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Resumo 
 

Objetivos: Padronizar o teste de identificação de sentenças dicóticas (DSI) em 

indivíduos normouvintes e comparar o desempenho entre: orelhas direita e esquerda, 

gênero, idade e escolaridade. Métodos: Participaram do estudo 200 indivíduos 

normouvintes com preferência manual direita, de ambos os gêneros, divididos em 

quatro grupos de acordo com a faixa etária: 13 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 

40 a 49 anos. Todos os sujeitos foram submetidos à avaliação audiológica básica e 

comportamental do processamento auditivo (teste de localização sonora, teste de 

memória para sons verbais e não verbais em seqüência, teste dicótico de dígitos) para 

excluir alterações auditivas periféricas e/ou distúrbio do processamento auditivo. A 

versão em português brasileiro do teste DSI foi elaborada e constou de seis faixas: 

calibração, treino, integração binaural, escuta direcionada à direita, escuta direcionada 

à esquerda e treinamento auditivo. Para a análise dos resultados foram utilizadas 

medidas descritivas e análise inferencial (análise de covariância e variância com 

medidas repetidas, coeficiente de correlação de Spearman, teste de Kruskal-Wallis e 

método de Bonferroni). Resultados: Para o teste DSI, foi observado desempenho 

médio de 93,70% de acertos para a orelha direita e 88,60% de acertos à esquerda. 

Houve correlação negativa estatisticamente significante entre a porcentagem de 

acertos e a idade, em ambas as orelhas, para o treino (p=0,001*) e para integração 

binaural (p=0,000*). Em relação ao grau de escolaridade, observou-se correlação 

positiva estatisticamente significante para todas as etapas do teste nas orelhas direita e 

esquerda. Não houve diferença estatisticamente significante entre os gêneros em 

nenhuma das etapas do teste DSI. Nas comparações múltiplas, para as variáveis 

porcentagens médias de acertos e orelha, houve relação de dependência com a idade 

e escolaridade, mas não existiu dependência do gênero. Conclusões: Os valores 

mínimos de referência, considerando a etapa do teste e orelha são: 60% de acertos à 

direita e 40% de acertos à esquerda para o treino, 70% de acertos à direita e 60% de 

acertos à esquerda para a etapa de integração binaural e 72% de acertos 

bilateralmente na etapa de escuta direcionada. Na comparação do desempenho 

considerando as variáveis estudadas no teste DSI pôde-se concluir que: há vantagem 

da orelha direita, não há diferenças entre os gêneros, com o aumento da idade há 

diminuição na porcentagem de acertos e quanto maior o nível educacional, melhor o 

desempenho dos indivíduos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O segredo de progredir é começar. 

O segredo de começar é dividir 

as tarefas árduas e complicadas 

em tarefas pequenas e fáceis de executar, 

e depois começar pela primeira. 

(Mark Twain) 

 



   

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Processamento Auditivo (PA) refere-se à série de processos que 

envolvem a análise e interpretação do estímulo sonoro e pode ser definido como a 

série de operações mentais que o indivíduo realiza ao lidar com informações recebidas 

via o sentido da audição e que dependem de uma capacidade biológica inata e de 

experienciação no meio acústico. (Pereira, 2004) 

 

Segundo consenso promovido pela American Speech-Language-

Hearing Association (ASHA, 2005), o processamento auditivo refere-se à eficiência e 

eficácia com a qual o sistema nervoso central utiliza a informação auditiva envolvendo 

a atividade neurobiológica subjacente que dá origem aos potenciais auditivos 

eletrofisiológicos. Estes processos do sistema nervoso auditivo capacitam à 

decodificação e o entendimento da fala, especialmente em situações desfavoráveis, 

como na presença de ruído de fundo ou fala competitiva. (Jerger, Musiek, 2000) 

 

Atualmente, a avaliação do processamento auditivo é utilizada como 

medida supra-liminar da habilidade auditiva que possibilita maior compreensão sobre a 

função de comunicação, sendo útil na quantificação do distúrbio auditivo que resulta de 

déficits funcionais no sistema nervoso auditivo. (Gil, 2006) 

 

Baran (2002) afirmou que a avaliação audiológica deveria extrapolar 

o audiograma, o índice percentual de reconhecimento de fala e os métodos 

prescritíveis de seleção de próteses auditivas. Recomendou a adoção de uma 

abordagem de avaliação que também enfatizasse a habilidade do paciente em 

processar a informação auditiva em situações mais próximas do cotidiano. 

