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RESUMO

Introdução: O processo de dublagem acontece dentro de um estúdio em que o

dublador substitui, por meio do sincronismo labial, a fala original pela fala no idioma

alvo. Os dubladores fazem esse processo enquanto escutam o som original e o

retorno da própria voz, usando habilidades do processamento auditivo central como

a atenção seletiva, além de ficarem expostos a grandes períodos de tempo dublando

e escutando o áudio do produto audiovisual. Desse modo, justifica-se a avaliação

do processamento auditivo central e do esforço auditivo nos profissionais da

dublagem. Objetivo: Caracterizar as habilidades do processamento auditivo central

e analisar o esforço auditivo em dubladores. Método: Participaram da pesquisa

indivíduos de 22 a 59 anos, tanto do sexo masculino e feminino, destros, com

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e curvas timpanométricas tipo

A, com no mínimo cinco anos de experiência como dubladores comparados a um

grupo de indivíduos adultos de 18 a 27 anos de ambos os sexos masculino e

feminino, com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e curvas

timpanométricas tipo A, sem queixas em relação à audição e à linguagem. Os

dubladores foram submetidos a dois questionários: Escala de Funcionamento

Auditivo e Escala de Esforço Auditivo e a avaliação comportamental do

processamento auditivo central por meio dos testes: Limiar Diferencial de

Mascaramento, Teste de Dissílabos Alternados, Teste Dicótico Consoante Vogal em

Etapa de Atenção Livre, Teste de Padrão de Duração. Resultados: A análise

descritiva dos resultados revelou que os indivíduos do grupo de dubladores

obtiveram os seguintes escores médios em cada teste: Escala de Esforço Auditivo:

84,89; Escala de Funcionamento Auditivo: 42,89 pontos; Limiar Diferencial de

Mascaramento: 9,33 dB; Teste de Dissílabos Alternados: OD: 96,39%, OE: 95,56%

acertos; Teste de Padrão de Duração: 95,54% acertos; Teste Dicótico Consoante

Vogal em Etapa de Atenção Livre: OD: 41,66 acertos, OE: 28,23% acertos e 28,70%

erros. Enquanto que no grupo controle foram encontrados: Escala de

Funcionamento Auditivo: 50,86 pontos; Limiar Diferencial de Mascaramento: 7,33

dB; Teste de Dissílabos Alternados: OD: 94,83%, OE: 87,33% acertos; Teste de

Padrão de Duração: 93,4% acertos e Teste Dicótico Consoante Vogal em Etapa de

Atenção Livre: OD: 46,64%, OE: 29,70% acertos, 23,59% erros. O grupo de

dubladores apresentou resultados superiores no Limiar Diferencial de Mascaramento
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e Teste de Padrão de Duração, além de resultados iguais no Teste Dicótico

Consoante Vogal em Etapa de Atenção Livre. Conclusão: Os dubladores

apresentaram transtorno do processamento auditivo central envolvendo as

habilidades auditivas de figura fundo e interação binaural mas não apresentam

alterações quanto à ordenação temporal complexa. O grupo estudado de dubladores

não manifestaram esforço auditivo e apresentaram um pior desempenho no

questionário de auto-avaliação sobre comportamento auditivo.

Palavras-chaves: Audição, Percepção Auditiva, Testes Auditivos, Ruído, Filme.
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ABSTRACT

Introduction: The dubbing process happens inside a studio where the actor’s voice

replaces, through lip synchronism, the original speech by speech in the target

language. Voice actors do this process while listening to the original sound and the

feedback of their own voice, using central hearing, processing skills such as selective

attention, in addition to being exposed to long periods dubbing and listening to the

audio of the audiovisual product. So, the assessment of central auditory processing

and hearing effort in dubbing professionals is justified. Objective: To characterize

central auditory processing skills and analyze hearing effort in voice actors. Method:
Individuals aged 22 to 59 years, both male and female, right-handed, with hearing

thresholds within normal limits and type A tympanometric curves, with at least five

years of experience as voice actors, compared to a group of adult individuals aged

18 to 27 years, male and female, with hearing thresholds within normal limits and

type A tympanometric curves, without complaints regarding hearing and language.

The voice actors were submitted to two questionnaires: Scale of Hearing Behaviors

and Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale and the behavioral assessment

of the central hearing processing through the tests: Masking Level Difference,

Staggered Spondaic Word Test, Consonant-Vowel Dichotic Test and Duration Pat-

Tern Test. Results: The descriptive analysis of the results revealed that the

individuals in the dubbed group had the following mean scores in each test: Speech,

Spatial and Qualities of Hearing Scale: 84.89; Scale of Hearing Behaviors: 42.89

points; Masking Level Difference: 9.33 dB; Staggered Spondaic Word Test: RE:

96.39%, LE: 95.56% correct answers; Duration Pat- Tern Test: 95.54% correct;

Consonant-Vowel Dichotic Test in Free Attention Stage: RE: 41.66 correct answers,

LE: 28.23% correct answers and 28.70% errors. While in the control group, the

following were found: Scale of Hearing Behaviors: 50.86 points; Masking Level

Difference: 7.33 dB; Staggered Spondaic Word Test: OD: 94.83%, OE: 87.33%

correct answers; Duration Pat- Tern Test: 93.4% correct answers and

Consonant-Vowel Dichotic Test in Free Attention Stage: RE: 46.64%, LE: 29.70%

correct answers, 23.59% errors. The voice actors presented superior results in the

Masking Level Difference and Duration Pat- Tern Tests, in addition to equal results in

Consonant-Vowel Dichotic Test in Free Recall Condition. Conclusion: Voice actors

presented central auditory processing disorder involving the hearing abilities of
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background figure and binaural interaction, but they didn't present alterations

regarding the complex temporal ordering. The studied group of voice actors didn't

manifest listening effort and presented a worse performance in the self-assessment

questionnaire about hearing behavior.

Palavras-chaves: Hearing, Auditory Perception, Hearing Tests, Noise, Movie.
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1. INTRODUÇÃO

A base fundamental para qualquer sociedade é a comunicação, já que por

meio dela pode se partilhar de ideias, experiências e sentimentos e assim ser um

meio de interação entre os indivíduos. A comunicação pode ser realizada pela fala,

imagens, sinais de comunicação tendo um locutor que transmite uma mensagem e

um receptor que a decodifica.

Com o passar das décadas e o avanço da tecnologia, a comunicação foi

evoluindo, e com isso foram surgindo os jornais, o rádio, o telefone, a televisão e o

cinema e assim os conteúdos ultrapassaram os limites territoriais chegando a outras

partes do mundo. Dessa forma, fez-se necessário ter tradutores e dubladores para

decodificar o que estava sendo comunicado e assim, o público entender a ideia

passada.

A dublagem nasce em 1927 no primeiro momento como forma de

acessibilidade pois grande parte das produções cinematográficas eram feitas nos

Estados Unidos da América e uma parcela da população não falava língua inglesa,

mas com o passar do tempo a dublagem vai crescendo e ganhando espaço no

cotidiano do público. No Brasil a dublagem iniciou-se em 1938 com o filme Branca

de Neve e os Sete Anões (Snow White and the Seven Dwarfs).

Até então a dublagem era voltada apenas para desenhos, no entanto, a partir

da década 50, a TV brasileira a tornou obrigatória para alcançar o telespectador com

produções internacionais, já que a imagem transmitida era em preto e branco e

assim as legendas ficavam ilegíveis.

Segundo Franco (1991) a dublagem pode ser definida a partir de três

aspectos:

1. A tradução de um discurso oral para outro discurso oral, das falas e

expressões dos personagens em um recurso audiovisual.

2. Eliminação do discurso oral estrangeiro.

3. Sincronismo labial, fundamental para ilusão de que o personagem esteja

falando no idioma alvo.

Dessa forma, entende-se a dublagem como uma substituição da voz dos

atores do idioma original para o idioma do país em que o produto audiovisual será

exibido. Existem diversos categorias dentro da dublagem como o Vozerio em que os

atores dublam os sons ambientes de uma determinada cena, podendo ser gravado
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individualmente ou em conjunto, e o Voice Over em que voz é sobreposta ao som

original em fraca intensidade, se assemelhando a tradução simultânea em que não

precisa sincronizar com o movimento labial. É importante frisar que dubladores são

profissionais que possuem registro profissional como atores (Behlau, 2005).

