 25 monossílabos 

(por ouvido) previamente filtrados com um filtro passa baixo (1000Hz). A ordem de 

apresentação dos monossílabos foi aleatória.  

 

 Antes do início do teste foi feita uma demonstração de alguns estímulos (2 por 

ouvido) para que o participante pudesse compreender a tarefa. Este foi instruído a 

repetir o que ouviu mesmo que não tivesse a certeza. A recolha dos resultados foi 

efectuada de acordo com o descrito no capítulo 3. 

 

 SSW – Este teste foi apresentado bilateralmente a 50dB SL (acima da média dos 

limiares tonais nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz). Foi composto por 40 itens 

formados por 4 palavras cada um, num total de 160 estímulos diferentes (Anexo 5). 

Cada um dos ouvidos foi estimulado por duas palavras. Os itens impares foram 

iniciados no ouvido direito e os itens pares no ouvido esquerdo. A primeira e a quarta 

palavras foram apresentadas isoladamente a cada ouvido (sem competição) e a 

segunda e a terceira palavras foram apresentadas dicoticamente, ou seja, uma em 

cada ouvido simultaneamente (em competição).  

 

 Antes do início do teste foi feita uma demonstração de dois itens (um a iniciar-se 

em cada ouvido) para que o participante compreendesse a tarefa. Este foi instruído a 

repetir a sequência ouvida, na ordem em que ocorreu. Antes da apresentação de 

cada item foi apresentado o seguinte sinal de alerta: “Atenção…”. A recolha dos 

resultados foi efectuada de acordo com o descrito no capítulo 3. 
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 Teste de Fusão Binaural – Este teste foi apresentado bilateralmente a uma 

intensidade de 30dB SL (acima da média dos limiares tonais nas frequências de 500, 

1000 e 2000Hz). Consistiu na apresentação de 50 monossílabos (25 por ouvido) 

previamente filtrados com um filtro passa baixo (ouvido a analisar) e um filtro passa 

alto (ouvido oposto). A ordem de apresentação dos monossílabos foi aleatória.  

 

 Antes do início do teste foi feita uma demonstração de alguns estímulos (2 por 

ouvido) para que o participante pudesse compreender a tarefa. Este foi instruído a 

repetir o que ouviu, mesmo que não tivesse a certeza. A recolha dos resultados foi 

efectuada de acordo com o descrito no capítulo 3. 

 

 A aplicação do conjunto de testes de avaliação do PA teve a duração média de 

40 minutos. 
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5 RESULTADOS 

 De modo a facilitar a análise dos resultados foram colocadas várias questões que 

passaremos a apresentar: 

 

 Questão 1 – É possível separar os grupos (com e sem queixas) através da 

aplicação do conjunto de testes que se criou? 

 

 Questão 2 – Qual/Quais os testes que melhor separam os dois grupos? 

 

 Questão 3 – Qual a correlação entre os testes? Testam a mesma coisa? 

 

 Questão 4 - Qual a relação entre os resultados obtidos para o ouvido direito e 

para o ouvido esquerdo? 

 

 Questão 5 - Os factores compatíveis com alterações do PA estão correlacionados 

com os resultados nos diferentes teste? 

5.1  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 Como nos testes Padrão de Frequência, Fala no Ruído, Teste de Fala Filtrada e 

Teste de Fusão Binaural os resultados obtidos dizem respeito à percentagem de 

acertos, enquanto no SSW, os resultados traduzem o número de erros, começamos 

por uniformizar os dados, passando-os todos para percentagem de acertos. 

 

 Após a uniformização dos resultados procedeu-se a uma primeira análise 

(Gráfico 5.1) comparando-se os dois grupos e os vários testes. Verificou-se a 

existência de testes com óptimo desempenho (próximo de 100%), nomeadamente o 

teste de fusão binaural e o SSW e de um teste com pior desempenho (abaixo de 

50%), teste de fala filtrada. Verificou-se também, que existem algumas diferenças em 

termos de médias, entre ouvido direito e ouvido esquerdo, que não deverão ser muito 
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significativas devido à dispersão dos dados. A diferença entre os dois grupos parece 

ser mais relevante na aplicação dos testes: fala no ruído e fala filtrada. Observou-se 

também a presença de 5 outliers (dois no grupo com queixas e três no grupo sem 

queixas).  
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Gráfico 5.1 – Valores comparativos entre os vários testes (OD e OE) e entre os dois grupos, com e 

sem queixas (PF- Teste Padrão de Frequência, FR- Fala no Ruído, FF- Teste de Fala Filtrada, FB- 

Teste de Fusão Binaural e SSW). 

 Devido à reduzida dimensão da amostra decidiu-se manter os outliers uma vez 

que todos os seus participantes adquirem um papel importante. 

 

 Antes de passarmos à análise das questões referidas é necessário fazer uma 

análise ao questionário informativo de forma a caracterizar melhor os dois grupos 

avaliados, com e sem queixas. 



RESULTADOS  

5.1.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO INFORMATIVO 

• Pergunta 1 – Acha que ouve bem? 

nãosim

Pergunta 1

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Nº
 d

e C
as

os

nãosim

Com queixasSem queixas
Grupo

14

3

7

 

Gráfico 5.2 – Distribuição por grupo na pergunta 1 do questionário informativo. 

 Após observação gráfica (Gráfico 5.2) verifica-se que no grupo sem queixas 

todos os seus indivíduos (14 – 100%) acham que ouvem bem, o mesmo não 

acontece com os indivíduos do grupo com queixas em que apenas 7 (70%) acham 

que ouvem bem e os restantes 3 (30%) acham que ouvem mal. 

 

 Ou seja, apesar de estarem incluídos, no grupo com queixas, 70% dos indivíduos 

consideram que ouvem bem, o que nos leva a querer que as suas dificuldades são 

apenas em ambientes ruidosos. Já 30% dos indivíduos deste mesmo grupo acham 

que ouvem, de uma forma geral, mal. 

 

• Pergunta 2 – Tem dificuldades de comunicação? 
2.1 – Tem dificuldades de comunicação em ambiente silencioso com uma 
pessoa a falar? 

