
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA

GIOVANNA AGAMALIAN DA SILVA TIEZZI

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DO PROCESSAMENTO AUDITIVO

CENTRAL EM MULHERES NO CLIMATÉRIO

Trabalho de Conclusão de Curso

apresentado à Universidade Federal de

São Paulo - Departamento de

Fonoaudiologia - para obtenção do Título

de Bacharel em Fonoaudiologia

São Paulo

2021



GIOVANNA AGAMALIAN DA SILVA TIEZZI

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DO PROCESSAMENTO AUDITIVO

CENTRAL EM MULHERES NO CLIMATÉRIO

Trabalho de Conclusão de Curso

apresentado ao Departamento de

Fonoaudiologia da Universidade Federal

de São Paulo - Escola Paulista de

Medicina

Número de Protocolo de Submissão ao CEP

CAAE: 31453120.9.0000.5505

Número de Comprovante: 042480/2020

Orientadora:

Prof.a Dr.a Daniela Gil

Coorientador:

Prof.o Dr.o Ivaldo da Silva

São Paulo

2021

1



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA

Chefe do Departamento de Fonoaudiologia:

Profa Dra Silvana Bommarito Monteiro

Coordenadora do Curso de Graduação:

Profa Dra Daniela Gil

2



Tiezzi, Giovanna Agamalian da Silva.

Avaliação Comportamental do Processamento
Auditivo Central em Mulheres no Climatério. / Giovanna
Agamalian da Silva Tiezzi - São Paulo, 2021.

67 f.

Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal
de São Paulo - escola paulista de Medicina

1. Audição. 2. Percepção auditiva. 3. Testes auditivos. 4.

Climatério. 5. Memória. 6. Atenção.

3



DEDICATÓRIA

Aos meus pais, Alessandra e Ulisses, por todo amor e zelo, por sempre me

incentivaram e me permitirem voar para buscar meus sonhos.

Aos meus avós, Elza e Plínio, por me acolherem e tornarem essa jornada

mais fácil.

4



AGRADECIMENTOS

À minha orientadora Profª Drª Daniela Gil, por toda a paciência e todas as

orientações. Seus ensinamentos tornaram o caminho menos árduo e me mostrou o

amor pela profissão. Sua figura representa um exemplo sem igual, de profissional e

de pessoa.

Ao Profº. Drº. Ivaldo Silva, por aceitar a parceria, abrir as portas de seu

ambulatório e nos orientar em relação aos temas que não tínhamos conhecimento.

Sem o senhor esse projeto não teria se concretizado.

À minha dupla de pesquisa, Thuany Tossato, por me convidar para esse

projeto tão especial, por encarar os novos procedimentos e a coleta ao meu lado e

por me ajudar nos momentos desafiadores.

À Fga. Drª. Raquel Fontanelli, pelo treinamento dos procedimentos

realizados neste estudo e por se fazer presente durante todo o desenvolvimento

dele.

Às mulheres que voluntariamente aceitaram participar desse estudo e o

tornaram possível.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do

Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPq) - Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica (PIBIC), pela concessão da bolsa.

5



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. OBJETIVO 7

3. REVISÃO DE LITERATURA 8

4. MÉTODOS 12
4.1 Casuística 12
4.2 Instrumentos de coleta de dados 13
4.3 Procedimentos 14
4.4 Análise dos resultados 18
4.5 Método Estatístico 19

5. RESULTADOS 21
5.1 Caracterização da amostra 21
5.2 Testes Comportamentais 25
5.3 Questionário Avaliação Informal de Fadiga 27

6. DISCUSSÃO 28

7. CONCLUSÃO 32

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33

9. ANEXOS 37

6



Lista de quadros

Quadro 1. Critérios de normalidade dos testes comportamentais do processamento
auditivo central …………………………………………………………………..………....21
Quadro 2. Critérios de referência do questionário "Avaliação Informal de Fadiga"
……………………………………………………………………………………………......22

Lista de gráficos

Gráfico 1. Frequência de distribuição quanto a escolaridade da amostra por
grupos………………………………………………………………………………………..26
Gráfico 2. Frequência de distribuição quanto a queixa auditiva por grupos………...26
Gráfico 3. Frequência de distribuição quanto a presença de zumbido e tontura por
grupos………………………………………………………………………………………..27
Gráfico 4. Frequência de distribuição quanto a presença de comorbidades e
exposição ao ruído por grupos…………………...……………………………………….27

Lista de tabelas

Tabela 1. Estatística descritiva dos dados de caracterização da amostra quanto à
idade (anos) nos grupos…………………………………………………………………...25
Tabela 2. Estatística descritiva do desempenho quantitativo nos testes
comportamentais do processamento auditivo central e estatística comparativa entre
os grupos. …………………………………………………………………………………..28
Tabela 3. Estatística descritiva quanto ao desempenho qualitativo da avaliação do
processamento auditivo central e estatística comparativa entre os grupos.
………………………………………………………………………………………………..29
Tabela 4. Estatística descritiva do desempenho quantitativo no questionário e
estatística comparativa entre os grupos.
………………………………………………………………………………………………..30
Tabela 5. Estatística descritiva do desempenho qualitativo no questionário e
estatística comparativa entre os grupos.
………………………………………………………………………………………………..30

7



Lista de Abreviaturas

CEP
LH
FSH
PAC
PEALL
PEATE
NIAPEA
SNC
TCLE
TH
OD
OE
TLS
TMSV
TMSnV
FRB
TPD
RGDT
TDD
MLD
UNIFESP

Comitê de Ética e Pesquisa
Hormônio Luteinizante
Hormônio Foliculoestimulante
Processamento Auditivo Central
Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico
Núcleo Integrado de Assistência, Pesquisa e Ensino em Audição
Sistema Nervoso Central
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Terapia de Reposição Hormonal
Orelha Direita
Orelha Esquerda
Teste de Localização Sonora
Teste de Memória Sequencial Verbal
Test de Memória Sequencial não Verbal
Fala com Ruído Branco
Teste de Padrão de Duração
Random Gap Detection Test
Teste Dicótico de Dígitos
Masking Level Difference
Universidade Federal de São Paulo

8



RESUMO

Introdução: O climatério é o período de vida da mulher compreendido entre o final

da fase reprodutiva até a senilidade. As alterações no quadro hormonal podem estar

relacionadas a déficits de memória, atenção e velocidade de processamento de

informações, funções importantes para o processamento auditivo central, que diz

respeito à série de processos envolvidos na detecção e análise e interpretação dos

sons. Objetivo: Caracterizar as habilidades auditivas centrais em mulheres no

climatério, pré e pós terapia de reposição hormonal. Método: Estudo transversal,

realizado com mulheres no climatério pré e pós reposição hormonal. Foram

realizados os testes de Localização Sonora em cinco direções; Teste De Memória

Sequencial Verbal; Teste de Memória Sequencial para Sons Não Verbais; Teste De

Padrão De Duração; Random Gap Detection Test ); Masking Level Difference; Teste

Dicótico De Dígitos; Teste De Fala Com Ruído Branco e aplicado o questionário

"Avaliação Informal de Fadiga". Resultados: As diferenças apontadas revelaram

diferença tendenciosa de melhor desempenho médio no grupo Com terapia

hormonal em comparação ao grupo Sem terapia para o teste de Memória para Sons

Não Verbais em Sequência Nos testes de Localização Sonora,memória para sons

verbais em sequência, RGDT e MLD, o grupo Com terapia hormonoal apresentou

resultados quantitativamente melhores, apesar de não serem estatisticamente

significantes. Já no teste de fala com ruído branco na orelha direita foi demonstrada

diferença estatisticamente significante, com maior média de acertos no grupo Sem

terapia hormonal em comparação ao grupo Com terapia hormonal. O grupo Com

terapia hormonal demonstrou maior porcentagem de mulheres com alto nível de

fadiga, de acordo com a análise qualitativa do questionário aplicado. Conclusão: A

partir da análise dos resultados da avaliação comportamental do PAC em mulheres

no climatério com e sem terapia hormonal pode-se concluir: Mulheres no climatério,

com e sem terapia hormonal, apresentam transtorno de processamento auditivo

central envolvendo as habilidades auditivas de localização sonora, ordenação

temporal simples e complexa, figura fundo, resolução temporal e interação binaural.
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ABSTRACT

Introduction: The climacteric is the period of a woman's life from the end of the

reproductive phase to old age. Changes in the hormonal picture may be related to

deficits in memory, attention and information processing speed, important functions

for central auditory processing, which concerns the series of processes involved in

the detection and analysis and interpretation of sounds. Objective: To characterize

the central auditory abilities in climacteric women, pre and post hormone replacement

therapy. Method: Cross-sectional study, performed with climacteric women before

and after hormone replacement. Sound localization tests were performed in five

directions; Sequential Verbal Memory Test; Sequential Memory Test for Nonverbal

Sounds; Duration Pattern Test; Random Gap Detection Test ); Masking Level

Difference; Dichotic Digit Test and Speech With White Noise Test and the

questionnaire "Informal Fatigue Assessment" was applied. Results: The differences

pointed out revealed the biased difference that occurs due to higher average

performance in the group with TH compared to the group without TH for TMSnV. In

the TLS, TMSN, RGDT and MLD tests, the group with HT presented quantitatively

better results, although they were not statistically significant. In the FRB OD, a

statistically significant difference was demonstrated, with a higher mean in the group

without TH compared to the group with TH. The group With HT showed a higher

percentage of women with a high level of fatigue, according to the qualitative

analysis. Conclusion: From the analysis of the results of the behavioral assessment

of the CAP in climacteric women with and without hormone therapy, it can be

concluded: Menopause women, with and without hormone therapy, have central

auditory processing disorder involving auditory sound localization skills , simple and

complex temporal ordering, background figure, temporal resolution and binaural

interaction.