 

Existem diversos testes comportamentais que avaliam o 

processamento da informação que nos chega via o sentido da audição, os quais visam 

avaliar o desempenho auditivo dos indivíduos em situações similares as da realidade, 

ou seja, na presença de sinais acústicos competitivos ou degradados. Dentre os testes 

já conhecidos, encontramos o DSI - Dichotic Sentence Identification Test (teste de 

identificação de sentenças dicóticas). 
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O teste DSI é constituído por dez sentenças sintéticas de terceira 

ordem, retiradas do teste de Identificação de Sentenças Sintéticas, do inglês Synthetic 

Sentence Identification (SSI) (Speaks, Jerger, 1965), com apresentação de um par de 

sentenças simultaneamente uma em cada orelha. 

 

Vários estudos foram realizados utilizando o teste DSI, para avaliar o 

reconhecimento de fala em diferentes populações, tais como: deficientes auditivos, 

idosos, dentre outros. (Fifer et al,1983; Jerger et al.,1988; Jerger et al.,1990; Jerger et 

al.,1991a; Jerger et al.,1991b; Cokely, Humes, 1992 ; Jerger et al., 1994; Strouse et al., 

1995; Chmiel, Jerger, 1996; Musiek, Baran, 1996; Jerger et al.,1996; Jerger, Chmiel, 

1997; Chmiel et al., 1997; Helfer, 2004; Jerger, Martin, 2006; Bleiweiss, 2007; Gates et 

al.,2008) 

 

A maioria dos procedimentos concebidos para avaliar a função 

auditiva por meio do reconhecimento de fala apresenta um problema comum, são 

influenciados, em maior ou menor grau, por perda auditiva periférica. (Speaks, 1975; 

Roeser et al. 1976; Lynn, Gilroy, 1977) Devido ao DSI ser um teste de maior 

redundância, hipotetiza-se que sofrerá menos interferência da alteração auditiva 

periférica. Pretende-se assim, utilizá-lo posteriormente na avaliação do processamento 

auditivo de pacientes com deficiência auditiva periférica, usuários ou não de próteses 

auditivas. 

 

1.1. Objetivos 

 

Devido à importância do reconhecimento de fala para o sucesso da 

comunicação humana, evidências clínicas e com bases em estudos da literatura 

especializada esta pesquisa tem como objetivos: 

 

1. Padronizar o teste de identificação de sentenças dicóticas em 

indivíduos normouvintes. 

2. Comparar o desempenho entre: as orelhas direita e esquerda, 

gênero, idade e escolaridade.  
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"Não se conhece completamente uma ciência  

enquanto não se souber da sua história." 

(Augusto Comte) 



  4 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção, serão apresentados alguns estudos da literatura 

especializada que abordam temas relevantes a esta pesquisa. Estão incluídos nesta 

revisão alguns trabalhos que não utilizaram o mesmo tipo de população ou conjunto de 

procedimentos proposto neste estudo, mas que de alguma forma nos permitem fazer 

inferências e ajudam a vislumbrar o desenvolvimento da ciência no tópico proposto. 

 

O início da utilização dos testes auditivos centrais ocorreu a partir 

dos estudos de Bocca et al. (1954), no qual avaliaram a função auditiva central de 

pacientes com lesão no lobo temporal, audição periférica dentro dos padrões de 

normalidade e queixas de diferenças na qualidade e nitidez dos sons recebidos na 

orelha direita. Neste estudo, utilizaram um teste monoaural de fala distorcida (teste de 

fala filtrada) e encontraram desempenho reduzido e diferenças entre as orelhas, sendo 

o déficit mais acentuado na orelha direita. 

 

Neste mesmo ano, Myklebust ressaltou a importância da avaliação 

da função auditiva central, principalmente em crianças com suspeitas de alterações na 

comunicação e Broadbent (1954) introduziu a tarefa de ordenar dígitos com 

apresentação dicótica para estudar as limitações da atenção e do span de memória 

utilizando múltiplas e simultâneas fontes de informação. Com o estudo, pôde concluir 

que a tarefa de escutar duas mensagens simultâneas limitou tanto o span de memória 

quanto o padrão de atenção observado entre os dois canais auditivos. 