Sabe-se que a dublagem acontece em duas etapas: primeiro é traduzido o

roteiro para o idioma solicitado com uma adaptação linguística e até cultural, e em

seguida é feita a gravação em um estúdio, do texto traduzido na voz do ator (Lessa,

2002).

Estima-se que o tempo médio para a dublagem de um longa metragem, ou

seja, um filme com duração mínima de 70 minutos, seja de 13 horas de estúdio

equivalente a aproximadamente dois dias de trabalho, podendo variar de acordo

com o expediente, a complexidade do filme, diretor, o papel do ator e do próprio

dublador. As horas na dublagem são contadas por anéis em que cada anel consiste

em 20 segundos do filme. A hora cheia equivale a 20 anéis, contudo, isso pode se

alterar de acordo com a experiência do dublador (Rocha. Comunicação pessoal).

É de extrema importância ressaltar que tradução simultânea e locução não

são tipos de dublagem e portanto, constituem outras formas de atuação que um ator

pode realizar como um profissional da voz. A dublagem não se restringe a apenas

filmes (longa e curta metragem), ela alcança o mercado de séries, desenhos,

games, realities shows e novelas.

O processo de dublagem é bem variável, normalmente o ator faz testes de

voz para o papel selecionado e o diretor ou o estúdio analisam e decidem a escala

que será feita. No estúdio, o dublador normalmente fica sozinho na cabine em que

escuta pelo fone o áudio original e o retorno da própria voz enquanto dubla a cena.

Considerando esta atuação do dublador, além de cuidar da voz é de extrema

importância a integridade da audição do indivíduo, tanto o sistema auditivo

periférico quanto o central, para que assim execute com excelência o seu trabalho.

De acordo com ASHA (sigla em inglês para American

Speech-Language-Hearing Association), processamento auditivo central é definido

como mecanismos e processos que o sistema nervoso utiliza para decodificar a

informação auditiva, ou seja, a avaliação do processamento auditivo verifica o modo

como o som faz o caminho desde a orelhas externa, média e interna, passando

pelas vias auditivas até o córtex cerebral (Schettini, 2008) e analisa e organiza as

informações  acústicas recebidas.

15



O processamento auditivo central envolve uma série de habilidades tais como

localização e lateralização sonora; discriminação auditiva; reconhecimento de

padrões auditivos; aspectos temporais da audição, incluindo integração temporal,

discriminação temporal, ordenação temporal e mascaramento temporal;

desempenho auditivo em sinais acústicos competitivos (incluindo escuta dicótica); e

desempenho auditivo com sinais acústicos degradados (ASHA, 2005).

O transtorno de processamento auditivo central (TPAC) pode resultar em

distúrbios de aprendizagem, de linguagem e problemas socioemocionais, por essa

razão é de extrema importância uma bateria de avaliação do processamento auditivo

central para averiguar as habilidades auditivas do indivíduo. Nesse caso, entende-se

que os dubladores dependem destas habilidades no dia a dia do seu  trabalho.

Um dos mecanismos mais usados pelo dublador é o da atenção seletiva, que

implica em efetuar uma atividade mental independente dos estímulos ambientais, ou

seja, direcionar a atenção para uma situação enquanto coexistem diversos sons no

ambiente e assim refinar a atenção para o elemento mais importante, visto isso,

quando o dublador atua dublando o personagem em cima do áudio original e do

retorno da sua própria voz.

O treinamento auditivo, visa maximizar a neuroplasticidade auditiva, a qual

consiste em um processo que as células do nosso sistema nervoso se alteram para

uma melhor resposta ao estímulo. Portanto entende-se que o uso constante das

habilidades auditivas pode disparar a neuroplasticidade do indivíduo melhorando os

mecanismos e as habilidades auditivas do processamento auditivo central, como

possivelmente no caso dos dubladores (Silva & Dias, 2014).

Outro aspecto importante a se analisar é o esforço auditivo do dublador.

Apesar das pesquisas sobre esforço auditivo estarem aumentando nos últimos anos,

ainda não existe um consenso sobre sua definição, mas constantemente é descrito

como “a atenção e os recursos cognitivos necessários para compreender a fala”

(Hicks & Tharpe, 2002; Anderson Gosselin & Gagne, 2011; Fraser et al, 2011;

Picou et al, 2011), quer dizer, os mecanismos de atenção e percepção que um

indivíduo dispõe para desempenhar uma tarefa auditiva, em ambientes de escuta

competitiva. O esforço auditivo pode prejudicar atividades cognitivas e levar a

sentimentos de fadiga física, mental e emocional.

Dessa forma, levanta-se a hipótese de que, no caso dos dubladores, a alta

demanda auditiva durante o processo de dublagem faça com que as habilidades
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auditivas sejam aprimoradas. Ademais, questiona-se se estes dubladores

apresentam algum indicativo de esforço auditivo decorrente de sua atividade laboral.
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2. OBJETIVO

Caracterizar as habilidades do processamento auditivo central e analisar o

esforço auditivo em profissionais da dublagem por meio de testes comportamentais e

questionários.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Habilidades auditivas

Na literatura, não foram encontrados estudos que envolvessem os

profissionais da dublagem e o desempenho nos testes de processamento auditivo

central. Desse modo, serão apresentados em ordem cronológica os trabalhos

publicados que relacionaram as habilidades do Processamento Auditivo Central em

outras profissões.

Marins (2004), pesquisou o processamento auditivo central em militares

expostos a elevados níveis de ruído de aeronaves composto por um grupo com

perda auditiva e outro com limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade.

Foram aplicados os testes SSW, Teste de Fala Filtrada e Teste de Padrão de

Frequência (TPF). Quanto ao teste de Fala Filtrada obteve-se desempenho inferior

no grupo com perda auditiva. No teste SSW, ambos os grupos apresentaram

resultados alterados e no TPF não houve diferença nos resultados entre os grupos.

Após a análise de todos os resultado, a autora concluiu que a exposição prolongada

a ruídos tem efeito prejudicial no processamento auditivo central independente da

presença ou não perda auditiva.

Soncini e Costa (2005), analisaram um grupo de músicos da banda de

militares da Aeronáutica e militares sem qualquer experiência musical. Ambos os

grupos foram expostos aos testes Limiar de Reconhecimento de Sentenças no

Silêncio- LRSS e LRSR que apresenta ruído competitivo. Quanto ao teste LRSS não

houve diferença significativa entre os grupos, porém, após a análise do teste LRSR

o grupo com experiência musical obteve desempenho melhor. Assim, a prática

musical mostrou-se uma tarefa que melhora a habilidade de reconhecer a fala em

ambientes com ruído competitivo.

Silva et al. (2006), avaliaram o processamento auditivo central quanto à

decodificação auditiva de 20 operadores de telemarketing com jornada de trabalho

de seis horas diárias e até cinco anos de serviço, além de serem usuários de

headset monoauricular, sem exposição prévia a ruído ocupacional e queixas

características do transtorno do processamento auditivo central. Foram aplicados um

questionário personalizado e testes de Fala Filtrada, Random Gap Detection Test

(RGDT) e Masking Level Difference (MLD). Obteve-se 45% de alteração no RGDT e
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25% no MLD, demonstrando uma relação entre os testes de MLD alterados e o perfil

de atuação no trabalho. Dessa maneira, concluiu-se que as queixas apresentadas

pelos indivíduos relacionadas à dificuldades no processamento auditivo central e o

resultados dos testes, o ambiente de trabalho e a qualidade do equipamento estão

interligadas.

Em estudo realizado por Ishii, Arashiro e Pereira (2006), participaram 78

cantores separados em um grupos que receberem orientação profissional, grupo de

amadores e grupo de amadores desafinados em que todos foram submetidos ao

Teste de Padrão de Frequência Sonora (TPF) e Teste de Detecção Randomizado

(RGDT) para avaliar, respectivamente, ordenação temporal e resolução temporal.

Quanto ao RGDT, não houve diferenças significativas entre os grupos, já quanto ao

TPF foi constatado que o grupo que recebeu orientação profissional possuía

desempenho superior do que os grupos de amadores e de amadores desafinados.