Key words: Hearing, auditory perception, auditory tests, climacteric, memory,

attention.
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1. INTRODUÇÃO

O climatério é o período de vida da mulher compreendido entre o final da fase

reprodutiva até a senilidade, é considerado uma síndrome com sintomas variáveis e

que afeta o organismo como um todo 1,  2.

Uma das alterações observadas é a queda na produção de estrogênio, que

além de ser o principal hormônio reprodutor feminino, também possui ação em

outros sistemas, dentre eles o nervoso. As alterações no quadro hormonal podem

estar relacionadas a déficits de memória, atenção e velocidade de processamento

de informações, funções importantes para o processamento auditivo central, que diz

respeito à série de processos envolvidos na detecção e análise e interpretação dos

sons 3, 4, 5.

O processamento auditivo central (PAC) diz respeito às habilidades do

sistema nervoso auditivo central executadas para compreendermos os sons que

recebemos, de maneira eficiente. Dentre essas habilidades, as principais são a

detecção, localização e discriminação auditiva, separação binaural, integração

binaural, reconhecimento de aspectos temporais, fechamento auditivo e figura-fundo.

Já os transtornos de PAC foram definidos como uma alteração no processamento

específico da modalidade auditiva, podendo estar associado a dificuldades em ouvir

ou entender a fala, ao desenvolvimento da linguagem e à aprendizagem 6,  7.

Além disso, para a compreensão do sinal de fala em ambientes ruidosos,

tanto os indivíduos com audição normal quanto aqueles que apresentam algum grau

de perda auditiva necessitarão da ativação de recursos cognitivos responsáveis pelo

processamento e interpretação da informação auditiva e maiores níveis de atenção e

memória. O termo “esforço auditivo” é definido como a quantidade de recursos

cognitivos necessários para o reconhecimento dos sinais acústicos, principalmente

os da fala. Pesquisas demonstraram que, mesmo para indivíduos adultos com

audição normal, o ruído e a reverberação foram aspectos prejudiciais para o bom
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desempenho nos testes cuja tarefa foi memorizar os itens ouvidos e recordá-los

posteriormente 8.

Dito isto, as mulheres no período do climatério podem sofrer distúrbios no

PAC com a diminuição da produção do hormônio estrogênio, já que este tem

profunda relação com o processamento de informações verbais. O transtorno do

PAC pode aumentar o esforço auditivo, já que as mulheres não apresentariam

condições satisfatórias para a interpretação dos sons, demandando mais dos demais

recursos cognitivos como memória e atenção 7.

Com isso, a terapia hormonal, além de diminuir os sintomas climatéricos,

pode ainda beneficiar as mulheres quanto aos efeitos no processamento auditivo

central. Para comprovar os efeitos auditivos pré e pós terapia hormonal, é

necessário realizar a avaliação do processamento auditivo central, bem como avaliar

o esforço auditivo.
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2. OBJETIVO

A presente pesquisa teve como objetivo caracterizar as habilidades auditivas

centrais em mulheres no climatério, com e sem terapia de reposição hormonal.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o climatério corresponde ao

período de vida da mulher compreendido entre o final da fase reprodutiva até a

senilidade, ocorre entre os 40 e os 65 anos, aproximadamente, e representa uma

fase complexa na vida das mulheres. É uma fase biológica e não um processo

patológico 1, 2, 3.

Durante esse período do climatério, ocorre a menopausa, definida como a

interrupção permanente da menstruação e reconhecida após 12 meses consecutivos

de amenorréia. O climatério é uma síndrome, de instalação não imediata, com

sintomas variáveis quanto ao tipo e intensidade e que afeta o organismo como um

todo. Portanto, pode ser entendido como um período de transição em que a mulher

passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Dessa forma, a

menopausa é um fato que ocorre durante o climatério 1.

Este é um processo pelo qual todas as mulheres que apresentam ovários

intactos irão passar. Neste período, a baixa reserva de folículos ovarianos causa

aumento dos níveis de hormônio estimulador de folículos (FSH), flutuação dos níveis

de estradiol e reduz a progesterona 1.

O diagnóstico do climatério é essencialmente clínico, sugerido por

irregularidade menstrual, fogachos, irritabilidade e depressão 2.

Fisiopatologicamente, ao redor dos 40 anos, os ovários começam a diminuir

de tamanho, na perimenopausa, há redução substancial do número de folículos

ovarianos e os remanescentes respondem de modo inadequado ao hormônio

foliculoestimulante (FSH) e ao hormônio luteinizante (LH), com maturação irregular

dos folículos, resultando em ciclos irregulares, decorrentes da anovulação 3, 4.

A secreção de estradiol nessa fase é errática, e os ciclos anovulatórios podem

durar até vários meses. A falta completa do desenvolvimento folicular resulta em

redução ainda maior dos níveis séricos de estradiol, até alcançar o limiar em que o

endométrio não é mais estimulado, provocando amenorréia 3.
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O estrogênio é o principal hormônio feminino envolvido nas funções

reprodutivas, mas também exerce uma variedade de papéis em órgãos não

reprodutivos. A queda nos níveis hormonais tem sido relacionada à disfunções em

diferentes órgãos e sistemas, dentre eles o sistema nervoso, causando alterações

no sono, humor e nos aspectos cognitivos 3, 5.

Observa-se, no que diz respeito aos efeitos cognitivos, que as alterações no

quadro hormonal podem estar relacionadas a déficits de memória, atenção e

velocidade de processamento de informações, funções importantes para o

processamento auditivo central 5, 9, 10.

Embora pouco estudado, a orelha é sensível às ações hormonais, tais como

a melatonina, somatostatina e o estradiol, que têm efeito direto na orelha após a

ligação aos seus receptores específicos na cóclea. Evidências demonstraram que o

estradiol pode afetar o processamento em circuitos auditivos 10, 11, 12, 13.

Nos humanos, verificou-se que o estrogênio é produzido no cérebro pelos

próprios neurônios auditivos e tem um efeito direto importante na neurotransmissão,

agindo como um neuromodulador. O córtex pré-frontal e o hipocampo têm

receptores de estradiol e há evidências de que essas regiões sejam particularmente

sensíveis às alterações deste hormônio na menopausa, isso provavelmente em

função dos efeitos que o hormônio exerce sobre a sinalização gabaérgica e

glutamatérgica, que leva a alterações neuroquímicas, estruturais e funcionais 14.

Tais alterações hormonais relacionadas à menopausa são capazes de

modular funções que são importantes para o processamento auditivo central de

informações verbais. Devido ao papel do estrogênio no sistema auditivo, as

mulheres na pós-menopausa podem sofrer transtornos no processamento auditivo

devido à diminuição da produção do hormônio, já que o hormônio tem profunda

relação com o processamento de informações verbais 5,  9.

O processamento auditivo central (PAC) diz respeito à série de processos

envolvidos na detecção e análise e interpretação dos sons. O processamento

auditivo central (PAC) é utilizado para referir-se à série de processos que envolvem

estruturas do sistema nervoso central: vias auditivas e córtex. Inicialmente, na

audição, é necessário que o som seja detectado, a vibração vai fluir pela cóclea e
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ser traduzida em potenciais, que são codificados e decodificados ao longo de um

trajeto que se inicia na orelha e termina no córtex cerebral 15.

Diferentes comportamentos estão envolvidos no PAC, tais como a detecção,

discriminação, localização, ordenação temporal, fechamento auditivo e figura-fundo.

Esses comportamentos possibilitam condições favoráveis para a linguagem e as

inabilidades auditivas podem prejudicá-la 15.

Além disso, pesquisas demonstraram que mesmo para indivíduos adultos

com audição normal, o ruído e a reverberação prejudicaram o desempenho em

testes de memorização de estímulos auditivos. Situações cotidianas em que as

condições de escuta são adversas exigem a ativação de outros recursos cognitivos,

como maior nível de atenção e memória, para desempenhar tarefas de percepção

de fala. O esforço para alocar demais recursos mentais para desempenhar a função

auditiva é denominado esforço auditivo 8.

Em vista da frequência com que queixas de dificuldades para compreender a

fala estão crescendo nos últimos anos, mesmo sem a presença de perda auditiva

periférica, os estudos sobre o envelhecimento e o processamento auditivo central

vêm crescendo. Tal queixa pode ser explicada pelo fato de que o envelhecimento do

sistema auditivo não se restringe apenas à sua porção periférica. A degeneração

coclear já é conhecida, porém acredita-se que também ocorra disfunção do sistema

nervoso auditivo central, ou seja, que a diminuição no número de células íntegras

disponíveis acomete as células nervosas do lobo temporal, passando por toda a via

auditiva nervosa. Estas alterações afetariam a integridade funcional de todo o

sistema envolvido no processamento dos estímulos sonoros 16.

Em um estudo, mulheres na menopausa relataram dificuldades auditivas,

queixando-se de dificuldade em ouvir ou com queixas de zumbido, mas não

demonstraram déficits na sensibilidade auditiva periférica, por meio de audiometria

de tons puros, apontando que essas mulheres poderiam ter um distúrbio do

processamento auditivo central subjacente, já que demonstravam queixas auditivas,

apesar dos limiares auditivos dentro dos parâmetros de normalidade 17.