 

 Através da observação gráfica (Gráfico 5.3) verifica-se que em ambos os grupos, 
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com queixas (14 -100%) e sem queixas (10 – 100%) todos os indivíduos consideram 

que não apresentam dificuldades de comunicação em ambiente silencioso com uma 

pessoa a falar. 
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Gráfico 5.3 - Distribuição por grupo na pergunta 2.1 do questionário informativo. 

2.2 - Tem dificuldades de comunicação em ambiente silencioso com várias 
pessoas a falar? 
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Gráfico 5.4 - Distribuição por grupo na pergunta 2.2 do questionário informativo. 
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 Verifica-se através do gráfico acima apresentado que todos os indivíduos (14 – 

100%) do grupo sem queixas consideram que não possuem dificuldades de 

comunicação em ambiente silencioso com várias pessoas a falar, o mesmo acontece 

a 7 (70%) dos indivíduos do grupo com queixas, enquanto os restantes 3 (30%) 

consideram que possuem dificuldades de comunicação em ambiente silencioso com 

várias pessoas a falar. 

 
 

2.3 - Tem dificuldades de comunicação em ambiente ruidoso com um pessoa 

a falar? 

nãosim

Pergunta 2.3

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Nº
 d

e C
as

os

nãosim

Com queixasSem queixas
Grupo

14

8

2

 

Gráfico 5.5 - Distribuição por grupo na pergunta 2.3 do questionário informativo. 

 Na observação gráfica (Gráfico 5.5) verifica-se que todos os indivíduos (14 – 

100%) do grupo sem queixas consideram que não possuem dificuldades de 

comunicação em ambiente ruidoso com uma pessoa a falar o mesmo acontece a 2 

(20%) dos indivíduos do grupo com queixas, enquanto os restantes 8 (80%) 

consideram que possuem dificuldades de comunicação em ambiente ruidoso com 

uma pessoa a falar. 
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2.4 - Tem dificuldades de comunicação em ambiente ruidoso com várias 
pessoas a falar? 

 

 No gráfico abaixo representado verifica-se que no grupo sem queixas 9 (64,3%) 

dos indivíduos consideram que apresentam dificuldades de comunicação em 

ambiente ruidoso com várias pessoas a falar e apenas 5 (35,7%) dos indivíduos não 

referem essa dificuldade. Já no grupo com queixas, todos os seus indivíduos (10 – 

100%) consideram que apresentam dificuldades de comunicação em ambiente 

ruidoso com várias pessoas a falar. 
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Gráfico 5.6 - Distribuição por grupo na pergunta 2.4 do questionário informativo. 

Analisando de uma forma geral a pergunta 2, verifica-se uma diferença 

acentuada entre os dois grupos, principalmente na alínea 2.3, referente às 

dificuldades de comunicação em ambiente ruidoso com uma pessoa a fala, numa 

relação 0%/80% entre, respectivamente o grupo sem queixas e o grupo com queixas. 

De acordo com ASHA (2005) as dificuldades de compreensão em ambientes 

ruidosos são uma das alterações mais comuns nas PPA. 

 

• Pergunta 3 – Localiza bem as direcções de onde vem o som? 
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 A observação gráfica (Gráfico 5.7) demonstra que 13 (92,9%) dos indivíduos do 

grupo sem queixas consideram que localizam bem as direcções de onde vem o som, 

o mesmo acontece a 9 (90%) dos indivíduos do grupo com queixas. O que significa 

que apenas um individuo em cada grupo, sem queixas (1 – 7,1%) e com queixas (1 – 

10%), consideram que têm dificuldades de localização das direcções de onde vem o 

som. 
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Gráfico 5.7 - Distribuição por grupo na pergunta 3 do questionário informativo. 

• Pergunta 4 – Tem boa memória para nomes, lugares, situações? 
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Gráfico 5.8 - Distribuição por grupo na pergunta 4 do questionário informativo. 
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 No gráfico acima representado verifica-se que têm boa memória para nomes, 

lugares e situações 12 (85,7%) dos indivíduos do grupo sem queixas e 7 (70%) dos 

indivíduos do grupo com queixas. Os restantes 2 (14,3%) dos indivíduos do grupo 

sem queixas e 3 (30%) dos indivíduos do grupo com queixas apresentam 

dificuldades de memória para nomes, lugares e situações. 

 

• Pergunta 5 – Tem dificuldades de fala e/ou escrita? 
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Gráfico 5.9 - Distribuição por grupo na pergunta 5 do questionário informativo. 

 Verifica-se graficamente (Gráfico 5.9) que 13 (92,9%) dos indivíduos do grupo 

sem queixas e 6 (60%) dos indivíduos do grupo com queixas consideram que não 

apresentam dificuldades de fala e/ou escrita, enquanto, 1 (7,1%) individuo do grupo 

sem queixas e 4 (40%) indivíduos do grupo com queixas consideram que têm 

dificuldades de fala e/ou escrita. 

 

Verifica-se então uma relação de 7,1%/40% entre o grupo sem queixas e o 

grupo com queixas, relativamente às dificuldades de fala e/ou escrita, que de acordo 

com ASHA (2005) é uma das alterações mais comuns nas PPA. 
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• Pergunta 6 – Tem algum familiar com problemas de fala e/ou escrita? 
 Na observação gráfica (Gráfico 5.10) verifica-se que 11 (18,6%) indivíduos do 

grupo sem queixas e 9 (90%) indivíduos do grupo com queixas consideram que não 

têm nenhum familiar com problemas de fala e/ou escrita; 3 (21,4%) indivíduos do 

grupo sem queixas consideram que têm algum familiar com problemas de fala e/ou 

escrita e 1 (10%) individuo do grupo com queixas refere que talvez/não sabe se tem 

algum familiar com problemas de fala e/ou escrita. 
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Gráfico 5.10 - Distribuição por grupo na pergunta 6 do questionário informativo. 