Concluíram que a habilidade de ordenação temporal é mais desenvolvida em

cantores com orientação profissional do que nos demais, assim, o estudo teórico

musical influência em tal habilidade. A exposição à música e ao canto não

apresentaram relação com o desempenho da habilidade de resolução temporal.

Santos, Juchem e Rossi (2008), avaliaram o processamento auditivo de

militares expostos a ruído ocupacional. O grupo era composto por militares que

trabalhavam com revisão e manutenção de aeronaves, e foi dividido em grupo A

com indivíduos sem perda auditiva e grupo B com perda auditiva. A avaliação do

processamento auditivo central foi composta por Teste de Fala Filtrada, Teste

Dicótico de Dissílabos Alternados (SSW) e Teste de Padrão de Frequência (TPF).

Para o Testes de Fala Filtrada e TPF obteve-se resultado inferior para o grupo de

militares com perda auditiva. Quanto ao SSW não apresentou condição diferente

entre os grupos e as orelhas testadas. Portanto com essa pesquisa foi constatado

que não houve diferença significativa entre os grupos e assim, demonstrando que as

alterações auditivas centrais ocorrem antes da perda auditiva periférica, ou seja, a

exposição ao ruído ocupacional interfere no processamento auditivo de militares.

Com foco em identificar o desempenho da habilidade de resolução temporal

em um grupo de violinistas, Nascimento et al. (2010), avaliaram 20 músicos

violinistas como grupo de estudo e como grupo controle 20 não músicos, em que

para ambos além da avaliação audiológica foi aplicado teste Gaps In Noise (GIN).

Foi observado que o desempenho entre os grupos não foi significativo e que o
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tempo de exposição diária a música não constituiu um fator para melhor

desempenho da resolução temporal.

Kuchar e Junqueira (2010), por meio de estudantes universitários estudaram

as consequências do ruído na inteligibilidade de fala em indivíduos expostos à

música eletronicamente amplificada. Foi observado que a inteligibilidade de fala é

prejudicada na presença de ruído competitivo por meio do teste IPRF com a

presença de S/R + 5dB em relação a fala obtendo média de 71% de acertos, sendo

que anteriormente realizado sem a relação S/R era de 100%. Também foi realizado

o mesmo teste após a exposição de 100dB de música eletronicamente amplificada

tendo como média de resposta 65% acertos com a com a presença de S/R + 5dB e

sem o ruído competitivo com média de respostas 99%. Em vista disso, foi observado

que 30% dos participantes apresentaram alteração no IPRF sem ruído competitivo

após a exposição a música e 50% com alteração no IPRF com relação a S/R.

Pode-se concluir que após a exposição a níveis elevados de pressão sonora a

inteligibilidade se altera com um desempenho inferior.

Quental, Colella-Santos e Couto (2014), por meio de três grupos: músicos

com estudo formal, músicos sem estudo informal e não músicos, foi aplicado Teste

de Compreensão de Fala no Ruído denominado como Hearing in Noise Test (HINT).

As autoras concluíram que a experiência musical não influenciou no desempenho na

percepção de fala com ruído competitivo por meio do teste HINT.

No estudo de Silva, Dias e Pereira (2015), no teste Gaps in noise (GIN) que

avalia a habilidade de resolução temporal e Teste de Reconhecimento de Sentenças

na presença de mensagem competitiva (SSI) que avalia habilidade de figura fundo,

foram avaliados 40 indivíduos distribuídos em dois grupos: grupo 1 (dançarinos) e

grupo 2 (não-dançarinos). No Teste SSI (Synthetic Sentence Identification) com

mensagem competitiva contralateral não houve diferença entre ambos os grupos,

quanto à mensagem ipsilateral houve uma pequena diferença sendo que que o

grupo de dançarinos na orelha esquerda apresentaram desempenho inferior em

relação ao grupo de não dançarinos. Quanto ao teste GIN, não obteve-se diferença

quanto à medida do limiar de detecção de gap, porém, os dançarinos apresentaram

melhor percentagem de reconhecimento de gaps à orelha esquerda do que o grupo

de não dançarinos. Assim, os dançarinos apresentaram um desempenho favorável

na habilidade de resolução temporal.
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Ribeiro, Scharlach e Pinheiro (2015), estudaram o processamento temporal

em cantores populares que tocavam ou não instrumentos musicais. A pesquisa foi

realizada com o teste Gaps in noise (GIN) que avalia a habilidade auditiva de

resolução temporal e o Teste de Padrão de Frequência que avalia ordenação

temporal. Durante a análise estatística foi comprovado que os cantores que tocam

instrumentos musicais apresentaram um desempenho significativamente melhor nas

habilidades de resolução  e ordenação temporal.

Villar e Pereira (2017) investigaram as habilidades do processamento auditivo

central de fechamento e figura fundo, com um grupo total de 60 indivíduos sem

perda auditiva, sendo 30 profissionais controle de tráfego aéreo (CTA) e 30

servidores civis e militares. Os profissionais foram todos submetidos ao Teste de

Fala com Ruído e de Identificação de Sentenças Sintéticas em Escuta Monótica

(SSI), além de avaliar fatores relacionados à atenção, comunicação e saúde dos

indivíduos do primeiro grupo. O grupo de CTA apresentou dificuldade para direcionar

a atenção em meio aos ruídos do ambiente de trabalho, maior cansaço e estresse e

obteve melhor desempenho na habilidade de figura fundo do teste SSI.

Camargo (2018), avaliou as habilidades auditivas em 15 indivíduos com

cinco anos ou mais de aprendizado musical formal e 15 sem aprendizado formal.

Foram aplicados os testes Teste Padrão de Duração, Teste de Dissílabos Alternados

(SSW), Limiar Diferencial de Mascaramento (MLD) e Teste Dicótico Consoante

Vogal (TDCV), além de aplicar a Escala de Funcionamento Auditivo (SAB). Ao

analisar os dados coletados observou-se que 33,33% indivíduos com aprendizado

musical formal e 100% dos indivíduos sem este aprendizado apresentaram alguma

alteração nos testes de Processamento Auditivo Central, concluindo que com o

aprendizado musical é possível melhorar as habilidades auditivas de atenção

seletiva e processamento temporal.

Martins-Moreira e Durante (2021), estudaram o teste MLD em 20 militares

pilotos e 20 não pilotos da Força Aérea Brasileira, todos com limiares auditivos

normais. Foi constatado que o grupo de pilotos apresentou um resultado superior no

teste para detectar o sinal em presença de ruído. Foi concluído que os achados

podem ser em decorrência da exposição contínua dos pilotos ao reconhecimento de

fala em ambientes ruidosos, o que os tornaria treinados para comunicação em

ambientes hostis.
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3.2. Esforço auditivo

Na literatura, não foram encontrados estudos que correlacionassem esforço

auditivo em profissionais da dublagem. Dessa maneira, serão apresentados em

ordem cronológica os trabalhos publicados que relacionaram esforço auditivo em

outras profissões.

Silva (2003), estudou o impacto da poluição sonora nos funcionários

(motorista) e passageiros usuários de transporte coletivo do município de Goiânia.

Foi aplicado um questionário em ambos os grupos e obteve-se resultado em que o

ruído do motor é o que mais incomoda, sendo um ponto negativo com porcentagens

semelhantes em ambas aos grupos. Para 25% dos motoristas e 36% dos usuários o

barulho foi um fator de irritabilidade.

Lima (2015), observou em um grupo de militares que realizam atividade de

Motopatrulhamento expostos a ruído advindo do tráfego urbano, rádio comunicador,

sirenes, meio de transporte utilizado e o próprio ruído ambiental que somatizando

pode provocar lesões no sistema auditivo dos policiais. Foi aplicado um questionário

de anamnese em que rastreia condições de saúde e outro sobre a percepção do

ruído ocupacional. Dentre o grupo 4,3% dos policiais apresentaram queixas quanto a

sintomas extra-auditivos como cefaléia, irritação, tontura e insônia, sendo que a

cefaléia é um dos sintomas mais constantes seguidos pela insônia e a irritação dos

indivíduos.