 

Em 1955, Bocca et al. desenvolveram testes mais sensíveis para 

quantificar as dificuldades auditivas relatadas por seus pacientes com 

comprometimentos comprovados no sistema nervoso auditivo central e demonstraram 

diferenças entre as orelhas nos resultados da aplicação de testes de escuta dicótica, 

estes resultados demonstrariam as diferenças funcionais entre os hemisférios cerebrais 

e o fato de cada orelha ter conexão mais forte com o hemisfério contralateral. 

 

Segundo Kimura (1961a) quando utilizamos estímulos de fala em 

situação de escuta dicótica a via auditiva contralateral é a dominante, pois o grande 
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número de elementos neurais desta via resultaria na supressão das fibras ipsilaterais. 

Sendo assim, a orelha direita atuaria de forma mais eficiente do que a orelha esquerda 

para estímulos verbais, pois faria um trajeto contralateral para acessar o hemisfério 

esquerdo que atuaria mais eficientemente do que o trajeto ipsilateral, como no caso da 

informação recebida pela orelha esquerda. A assimetria perceptual resultante da 

vantagem da orelha direita para estímulos de fala se daria devido à projeção direta ao 

hemisfério contralateral e a não participação do hemisfério oposto. 

 

Para investigar o reconhecimento de sons verbais em indivíduos 

com dominância hemisférica esquerda ou direita, Kimura (1961b) realizou um estudo 

utilizando estímulo verbal em tarefas de escuta dicótica em pacientes epilépticos que 

apresentavam lesões cerebrais. A dominância hemisférica para estímulos de fala foi 

observada utilizando a técnica de injeção intracarotídea de amital sódico. Os resultados 

do estudo demonstraram que a orelha contralateral ao hemisfério dominante para 

estímulos de fala é mais eficiente no reconhecimento de sons verbais, 

independentemente da preferência manual e do local da descarga elétrica.  

 

Kimura (1964) utilizou o teste dicótico de dígitos e de melodia para 

avaliar 20 mulheres destras e observou maior número de acertos na orelha direita para 

o teste dicótico de dígitos, enquanto que no teste de melodias, o número de acertos da 

orelha esquerda foi maior do que o da orelha direita. Segundo a autora, a vantagem da 

orelha direita poderia ser explicada devido ao fato de estímulos verbais apresentados à 

orelha direita terem acesso preferencial ao lobo temporal esquerdo e a vantagem da 

orelha esquerda para os estímulos melódicos, também poderia ser explicada pela 

efetividade da via contralateral. 

 

Kimura (1967) relatou que os estímulos auditivos verbais são 

processados no hemisfério cerebral esquerdo especializado para o processamento de 

fala e linguagem, enquanto que os estímulos auditivos não-verbais são processados 

primariamente pelo hemisfério direito responsável pela percepção de estímulos não-

verbais tais como melodias.  

 

No ano de 1968, Sparks e Geschwind demonstraram o efeito 

ipsilateral da orelha esquerda em pessoas com lesões nas vias interhemisféricas 
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(corpo caloso) e Milner et al. (1968) evidenciaram supressão total da orelha esquerda 

para estímulos apresentados em situação de escuta dicótica após secção cirúrgica do 

corpo caloso. 

 

Roeser et al. (1972) estudaram o predomínio da orelha direita e a 

influência do nível de intensidade de apresentação de estímulo em tarefa de escuta 

dicótica. Avaliaram 32 indivíduos (15 homens e 17 mulheres), normouvintes, destros, 

na faixa etária de 19 a 51 anos de idade. Os indivíduos ouviram três pares de dígitos 

dicóticos, em diferentes níveis de intensidade 10, 30, 50 e 70 dB NS, usando como 

referência o limiar de reconhecimento de fala SRT (abreviatura do inglês para Speech 

Reception Threshold). Os resultados revelaram que os estímulos apresentados a 10 dB 

NS tiveram um número maior de erros e a vantagem da orelha direita ocorreu em todos 

os níveis de intensidade utilizados. 

 

Segundo Jerger, Jerger (1974) déficits ipsilaterais são mais 

comumente vistos em lesões cerebrais extra-axiais e os efeitos na orelha contralateral 

são mais comumente vistos em lesões cerebrais intra-axiais. 

 

Segundo Bradshaw, Nettleton (1983) os hemisférios cerebrais são 

organizados assimetricamente, sendo que o hemisfério cerebral esquerdo é mais 

especializado para a linguagem e o direito mais envolvido com os componentes visuais 

e espaciais em indivíduos destros. 