• Pergunta 7 – Tem dificuldades de concentração? 
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Gráfico 5.11 - Distribuição por grupo na pergunta 7 do questionário informativo. 
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 No gráfico 5.11 observa-se que todos os indivíduos (14 – 100%) do grupo sem 

queixas consideram que não têm problemas de concentração o mesmo acontece a 7 

(70%) dos indivíduos do grupo com queixas, os restantes 3 (30%) indivíduos deste 

grupo consideram que têm dificuldades de concentração. 

 

 Verifica-se então uma relação de 0%/30% entre o grupo sem queixas e o grupo 

com queixas relativamente às dificuldades de concentração que de acordo com 

ASHA (2005) é uma das alterações mais comuns nas PPA. 

 

• Pergunta 8 – Tem história de otites em criança? 
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Gráfico 5.12 - Distribuição por grupo na pergunta 8 do questionário informativo. 

 Graficamente (Gráfico 5.12) verifica-se que 10 (71,4%) indivíduos no grupo sem 

queixas assim como 7 (70%) indivíduos no grupo com queixas referem que não têm 

história de otites em criança; 4 (28,6%) indivíduos no grupo sem queixas e 1 (10%) 

indivíduo no grupo com queixas referem que tiveram história de otites em criança e 2 

(20%) indivíduos no grupo com queixas referem que talvez/não sabem se tiveram 

história de otites em criança.   

 

 



RESULTADOS  

• Pergunta 9 – Teve em criança factores considerados de risco para a 
audição? 

 O gráfico 5.13 representa que apenas 1 (7,1%) individuo no grupo sem queixas 

refere factores de risco para a audição em criança (muito baixo peso), todos os 

outros indivíduos, tanto no grupo sem queixas (13 – 92,9%) como no grupo com 

queixas (10 – 100%) não referem em criança qualquer factor de risco para a audição. 
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Gráfico 5.13 - Distribuição por grupo na pergunta 9 do questionário informativo. 

• Pergunta 10 – Escreve com que mão? 
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Gráfico 5.14 - Distribuição por grupo na pergunta 10 do questionário informativo. 
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 Verifica-se graficamente (Gráfico 5.14) que de todos os indivíduos representantes 

da amostra apenas 1 (7,1%) no grupo sem queixas escreve com a mão esquerda 

(canhoto), todos os outros, 13 (92,9%) no grupo sem queixas e 10 (100%) no grupo 

com queixas escrevem com a mão direita (dextros). 

 

5.1.2 QUESTÃO 1 – É POSSÍVEL SEPARAR OS GRUPOS (COM E SEM QUEIXAS) 
ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO CONJUNTO DE TESTES QUE SE CRIOU? 

 Para começar é essencial perceber se o conjunto de testes que se criou 

consegue fazer a separação entre os grupos com e sem queixas, surgindo assim as 

seguintes hipótese: 

 

H0: Não é possível separar os grupos através da aplicação do conjunto de testes que 

se criou, isto é, a média dos resultados na bateria de testes em ambos os grupos é 

igual. 

H1: É possível separar os grupos através da aplicação do conjunto de testes que se 

criou, isto é, a média dos resultados na bateria de testes é diferente em ambos os 

grupos. 

 

 Procedeu-se então à soma dos resultados dos vários testes nos dois grupos (com 

e sem queixas), criando-se um novo “score”, cujo intervalo de confiança a 95% é 

representado no seguinte gráfico 5.15. 



RESULTADOS  

Com queixasSem queixas

Grupo

800,00

775,00

750,00

725,00

700,00

675,00

95
%

 C
I T

ot
al

 d
e 

ac
er

to
s

 

Gráfico 5.15 – Gráfico representativo dos valores médios e do desvio padrão do número total de 

acertos segundo a variável grupo (com e sem queixas) 

 Através da análise gráfica pode-se observar que o valor médio do número total de 

acertos é inferior no grupo com queixas relativamente ao grupo sem queixas. 

 

 Para além desta primeira análise e considerando a soma dos resultados dos 

vários testes e nos diferentes grupos (com e sem queixas), aplicou-se também um 

teste estatístico capaz de lidar directamente com um vector de resultados, a 

Multivariate ANOVA (MANOVA) (Tabela 5.1) na qual se verificou a existência de 

diferença estatisticamente significativa (p<0,01) entre os dois grupos (com queixas e 

sem queixas) após a aplicação do conjunto de testes já mencionado. Pode-se então 

rejeitar a hipótese H0, ou seja, é possível separar os dois grupos (com e sem 

queixas) através da aplicação do conjunto de testes que se criou. 
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Variável   Valor F p 
Traço de Pillai 0,774 4,443(a) 0,007 
Lambda de Wilks 0,226 4,443(a) 0,007 
Traço Hotelling 3,418 4,443(a) 0,007 

Grupo 
  

  

  Raiz Maior de Roy 3,418 4,443(a) 0,007 
                          (a) Estatística exacta 

Tabela 5.1 – Multivariate ANOVA (MANOVA) para a variável grupo. 

5.1.3 QUESTÃO 2 - QUAL/QUAIS OS TESTES QUE MELHOR SEPARAM OS DOIS 

GRUPOS? 

 Uma vez que após a aplicação do conjunto de testes que se criou é possível 

separar os dois grupos (com e sem queixas), interessa agora saber se apenas um 

subconjunto é capaz de o fazer. 

 

Hipóteses: 

H0: Todos os testes separam os dois grupos 

H1: Apenas um subconjunto de testes separa os dois grupos 

 

 Procedeu-se então à soma dos resultados do ouvido direito e do ouvido esquerdo 

nos diferentes testes e nos dois grupos (com e sem queixas), criando-se um novo 

“score”, cujo intervalo de confiança a 95% é representado no seguinte gráfico. 
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Gráfico 5.16 – Gráfico de valores comparativos entre o grupo sem queixas e o grupo com queixas nos 

vários testes aplicados. (PF- Teste Padrão de Frequência, FR- Fala no Ruído, FF- Teste de Fala 

Filtrada, FB- Teste de Fusão Binaural e SSW). 