Portanto, apresentar limiares auditivos dentro da faixa de normalidade não

garante que o indivíduo esteja processando e interpretando as informações auditivas

17



a que está exposto, podendo, mesmo assim, apresentar dificuldades em entender a

fala, visto que inúmeras variáveis podem interferir no PA. Para diagnosticar tais

alterações são realizados testes comportamentais e eletrofisiológicos. Os testes

comportamentais avaliam as diferentes habilidades auditivas, tais como figura-fundo,

fechamento auditivo e processamento temporal, além dos aspectos de memória e

atenção auditivas 15, 18, 19.

Com o aumento da expectativa de vida, as mulheres passam cerca de um

terço de suas vidas na condição de falência ovariana. É nesse cenário que entra a

terapia hormonal (TH), que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da

mulher, sendo um dos pilares do tratamento dos agravos à saúde da mulher que

decorrem da deficiência hormonal característica desse período da vida 3, 4, 17.

Além de promover alívio dos sintomas climatéricos,a TH exerce vários outros

efeitos sobre os órgãos e sistemas do organismo feminino. Estudos de ansaios

cínicos apontaram que a TH, especialmente em mulheres mais velhas, na

pós-menopausa, não apresentava efeito cognitivo significativo. Porém, em mulheres

com menopausa cirúrgica, a TH com estrogênio mostrou-se benéfica para a

cognição em um estudo. Já em mulheres com sintomas da menopausa durante o

início da pós-menopausa, a TH pode ter efeitos cognitivos específicos, embora

esses efeitos ainda não tenham sido estudados em pesquisas 18 .

A maioria das mulheres na menopausa relata disfunção cognitiva, uma das

explicações possíveis é que o estrogênio pode beneficiar diretamente o tecido neural

e aumentar a função cortical hipocampal e pré-frontal, potencializando a memória

verbal e a função executiva. Dessa forma, a diminuição dos níveis de estrogênio

decorrentes da menopausa podem afetar negativamente a função cognitiva. Assim,

a terapia hormonal com melhora dos sintomas vasomotores pode melhorar estas

funções 18.

Além disso, foi demonstrado melhora na transmissão da via auditiva no tronco

encefálico, do tálamo até o córtex, após TH, indicando o efeito do hormônio sexual

na via auditiva. Também foi demonstrado que mulheres em uso de terapia hormonal

apresentaram melhor memória verbal do que as que não receberam tratamento 2, 6,

19.
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4. MÉTODOS

4.1 Casuística

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sob o número

31453120.9.0000.5505 (Anexo 1). Este estudo foi realizado na linha de pesquisa de

Diagnóstico, Prevenção e Intervenção nos Distúrbios da Audição do Departamento

de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) na Disciplina

dos Distúrbios da Audição.

Trata-se de um estudo transversal, que foi realizado com mulheres no

climatério pré e pós reposição hormonal. A amostra foi selecionada no Ambulatório

do Climatério - HU2 - HSP/UNIFESP, a avaliação comportamental do processamento

auditivo central foi realizada no Ambulatório de Audiologia Clínica da UNIFESP.

Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram:

- Sexo feminino;

- Idade entre 45 - 59 anos;

- Curvas timpanométricas tipo A;

- Limiares tonais iguais ou inferiores a 25dB entre 250 - 4KHz;

- Preferência manual direita.

- Ausência de contraindicação absoluta ao uso de TH por via oral ou

estar em uso de TH por pelo menos 3 meses

- Diagnóstico de pré-menopausa ou menopausa cirúrgica ou não;

- FSH > 35mU/mL;

- Não usuárias de tabaco;

- Colpocitologia normal;

- Mamografia normal.

Os critérios de exclusão foram:

- Passado otológico positivo para otites e/ou cirurgias otológicas;

- Distúrbios neurológicos diagnosticados ou evidentes;
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- Hipersensibilidade conhecida aos estrogênios;

- Tumores estrogênio-dependentes;

- Conhecidas ou suspeitas, incluindo as neoplásicas e não neoplásicas;

- Evidência de alterações malignas em mamografia pré-estudo ou

qualquer contraindicação para estrogenioterapia;

- História de doenças crônicas descompensadas, incluindo as

endócrinas, ginecológicas ou neoplásicas;

As pacientes que se enquadrarem nos critérios de inclusão e estiverem aptas

a iniciarem a TH ou estiverem utilizando TH (independente do medicamento) por

pelo menos 3 meses, foram convidadas a participarem da pesquisa.

Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) (Anexo 2).

4.2 Instrumentos de coleta de dados

1. Otoscópio;

2. Imitanciômetro da marca Interacoustics, modelo AT235;

3. Audiômetro Madsen Itera II, com fone modelo TDH-39;

4. Lista de vocábulos para obtenção do Limiar de Reconhecimento de Fala

(LRF), e lista de monossílabos para obtenção do Índice Percentual de

Reconhecimento de Fala (IPRF);

5. Compact Disc player da marca da marca Sony, com saída direta para o

audiômetro;

6. CD com as gravações dos testes para avaliação e treinamento do

Processamento Auditivo (Auditec, 1997; Pereira e Schochat, 2011; Costa,

1998; Schettini et al., 2011).

7. Instrumentos para Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo Central

(guizo, coco, sino e agogô).
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4.3 Procedimentos

4.3.1 Anamnese e Avaliação Informal de Fadiga
Após a seleção das pacientes, foi realizada uma anamnese (Anexo 3) e a

meatoscopia. Por fim, foi aplicado um questionário, denominado "Avaliação Informal

de Fadiga" (Cruz, Jacob, 2016) (Anexo 4), que consiste em um questionário

composto por 11 questões que abordam a fadiga. Cada questão deve ser

respondida em uma escala de 4 pontos, as opções de resposta variam de (0) não é

um problema para minha idade a (3) muito mais do que o esperado para a idade.

Dessa forma, a pontuação mínima do questionário é 0, indicando menor nível de

fadiga e a pontuação máxima que pode ser obtida é 33 pontos, indicando maior nível

de fadiga, sendo a pontuação máxima de fadiga típica = 14,83 pontos. Portanto,

sujeitos que pontuam acima desse valor, indicam estarem mais fatigados do que os

demais indivíduos.

4.3.2 Avaliação comportamental do processamento auditivo central

Na avaliação do processamento auditivo, as pacientes foram acomodadas em

uma cadeira e alguns testes realizados em campo livre e outros na cabina acústica.

Durante a avaliação, foram apresentados à paciente estímulos auditivos verbais e

não verbais e a paciente foi orientada quanto à resposta esperada, de acordo com o

teste realizado.

A avaliação comportamental do processamento auditivo central foi constituída

pelos seguintes testes: Teste de Localização Sonora, Teste de Memória Sequencial

para Sons Verbais, Teste de Memória Sequencial para Sons Não Verbais, Teste de

Padrão de Duração (TPD), Random Gap Detection Test (RGDT), Masking Level

Difference, (MLD), Teste Dicótico de Dígitos (TDD) e Teste de Fala com Ruído

Branco (FRB), os quais estão descritos em detalhes abaixo.
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4.3.3 Localização Sonora (TLS5D)

O teste de localização sonora é realizado com um instrumento de espectro

agudo (guizo ou sino), que é percutido nos cinco planos da cabeça: à direita, à

esquerda, acima, atrás e à frente. As pacientes foram orientadas a ficarem com os

olhos fechados durante a apresentação dos estímulos e a apontarem a origem do

som.

4.3.4 Teste De Memória Sequencial Verbal (TMSV)

As sílabas /pa/, /ta/, /ka/ e /fa/ foram apresentadas em três sequências

diferentes para que a paciente as repita na ordem em que foram apresentadas. O

objetivo do teste é avaliar a memória sequencial para sons verbais, pela habilidade

auditiva de ordenação temporal simples de sons verbais.

4.3.5 Teste de Memória Sequencial Para Sons Não Verbais (TMSnV)

O teste é realizado com quatro instrumentos (guizo, sino, agogô e côco).

Inicialmente, seram apresentados os sons de cada instrumento isoladamente, para

que a paciente pudesse reconhecê-los e, em seguida, a paciente foi posicionada de

costas e foram produzidas sequências de quatro sons variando a ordem de

apresentação dos sons. A paciente foi solicitada a apontar e/ou nomear a sequência

ouvida, na ordem que julgar correta. Este teste avalia o mecanismo fisiológico de

processamento temporal e a habilidade de ordenação simples para sons não

verbais.

4.3.6 Teste de Padrão de Duração (TDP)

Este teste envolve a apresentação de três estímulos com tons puros longos

(500ms) e curtos (250ms), apresentados sucessivamente, sendo que um deles

difere na duração do estímulo. O intervalo entre os sons é de 300 ms, a frequência é

mantida constante em 1000 Hz e a intensidade em 50 dB, levando em consideração

a média das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. O intervalo interestímulo é de
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7ms. Dessa forma, a paciente foi orientada a identificar os sons na ordem em que foi

apresentada, nomeando a sequência ouvida. As possibilidades de sequência são

seis (LLC, LCL, LCC, CLL, CLC e CCL). Este teste avalia a habilidade de ordenação

temporal, pelo mecanismo fisiológico de processamento temporal.