Guijo, Horiuti e Cardoso (2019), tiveram como objetivo mensurar o esforço

auditivo em indivíduos ouvintes em tarefa dupla. Foi aplicada uma medida

comportamental em que primeiro avaliou-se a percepção da fala e em seguida a

memória operacional. As tarefas foram divididas em três etapas: 1) percepção de

fala de logatomas, 2) esforço auditivo e memória operacional e 3) percepção de

sentenças sem sentido. Além de mensurar o esforço auditivo por meio do paradigma

proposto foi possível evidenciar que quanto maior o nível de ruído maior o esforço

auditivo.

Gelardi (2019), analisou o esforço auditivo e a fadiga em pilotos de

radiopatrulha aérea expostos a ruído. Avaliou um grupo de pilotos de helicópteros e

outro de policiais administrativos para comparação. O estudo foi realizado por meio

de um paradigma de dupla tarefa, ou seja, os participantes realizaram duas tarefas

ao mesmo tempo sendo a tarefa primária o reconhecimento de fala em diferentes
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relações de S/R e a segunda tarefa um teste de memória visual. Como tarefa

primária foi utilizado o teste Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Ruído e

como tarefa secundária o Teste Striio de Cores em que avalia a diferença de tempo

para nomear as cores e para ler os nomes das cores. Antes de iniciar as tarefas, os

pilotos responderam a três questões do Speech, Spatial and Qualities of Heating

Scale (SSQ) relativas ao esforço auditivo. Após, foram realizados os testes de dupla

tarefa em foram divididos em etapas: 1) os participantes deveriam repetir cada

sentença sem a presença de ruído e simultaneamente escrever o nome da cor de

cada palavra, 2) em seguida, semelhantemente porém com ruído competitivo em

três diferentes relações de S/R. Ao final, os participantes responderam a um

questionário que avaliava a fadiga. Após a análise dos dados de cada piloto foi

concluído que a dupla tarefa aumentou o cansaço, a dificuldade de concentração, o

nervosismo e o cansaço visual, porém, os resultados do questionário de avaliação

de fadiga não mostrou diferença significativa entre os grupos.
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4. MÉTODOS

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal de São Paulo com o número de aprovação: 4.986.194 (Anexo

1). Os participantes da pesquisa aceitaram a realização de cada procedimento logo

após as orientações e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(Anexo 2).

Trata-se de um estudo transversal e observacional.

4.1. Participantes

A amostra foi composta por 9 participantes com, no mínimo, cinco anos de

experiência como dubladores e que utilizavam o estilo Voice Over nas gravações, e

foram recrutados por meio de contato pessoal da pesquisadora. Os participantes

tinham idades entre 22 e 59 anos, eram do sexo masculino e feminino, com

preferência manual a direita, limiares auditivos dentro do padrão de normalidade,

curvas timpanométricas tipo A, sem queixas em relação a audição e a linguagem.

Para o grupo controle foi utilizado o banco de dados do trabalho de

conclusão de curso, “Caracterização das Habilidades Auditivas de Indivíduos com e

sem Aprendizado Musical Formal”, da Fonoaudióloga Nina Vazquez de Camargo,

fornecidos pela pesquisadora principal do estudo citado, a Prof.ª Dr.ª Daniela Gil.

Esse grupo foi composto por 15 participantes adultos, com idades entre 18 e 27

anos, de ambos os sexos, sem queixas auditivas e de linguagem, com limiares

auditivos dentro do padrão de normalidade e curvas timpanométricas tipo A.

4.2. Procedimentos de avaliação

Foram aplicados dois questionários: a Escala de Funcionamento Auditivo

(SAB) e a Escala de Esforço Auditivo (SSQ 12), por meio de formulário Google. Em

etapa presencial, com aproximadamente duas horas de duração, foram aplicados

testes em uma cabina acústica com a utilização de fones auriculares, no Ambulatório

de Audiologia Clínica do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal

de São Paulo  (UNIFESP/EPM).
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4.2.1. Questionários

a) Escala de Funcionamento Auditivo (SAB)

A escala de funcionamento auditivo (SAB, sigla em inglês para Scale of

Auditory Behaviors) contempla 12 questões relacionadas ao cotidiano do avaliado,

proporcionando informações sobre processamento auditivo central dos pacientes

(Anexo 3). O escore é contabilizado por meio da frequência de ocorrência dos

eventos questionados, isto é, se ocorrerem com muita frequência atribui-se o valor

de 1 ponto; quase sempre, 2 pontos, algumas vezes, 3 pontos, eventos esporádicos

recebem a pontuação de 4 e aqueles que nunca acontecem, 5 pontos.

Ao final do questionário, a pontuação é somada e resulta em um escore que

pode variar de 12 a 60 pontos. De acordo com os autores do questionário, uma

pontuação por volta da média de 46 pontos indica comportamento auditivo típico,

uma pontuação inferior a 35 pontos indica a necessidade de avaliação de

processamento auditivo, e valores menores que 30 pontos já apresentam a

indicação de um possível transtorno do processamento auditivo central.

b) Escala de Esforço Auditivo (SSQ 12)

O questionário Escala de Esforço Auditivo (SSQ - sigla em inglês para

Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale - 12) investiga a experiência

subjetiva e quantifica as inabilidades de escuta em situações de comunicação

(Miranda-Gonsalez, Almeida, 2017). Este questionário foi aplicado apenas no grupo

de dubladores (Anexo 4).

A escala utilizada é derivada da versão que contém 49 itens, isto é, a versão

reduzida com 12 questões. Esta versão segue a mesma organização da escala

original, dividida em três subescalas (audição para a fala, audição espacial e

qualidade da audição), que mensuram a audição do indivíduo em diversos contextos

de escuta. Essas situações de escuta envolvem alguns aspectos, como: percepção

da fala no silêncio e no ruído, fala na presença de fala, escuta de múltiplos fluxos de

fala, localização, distância e movimento, segregação, identificação de sons,

qualidade e naturalidade e esforço de escuta.
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A primeira parte refere-se à localização de eventos acústicos em diferentes

direções, distâncias e movimentos. A segunda parte refere-se à experiência auditiva

em relação à diferença dos sons e como identificar e reconhecer estes sons com

clareza e naturalidade. A terceira parte refere-se ao esforço de escuta do indivíduo.

As respostas das perguntas variam de 0 a 10, em que 10 significa que não

apresentavam dificuldade em escutar o que estava sendo descrito e 0 significa que

eram incapazes de escutar na situação apresentada. Também existe a opção “não

aplicável” para o caso de perguntas que não refletirem a rotina do voluntário.

4.2.2. Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo Central

a) Limiar Diferencial de Mascaramento (MLD)

O MLD (Anexo 5) é um teste que avalia a habilidade de interação binaural,

ou seja, a capacidade do indivíduo em processar informações auditivas diferentes,

não simultâneas e complementares.

Nesse teste, apresentam-se 33 segmentos de ruído de banda estreita na

orelha por no mínimo três segundos, com um tom puro de 500Hz. Se o participante

ouvir somente o ruído em determinado segmento, a resposta esperada é “não”, mas,

se ouvir o tom em meio ao ruído mesmo que em fraca intensidade, a resposta

esperada é “sim”. O teste é constituído por três condições a depender da fase do

ruído: ruído em fase, ruído fora de fase e situações controle.

O teste é realizado em ambas as orelhas simultaneamente, na intensidade de

50 dB NS.

O desempenho é analisado pela soma das vezes em que o paciente

respondeu “sim” ao ouvir o tom, e para cada uma das condições distintas durante o

teste. O MLD é o resultado da diferença, em dB, entre os escores nas condições de

sinal ruído homofásico e sinal ruído antifásico.

Para adultos, é considerado normal um MDL de no mínimo 10 dB.

b) Teste de Dissílabos Alternados (SSW)

O teste SSW (sigla em inglês para Staggered Spondaic Word Test) (Anexo 6)

é um teste de escuta dicótica, ou seja, apresenta estímulos diferentes apresentados
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simultaneamente, um em cada orelha. Esse teste avalia a habilidade auditiva de

figura fundo para palavras, ordenação temporal para sons e o mecanismo fisiológico

de atenção seletiva e processamento temporal.

É realizado na intensidade de 50 dB NS, em relação à média tritonal dos

limiares auditivos nas frequências de 500, 1000 Hz e 2000 Hz. É composto por 40

itens, cada um com quatro palavras dissílabas, resultando em 160

palavras-estímulos. O paciente é instruído a repetir as palavras na ordem de

apresentação das mesmas.