 Através da análise do gráfico 5.16 pode observar-se que o valor médio do 

número de acerto assim como o seu desvio padrão é diferente entre os dois grupos 

(com e sem queixas) apenas na aplicação do teste de fala no ruído. 

 

 A aplicação do teste não paramétrico U de Mann-Whitney (Tabela 5.2) vem 

confirmar a análise gráfica anterior (gráfico 5.16), ou seja, verifica-se a existência de 

diferença estatisticamente significativa em um dos testes aplicados (p <0,01). Logo, 

pode rejeitar-se a hipótese H0, ou seja, existe apenas um teste que melhor separa os 

dois grupos, é o Teste de Fala no Ruído. 
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  PF FR FF FB SSW 
U de Mann-Whitney  64,500 18,000 54,000 52,000 68,000
Wilcoxon  169,500 73,000 109,000 107,000 173,000
Z -0,322 -3,061 -0,946 -1,088 -0,121
p-value 0,747 0,002 0,344 0,277 0,904

Tabela 5.2 – Teste não paramétrico U de Mann-Whitney segundo a variável teste aplicado para o 

grupo (com e sem queixas) (PF- Teste Padrão de Frequência, FR- Fala no Ruído, FF- Teste de Fala 

Filtrada, FB- Teste de Fusão Binaural e SSW). 

5.1.4 QUESTÃO 3 – QUAL A CORRELAÇÃO ENTRE OS TESTES? TESTAM A MESMA 

COISA? 

 Outro factor que também é importante analisar na aplicação de um conjunto de 

testes é o facto de se saber, se estes testam a mesma coisa ou se testam coisas 

diferentes. 

 

Hipóteses: 

H0: Não existe correlação entre os diferentes testes. 

H1: Existe correlação entre os diferentes testes. 

 

  PF FR FF FB SSW 
ρ de  Coef. de corr. 1,000 0,139 -0,134 0,425(*) 0,193 
Spearman p-value 

PF 
. 0,517 0,534 0,038 0,367 

  Coef. de corr. 0,139 1,000 -0,162 0,087 0,361 
  p-value FR 

0,517 . 0,449 0,686 0,083 
  Coef. de corr. -0,134 -0,162 1,000 0,033 -0214 
  p-value FF 

0,534 0,449 . 0,877 0,316 
  Coef. de corr. 0,425(*) 0,087 0,686 1,000 0,258 
  p-value FB 

0,038 0,686 0,033 . 0,224 
  Coef. de corr. 0,193 0,361 -0214 0,258 1,000 
  p-value SSW

0,367 0,083 0,316 0,224 . 
                              (*) Correlação significativa para um p-value de 0.05. 
 
 

Tabela 5.3 – Teste de correlação para os diferentes testes aplicados. (PF- Teste Padrão de 

Frequência, FR- Fala no Ruído, FF- Teste de Fala Filtrada, FB- Teste de Fusão Binaural e SSW). 
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 Após a aplicação do Teste de Correlação de ρ de Spearman verifica-se que 

existe uma relação directa fraca (ρ = 0,425) entre o Teste padrão de frequência e o 

Teste de fusão binaural.  

 

 Pode-se então concluir que existe uma correlação fraca apenas entre o Teste 

padrão de frequência e o Teste de fusão binaural, rejeitando-se a hipótese H0, ou 

seja, existe correlação entre os testes mencionados. No entanto, e dado que a 

correlação existente é fraca os resultados apontam no sentido de cada teste testar 

uma coisa diferente. 

 

5.1.5 QUESTÃO 4 – QUAL A RELAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS PARA O 

OUVIDO DIREITO E PARA O OUVIDO ESQUERDO? 

 Esta questão é importante na aplicação de qualquer teste, no sentido de verificar 

se o material apresentado a um ouvido é equivalente ao material apresentado no 

ouvido aposto e para verificar se existe aprendizagem. Estes dois factores têm de ser 

avaliados e são muito importantes nos testes de processamento auditivo, 

nomeadamente nos testes que necessitam da intervenção inter-hemisférica. 

 

Hipóteses: 

H0: Não existe relação entre os resultados obtidos para o ouvido direito e para o 

ouvido esquerdo, ou seja, a correlação entre todos é zero. 

H1: Existe relação entre os resultados obtidos para o ouvido direito e para o ouvido 

esquerdo, ou seja, existem correlações estatisticamente significativas. 

 

 Procedeu-se então à soma dos resultados para o ouvido direito e para o ouvido 

esquerdo nos vários testes e nos dois grupos (com e sem queixas), criando-se um 

novo “score”, cujo intervalo de confiança a 95% é representado no Gráfico 5.17. 

 

 Através da análise gráfica (Gráfico 5.17) parece haver relação entre o ouvido 
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direito e o ouvido esquerdo nos diferentes testes aplicados. 
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Gráfico 5.17 – Gráfico de valores comparativos entre o ouvido direito (vermelho) e o ouvido esquerdo 

(azul) nos vários testes aplicados. (PF- Teste Padrão de Frequência, FR- Fala no Ruído, FF- Teste de 

Fala Filtrada, FB- Teste de Fusão Binaural e SSW). 

 Aplicando o teste de correlação, (Tabela 5.4) verifica-se a existência de 

correlação, entre o ouvido direito e o ouvido esquerdo, apenas nos testes: Padrão de 

Frequência, Fala no Ruído e Fala Filtrada, tanto no grupo sem queixas como no 

grupo com queixas. Logo, rejeita-se a hipótese H0, ou seja, existem testes em que 

não há relação entre os resultados obtidos para o ouvido direito e para o ouvido 

esquerdo são eles o teste de fusão binaural e o SSW, tanto no grupo sem queixas e 

no grupo com queixas. 
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Grupo   N Correlação p-value 
Par 1 PF OD vs PF OE 14 0,969 0,000
Par 2 FR OD vs FR OE 14 0,857 0,000
Par 3 FF OD vs FF OE 14 0,934 0,000
Par 4 FB OD vs FB OE 14 -0,155 0,596

Sem queixas 

Par 5 SSW OD vs SSW OE 14 0,319 0,266
Par 1 PF OD vs PF OE 10 0,895 0,000
Par 2 FR OD vs FR OE 10 0,849 0,002
Par 3 FF OD vs FF OE 10 0,869 0,001
Par 4 FB OD vs FB OE 10 0,119 0,744

Com queixas 

Par 5 SSW OD vs SSW OE 10 0,657 0,039
 

Tabela 5.4 – Teste de correlação entre o ouvido direito e o ouvido esquerdo nos diferentes testes 

aplicados e nos diferentes grupos. (PF- Teste Padrão de Frequência, FR- Fala no Ruído, FF- Teste de 

Fala Filtrada, FB- Teste de Fusão Binaural e SSW). 