4.3.7 Random Gap Detection Test (RGDT)

Consiste na apresentação de pares de tone burst, nas frequências 500 Hz,

1.000 Hz, 2.000 Hz e 4.000 Hz, havendo entre os dois tons um intervalo de silêncio,

que varia de nenhum a 40 ms. O teste foi realizado na condição binaural, a 50

dBNS, levando em consideração a média das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz.

O objetivo é estabelecer o limiar de detecção de intervalos de silêncio (gaps),

ou seja, o intervalo de silêncio a partir do qual a paciente é capaz de identificar

sempre dois estímulos.

A tarefa solicitada para esse teste é indicar com um dedo ou dois se o

paciente ouviu um ou dois tons, respectivamente. Entre as apresentações, pode

haver intervalos de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 40 ms ou nenhum gap inserido. O

limiar de gap é calculado para cada frequência pesquisada em 500, 1.000, 2.000 e

4.000 Hz e, em seguida, realizado um cálculo médio entre os limiares de gap das

quatro frequências. O teste avalia a habilidade de resolução temporal, pelo

mecanismo fisiológico de processamento temporal.

4.3.8 Limiar Diferencial de Mascaramento (Masking Level Difference-

MLD)

A versão do MLD que utiliza tons puros consiste na apresentação de um tom

pulsátil, de 500 Hz em ambas as orelhas, ao mesmo tempo em que um ruído

mascarador de banda estreita é apresentado binauralmente a 40 dBNA. São

utilizadas três condições distintas: tom puro e ruído de banda estreita em fase nas

duas orelhas (condição sinal/ruído homofásica - SoNo); tom puro em fase invertida
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em uma das orelhas e ruído em fase nas duas orelhas (condição sinal/ruído

anti-fásica SπNo ); ruído sem a presença de tom puro (no tone – NT).

A paciente foi orientada a responder "sim" caso tenha detectado o tom puro

em meio ao ruído, mesmo que em fraca intensidade e "não"caso tenha percebido

somente o ruído. O teste é realizado na condição binaural e a intensidade para

apresentação é de 50 dB NA. Para fins de análise, foram somadas as vezes em que

a paciente sinalizou ter ouvido o tom, para cada uma das condições. Em seguida,

este número foi convertido em dB e o resultado final é a diferença em dB entre os

escores, nas condições fásica e anti-fásica. Este teste avalia a habilidade de

reconhecimento de um sinal acústico mascarado, pelo mecanismo fisiológico de

interação binaural.

4.3.9 Teste Dicótico de Dígitos (TDD)

É realizado por meio da apresentação de dois pares de dígitos, sendo um de

cada par apresentado em cada orelha. Destes quatro dígitos, dois são apresentados

simultaneamente.

O teste é composto por quatro listas de 20 itens, sendo cada um formado por

quatro algarismos. O TDD foi aplicado na etapa denominada integração binaural em

que a paciente foi orientada a repetir os dígitos ouvidos, independentemente da

ordem de apresentação. A habilidade de figura-fundo para sons verbais é avaliada

neste teste, pelo mecanismo fisiológico de atenção seletiva. O teste foi realizado na

condição binaural, a 50 dBNS, levando em consideração a média das frequências de

500, 1000 e 2000 Hz.

4.3.10 Teste de Fala Com Ruído Branco (TFRB)

Consiste na apresentação simultânea de palavras monossílabas e de ruído

branco na mesma orelha.

A intensidade utilizada para a apresentação da lista de palavras será de 50

dBNS e de 45 dNS para o ruído branco, proporcionando uma relação sinal/ruído de
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+5. A tarefa solicitada ao paciente foi repetir as palavras ouvidas e ignorar o ruído de

fundo. O teste avalia a habilidade de fechamento auditivo, pelo mecanismo

fisiológico de interação binaural.

Todos os resultados foram anotados em protocolos específicos (Anexo 5).

4.4 Análise dos resultados

Quadro 1 - Critérios de normalidade dos testes comportamentais do processamento

auditivo central

Teste Déficit Gnósico Critério de Referência

Localização Sonora em

cinco direções (TLS5D)

Decodificação Identificar no mínimo

quatro das cinco direções.

Teste De Memória

Sequencial Verbal

(TMSV)

Organização Identificar no mínimo três

das quatro sequências

apresentadas.

Teste de Memória

Sequencial para Sons

Não Verbais (TMSnV)

Organização Identificar no mínimo duas

das três sequências

apresentadas.

Teste De Padrão De

Duração (TPD)

Não verbal acima de 12 anos, ≥  83%

acertos

Random Gap Detection

Test (RGDT)

Decodificação Identificar intervalos

≤ 10 ms

Masking Level Difference

(MLD)

Não verbal ≥ 10 dB
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Teste Dicótico De Dígitos

(TDD)

Decodificação acima de 11 anos:
> 95% acertos

Teste De Fala Com Ruído

Branco (TFRB)

Decodificação ≥  72% acertos; IPRF -
IPRFRB < 20%

Quadro 2 - Critérios de  referência do questionário "Avaliação Informal de Fadiga"

Questionário Critério de Referência

Avaliação Informal de Fadiga Pontuação máxima de fadiga de um
indivíduo típico = 14,83

4.5 Método Estatístico

Após a coleta, os dados foram organizados em planilha e enviados para um

profissional da área da estatística para análise.

A análise dos dados numéricos, variáveis quantitativas, foi utilizada a

estatística descritiva com medidas resumo (posição e variabilidade), tais como:

média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão e gráficos estatísticos pertinentes

para proporcionar adequada visualização dos resultados obtidos.

Para estimar o valor de um parâmetro populacional e, assim, estimar o

tamanho real do resultado na população de origem por meio da estatística

inferencial, expresso em termos de um Intervalo de Confiança.

Para a comparação dos dados numéricos foi utilizada a técnica da estatística

inferencial: Teste t-Student para amostras independentes.

A estatística descritiva das variáveis qualitativas (categóricas) foram

apresentadas com tabulações simples e de dupla entrada, referentes às frequências

e percentuais pertinentes inerentes ao objeto de estudo.
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A comparação dos dados categóricos, foram utilizadas as técnicas da

estatística não-paramétrica: teste de associação de Chi-quadrado de Pearson ou

Extensão do teste Exato de Fisher para tabelas de contingência e teste de

significância para correlação entre as variáveis contínuas obtidas nos seguimentos

das avaliações.

Para verificar a discrepância de uma hipótese estatística em relação aos dados

observados, foi utilizada a análise da significância estatística considerando uma

medida de evidência, a probabilidade do erro do tipo I (α) de 0,05, isto significa que a

região de rejeição compreende 5%. Assim, quando o p-valor foi menor que o nível

de significância (0,05), representadas em negrito e sinalizadas (*) nas tabelas,

pode-se concluir que o efeito refletiu as características da população e,

consequentemente, foi rejeitado a hipótese nula. Para os valores que foram

superiores à 5% (p-valor > 0,05) e inferiores à 10% (p-valor < 0,10) sinalizadas (**),

foi considerado o uso de tendência de diferença, mas não significante, ou seja,

houve uma tendência à diferença, no entanto foi aceito a hipótese nula.

As análises foram realizadas nos softwares: SPSS (IBM), versão 19 e Excel

2013.

27



5. RESULTADOS

5.1 Caracterização da amostra

A amostra foi selecionada no Ambulatório do Climatério - HU2 -

HSP/UNIFESP, a partir de prontuários eletrônicos. Foram levantados os contatos e

prontuários de 61 pacientes com hipótese diagnóstica de climatério e a partir dos

critérios de inclusão e de exclusão estabelecidos para este estudo, procedeu-se à

seleção das voluntárias. Quanto ao tratamento ginecológico, não houve mudanças.

Entretanto, as pacientes que aceitaram participar do projeto, tiveram a possibilidade

de realizar avaliações eletrofisiológicas do processamento auditivo central.

As pacientes foram divididas em 2 grupos, para a análise dos resultados,

sendo o primeiro grupo de mulheres que ainda não haviam iniciado a TH e o

segundo grupo de mulheres que estavam em uso de TH há pelo menos 3 meses,

independentemente do tempo de uso e do medicamento utilizado. Dessa forma, as

variáveis tipo de medicamento (Suprelle®, Sandrena® e Estradiol) e a duração do

tratamento não foram controladas, apenas foi garantido que as mulheres faziam uso

de TH há pelo menos 3 meses.

Durante a fase de recrutamento, foram levantadas, via prontuário eletrônico

do Hospital São Paulo (HSP) da UNIFESP, sessenta e duas mulheres, de acordo

com os critérios de inclusão. Foram realizadas tentativas de contato com tais

mulheres, sendo recrutadas para realização da pesquisa quinze mulheres. As

demais mulheres não foram convocadas por diversos motivos, dentre eles: contato

telefônico inviabilizado, indisponibilidade para o comparecimento, mudança de

cidade e/ou estado, interrupção da TH e perda auditiva diagnosticada.

Dentre as quinze mulheres convocadas para a pesquisa, três mulheres foram

excluídas da amostra. As causas foram: perda auditiva de grau moderado
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bilateralmente, perda auditiva de grau moderado unilateral e não comparecimento

para a realização dos exames.

Por fim, a amostra foi constituída por 12 mulheres, seis no grupo Sem TH (

grupo controle) e seis no grupo Com TH (grupo de estudo) com idades entre 45 e 58

anos sem queixa auditiva.

A coleta foi realizada entre os meses de julho e outubro de 2021. As

avaliações foram realizadas em uma sessão, com duração de aproximadamente 3

horas durante as quais foram realizadas pausas para descanso.