Para a análise quantitativa, adultos e crianças maiores de 9 anos de idade,

tem-se como padrão de normalidade, tanto para orelha direita e orelha esquerda, na

condição de escuta competitiva, no mínimo 90% de acertos.

c) Teste Dicótico Consoante Vogal (TDCV) – Etapa de  Atenção Livre

O TDCV (Anexo 7) é realizado por meio da apresentação de pares de sílabas

(PA, TA, CA, BA, DA, GA), uma em cada orelha. Esse teste avalia a habilidade de

figura fundo para sons verbais e o mecanismo fisiológico de atenção seletiva.

Na etapa de atenção livre, o indivíduo escutou uma lista de doze pares de

sílabas e foi solicitado que repetisse uma delas a sua escolha. O teste foi realizado

em 50 dB NS, considerando a média dos limiares das frequências de 500, 1000 e

2000 Hz.

Os critérios de normalidade para adultos são: ter menos que cinco erros, 10

ou mais acertos na orelha direita e nove ou menos acertos na orelha esquerda,

totalizando 19 sílabas corretas, no mínimo. Na orelha direita, o número de acertos

deve ser igual ou maior que 10, uma vez que espera-se vantagem da orelha direita.

d) Teste de Padrão de Duração (TPD)

O TPD (Anexo 8) consiste em um teste de ordenação temporal complexa em

que são apresentados a três tons que se diferenciam pela duração: tons puros

longos (L) (500ms) e curtos (C) (250ms), com intervalo inter estímulo de 300ms,

sendo o intervalo padrão de 6 segundos entre os tons. A frequência dos estímulos é

de 1000Hz, apresentados a 50 dB NS. A composição dos tons gera seis
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possibilidades de estímulos: LLC, LCL, LCC, CLL, CLC e CCL. Os estímulos foram

apresentados  binauralmente.

Para fim de resposta, o indivíduo foi solicitado a nomear sequência de tons.

O critério de normalidade estipulado é de, no mínimo, 83% de acertos

(Corazza, 1998).
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5. MÉTODO ESTATÍSTICO

Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados em planilhas e

enviados para análise estatística realizada por um profissional da área.

Para 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.

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 segmentos

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.
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6. RESULTADOS

Os resultados da presente pesquisa serão apresentados em três partes:

6.1. Caracterização da amostra;

6.2. Análise dos questionários aplicados;

6.3. Análise do desempenho nos testes comportamentais de PAC.

6.1. Caracterização da amostra

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto à idade (anos) nos grupos.

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

L Inf L Sup

Dubladores 9 35,56 34,00 11,91 22,00 59,00 28,78 43,22

Grupo

Controle
15 22,47 22,00 2,72 18,00 27,00 21,20 23,80

Legenda: N: Número; DP: Desvio Padrão; Mín: Mínimo; Máx: Máximo; IC: Intervalo

de Confiança; L Inf: Limite Inferior; L Sup: Limite Superior.

Na tabela 1, observou-se que houve diferença entre as idades dos dubladores

com média de 35,56 anos (mínimo 22 anos e máximo 59 anos), enquanto não houve

diferença significativa no grupo controle com média de 22,47 anos (mínimo 18 anos

e máximo 27 anos).
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Gráfico 1. Quantidade de anos como profissionais da dublagem.

Gráfico 2. Frequência média de trabalho semanal no grupo de dubladores.

Nos gráficos 1 e 2, foram descritos que a maior parte dos participantes

profissionais da dublagem trabalhavam na área há mais de 10 anos e gravavam

semanalmente, em média, mais de 20 horas.
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6.2. Análise dos questionários aplicados

Tabela 2. Desempenho no questionário SSQ - 12 (Speech, Spatial and Qualities of

Hearing Scale), por questões, aplicado no grupo de dubladores.

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

L Inf L Sup

Questão 1 Dubladores 9 7,89 9,00 2,93 2,00 10,00 6,00 9,56

Questão 2 Dubladores 9 6,00 7,00 2,06 1,00 8,00 4,56 7,11

Questão 3 Dubladores 9 7,89 8,00 2,26 3,00 10,00 6,44 9,22

Questão 4 Dubladores 9 7,67 8,00 2,45 4,00 10,00 6,11 9,00

Questão 5 Dubladores 9 7,56 8,00 2,60 3,00 10,00 5,78 9,11

Questão 6 Dubladores 9 7,89 8,00 2,20 4,00 10,00 6,44 9,11

Questão 7 Dubladores 9 7,56 8,00 2,13 4,00 10,00 6,11 8,89

Questão 8 Dubladores 9 8,67 9,00 2,00 4,00 10,00 7,33 9,67

Questão 9 Dubladores 9 3,44 4,00 1,33 1,00 5,00 2,56 4,22

Questão 10 Dubladores 9 7,89 8,00 2,15 3,00 10,00 6,33 9,00

Questão 11 Dubladores 9 7,78 8,00 2,22 5,00 10,00 6,33 9,00

Questão 12 Dubladores 9 4,67 5,00 2,96 1,00 10,00 2,89 6,44

Total Dubladores 9 84,89 92,00 17,92 54,00 101,00 72,34 95,00

Legenda: SSQ: Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale.

Na tabela 2 foi apresentado o desempenho por questões do questionário

SSQ-12, podendo-se pontuação média mais baixa na questão 9 com 3,44 e na

questão 12 com 4,67 correspondente às perguntas, respectivamente, “Quando você

ouve música, consegue distinguir quais instrumentos estão tocando?” e “Você tem

que se concentrar muito quando está escutando alguém ou alguma coisa?”.
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Tabela 3. Desempenho no questionário SAB (Scale of Auditory Behaviors) por

questões aplicado no grupo de dubladores.

Grupos

Muita

frequência

Quase

sempre

Algumas

vezes
Esporádico Nunca

N
Freq
(%)

N
Freq
(%)

N
Freq
(%)

N
Freq
(%)

N
Freq
(%)

Questão 1 Dubladores 2 22,2 0 0,0 4 44,4 3 33,3 0 0,0

Questão 2 Dubladores 1 11,1 0 0,0 1 11,1 6 66,7 1 11,1

Questão 3 Dubladores 0 0,0 2 22,2 0 0,0 3 33,3 4 44,4

Questão 4 Dubladores 0 0,0 0 0,0 1 11,1 6 66,7 2 22,2

Questão 5 Dubladores 0 0,0 1 11,1 1 11,1 4 44,4 3 33,3

Questão 6 Dubladores 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 6 66,7

Questão 7 Dubladores 1 11,1 1 11,1 1 11,1 6 66,7 0 0,0

Questão 8 Dubladores 3 33,3 0 0,0 4 44,4 1 11,1 1 11,1

Questão 9 Dubladores 1 11,1 0 0,0 2 22,2 3 33,3 3 33,3

Questão 10 Dubladores 1 11,1 2 22,2 3 33,3 3 33,3 0 0,0

Questão 11 Dubladores 2 22,2 0 0,0 3 33,3 4 44,4 0 0,0

Questão 12 Dubladores 1 11,1 1 11,1 4 44,4 1 11,1 2 22,2

Legenda: SAB: Scale of Auditory Behaviors.

Quanto a tabela 3, é importante ressaltar que houve um maior número de

respostas em determinada alternativa na questão 2 (Não entender bem quando

falam mais rápido), questão 4 (Dificuldade na identificação e discriminação dos sons

da fala), questão 6 (Fraca habilidade de leitura) e questão 7 (Pede para repetir as

coisas) em que 6 participantes (66,7%) assinalaram a mesma resposta com variação

de Esporadicamente e Nunca (apenas para a questão 6).
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Tabela 4. Comparação do Escore total do questionário SAB (Scale of Auditory

Behaviors) entre o grupo de dubladores e grupo controle.

Grupos N Média
p-valor1

Dubladores e Grupo
controle

Escore
Total

Dubladores 9 42,89
0,037*

Controle 15 50,87

Legenda: 1: Teste estatístico: T-Student independente; *: Valor de significância de

p-valor.

Na tabela 4, observou-se diferença significativa na comparação entre

dubladores e grupo controle (p=0,037) decorrente ao maior desempenho médio para

o grupo controle (50,87) em comparação com o grupo de dubladores (42,89).