 Grupo   Média Desvio 
Padrão 

Intervalo de Confiança 
95% 

t p-value

Sem queixas Par 1 PF OD vs PF OE -1,18929 6,48627 -4,93435 2,55577 -0,686 0,505

 Par 2 FR OD vs FR OE 0,28571 5,53907 -2,91245 2,55577 0,193 0,850

 Par 3 FF OD vs FF OE -2,57143 5,78744 -5,91300 3,48388 -1,662 0,120

 Par 4 FB OD vs FB OE -1,18929 5,59435 -4,94436 0,77014 -1,147 0,272

 Par 5 SSW OD vs PSSW OE 0,62500 2,23338 -0,66451 1,51579 1,047 0,314

Com queixas Par 1 PF OD vs PF OE -4,16600 
 

10,22029 -11,4716 1,91451 -1,289 0,230

 Par 2 FR OD vs FR OE -4,40000 
 

7,16783 -9,52756 3,14516 -1,941 0,084

 Par 3 FF OD vs FF OE -4,80000 
 

7,00476 -9,81090 0,72756 -2,167 0,058

 Par 4 FB OD vs FB OE -0,40000 
 

5,14674 -4,08175 0,21090 -0,246 0,811

 Par 5 SSW OD vs PSSW OE -0,87500 
 

3,53799 -3,40592 3,28175 -0,782 0,454

Tabela 5.5 - Paired Sample Test 

 É também importante verificar, se para além da correlação, existem diferenças 

nos “scores” dos resultados obtidos no ouvido direito e no ouvido esquerdo, pelo que 

se aplicou o “Paired Sample Test“ (Tabela 5.5) através do qual se confirma a relação 

entre os resultados obtidos para o ouvido direito e para o ouvido esquerdo referida 
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anteriormente, tanto no grupo sem queixas como no grupo com queixas, uma vez 

que nenhum dos testes apresenta valores estatisticamente diferentes (p< 0,05). 

 

 Os mesmos resultados foram obtidos para um grau de confiança a 95% após a 

aplicação do teste não paramétrico, Paired Samples t-test (Tabela 5.6). 
 

Grupo 
  

PF OD vs 
PD OE 

FR OD vs 
FR OE 

FF OD vs 
FF OE 

FB OD vs 
FB OE 

SSW OD vs 
SSW OE 

Sem queixas Z -0,553 -0,447 -1,633 -1,040 -1,053
  p-value 0,580 0,655 0,102 0,298 0,293
Com queixas Z -1,101 -1,633 -1,841 0,000 -0,359
  p-value 0,271 0,102 0,066 1,000 0,719

Tabela 5.6 - Paired Samples t-test 

5.1.6 QUESTÃO 5 – OS FACTORES COMPATIVEIS COM ALTERAÇÕES DO 

PROCESSAMENTO AUDITIVO ESTÃO CORRELACIONADOS COM OS RESULTADOS NOS 

DIFERENTES TESTES? 

 

 Uma vez que foi realizado um questionário informativo seria interessante verificar 

se existe alguma relação entre as respostas obtidas e os resultados nos diferentes 

testes. 

 

Hipóteses: 

H0: Os factores compatíveis com alterações do PA não estão correlacionados com os 

resultados nos diferentes testes. 

H1: Os factores compatíveis com alterações do PA estão correlacionados com os 

resultados nos diferentes testes. 

 

 Visto as dificuldades de localização sonora, a falta de memória para nomes, 

lugares ou situações, as dificuldades de fala e/ou escrita e as dificuldades de 

concentração serem factores compatíveis com perturbações do PA, resolveu-se 

verificar as respostas às questões 3, 4, 5 e 7 do questionário apresentado aos 
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participantes e de que forma, a soma dessas queixas pode estar relacionada com os 

resultados nos diferentes testes.  

 

 Após aplicação do Teste de Correlação de ρ de Spearman (Tabela 5.7) verificou-

se a existência de correlação significativa (para um p< 0,05), entre as respostas às 

perguntas 3, 4, 5 e 7 do questionário e os resultados no teste de fala no ruído. 
 

Spearman PF FR FF FB SSW 
 Perguntas 3, 

4, 5 e 7 
Coef. Corr. 0,250 0,415(*) -0,254 0,007 0,180

    p-value 0,239 0,044 0,230 0,976 0,400
(*) Correlação significativa para um p-value de 0.05. 
 
 

Tabela 5.7 - Teste de Correlação de ρ de Spearman entre a soma das respostas positivas às 

questões 3,4,5 e 7 e os resultados nos diferentes testes aplicados. 

 Pode-se então, rejeitar a hipótese H0, uma vez que existe relação entre as 

repostas às perguntas referidas do questionário e o teste de fala no ruído. 

5.2 DISCUSSÃO E RESUMO DOS RESULTADOS  
 Após a aplicação dos instrumentos estatísticos adequados pode-se concluir que o 

conjunto de testes criados para a avaliação do PA permite a separação dos dois 

grupos analisados (com e sem queixas). Esta separação foi possível apenas pela 

aplicação do teste de fala no ruído. A aplicação dos restantes testes não permite 

essa separação, pelo menos nesta amostra específica. 

 

 Verificou-se a existência de uma correlação fraca apenas entre o teste padrão de 

frequência e o teste de fusão binaural, no entanto, e dado a correlação existente ser 

fraca, os resultados apontam no sentido de cada teste testar uma habilidade 

diferente. 