Quanto à idade cronológica em anos apresentada na Tabela 1, o grupo com

TH apresentou maior média de idade (52,20 anos) do que o grupo Sem TH (50,83

anos).

Tabela 1. Estatística descritiva dos dados de caracterização da amostra quanto à
idade (anos) nos grupos.

Grupos N Média Mediana DP Mín Máx
IC (95%)

L Inf L Sup

Sem TH 6 50,83 50,50 1,69 45,00 58,00 47,67 54,33

Com TH 6 52,20 53,00 1,24 49,00 56,00 49,80 54,60

Legenda: N: Número; DP: Desvio Padrão; Mín: Mínimo; Máx: Máximo; IC: Intervalo de Confiança; L Inf: Limite
Inferior; L Sup: Limite Superior; TH: Terapia Hormonal.

Os gráficos a seguir descrevem a frequência de ocorrência quanto à

escolaridade, presença de queixas auditivas, zumbido, tontura, presença de

comorbidades, exposição ao ruído e características audiológicas da amostra por

grupos com e sem terapia hormonal:
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Gráfico 1. Frequência de distribuição quanto a escolaridade da amostra por grupos.

O gráfico 1 demonstrou pareamento parcial (>83%) quanto à escolaridade

entre o grupo de estudo e o grupo controle, sendo o grau de escolaridade mais

frequente o ensino médio completo.

Gráfico 2. Frequência de distribuição quanto a queixa auditiva por grupos.

Ambos os grupos que compuseram a amostra não apresentaram queixas

auditivas.
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Gráfico 3. Frequência de distribuição quanto a presença de zumbido e tontura por grupos.

Queixas de zumbido e tontura referidas pelas mulheres que compuseram a

amostra também mostraram-se igualmente semelhantes entre os grupos Sem TH e

Com TH, conforme apresentado no gráfico 3.

Gráfico 4. Frequência de distribuição quanto à presença de comorbidades e exposição ao
ruído por grupos:
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Nenhuma das mulheres do grupo estudo (Com TH) teve exposição ao ruído

ao longo da vida. Quanto às comorbidades consideradas no gráfico, as pacientes

apresentavam: ansiedade, acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico,

problemas de tireoide, lúpus, doenças ósseas, doenças renais e pressão alta.

5.2 Testes Comportamentais de Processamento Auditivo

Tabela 2. Estatística descritiva do desempenho quantitativo nos testes comportamentais do
processamento auditivo central e estatística comparativa entre os grupos.

Grupos N Média Mediana DP Mín Máx
IC (95%)

p-valor1

L Inf L Sup

TLS
Sem TH 6 63,33% 60,00% 15,06% 40,00% 80,00% 53,33% 73,33%

0,541
Com TH 6 70,00% 70,00% 20,98% 40,00% 100,00% 53,42% 83,33%

TMSV
Sem TH 6 55,53% 66,60% 45,54% 0,00% 100,00% 22,20% 88,87%

0,155
Com TH 6 88,88% 100,00% 27,23% 33,30% 100,00% 66,65% 100,00%

TMSnV
Sem TH 6 72,17% 66,60% 13,64% 66,60% 100,00% 66,60% 83,30%

0,092**
Com TH 6 88,87% 100,00% 17,25% 66,60% 100,00% 77,73% 100,00%

FRB OD
Sem TH 6 95,33% 96,00% 3,01% 92,00% 100,00% 93,33% 97,33%

0,043*
Com TH 6 88,00% 90,00% 7,16% 76,00% 96,00% 82,67% 92,67%

FRB OE
Sem TH 6 92,00% 92,00% 5,66% 84,00% 100,00% 88,00% 96,00%

>0,999
Com TH 6 92,00% 92,00% 6,69% 80,00% 100,00% 86,67% 96,65%

TPD
Sem TH 6 60,34% 71,44% 27,23% 26,00% 89,91% 41,15% 79,30%

0,740
Com TH 6 55,50% 52,28% 21,55% 29,97% 83,25% 39,96% 71,04%

RGDT (ms)
Sem TH 6 13,54 12,50 7,29 5,00 22,50 8,50 18,92

0,911
Com TH 6 12,96 11,25 10,12 2,75 27,50 6,33 20,42

TDD OD
Sem TH 6 89,17% 90,00% 10,68% 72,50% 100,00% 80,84% 96,67%

0,207
Com TH 6 77,92% 76,25% 17,42% 50,00% 100,00% 65,42% 90,00%

TDD OE
Sem TH 6 84,58% 87,50% 15,44% 62,50% 100,00% 72,50% 95,83%

0,239
Com TH 6 73,33% 72,50% 15,71% 50,00% 92,50% 61,67% 84,17%

MLD (dB)
Sem TH 6 6,00 7,00 4,20 0,0 10,0 3,00 9,00

0,811
Com TH 6 5,33 6,00 5,16 0,0 10,0 2,00 8,67

Legenda: N: Número; Mín: Mínimo; Máx: Máximo; DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de Confiança; ; L Inf: Limite Inferior; L Sup:
Limite Superior; TH: Terapia Hormonal; OD: Orelha direita; OE: Orelha esquerda; TSL: Teste de localização sonora; TMSV:
Teste de memória sequencial verbal; TMSnV: Teste de memória sequencial não verbal; TFRB: Teste de fala com ruído branco;
TPD: Teste padrão de duração; RGDT: Random Gap Detection Test - Teste de fusão auditiva randomizado; TDD: Teste dicótico
de dígitos; MLD: Masking Level Difference - Limiar Diferencial de Mascaramento; 1: Teste estatístico: T-Student independente; *:
Valor de significância de p-valor; **: Valor de tendência à significância de p-valor.

As diferenças apontadas na tabela revelaram a diferença tendenciosa que

ocorreu por melhor desempenho médio no grupo Com TH em comparação ao grupo

Sem TH para o teste TMSnV. Além disso, nos testes TLS, TM RGDT e MLD, o
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grupo Com TH apresentou resultados quantitativamente melhores, apesar de não

serem estatisticamente significantes.

Já no FRB OD, foi demonstrada diferença estatisticamente significativa, com

maior média de acertos para o grupo Sem TH em comparação ao grupo Com TH.

De acordo com a análise, o grupo Sem TH demonstrou melhores resultados

quantitativamente nos testes TPD e TDD (OD e OE), apesar de não serem

estatisticamente significantes.

Somente no teste de FRB OE, o desempenho entre os grupos foi exatamente

igual.

Tabela 3. Estatística descritiva quanto ao desempenho qualitativo da avaliação do processamento
auditivo central e estatística comparativa entre os grupos.

Classificação
Sem TH Com TH

p-valor1

N Freq (%) N Freq (%)

TLS
Normal 3 50,0 3 50,0

0,716
Alterado 3 50,0 3 50,0

TMSV
Normal 4 66,7 5 83,3

0,500
Alterado 2 33,3 1 16,7

TMSnV
Normal 6 100,0 6 100,0

- x -
Alterado 0 0,0 0 0,0

FRB OD
Normal 6 100,0 6 100,0

- x -
Alterado 0 0,0 0 0,0

FRB OE
Normal 6 100,0 6 100,0

- x -
Alterado 0 0,0 0 0,0

TPD
Normal 1 16,7 1 16,7

0,773
Alterado 5 83,3 5 83,3

RGDT
Normal 2 33,3 3 50,0

0,500
Alterado 4 66,7 3 50,0

TDD OD
Normal 2 33,3 1 16,7

0,500
Alterado 4 66,7 5 83,3

TDD OE
Normal 2 33,3 0 0,0

0,227
Alterado 4 66,7 6 100,0

MLD
Normal 2 33,3 3 50,0

0,500
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Alterado 4 66,7 3 50,0

Legenda: N: número de sujeitos; Freq: frequência; TH: Terapia Hormonal; 1: Teste estatístico: Extensão do teste
Exato de Fisher; - x -: não foi possível utilizar a estatística.

Quanto à análise qualitativa dos testes aplicados, observou-se melhor

desempenho do grupo Com TH nos testes TMSV, RGDT e MLD, com maior índice

de resultados normais.

Já nos testes TDD OD e TDD OE, o desempenho do grupo Sem TH

mostrou-se qualitativamente melhor, com maior porcentagem de resultados normais.

Nos demais testes, os grupos não demonstraram resultados qualitativamente

discrepantes.

5.3 Questionário Avaliação Informal de Fadiga

Tabela 4. Estatística descritiva do desempenho quantitativo no questionário e estatística comparativa
entre os grupos.

Grupos N Média Mediana DP Mín Máx
IC (95%)

p-valor1

L Inf L Sup

Questionário
Sem TH 6 12,33 15,00 8,64 0,00 21,00 6,00 18,66

0,959
Com TH 6 12,67 8,50 13,08 0,00 30,00 1,60 23,80

Legenda: N: Número; Mín: Mínimo; Máx: Máximo; DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de Confiança; TH: Terapia Hormonal; L Inf:
Limite Inferior; L Sup: Limite Superior; 1: Teste estatístico: T-Student independente.

De acordo com a análise estatística, os valores médios no questionários de
fadiga foram semelhantes para ambos os grupos.

Tabela 5. Estatística descritiva do desempenho qualitativo no questionário e estatística comparativa
entre os grupos.