 

Musiek (1983) observou o efeito da orelha contralateral em pessoas 

com lesões corticais e predominantemente ipsilateral para pessoas com lesões 

unilaterais e atribuiu essa variabilidade de resultados às alterações de tronco 

encefálico.  

 

Harris et al. (1983) buscaram estabelecer as relações entre os 

resultados dos testes auditivos comportamentais SSW (abreviatura do inglês para 

Staggered Spondaic Word Test, no português brasileiro é denominado teste dicótico de 

dissílabos alternados) e teste dicótico consoante-vogal (TDCV) com testes de 

habilidades de fala. Avaliaram 104 crianças de seis a oito anos de idade e as dividiram 

em dois grupos de acordo com a pontuação obtida nos testes de fala. Na comparação 
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do desempenho entre os grupos houve diferença significativa entre as condições 

competitiva direita e esquerda para o teste SSW, e entre os resultados da orelha direita 

e esquerda para o TDCV, concluindo assim que existe relação entre os testes dicóticos 

e as habilidades de fala em crianças. 

 

Fifer et al. (1983) desenvolveram o teste DSI com o objetivo de criar 

um teste de escuta dicótica que fosse minimamente afetado pelas alterações auditivas 

periféricas. Para criar o DSI, os autores utilizaram como material as 10 frases 

elaboradas por Speaks, Jerger (1965) para o teste SSI. As frases foram extraídas da 

fita do SSI a partir de um gravador de dois canais modelo Ampex 440G e filtradas com 

um filtro passa baixo de 5 kHz da marca Ithaca modelo 425i. Depois da filtragem, as 

sentenças foram enviadas para um computador Perkin-Elmer 8/32 por meio de um 

conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits com a velocidade de 10 kHz'. Neste 

momento, as frases foram editadas e a intensidade total equalizada, de modo que a 

duração de cada frase foi ajustada para dois segundos, para esta transformação os 

segmentos com vogal nas sentenças foram editados ou expandidos. O início e fim das 

sentenças também foram alinhados com uma acurácia de 0,1 ms. Após a edição, as 

sentenças foram pareadas randomicamente, ou seja, não importou a ordem de 

apresentação, desde que a mesma frase não fosse apresentada nos dois canais 

simultaneamente, assim obteve-se noventa pares de frases que foram gravados 

utilizando um gravador de dois canais modelo Ampex 440G. Participaram do estudo 14 

indivíduos ouvintes (limiares auditivos inferiores a 20 dB NA nas freqüências de 250 a 

8000 Hz) e 54 com perda auditiva (28 com deficiência auditiva neurossensorial com 

limiares inferiores a 50 dB NA considerando as médias para tom-puro nas freqüências 

de 500, 1000 e 2000 Hz, 20 indivíduos com médias para tom-puro superior a 50 dB NA 

e seis indivíduos com alterações retrococleares). Quanto à faixa etária, os indivíduos 

com audição normal tinham idades entre 23 e 53 anos (média de idade de 35,6 anos) e 

os indivíduos com perda auditiva tinham idades entre 24 e 67 anos (média de idade de 

52 anos). Os critérios de inclusão dos indivíduos na amostra foram: histórico negativo 

para problemas neurológicos e/ou otológicos além da deficiência auditiva 

neurossensorial, e ter como língua materna o inglês. Foram apresentadas como treino 

os 30 últimos pares de sentenças do teste, sendo que: 10 pares de sentenças foram 

apresentados em situação monoaural (cinco apenas na orelha direita e cinco apenas 

na orelha esquerda) e 20 apresentadas dicoticamente (nas orelhas direita e esquerda 
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simultaneamente). Após o treino os indivíduos ouviram os 90 itens do teste e em todas 

as condições os sujeitos deveriam anotar em uma folha de respostas o número 

correspondente as frases ouvidas. As avaliações duraram aproximadamente 25 

minutos para os ouvintes e 40 minutos para os deficientes auditivos. Os resultados são 

computados em porcentagem correta por orelha. O desempenho no teste pode ser 

interpretado por orelha ou pela diferença interaural. Os indivíduos sem alteração 

auditiva periférica apresentaram desempenhos entre 75 e 100% de acertos, sem 

diferenças significativas entre os resultados obtidos nas orelhas direita e esquerda. O 

DSI não sofreu influência da perda auditiva periférica, caso a perda não ultrapassasse 

50 dB NA (considerando as freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz). Quando a média da 

perda auditiva esteve acima de 50 dB NA o desempenho dos indivíduos diminuiu para 

aproximadamente 25% de acertos. Segundo o estudo, perdas auditivas superiores a 50 

dB NA limitam o diagnóstico de distúrbio do processamento auditivo e o baixo 

desempenho no teste DSI pode confirmar suspeitas de alterações retrococleares. 