 

 Verificou-se também que existem correlações estatisticamente significativas entre 
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a aplicação do conjunto de testes ao ouvido direito e ao ouvido esquerdo nos testes: 

Padrão de Frequência, Fala no Ruído e Fala Filtrada cujos estímulos apresentados 

aos dois ouvidos foram os mesmos. O mesmo não aconteceu nos testes: Fusão 

Binaural e SSW em que se verificou a ausência de correlação entre a aplicação do 

conjunto de testes ao ouvido direito e ao ouvido esquerdo, o que nos remete para as 

seguintes questões: Será essa diferença consequência do facto dos estímulos 

aplicados ao dois ouvidos serem diferentes? Os estímulos aplicados aos dois 

ouvidos serão equivalentes? 

 

Relativamente ao questionário informativo, que visou a obtenção de alguns 

dados pessoais, necessários ao estudo e à pesquisa de factores associados a 

alterações do processamento auditivo, descritos na secção 1.3 verificou-se que 

existe correlação significativa (p=0,044) entre as repostas às perguntas 3, 4, 5 e 7 do 

questionário e o teste de fala no ruído. 

 

Individualmente verificou-se que: 

Pergunta 1 - Apesar de estarem incluídos, no grupo com queixas, 70% dos 

indivíduos consideram que ouvem bem, o que nos leva a querer que as suas 

dificuldades são apenas em ambientes ruidosos. Já 30% dos indivíduos deste 

mesmo grupo acham que ouvem, de uma forma geral, mal. 

 

Pergunta 2 – Verificou-se uma diferença acentuada entre os dois grupos, 

principalmente na alínea 2.3, referente às dificuldades de comunicação em ambiente 

ruidoso com uma pessoa a fala, numa relação 0%/80% entre, respectivamente o 

grupo sem queixas e o grupo com queixas. De acordo com ASHA (2005) as 

dificuldades de compreensão em ambientes ruidosos são uma das alterações mais 

comuns nas PPA. 

 

Pergunta 5 – Verificou-se uma relação de 7,1%/40% entre o grupo sem 

queixas e o grupo com queixas, relativamente às dificuldades de fala e/ou escrita, 
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que de acordo com ASHA (2005) é uma das alterações mais comuns nas PPA. 

Pergunta 7 - Verificou-se uma relação de 0%/30% entre o grupo sem queixas 

e o grupo com queixas relativamente às dificuldades de concentração que de acordo 

com ASHA (2005) é uma das alterações mais comuns nas PPA. 

 

Relativamente às perguntas 3, 4, 6, 8, 9 e 10 não foi possível retirar quaisquer 

informações relevantes, pelo que, os diferentes aspectos inerentes às perguntas 

devem ser investigados em pesquisas posteriores utilizando uma amostra maior. 

 

Verifica-se após o cruzamento dos vários resultados que o Teste de Fala no 

Ruído surge como o mais adequado aos fins em vista, pelo menos para esta amostra 

específica. Está correlacionado com as queixas do questionário, permite separar os 

dois grupos, com e sem queixas, e tudo indica não testar o mesmo que os outros 

testes incluídos na bateria apresentada.  

 

É importante salientar que um dos critérios de inclusão nos dois grupos se 

referia às dificuldades de discriminação no ruído ou à falta delas e que possivelmente 

por esse motivo o teste de fala no ruído se torna o único capaz de separar os dois 

grupos. Seria por isso interessante investigar se outro tipo de critérios de inclusão, 

por exemplo, a falta de concentração, influência os resultados obtidos na aplicação 

da bateria de testes criada e de que forma os influencia. 
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6 CONCLUSÕES 

6.1 RESUMO DO TRABALHO 
 O Sistema auditivo é um sistema apaixonante e bastante complexo que envolve a 

aquisição e o tratamento do estímulo sonoro. É através dele que nos é permitido 

compreender muita da informação que nos rodeia, principalmente quando se está 

inserido numa sociedade onde a comunicação é o ponto-chave das relações.  

 

 O presente estudo foi realizado com o intuito de contribuir para minorar a falta de 

instrumentos de avaliação, em Portugal, na área do Processamento Auditivo 

(Central).  

 

 É portanto um desafio pessoal e científico a criação de um conjunto de teste de 

avaliação do PA. A opção de conjunto deve-se ao o facto de instrumentos diferentes 

avaliarem habilidades diferentes como foi referido por Musiek e Baran (citado in 

FRASCÁ, 2005) para além do facto de que apresentados de forma isolada, estes 

testes têm tendência a tornarem-se muito limitados, podendo levar a um diagnóstico 

desadequado (FRASCÁ, 2005; MUELLER & BRIGHT, 1999, p.220).  

 

A primeira fase deste projecto incidiu sobre uma recolha bibliográfica de vários 

testes de avaliação do PA. Não existindo uma bateria de testes ideal para a 

avaliação do PA, tentou criar-se um conjunto de testes que englobasse todos os 

tipos de “testes especiais”, escolhendo-se nesse sentido, alguns dos testes mais 

utilizados pela comunidade internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, Reino 

Unido e Brasil.  

 

 Após esta recolha e tendo em conta os vários tipos de testes de avaliação do PA, 

optou-se pela escolha dos seguintes testes: 
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• Teste Padrão de Frequência – Teste de Processamento Temporal; 

• SSW – Teste Dicótico; 

• Fala no Ruído e Teste de Fala Filtrada – Testes Monoaurais de Baixa 

Redundância e 

• Teste de Fusão Binaural – Teste de Integração Binaural. 