Questionário
Sem TH Com TH

p-valor1

N Freq (%) N Freq (%)

Nível típico de fadiga 5 83,3 4 66,7
0,505

Alto nível de fadiga 1 16,7 2 33,3

Legenda: N: número de sujeitos; Freq: frequência; TH: Terapia Hormonal; 1: Teste estatístico: Qui-quadrado de Pearson ou
Extensão do teste exato de Fisher; - x -: não foi possível utilizar a estatística.

O grupo Com TH demonstrou maior porcentagem de mulheres com alto nível

de fadiga, de acordo com a análise qualitativa, apesar de não ser estatisticamente

significante.
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Apesar disso, a análise estatística não revelou diferenças estatisticamente

significantes entre os grupos Sem TH e Com TH.
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6. DISCUSSÃO

Neste capítulo será realizada a análise crítica dos resultados obtidos,

comparando-os com a literatura especializada sempre que possível. Cabe ressaltar

que não foram encontrados estudos envolvendo a avaliação do processamento

auditivo central em mulheres no climatério.

De acordo com a caracterização da amostra, quanto à escolaridade entre os

grupos estudo e controle, o grau de escolaridade mais frequente foi o ensino médio

completo, havendo pareamento parcial entre o grau de escolaridade entre os grupos

(Gráfico 1). As mulheres selecionadas não apresentaram queixa auditiva, sendo que

todas relataram escutar bem (Gráfico 2). Quanto ao zumbido, a maioria não relatou

sentir, sendo o número de mulheres com zumbido igual para os dois grupos.

Nenhuma das mulheres, do grupo Com e Sem TH relatou tontura. Nenhuma das

mulheres do grupo estudo (Com TH) teve exposição ao ruído ao longo da vida

(Gráfico 4).

As mulheres selecionadas para o estudo, em sua maioria, referiram queixas

de percepções auditivas anormais, mas apresentavam dificuldade em discernir entre

esforço auditivo e falta de sensibilidade auditiva. Porém, à avaliação, apresentaram

limiares auditivos para tons puros dentro dos parâmetros de normalidade, essa

queixa pode decorrer do fato de que, com o envelhecimento, todo o sistema auditivo

é afetado, e tais alterações possivelmente podem afetar a integridade de todo o

sistema envolvido no processamento dos estímulos sonoros, diminuindo a eficiência

das habilidades auditivas 13. Outro fato que chamou a atenção já no recrutamento da

amostra foi o fato de três mulheres terem apresentado perda auditiva, demonstrando

a necessidade da avaliação audiológica fazer parte do rol de exames de mulheres

no climatério.

Os hormônios femininos estrogênio e progesterona têm grande influência no

sistema nervoso central. Com a instalação da menopausa, a produção hormonal de

estrogênios tende a diminuir gradativamente. Nas mulheres brasileiras, a média de
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idade para o início da menopausa é de 51,9 anos. Durante o climatério, diversas

mudanças no organismo feminino podem ser percebidas, tais como: calores,

alterações de sono, humor, fadiga, ansiedade, memória e velocidade de

processamento de informações 5.

As alterações de memória e a lentidão do processamento das informações

levantaram várias hipóteses sobre as mudanças hormonais na menopausa e sua

atividade no cérebro. Essas mudanças ocorrem pois há receptores celulares dos

hormônios sexuais localizados em áreas específicas do cérebro como a hipófise,

hipotálamo, sistema límbico e córtex cerebral 5.

O desempenho cognitivo das mulheres nas diferentes fases da menopausa foi

estudado a partir de testes de processamento da fala, memória verbal imediata e

tardia, e memória de trabalho, com Span de dígitos. Os resultados apontaram que,

em mulheres na pós-menopausa, ocorreu uma redução na velocidade do

processamento das informações auditivas nos testes de memória verbal tardia. Uma

discreta melhora pôde ser percebida nos resultados dos testes de memória de

trabalho e processamento de fala, memória verbal imediata e tardia, nas mulheres

que estavam fazendo reposição hormonal 3.

Em outro estudo, não foi demonstrada relação entre as queixas de memória

apresentadas por mulheres na menopausa com o desempenho em testes de

memória e atenção. Na realidade, o aumento do nível de estresse e alterações de

saúde e sono podem apresentar relação com as alterações de atenção 20.

A transição de fases da menopausa é acompanhada por alterações nos níveis

de cortisol, os quais podem estar relacionados ao declínio da memória e atenção. As

alterações cognitivas em mulheres pós-menopausa e com mais de sessenta anos

foram verificadas em outro estudo através de provas de processamento auditivo e

Testes de Memória de Lista de Palavras (TMLP). Os resultados dessas provas

apresentaram relação com resultados obtidos no MEEM (Mini Exame de Estado

Mental), indicando uma possível relação entre alterações no processamento auditivo

central (memória imediata e de curto prazo) e desenvolvimento posterior de
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demência. Entretanto, este estudo não abordou os aspectos auditivos periféricos que

poderiam estar alterados em função das alterações auditivas que ocorrem a partir

dos 50 anos, a presbiacusia 5, 9.

A amostra do presente estudo, contou com mulheres entre 45 e 58 anos,

sendo o grupo Com TH com maior média de idade do que o grupo Sem TH (Tabela

1).

O grupo Com TH, segundo a análise estatística, mostrou diferença

tendenciosa para um melhor desempenho médio no grupo em comparação ao grupo

Sem TH para o teste TMSnV. Além disso, nos testes TLS, TM RGDT e MLD, o

grupo Com TH apresentou resultados quantitativamente melhores, apesar de não

serem estatisticamente significantes (Tabela 2). No teste FRB OE, o resultado de

ambos os grupos foi igual. À análise qualitativa, o grupo Com TH apresentou melhor

desempenho nos testes TMSV, RGDT e MLD, com maior índice de resultados

normais (Tabela 3).

Dessa forma, o grupo Com TH apresentou, de forma geral, resultados

melhores nos testes de avaliação do PAC, demonstrando uma possível correlação

entre o uso de TH e o PAC (Tabela 2). Os resultados dos testes não foram

estatisticamente significantes, provavelmente em decorrência do tamanho da

amostra, sendo que em um estudo com N maior, fosse possível demonstrar,

estatisticamente, vantagem do grupo Com TH.

Outro achado do presente estudo foi a vantagem da orelha direita no teste

TDD, em ambos os grupos.

Um estudo apontou que os resultados dos testes dicóticos mostraram que o

processamento binaural decresce com o aumento da idade. O envelhecimento afeta

o sistema auditivo e a integridade inter hemisférica, esse declínio usualmente

acontece entre os 40 e 55 anos, independentemente do sexo. Nos testes dicóticos, o

declínio da integridade inter hemisférica é demonstrado pela medida da vantagem da

orelha direita nos testes. Quando o estímulo dicótico ou competitivo é apresentado
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em ambas as orelhas, a via auditiva central ipsilateral é suprimida pela via mais forte

contralateral. Como o hemisfério dominante para a linguagem, usualmente o

esquerdo, é recrutado para a percepção verbal de estímulos linguísticos auditivos, a

informação apresentada do lado esquerdo precisa ser transferida do hemisfério

direito para o lado esquerda do corpo caloso, enquanto que estímulos apresentados

na orelha direita não necessitam desse trajeto. Dessa forma, uma vantagem da

orelha direita indica uma função inter hemisférica pobre 21.

Por fim, foram analisados os resultados do questionário “Avaliação Informal

de Fadiga”, aplicado com o intuito de investigar o esforço auditivo dos grupos que

participaram do presente estudo (Tabelas 4 e 5). As mulheres participantes da

pesquisa demonstraram dificuldade em discernir entre sintomas de cansaço físico e

mental e esforço auditivo. A análise estatística não revelou diferenças

estatisticamente significantes entre os grupos Sem TH e Com TH, tanto do ponto de

vista quantitativo como qualitativo. Dessa forma, o questionário utilizado não foi

eficaz para diferenciar os grupos.

Sendo assim, para que as associações entre os domínios cognitivos e o PAC

sejam melhor esclarecidas, mais estudos na área são necessários, especialmente

com amostras maiores.
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7. CONCLUSÃO

A partir da análise dos resultados da comparação entre a avaliação

comportamental do processamento auditivo central em mulheres no climatério com e

sem terapia hormonal pode-se concluir:

Mulheres no climatério, com e sem terapia hormonal, apresentam transtorno

de processamento auditivo central envolvendo as habilidades auditivas de

localização sonora, ordenação temporal simples e complexa, figura fundo, resolução

temporal e interação binaural.
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Anexo 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto de Pesquisa: AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E ELETROFISIOLÓGICA DO
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL EM MULHERES NO CLIMATÉRIO

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr.ª Daniela Gil; Coorientador: Prof.o Dr.o Ivaldo Silva
Local onde será realizada a pesquisa: Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima
especificada. O convite está sendo feito a você porque essa pesquisa foi elaborada com a intenção de
entender os efeitos da medicação hormonal para tratamento da menopausa (Terapia Hormonal)
sobre a sua escuta (Sistema Auditivo), para assim, poder gerar contribuições futuras para outras
mulheres na menopausa. Portanto, sua contribuição é importante, porém, você não deve participar
contra a sua vontade.

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta
pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e
desconfortos que serão descritos e explicados abaixo.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores
esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será
prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. Caso esteja em tratamento, ele
continuará da mesma forma mesmo que não queira participar.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável Prof.ª Dr.ª Daniela Gil, nos telefones (11) 5548-7500, e-mail danielagil@hotmail.com, e
endereço Rua Botucatu – Vila Clementino, São Paulo/SP, 802. As alunas e orientandas Giovanna
Agamalian da Silva Tiezzi e Thuany Tossato Oliveira podem ser contatadas, respectivamente, nos
telefones (11) 99828-2319 e (11) 99392-6116. Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo
seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes
de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste
estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na
Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11)
5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail
cep@unifesp.br.