6.3. Análise do desempenho nos testes procedimentos comportamentais
de PAC selecionados

Tabela 5. Descrição do desempenho do grupo de dubladores no teste MLD-

Masking Level Difference, em dB.

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

L Inf L Sup

MLD
(dB)

Dubladores 9 9,33 10 2,00 6,00 12,00 8,00 10,44

Legenda: DP - Desvio Padrão; IC - Intervalo de Confiança; L Inf - Limite Inferior; L

Sup - Limite Superior; MLD - Masking Level Difference - Limiar Diferencial de

Mascaramento;
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Na tabela 5, são apresentados os dados quantitativos do grupo de dubladores

no teste MLD.

Tabela 6. Desempenho quantitativo nos testes comportamentais do processamento

auditivo central no grupo de dubladores.

Grupo N Média Mediana DP Mín Máx

IC (95%)

L
Inf

L Sup

SSW OD Dubladores 9 96,39% 97,50% 4,35% 87,50% 100,00%
93,33

%

98,89

%

SSW OE Dubladores 9 95,56% 95,00% 4,47% 87,50% 100,00%
92,50

%

98,06

%

TPD Dubladores 9 95,54% 100,00% 5,54% 83,30% 100,00%
91,83

%

98,52

%

TDCV
OD

Dubladores 9 41,66% 41,66% 14,58% 25,00% 70,83%
32,88

%

51,38

%

TDCV
OE

Dubladores 9 28,23% 29,16% 7,44% 16,66% 41,66%
23,60

%

32,86

%

TDCV
Erros

Dubladores 9 28,70% 29,16% 13,09% 4,16% 50,00%
20,37

%

36,57

%

Na tabela 6 estão dispostos os dados do desempenho dos participantes do

grupo estudado em cada teste comportamental aplicado. Em vista disso, foi

observada uma média superior de acertos no teste SSW em ambas as orelhas e

uma média inferior de acertos no teste TDCV principalmente na orelha esquerda

quanto aos demais testes.
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Tabela 7. Desempenho qualitativo da avaliação do processamento auditivo central e

comparação entre o grupo de dubladores e o grupo controle.

Classificação

Dubladores
Grupo
Controle

p-valor1

Dubladores
Grupo
Controle

N
Freq
(%)

N Freq (%)

SSW
Normal 2 22,2 10 66,7

0,461
Alterado 7 77,8 5 33,3

TPD
Normal 9 100,0 13 86,7

0,380
Alterado 0 0,0 2 13,3

MLD
Normal 5 55,6 4 26,7

0,157
Alterado 4 44,4 11 73,3

TDCV
Normal 3 33,3 5 33,3

0,668
Alterado 6 66,7 10 66,7

Legenda: Freq - Frequência; 1: Teste estatístico: Qui-quadrado de Pearson ou

Extensão do teste Exato de Fisher; *: Valor de significância de p-valor; **: Valor de

tendência à significância de p-valor; - x -: não foi possível utilizar a estatística.

Na tabela 7 foi descrita a análise qualitativa dos testes comportamentais do

processamento auditivo central nos grupos estudados. Não foram observadas

diferenças estatisticamente significantes entre os testes aplicados, mas foi

observado no grupo de dubladores maior número de alteração no teste SSW com

77,8% e sem alteração no teste TPD com 0% em já em comparação ao grupo

controle com 13,3% no mesmo teste. Quanto ao grupo de não dubladores, no teste

MLD foi observado maior número de alterações com média de 73,3%.
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Tabela 8. Comparação do desempenho na avaliação de processamento auditivo

central entre o grupo de dubladores e o grupo controle.

Grupo N Média
p-valor1

Dubladores e Grupo
controle

SSW OD
%acertos

Dubladores 9 96,39%
0,393

Controle 15 94,83%

SSW OE
% acertos

Dubladores 9 95,56%
0,433

Controle 15 94,00%

TPD
%acertos

Dubladores 9 95,54%
0,371

Controle 15 93,40%

MLD (dB)
Dubladores 9 9,33

0,067**
Controle 15 7,33

TDCV OD
%acertos

Dubladores 9 41,66%
0,293

Controle 15 46,65%

TDCV OE
%acertos

Dubladores 9 28,23%
0,713

Controle 15 29,70%

TDCV
%Erros

Dubladores 9 28,70%
0,212

Controle 15 23,60%

Legenda: 1: Teste estatístico: T-Student independente; *: Valor de significância de

p-valor; **: Valor de tendência à significância de p-valor.

Na tabela 8 foram comparados os testes aplicados em ambos os grupos:

dubladores e controle. As diferenças apontadas na tabela revelaram uma diferença

tendenciosa por maior desempenho médio no grupo de dubladores para o MLD

(9,33 dB) em comparação ao grupo controle (7,33 dB).
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7. DISCUSSÃO

No presente capítulo, serão apontadas as análises críticas dos resultados

comparadas com a literatura especializada, sempre que possível, utilizando a

mesma divisão do capítulo anterior.

7.1. Caracterização da amostra

Na Tabela 1 foi apresentada a caracterização da amostra quanto à variável

idade em comparação ao grupo estudo e grupo controle. Não houve diferença

significativa entre os grupos, porém, eles se diferem entre as idades, pois para o

grupo de dubladores não houve imposição de uma idade limite para a participação

da pesquisa tendo assim, uma variação grande no valor mínimo e máximo de idade.

Já no grupo controle não houve diferença entre os valores mínimos e máximos de

idade, pois na participação do estudo inicial obteve- se pareamento entre os

participantes.

Os Gráficos 1 e 2 revelaram a caracterização quanto aos anos de carreira na

dublagem e a frequência semanal em horas que cada profissional grava.

Observou-se que a maioria dos participantes trabalhava na área há mais de 10 anos

e despendiam, em média, 20 horas semanais, o esperado devido aos pré-requisitos

de inclusão na amostra.

7.2. Análise dos questionários aplicados

Quanto à análise das respostas do questionário SSQ - 12 (Speech, Spatial

and Qualities of Hearing Scale) que foi aplicado apenas no grupo de dubladores, é

importante ressaltar que quanto mais respostas se aproximam do 0 significa que são

incapazes de escutar na situação apresentada e mais perto do 10 não apresentam

dificuldade na situação em questão. Dessa maneira, na Tabela 2, observou-se que

apenas em duas questões houve média inferior às demais e mais próximas do valor

0. A questão 9, “Quando você ouve música, consegue distinguir quais instrumentos

estão tocando?” e a questão 12, “Você tem que se concentrar muito quando está

escutando alguém ou alguma coisa?”. Dessa maneira, pode-se inferir que os
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dubladores apresentaram dificuldade em discriminar instrumentos musicais e em

realizar tarefas de figura fundo.

Em relação à Escala de Funcionamento Auditivo - SAB (Tabela 4) foi

evidenciado que o grupo de dubladores apresentou um escore total inferior ao grupo

controle. Esse resultado indicou que os dubladores apresentaram uma

autopercepção da audição mais refinada do que o grupo controle nas situações

apresentadas, principalmente porque muitas questões possuíam o mesmo princípio

das gravações. Isso pode ser ser comprovado na Tabela 3, onde foram apontadas

as alternativas mais assinaladas pelos dubladores que contemplavam situações de

fala rápida, discriminação da fala, habilidade de leitura e baixa solicitação na

repetição de fala, sendo esses episódios e características de extrema relevância no

momento de gravação do dublador. O mesmo foi encontrado com músicos com

aprendizado formal (Camargo, 2018), pois o grupo apresentou percepção mais

crítica quanto a audição, por ser também, um instrumento de trabalho. Entretanto,

apenas dois dubladores apresentaram pontuação inferior a 30 pontos, o que indica

um possível transtorno do processamento auditivo central.

É importante ressaltar que o teste foi validado em crianças e, dessa maneira,

a maioria dos estudos são realizados com essa população e não com adultos, como

no presente trabalho. Caso haja validação do questionário SAB em adultos, é

possível que ocorram mudanças nos parâmetros de nota de corte já padronizados e

aplicados na presente pesquisa.