 

 A criação do conjunto de testes de processamento auditivo foi realizada em 

várias etapas consoante o teste a ser desenvolvido. O principal objectivo seria 

desenvolver um software de aplicação de fácil utilização que permitisse a 

apresentação dos testes aos pacientes e ao mesmo tempo a recolha dos resultados 

em suporte informático. Todos os testes deveriam ter uma parte inicial para treino 

dos pacientes.                                                                                                                               

 

A criação do software de aplicação da bateria de testes, conseguido com a 

preciosa ajuda do Doutor António Teixeira, foi um processo relativamente moroso 

uma vez que exigiu a realização de constantes ajustes até à obtenção da versão 

final. Primeiro foi necessário estabelecer quais os estímulos que seriam utilizados 

nos diferentes testes e subsequentemente produzi-los. Foi necessário realizar várias 

experiências a fim de detectar possíveis problemas na aplicação da bateria de testes, 

as quais foram sucedidas das necessárias correcções. Todo este processo demorou 

várias semanas até à obtenção de uma versão final fiável e de fácil aplicação. 

 

 Após a criação do conjunto de testes de avaliação do PA resolveu-se fazer a sua 

aplicação a dois grupos de indivíduos, uns com queixas e outros sem queixas, de 

dificuldades de discriminação no ruído. Para fazer esta recolha foi necessário pedir 

parecer à Comissão de Ética e à Comissão Executiva do Hospital Fernando Fonseca 

com o objectivo de utilizar as instalações do referido hospital para a recolha da 

amostra.  
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 Todos os participantes foram informados através do Termo de Consentimento 

Livre e Informado dos objectivos do estudo, dos exames a serem efectuados, da 

ausência de riscos para a saúde assim como do sigilo total e absoluto dos dados 

obtidos. Posteriormente todos os participantes que reunissem condições para 

pertencer à amostra preencheram um questionário informativo que visou a recolha 

de informações importantes ao estudo. A aplicação da bateria de testes de 

processamento auditivo teve uma duração média de 40 minutos. 

6.1.1 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 Após a conclusão deste trabalho temos como principal resultado a existência de 

um conjunto de testes de avaliação do PA para o Português Europeu. Este conjunto 

de testes é constituído por 5 testes de PA que avaliam diferentes áreas, 

nomeadamente: o teste padrão de frequência que avalia o processamento temporal, 

o SSW-PE que avalia o processamento dicótico, o teste de fala no ruído e o teste de 

fala filtrada que avaliam o processamento monoaural de baixa redundância e o teste 

de fusão binaural que avalia a integração binaural. A criação deste conjunto de testes 

permitiu a sua existência sob uma forma “fácil” de aplicação, através da utilização de 

um computador portátil. 

 

 O segundo resultado mais importante resulta da aplicação da bateria de testes a 

dois grupos de indivíduos, uns com queixas e outros sem queixas, de dificuldades de 

discriminação no ruído, onde se verificou após o cruzamento dos vários resultados 

que o Teste de Fala no Ruído surge como o único capaz de fazer a separação entre 

os dois grupos. Este teste apresenta-se correlacionado com as queixas compatíveis 

de alterações do PA apresentadas através do questionário informativo e tudo indica 

ser um teste complementar aos outros integrantes na bateria de testes de PA uma 

vez que não testa o mesmo, ou seja, não está correlacionado com os restantes 

testes incluídos na bateria apresentada.  

 

 Para além deste, outros resultados importantes também foram obtidos:  
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• Verificou-se que os resultados apontam no sentido de os testes utilizados 

nesta bateria serem complementares uma vez que não se correlacionam 

significativamente entre si, apesar de existir uma fraca correlação entre o 

teste padrão de frequência e o teste de fusão binaural. 

 

• Verificou-se a existência de correlação entre os resultados da aplicação da 

bateria ao ouvido direito e ao ouvido esquerdo nos testes em que os 

estímulos utilizados em ambos os ouvidos foram os mesmos.  

 

 Um outro resultado também importante, embora de outro tipo, foi a inventariação 

bastante detalhada dos testes de processamento auditivo existentes na comunidade 

internacional. 

 

A realização deste trabalho exigiu a interacção entre diferentes áreas de 

saber, com a colaboração de diversas pessoas sem as quais não teria sido possível 

a sua realização. 

 

Apesar de não se poderem tirar conclusões que se possam generalizar para a 

população portuguesa, devido à pequena dimensão da amostra analisada, fica sem 

dúvida realizado um passo muito importante neste sentido – a criação de um 

conjunto de testes de avaliação do PA. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 Após a conclusão deste trabalho que foi, a nosso ver, um passo importante no 

sentido de colmatar a falta de instrumentos de avaliação na área específica do 

processamento auditivo em Portugal, sabemos que ainda há muito trabalho a realizar 

até que este conjunto de testes de avaliação se torne numa ferramenta essencial na 

avaliação das perturbações do processamento auditivo, nomeadamente: 

 

• Aumentar o número de listas de monossílabos aplicadas a cada teste 
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evitando desta forma o efeito de aprendizagem. As listas utilizadas devem, 

também, estar foneticamente equilibradas;  

• Verificar se existe diferença entre o tipo de resposta, verbal e não verbal, no 

teste padrão de frequência, uma vez que as estruturas anatómicas 

envolvidas são diferentes. 

• Aplicar este conjunto de testes a uma amostra de maiores dimensões e 

verificar se existem diferenças relacionadas com as variáveis: género, 

formação académica e preferência manual, que nesta amostra específica não 

foi possível averiguar;  

• Aplicar este conjunto de testes a uma amostra de maiores dimensões e 

verificar de que forma a informação recolhida através do questionário está 

relacionada com os diferentes testes aplicados; 

• Melhorar o software de aplicação para que se torne ainda mais simples e 

funcional;  

• Verificar se a aplicação desde conjunto de testes não sofre a influência da 

zona regional;  

• Normalizar este conjunto de testes para a população portuguesa em várias 

faixas etárias; 

• Aplicar este conjunto de testes a grupos da população com alterações 

neurológicas documentadas, verificando-se se os resultados obtidos são os 

esperados. 
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Anexo 1 - Parecer emitido pela Comissão de Ética do Hospital Fernando Fonseca 
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Anexo 2 - Parecer emitido pelo Concelho Executivo do Hospital Fernando Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANEXO 3  

Anexo 3 - Termo de consentimento livre e informado 

Termo de Consentimento Livre e Informado 
 

Este estudo tem por objectivo a elaboração de uma tese para conclusão do Mestrado 

de Ciências da Fala e da Audição a decorrer na Universidade de Aveiro (2004/2006), 

sob a coordenação do Prof. Dr. António Teixeira. 