Ambulatório de Audiologia Clínica - Rua dos Otonis 556 - Vila Clementino -
Telefone: (11) 55764848 voip 17122

Responsável: Profa Dra Daniela Gil
Rubrica do Pesquisador Principal Rubrica do(a) Participante da Pesquisa
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Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e
nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta
pesquisa.

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de
aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste
documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada
pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre
que necessário.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA

✔ Justificativa para realização da pesquisa: Essa pesquisa foi elaborada com a intenção de
entender os efeitos da Terapia Hormonal no Sistema Auditivo, para assim poder gerar
contribuições futuras para outras mulheres na menopausa;

✔ Objetivo da pesquisa: A presente pesquisa tem como objetivo caracterizar o processamento
auditivo em mulheres no climatério pré e pós reposição hormonal.

✔ População da pesquisa: A população da pesquisa compõe-se de mulheres entre 45 e 59 anos,
que estejam no climatério e ainda não tenham iniciado terapia de reposição hormonal; Mulheres
entre 45 e 59 anos, que estejam no climatério após 3 meses, e depois 6 meses de terapia de
reposição hormonal;

✔ Procedimentos aos quais será submetido(a):

Anamnese

Faremos algumas perguntas para coletar informações pessoais tais como: identificação,
história pregressa e queixas auditivas.

Audiometria

Você ficará dentro de uma cabine e colocaremos fones auriculares sobre suas orelhas. Neste

exame, você deverá indicar, levantando a mão se ouviu o estímulo apresentado, mesmo que em fraca

intensidade

Avaliação comportamental do processamento auditivo

Nesta parte, ainda dentro da cabine apresentaremos alguns testes via fones auriculares para
avaliar sua capacidade de compreender informações que chegam pela audição. Sua tarefa será
repetir palavras, apontar frases e identificar tipos de estímulos.

Ambulatório de Audiologia Clínica - Rua dos Otonis 556 - Vila Clementino -
Telefone: (11) 55764848 voip 17122

Responsável: Profa Dra Daniela Gil
Rubrica do Pesquisador Principal Rubrica do(a) Participante da Pesquisa
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Avaliação eletrofisiológica da audição

Por fim, limparemos sua pele e colocaremos alguns fios no seu couro cabeludo para que
avaliar o caminho elétrico que o som percorre da orelha até o cérebro. Neste procedimento, você não
precisar responder aos estímulos, deverá somente ficar relaxada e evitar movimentos bruscos.

✔ Malefícios em participar da pesquisa: Durante os testes existe um risco mínimo de incômodo
com o posicionamento dos fones supra-aurais utilizado na avaliação do Processamento Auditivo
Central, já que estes devem estar bem ajustados a cabeça da paciente. Além disso, pode
ocasionar cansaço e/ou constrangimento, pois se trata de uma bateria longa de testes para
avaliação do processamento auditivo. Também há risco de quebra de sigilo dos dados, porém
todos os cuidados serão tomados para assegurar que isto não ocorra;

✔ Benefícios em participar da pesquisa: Com a participação na pesquisa, você poderá obter
informações sobre a sua audição uma vez que será submetida a uma bateria de testes para
avaliá-la e receberá um relatório completo sobre o seu desempenho nos testes aplicados;

✔ Tratamento padrão: A terapia de reposição hormonal permanecerá independente se a senhora
recusar-se a participar ou desistir de participar da pesquisa;

✔ Privacidade e confidencialidade: Os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de
forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade;

✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: A participante tem o direito, caso solicite, a
ter acesso aos resultados da pesquisa ou, quando for o caso, resultados de exames realizados;

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: A participação na pesquisa não envolve custos,
tampouco compensações financeiras. Não haverá gastos para convênios de saúde. Se houver
gastos, como de transporte e alimentação, eles serão ressarcidos.

✔ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os
procedimentos aos quais a Sra. será submetida, lhe será garantido o direito a tratamento
imediato e gratuito na Instituição, não excluindo a possibilidade de indenização determinada por
lei, se o dano for decorrente da pesquisa.

Ambulatório de Audiologia Clínica - Rua dos Otonis 556 - Vila Clementino -
Telefone: (11) 55764848 voip 17122

Responsável: Profa Dra Daniela Gil Rubrica do Pesquisador Principal Rubrica do(a) Participante da Pesquisa
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Consentimento do participante

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de
pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou
foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios
decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu
posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me
cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos
neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento
com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável.

Nome do(a) participante: _____________________________________________________________

Endereço;__________________________________________________________________________

RG: _____________________________________;   CPF: ___________________________________

Assinatura: ________________________________;  Local e data:____________________________

Declaração do pesquisador

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido
deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me
comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.

Nome do Pesquisador: _______________________________________________________________

Assinatura: _________________________________; Local/data:_____________________________

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha (se houver):
__________________________________________________________________________________

Assinatura:___________________________________;  Local/data:____________________________

Assinatura Datiloscópica (se não alfabetizado)

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante.

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores)

Nome: ____________________________________________; Assinatura: _____________________

Ambulatório de Audiologia Clínica - Rua dos Otonis 556 - Vila Clementino -
Telefone: (11) 55764848 voip 17122

Responsável: Profa Dra Daniela Gil
Rubrica do Pesquisador Principal Rubrica do(a) Participante da Pesquisa
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Anexo 3

Anamnese - Audiologia Clínica
Adaptada por: Profª Drª Alda Christina de Carvalho Borges e Profª Drª Daniela Gil

1 - Identificação

Nome:___________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___ Idade:_____ Sexo:____________
Profissão:________________________________
Endereço:___________________________________________Telefone: (__)_________________
Encaminhado por:_______________________________________________________
Data de Avaliação: ___/___/___
(   ) Destro (   ) Canhoto

2 - Qual a sua maior preocupação:

(   ) Perda auditiva {(   ) Unilateral (   ) Tontura
{(   ) Bilateral

(   ) Zumbido (   ) Outros:__________________________

Porque você procurou atendimento?
( ) Sem queixa ( ) Atenção ( ) Escolaridade ( ) Fala/Linguagem (
) Auditiva

3 - História Audiológica

A - Início dos sintomas: (   ) Gradual (   ) Súbito
B - Melhor ouvido: (   ) Direito (   ) Esquerdo
C - Perda auditiva: (   ) Estável (   ) Progressiva (   ) Flutuante
D - (   ) História familiar da perda auditiva
E - (   ) Exposição a ruído - À quanto tempo:____________________________
F - (   ) Drogas ototóxicas
G - (   ) Testes auditivos anteriores
H - (   ) Trauma craniano ou acidente

4 - História da Comunicação

A - Situações nas quais há dificuldade auditiva:
Usa o telefone na orelha: (   ) Direita (   ) Esquerda (   ) Festas
(   ) Ambientes ruidosos (   ) Igreja
(   ) TV (   ) Ambiente silencioso
(   ) Cinema (   ) Conferências
(   ) Teatro (   ) Salas de aula
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B - Dificuldade com vozes: (   ) Homem  (   ) Mulher  (   ) Criança
C - (   ) Dificuldade em localizar sons
D - (   ) Uso de prótese auditiva
E - (   ) Avaliação ou terapia de linguagem
F - (   ) Necessidade de comunicação

5 - História otológica

A - Cirurgias anteriores: (   ) Ouvidos  (   ) Nariz (   ) Garganta
B - (   ) Dores de ouvido
C - (   ) Otorréia
D - (   ) Zumbido Há quanto tempo:________________
E - Caracterização do zumbido: (   ) Agudo  (   ) Grave  (   ) Outros:________________

Grau de severidade: (   ) Leve  (   ) Moderado  (   ) Severo
(   ) Unilateral  (   ) Bilateral  (   ) Contínuo  (   ) Intermitente

F - (   ) Tontura: (   ) Rotatória  (   ) Não rotatória (   ) Postural  (   ) Não postural
Sintomas associados:

( ) Náuseas ( ) Alterações visuais ( ) Desmaios ( ) Taquicardia ( )
Outros:________________

6 - História médica

A - Saúde geral: (   ) Boa  (   ) Debilitada O - (   ) Febre escarlatina
B - (   ) Doença renal (rins) P - (   ) AIDS
C - (   ) Câncer Q - (   ) Problemas na tireoide
D - (   ) Diabetes R - (   ) Fumo
E - (   ) Pressão alta S - (   ) Álcool
F - (   ) Outros problemas cardíacos ou vasculares T - (   ) Alergias
G - (   ) Rubéola U - (   ) Problemas visuais
H - (   ) Sarampo V - (   ) Crises epiléticas
I - ( ) Catapora W - ( ) Problemas Neurológicos ou
Neuromusculares
J - (   ) Meningite X - (   ) Doenças ósseas
L - ( ) Sífilis Y - ( ) Alterações da cabeça e
pescoço
M - ( ) Tuberculose Z - ( ) Terapia Psicológica ou
Psiquiátrica
N - (   ) Malária

Medicação em uso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Anexo 4

AVALIAÇÃO INFORMAL DE FADIGA

Nome:  _______________________________________________________________
Data:  ________________________________________________________________

O propósito dessas escalas é avaliar a fadiga e o seu possível impacto na audição.
Leia os itens desta página para a paciente ou peça a eles para completarem o breve
formulário, independentemente.