7.3. Análise do desempenho nos testes comportamentais de PAC

A Tabela 5 apresentou o resultado do teste Limiar Diferencial de

Mascaramento (MLD), o qual avalia a integração binaural. O grupo de dubladores

apresentou uma média de 9,33 dB sendo inferior ao padrão de normalidade de

normalidade para adultos, 10dB (Wilson, 2003).

Na Tabela 6, os dados apresentados demonstraram uma média superior no

teste SSW,o qual avalia as habilidades de figura fundo e ordenação temporal, e uma

média inferior no teste TDCV, que também avalia a habilidade figura fundo, . Na

tabela 7 foi observada a análise qualitativa dos testes de processamento auditivo

central aplicados. Foi observado no grupo de dubladores um melhor desempenho

nos testes TPD, MLD e com mesmo desempenho no teste TDCV entre ambos os
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grupos. Da mesma maneira, ao comparar os testes entre os dubladores e o grupo

controle, também observou-se um desempenho médio melhor no teste MLD nos

profissionais da dublagem.

No caso de pilotos militares com limiares normais foi observado em um

estudo (Martins-Moreira e Durante, 2021) que houve melhores resultados no teste

MLD do que o grupo controle. Concluiu-se que isso pode acontecer em decorrência

da exposição contínua ao reconhecimento de fala em ambientes com escuta

competitiva, semelhante ao presente estudo, o que torna estes grupos mais hábeis

para ignorar o ruído em situações comunicativas.

Pode-se presumir por meio deste estudo que, devido à pequena quantidade

de participantes da amostra do grupo de dubladores, resultou-se em uma diferença

estatisticamente insignificante. Caso o estudo tivesse uma amostra maior, o

resultado poderia ter sido diferente.
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8. CONCLUSÃO

A partir da análise crítica dos resultados deste estudo conclui-se:

Dubladores apresentam transtorno do processamento auditivo central

envolvendo as habilidades auditivas de figura fundo e interação binaural;

Dubladores não apresentam alterações quanto à ordenação temporal

complexa;

Dubladores não apresentam esforço auditivo;

Dubladores apresentam pior desempenho no questionário de auto-avaliação

sobre comportamento auditivo.
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ANEXOS

Anexo 1. Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) para o grupo de dubladores a
participar da pesquisa “CARACTERIZAÇÃO DAS HABILIDADES AUDITIVAS E ANÁLISE
DE ESFORÇO AUDITIVO EM DUBLADORES”, que será realizada pela graduanda de
Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina
Marília Alves Gomes, orientada pela docente, Prof.ª Dr.ª Daniela Gil, responsável pelo
projeto.

Para participar como voluntário é necessário ser maior de 18 anos, do sexos
masculino ou feminino, preferência manual direta, com limiares auditivos entre 250 e 8000
Hz inferiores a 25dBNA e logoaudiometria dentro do padrão da normalidade, curvas
timpanométricas tipo A, com no mínimo cinco anos de experiência como dubladores que
utiliza o estilo Voice Over, sem queixas em  relação a audição e a linguagem.

O processamento auditivo é o mecanismo como o nosso cérebro interpreta um
estímulo auditivo. Os dubladores fazem um grande uso das habilidades do processamento
auditivo devido o processo de Voice Over em que o ator dentro do estúdio dubla ouvindo o
áudio original da cena. Além disso, do esforço auditivo pode decorrer do ruído constante
durante o processo de dublagem.

O objetivo desse estudo é analisar seu desempenho em alguns testes de
Processamento Auditivo Central. Queremos entender como o uso das habilidades auditivas
em sua profissão pode repercutir nos testes que utilizamos para avaliar estas habilidades,
além de identificar se existe algum esforço auditivo durante suas jornadas  de trabalho.

A pesquisa ocorrerá em duas etapas, uma por via online na que você assinará o
termo “Concordo”, na qual atesta que concorda com a participação como voluntário (a) da
pesquisa, além de ser entregue na etapa presencial para assinatura. Além disso,
preencherá dois questionários referentes a sua audição e situações de escuta e
comunicação. Você receberá as respostas dos questionários por e-mail e é de extrema
importância que as guarde também como documentos.

A segunda parte da pesquisa será realizada no Ambulatório de Audiologia Clínica e
terá duração de uma hora. Você deverá comparecer ao Ambulatório de Audiologia e será
submetido a quatro exames para sabermos como está seu processamento auditivo. Mas
antes disso, você responderá a algumas perguntas para  saber sobre a sua saúde em geral.

Na avaliação do processamento auditivo, você será acomodado dentro de uma
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cabina acústica e os fones auriculares serão adaptados sobre suas orelhas, e você ouvirá
os testes gravados em mídia digital.

Durante os testes, existe um risco mínimo de incômodo com o posicionamento dos
fones, pois os mesmos devem ser bem ajustados.

Com a participação na pesquisa, você poderá obter informações sobre a sua
audição, mais especificamente sobre suas habilidades auditivas, uma vez que será
submetido a uma bateria de testes para avaliá-las

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Prof.a
Dra. Daniela Gil, que pode ser encontrada no endereço Rua Botucatu, 802, telefone: (11)
5548-7500. A aluna e orientanda Marília Alves Gomes, pode ser contatada no telefone (11)
9 8630- 2201. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética dessa pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) Rua Botucatu, 740, Vila
Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de atendimento telefônico e
presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. E-mail: cep@unifesp.br.
Telefones: (11) 5571-1062; (11) 5539-7162.

As informações obtidas neste estudo, serão analisadas em conjunto com as
de outros voluntários, não sendo divulgada a sua identificação ou de outros
pacientes em nenhum momento.

É totalmente garantida a liberdade de retirar o consentimento a qualquer
momento e deixar de participar do estudo sem penalização alguma à continuidade de
seu tratamento na Instituição.

A pesquisadora garante que todos os dados obtidos e material coletado só
serão utilizados neste estudo, apresentando risco mínimo de vazamento de dados.

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal, você terá garantido o direito a
tratamento imediato e gratuito na Instituição. E se o dano for decorrente da pesquisa,
você terá direito a indenização determinada por lei.

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo,
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada
à sua participação, exceto pelo ressarcimento dos gastos relacionados a transporte e
alimentação para a participação na pesquisa.

A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas
as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados
gerais do estudo. Quando o estudo for finalizado, você será informado sobre os
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principais resultados e conclusões obtidas no estudo.

Este documento será também entregue na etapa presencial e deverá ser
assinado, e rubricado em todas as páginas por você e pelo pesquisador. Uma via será
entregue para que você tenha em mãos e  possa consultar sempre que necessário.

São Paulo, _______ de _______________________ de 2021

____________________________                             __________________________
Assinatura Participante                                              Assinatura Pesquisador
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Anexo 3. Escala de Funcionamento Auditivo (SAB)
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Anexo 4. Escala de Esforço Auditivo (SSQ 12)

1.Você está falando com alguém em uma sala em que há uma televisão ligada.Sem abaixar o volume da televisão, você
consegue acompanhar  o que diz a pessoa que conversa com você?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

2. Você está ouvindo alguém que fala com você e, ao mesmo tempo, tenta acompanhar as notícias na televisão. Você
consegue acompanhar  o que ambos estão falando?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

3. Você está conversando com alguém em uma sala em que há muitas pessoas falando. Você consegue acompanhar o que
diz a pessoa que  conversa com você?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

4.Você está em um grupo de mais ou menos 5 pessoas, em um restaurante movimentado.Você consegue ver cada um do
grupo.Você consegue  acompanhar a conversa?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

5. Você está em um grupo e a conversa muda de uma pessoa para outra. Você consegue acompanhar com facilidade a
conversa, sem perder  o início do que cada pessoa fala?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

6. Você está ao ar livre. Um cachorro late bem forte. Você pode dizer imediatamente onde ele está, sem precisar olhar?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica
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7. Você consegue dizer o quanto um ônibus ou um caminhão está longe, a partir do seu som?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

8. Você consegue dizer, a partir do som, se um ônibus ou caminhão está vindo em sua direção ou está se afastando?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

9. Quando você ouve mais do que um som ao mesmo tempo, você tem a impressão de que parece ser um único som
misturado?

Misturado Não misturado
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|......

.........|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

9. Quando você ouve mais do que um som ao mesmo tempo, você tem a impressão de que parece ser um único som
misturado?

Misturado Não misturado
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|......