 

Pesquisa: Desenvolvimento de um conjunto de testes para a avaliação do 

processamento auditivo. 

 

Pesquisadora: Elsa Milene do Carmo Martins, Técnica de Audiologia com Cédula 

Profissional n.º C-021490031 

 

Hoje em dia, muitas pessoas recorrem às consultas de otorrinolaringologia (ORL) 

com queixas de ”falta de audição”, principalmente em ambientes ruidosos. Muitas 

das vezes, estas queixas não justificam o resultado dos exames auditivos, que 

geralmente se encontram dentro da normalidade. Para fazer face a este problema e 

tendo em conta que em Portugal não existem testes de processamento auditivo 

criados e/ou adaptados ao português europeu, este estudo tem como objectivo 

desenvolver um conjunto de testes para avaliar o processamento auditivo para no 

futuro tentar solucionar este problema. 

 

Este estudo será realizado em duas partes: 

1. Na primeira parte será realizado um pequeno questionário, para além dos 

exames gerais de audição, a fim de avaliar as condições do sistema 

auditivo, nomeadamente, audiograma tonal e audiograma vocal em cabine 

acústica, timpanograma e pesquisa dos reflexos acústicos. 

2. Na segunda parte serão realizados os testes para a avaliação do 

processamento auditivo. 
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Qualquer um dos procedimentos envolvidos no presente estudo não apresenta 

qualquer risco para os seus participantes.  

 

Qualquer participante neste estudo tem o direito de: 

1. Colocar questões sobre os procedimentos, benefícios e outros 

relacionados com a pesquisa. 

2. Durante todo o processo de pesquisa e também em sua publicação, ser 

mantido o sigilo total e absoluto do nome do participante assim como dos 

resultados obtidos em todos os momentos de avaliação. 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar no presente estudo. 

 

,     de                 de 2007 

 

 

 

 

 

   Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 

   Assinatura do Pesquisador 
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Anexo 4 - Questionário informativo 

INFORMAÇÃO CLÍNICA 

 
Nome: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento:  _____  / _____ /_____ Idade: ___________ 

Sexo     F       M  

Nível de Escolaridade: ___________________  

 Data: _____/______/______ 

 
No seguinte questionário coloque (x) na resposta que considerar mais adequada. 

 

QUESTIONÁRIO Sim Não Talvez / não 
sabe 

 
1. Acha que ouve bem?    

    

2. Tem dificuldades de comunicação em:    

  2.1 Ambiente silencioso com 1 pessoa a falar?      

  2.2 Ambiente silencioso com várias pessoas a falar?    

  2.3 Ambiente ruidoso com 1 pessoa a falar?    

  2.4 Ambiente ruidoso com várias pessoas a falar?    

    

3. Localiza bem as direcções de onde vem o som?    

    

4. Tem boa memória para:    

   Nomes? Lugares? Situações?    
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 Sim Não Talvez / não 
sabe 

 
5. Tem dificuldades de fala e/ou escrita?    

    

   6. Tem algum familiar com problemas de fala e/ou escrita? 

   

    

7. Tem dificuldades de concentração?    

    

8. Tem história de otites em criança?    

    

   9. Teve em criança factores considerados de risco para a audição? 

(Prematuridade, muito baixo peso, meningite, etc.)    

          Quais? 

                ____________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

   

    

 Direita Esquerda 

10. Escreve com que mão?   

 

 
Este questionário foi realizado com base na seguinte bibliografia: 

1. FRASCÁ, Mª Fernanda – Processamento Auditivo em Teste Reteste: Confiabilidade da Avaliação. Dissertação 

apresentada à Faculdade de Medicina de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Ciências. São Paulo. 

(2005) 

2. SAUER, Luciane – Processamento Auditivo e SPECT em Crianças com Dislexia. Dissertação apresentada à 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências Médicas. Campinas. (2005) 

3. JORGE, Thelma – Avaliação do Processamento Auditivo em Pré-escolares. Dissertação apresentada Universidade 

Católica de Campinas para a obtenção do título de Mestre em Psicologia Escolar. Campinas. (2006) 
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Anexo 5 - Estímulos utilizados no teste SSW - PE 

 A B C D  E F G H 

1 Leite Branco Sopa Quente 2 Cara Linda Roupa Suja 

3 Carro Novo Prato  Limpo 4 Lava Louça Guarda Roupa

5 Urso Panda Casa Grande 6 Arroz Branco Fruta Doce 

7 Bebé Chorão Sonho Lindo 8 Fita Velha Coca Cola 

9 Roupa Fina Cara Suja 10 Casa Nova Taça Cheia 

11 Saca Velha Poucas Rolhas 12 Quinze Dias Cinco Anos 

13 Água Limpa Fruta Fresca 14 Ana Rita Vida Bela 

15 Porta Chaves Duas Luvas 16 Bola Rota Rosa Branca

17 Fato Novo Grilo Preto 18 Leite Magro Tinta Creme

19 Porta Lápis Sete Chaves 20 Papo Seco Copo Cheio 

21 Mulher Jovem Cama Baixa 22 Feijão Frade Gato Preto 

23 Tinta Preta Folha Seca 24 Bolo Duro Peixe Fresco

25 Grande Venda Pouca Coisa 26 Figo Seco Maçã Podre 

27 Gente Fina Vida Boa 28 Auto Motor Novo Carro 

29 Muro Alto Milho Verde 30 Lindo Campo Todo Tempo

31 Copo Fino Jarro D´água 32 Desde Sempre Hoje Cedo 

33 Malha Grossa Sopa Quente 34 Deita Fora Chega Fogo 

35 Sete Malas Bate Palmas 36 Pêra Dura Coco Doce 

37 Nossa Prima Vossa Filha 38 Risca Branca Mala Preta 

39 Ferro Quente Lobo Velho 40 Grande Volta Meia Lata 
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