Escala de Fadiga

0 = não é um problema para minha idade  2 = mais do que o comum
1 = um pouco mais do que o comum  3 = muito mais do que o comum

0 1 2 3

1. Você tem problemas com cansaço?

2. Você sente a necessidade de descansar mais?

3. Você se sente sonolento(a) ou cochila com facilidade?

4. Você tem dificuldades para começar a fazer as coisas?

5. Você sente falta de energia?

6. Você sente seus músculos fracos (fraqueza muscular)?

7. Você se sente fraco(a)?

8. Você tem problemas de concentração?

9. Você se esquece das palavras enquanto fala?

10. Você sente mais dificuldade do que os outros em encontrar a palavra
certa?

11. Como é sua memória?

Total de Fadiga

Avaliação Informal de Fadiga (Cruz AD; Jacob RTS, 2016)
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Anexo 5

Departamento de Fonoaudiologia
Núcleo de Investigação em Neuroaudiologia

Profa Responsáveis: Dra Adriana Andrade e Dra Daniela Gil

AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL

Nome: _____________________________________________________________
Idade: _____________________________________________________________
Data da Avaliação: ______________________________________________________

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA BÁSICA

Audiometria Tonal Liminar
250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz

OD (VA)
OE (VA)
OD (VO)
OE (VO)

Logoaudiometria Imitancio OD OE
SRT OD: SRT OE: VOL OM
IPRF OD: IPRF OE: da Pa
Mascaramento Curva tipo

RA 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
Contra (sonda OD)
Contra (sonda OE)
Ipsi OD
Ipsi OE

TESTES DIÓTICOS (Pereira e Schochat, 1997; 2011):

Teste de Localização Sonora:
(   ) direita (   ) esquerda (   ) em cima (   ) frente (   ) atrás ___ / 5 acertos

Teste de Memória Sequencial para Sons Verbais (TMSV):
PA (   ) CA   (   ) TA (   ) FA   (   )

Sim       Não Sim Não
PA   TA   CA (   ) (   ) PA   TA   CA   FA (   ) (   )
TA   PA   CA (   ) (   ) TA   CA   FA   PA (   ) (   )
CA   TA   PA (   ) (   ) CA   FA   PA   TA (   ) (   )
Resultado: ___ / 3 (com 3 sons) Resultado: ___ / 3 (com 4 sons)

3. Teste de Memória Sequencial para Sons Não – Verbais (TMSnV):
sino    agogô    coco    guizo     (demonstração)

Sim       Não Sim Não
guizo   coco   sino (   ) (   ) guizo   coco     sino      agogô (   ) (   )
coco   guizo   sino (   ) (   ) coco    guizo    sino      agogô (   ) (   )
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sino    guizo   coco (   ) (   ) sino     guizo    agogô   coco (   ) (   )
Resultado: ___ / 3 (com 3 sons) Resultado: ___ / 3 (com 4 sons)

Índice Percentual do Reconhecimento de Fala:
Lista D1- OD Lista D2 - OE

1. Til 10. Mel 18. Chá 1.Chá 10. Nú 18. Lhe
2. Jaz 11. Nú 19. Zum 2. Dor 11. Pus 19. Boi
3. Rol 12. Lhe 20. Nhá 3. Mil 12. Nhá 20. Cal
4. Pus 13. Cal 21. Cão 4. Tom 13. Sul 21. Rir
5. Faz 14. Mil 22. Tom 5. Zum 14. Jaz 22. Cão
6. Gim 15. Tem 23. Seis 6. Mel 15. Rol 23. Ler
7. Rir 16. Dil 24. Ler 7. Til 16. Tem 24. Vai
8. Boi 17. Dor 25. Sul 8. Gim 17. Faz 25. Seis
9. Vai OD:          % acertos 9. Dil OE:          % acertos

Teste de Fala com Ruído Branco (Relação Fala/Ruído = + 5 dB):
Lista D3- OD Lista D4 - OE

1. Dor 10. Sul 18. Jaz 1. Jaz 10. Nhá 18. Rol
2. Boi 11. Tem 19. Zum 2. Cão 11. Mil 19. Mel
3. Til 12. Pus 20. Mil 3. Cal 12. Tem 20. Dor
4. Rol 13. Nú 21. Lhe 4. Boi 13. Zum 21. Vai
5. Gim 14. Cão 22. Ler 5. Nú 14. Til 22. Dil
6. Cal 15. Vai 23. Faz 6. Faz 15. Lhe 23. Tom
7. Nhá 16. Mel 24. Seis 7. Gim 16. Sul 24. Rir
8. Chá 17. Rir 25. Dil 8. Pus 17. Chá 25. Ler
9. Tom OD:          % acertos 9. Seis OE:          % acertos

Teste de Padrão de Duração com Tom Puro: (Frank Musiek L=500 mseg em 1000Hz, C=250 mseg
em 1000Hz):
Treino:              1. LCL                    2.LLC                3.CLL                  4.LLC                  5.CCL                  6.CLL

1. LLC 11. LCC 21. CCL 31. CLL 41. LCC 51. CLC

2. LCC 12. CLC 22. LCC 32. LCC 42. LLC 52. LCL

3. CCL 13. LLC 23. CLC 33. CCL 43. CLL 53. LCL

4. CLL 14. LLC 24. LCL 34. LCL 44. LCL 54. CLC

5. CCL 15. CCL 25. CLC 35. LLC 45. LCC 55. LLC

6. LCC 16. CLL 26. CCL 36. CLL 46. LCL 56. LCC

7. CLL 17. CLC 27. CLC 37. LCC 47. CLC 57. LCL

8. LCL 18. LLC 28. CCL 38. CLL 48. CLC 58. LCC

9. LCC 19. LLC 29.CLC 39. CLC 49. CCL 59. CLL

10. LLC 20.LCL 30.LCL 40. CCL 50. CCL 60. CLL

Total:              % acertos (humming)  (   ) OD (   ) OE (   ) OD + OE Total:              % acertos (humming)  (   ) OD (   ) OE (   ) OD + OE

Total:             % acertos (nomeação) (   ) OD (   ) OE (   ) OD + OE Total:             % acertos (nomeação) (   ) OD (   ) OE (   ) OD + OE
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Random GAP Detection Test (RGDT) – AFRT-R-REVISADO (Robert W Keith,2000):
Treino

0 2 5 10 15 20 25 30 40 Menor GAP
ms

500Hz
10 40 15 5 0 25 20 2 30 Menor GAP

ms
1000Hz

30 10 15 2 0 40 5 20 25 Menor GAP
ms

2000Hz
20 2 40 5 10 25 15 0 30 Menor GAP

ms
4000Hz

5 10 40 15 20 2 30 0 25 Menor GAP
ms

Teste Dicótico de Dígitos:
OD OE OE OD OD OE OE OD

1. 5 4 8 7 1. 5 4 8 7 1. 5 4 8 7 1. 5 4 8 7
2. 4 8 9 7 2. 4 8 9 7 2. 4 8 9 7 2. 4 8 9 7
3. 5 9 8 4 3. 5 9 8 4 3. 5 9 8 4 3. 5 9 8 4
4. 7 4 5 9 4. 7 4 5 9 4. 7 4 5 9 4. 7 4 5 9
5. 9 8 7 5 5. 9 8 7 5 5. 9 8 7 5 5. 9 8 7 5
6. 5 7 9 5 6. 5 7 9 5 6. 5 7 9 5 6. 5 7 9 5
7. 5 8 9 4 7. 5 8 9 4 7. 5 8 9 4 7. 5 8 9 4
8. 4 5 8 9 8. 4 5 8 9 8. 4 5 8 9 8. 4 5 8 9
9. 4 9 7 8 9. 4 9 7 8 9. 4 9 7 8 9. 4 9 7 8
10. 9 5 4 8 10. 9 5 4 8 10. 9 5 4 8 10. 9 5 4 8
11. 4 7 8 5 11. 4 7 8 5 11. 4 7 8 5 11. 4 7 8 5
12. 8 5 4 7 12. 8 5 4 7 12. 8 5 4 7 12. 8 5 4 7
13. 8 9 7 4 13. 8 9 7 4 13. 8 9 7 4 13. 8 9 7 4
14. 7 9 5 8 14. 7 9 5 8 14. 7 9 5 8 14. 7 9 5 8
15. 9 7 4 5 15. 9 7 4 5 15. 9 7 4 5 15. 9 7 4 5
16. 7 8 5 4 16. 7 8 5 4 16. 7 8 5 4 16. 7 8 5 4
17. 7 5 9 8 17. 7 5 9 8 17. 7 5 9 8 17. 7 5 9 8
18. 8 7 4 9 18. 8 7 4 9 18. 8 7 4 9 18. 8 7 4 9
19. 9 4 5 7 19. 9 4 5 7 19. 9 4 5 7 19. 9 4 5 7
20. 8 4 7 9 20. 8 4 7 9 20. 8 4 7 9 20. 8 4 7 9

IB OD= % acertos IB OD= % acertos IB OD= % acertos IB OD= % acertos
OE= % acertos OE= % acertos OE= % acertos OE= %

acertos
ED OD= % acertos ED OD= % acertos ED OD= % acertos ED OD= %

acertos
OE= % acertos OE= % acertos OE= % acertos OE= %

acertos
IB = INTEGRAÇÃO BINAURAL ED= ESCUTA DIRECIONADA
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