.........|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

10. Quando você ouve música, consegue distinguir quais instrumentos estão tocando?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

11. Os sons do dia a dia que você consegue ouvir com facilidade são claros (não turvos)?

De modo algum Perfeitamente
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não se aplica

12. Você tem que se concentrar muito quando está escutando alguém ou alguma coisa?

Precisa se Não precisa concentrar muito se concentrar
|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|...............|

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Não se aplica
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Anexo 5. 500Hz Masking-Level Difference

Habilidade auditiva: Interação binaural.

Instrução: Você vai ouvir uma chuva e às vezes um apito junto que parece uma

sirene. Quando ouvir o apito você fala “sim” e quando for só a chuva você fala “não”.
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Critério de Normalidade:

7 e 8 anos = 07 dB (Gicov e col., 2015)

A partir de 09 anos ≥ 10 dB (Wilson, 2003; Mendes e col., 2017)
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Anexo 6. Teste de Dissílabos Alternados (SSW)

Habilidade auditiva: Figura fundo para sons verbais e Ordenação Temporal

complexa.

Instrução: Você vai ouvir quatro palavras. Espere até que todas sejam ditas e em

seguida, repita na mesma ordem em que as ouviu.

A B C D E F G H
DNC DC EC ENC E I ENC EC DC DNC E I

1 bota fora pega fogo 2 noite negra sala clara

3 cara vela roupa suja 4 minha nora nossa filha

5 água limpa tarde fresca 6 vaga lume mori bundo

7 joga fora chuta bola 8 cerca viva milho verde

9 ponto morto vento fraco 10 bola grande rosa murcha

11 porta lápis bela jóia 12 ovo mole peixe fresco

13 rapa tudo cara dura 14 caixa alta braço forte

15 malha grossa caldo quente 16 queijo podre figo seco

17 boa pinta muito prosa 18 grande venda outra coisa

19 faixa branca pele preta 20 porta mala uma luva

21 vila rica ama velha 22 lua nova taça cheia

23 gente grande vida boa 24 entre logo bela vista

25 contra bando homem baixo 26 auto móvel não me peça

27 poço raso prato fundo 28 sono calmo pena leve

29 pêra dura coco doce 30 folha verde mosca morta

31 padre nosso dia santo 32 meio a meio lindo dia

33 leite branco sopa quente 34 cala frio bate boca

35 quinz
e

dias oito anos 36 sobre tudo nosso nome

37 queda livre copo d’água 38 desde quand
o

hoje cedo

39 lava louça guarda roupa 40 vira volta meia lata
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Número Total de Erros

Início do
teste DNC DC EC ENC

OD A B C D
OE H G F E

TOTAL

2. SSW – S 3. SSW – C (só para perda auditiva)
COND DN

C
DC EC ENC COND DN

C
DC EC ENC

Total
Erros

SSW
% erros

Multipli
c

X
2,5

X 2,5 X 2,5 X 2,5 IPRF
% erros

SSW –
S
% erros

SSW – C
% erros

Orelha OD OE Orelha OD OE
SSW –
S
% erros

SSW – C
% erros

Total Total
SSW –
S
% erros

SSW – C
% erros

OD: __________ acertos OE: __________ acertos Grau: ____________________

1 - Efeito Auditivo: 2 - Efeito de Ordem:

OD OE 1ªs
pals.

2ªs
pals.

a + b
+ c +
d

e + f
+ g +
h

Total
erros

a + b + e
+ f

c + d + g
+ h

Total
erros

TOTAL
ERRO
S

(    ) B/A
(    ) A/B

TOTAL
ERRO
S

(    ) B/A
(    ) A/B

(    ) NS (    ) NS

3 - Inversões: 4 - Padrão de Resposta Tipo A:

Critério de normalidade

DC EC EA EO Inversões Tipo A

6 anos ≥ 70% ≥ 55% [- 8 a + 6 ] [- 4 a + 10 ] 5 6
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7 anos ≥ 75% ≥ 65% [- 8 a + 6 ] [- 4 a + 10 ] 5 6

8 anos ≥ 80% ≥ 75% [- 6 a + 4 ] [- 4 a + 3 ] 5 3

≥ 9 anos ≥ 90% ≥ 90% [- 4 a + 4 ] [- 3 a + 3 ] 1 3

Classificação quanto ao grau (≥ 9
anos)
Normal ≥ 90% de acertos
Leve 80% a 89% de

acertos
Moderado 60% a 79% de

acertos
Severo ≤ 59% de acertos

Anexo 7. TESTE DICÓTICO CONSOANTE – VOGAL (Pereira, Schochat, 1997)

Habilidade auditiva: Figura fundo para sons verbais
Instrução: Você ouvirá duas sílabas simultaneamente, em seguida escolha uma e
repita.

Atenção Livre Atenção Direita Atenção Esquerda

E D E D E D

1 GA TA GA TA GA TA

2 BA GA BA GA BA GA

3 TA CA TA CA TA CA

4 BA DA BA DA BA DA

5 DA GA DA GA DA GA

6 TA BA TA BA TA BA

7 CA DA CA DA CA DA

8 GA PA GA PA GA PA

9 PA CA PA CA PA CA

10 CA BA CA BA CA BA

11 DA PA DA PA DA PA

12 PA TA PA TA PA TA

Atenção Livre Atenção Direita Atenção Esquerda

D E D E D E

1 GA TA GA TA GA TA

2 BA GA BA GA BA GA
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3 TA CA TA CA TA CA

4 BA DA BA DA BA DA

5 DA GA DA GA DA GA

6 TA BA TA BA TA BA

7 CA DA CA DA CA DA

8 GA PA GA PA GA PA

9 PA CA PA CA PA CA

10 CA BA CA BA CA BA

11 DA PA DA PA DA PA

12 PA TA PA TA PA TA

Atenção Livre: OD _______ OE _______ erros _______
Atenção Direita: OD _______ OE _______ erros _______
Atenção Esquerda: OD _______ OE _______ erros _______

Faixa etária TDCV Número mínimo de acertos Número máximo de
erros

OD OE
7 anos Atenção

livre 1
7 3 8

Atenção
direita 1

7 4 7

Atenção
esquerda

7 4 6

8 – 12 anos Atenção
livre 1

8 4 6

Atenção
direita 1

8 3 6

Atenção
esquerda

7 6 6

1
Espera-se
VOD

≥12 anos Atenção
livre

19 acertos e VOD 5

Atenção
direita

Acertar 2 ou mais sílabas à
D, em relação à atenção
livre

5

Atenção
esquerda

Acertar 4 ou mais sílabas à
E, em relação à atenção
livre

5
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Anexo 8. TESTE DE PADRÃO DE DURAÇÃO (Frank Musiek)
L: 500 ms, 1000Hz; C: 250 ms, 1000Hz

Habilidade auditiva: Ordenação Temporal
Instrução: Você ouvirá 3 sons que podem ser longo ou curto. Depois de escutar
deve imitar os que ouviu.

Treino: 1. LCL 2. LLC 3. CLL 4. LLC 5 CCL 6. CLL

NOMEAÇÃO HUMMING

1 LLC 31 CLL
2 LCC 32 LCC
3 CCL 33 CCL
4 CLL 34 LCL
5 CCL 35 LLC
6 LCC 36 CLL
7 CLL 37 LCC
8 LCL 38 CLL
9 LCC 39 CLC
10 LLC 40 CCL
11 LCC 41 LCC
12 CLC 42 LLC
13 LLC 43 CLL
14 LLC 44 LCL
15 CCL 45 LCC
16 CLL 46 LCL
17 CLC 47 CLC
18 LLC 48 CLC
19 LLC 49 CCL
20 LCL 50 CCL
21 CCL 51 CLC
22 LCC 52 LCL
23 CLC 53 LCL
24 LCL 54 CLC
25 CLC 55 LLC
26 CCL 56 LCC
27 CLC 57 LCL
28 CCL 58 LCC
29 CLC 59 CLL
30 LCL 60 CLL
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Nomeação Humming
OD
OE
Binaural

Faixa etária Critério de
normalidade

Modalidade

10 e 11 anos ≥ 83% de
acertos

Humming

10 e 11 anos ≥ 76% de
acertos

Nomeação

≥ 12 anos ≥ 83% de
acertos

Nomeação =
Humming
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