 

Musiek et al. (1984) em estudos para delinear os efeitos 

neuroaudiológicos de secção cirúrgica do corpo caloso, mostraram que a secção 

cirúrgica da porção posterior resulta em supressão da orelha esquerda, enquanto o 

desempenho da orelha direita não sofre alterações. 

 

De acordo com Pinheiro, Musiek (1987) o hemisfério esquerdo 

posterior, na maioria dos indivíduos destros, e em pelo menos metade dos canhotos, 

seria dominante para o processamento lingüístico, cabendo ao hemisfério direito, o 

processamento holístico das informações. 

 

Jerger et al. (1988) estudaram o efeito da resposta para medidas de 

inteligibilidade de fala em 24 idosos de 53 a 81 anos de idade, ambos os gêneros (10 

homens e 14 mulheres), divididos em dois grupos um com limiares auditivos tonais 

inferiores a 55 dB NA, considerando a média das freqüências de 500, 1000 e 2000Hz, 

e inferiores a 65 dB NA para a média das freqüências de 1000, 2000 e 4000Hz. Neste 

estudo foram realizadas as medidas audiométricas, timpanométricas e de fala, sendo 

estas últimas divididas em: convencional e experimental. Para a medida de fala 

experimental foram apresentadas de forma randomizada e simultaneamente a um sinal 

de fala competitiva, 20 sentenças sintéticas de terceira ordem (Speaks, Jerger, 1965) 
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digitalizadas em um computador, onde apenas 10 frases tinham correspondência com 

botões de resposta onde estavam grafadas, quando o indivíduo ouvia uma sentença 

alvo deveria apertar o botão correspondente a ela, se a frase ouvida não existisse 

deveria apertar o botão: não existe a sentença. Após esta etapa, para as medidas 

convencionais de fala utilizaram os testes SPIN ( Speech Perception in Noise), o SSI, e 

palavras monossilábicas foneticamente balanceadas aplicadas a 50 dB NS com 

apresentação monótica e o teste dicótico DSI, aplicado entre 70 e 100 dB NPS 

dependendo do grau da perda auditiva do indivíduo. Os sujeitos foram divididos em três 

grupos baseados nas respostas para a detecção do sinal de fala do estudo. O 

desempenho das medidas audiométricas e de fala foram comparados entre os grupos 

e não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos 

em relação à idade cronológica, nível educacional, escala verbal e de QI. O mesmo 

ocorreu quando os dados foram corrigidos para o grau da perda auditiva. Assim os 

autores concluíram que os resultados obtidos para as medidas de inteligibilidade de 

fala não parecem ser significativamente influenciados pelo critério resposta. 

 

Jerger et al. (1990) estudaram o impacto do distúrbio do 

processamento auditivo (DPA) e déficit cognitivo sobre à auto-avaliação da dificuldade 

auditiva em 122 indivíduos idosos (46 homens e 76 mulheres) com idades entre 50 e 

91 anos (média de idade de 69,8 anos), perda auditiva neurossenssorial bilateral 

limitada ou não às altas freqüências. Os indivíduos foram submetidos à avaliação 

audiológica, neuropsicológica, processamento auditivo por meio dos testes PB 

(abreviatura do inglês para Phonemically Balanced monosyllabic words), SSI, DSI e 

SPIN, e auto-avaliação de dificuldade auditiva utilizando o HHIE (abreviatura do inglês 

para Hearing Handicap Inventory for the Elderly). Os testes monoaurais foram 

apresentados a 50 dB NS e o teste DSI entre 50 e 70 dB NA. Para o teste DSI foi 

considerado o desempenho de cada orelha. Após os testes os sujeitos foram 

categorizados: com/sem alteração auditiva periférica (nas freqüências de 500 a 2000 

Hz), com/sem DPA e com/sem alteração na função cognitiva. Os resultados do estudo 

sugeriram que o estado cognitivo não influencia a auto-avaliação da dificuldade 

auditiva, pois os indivíduos com prejuízo cognitivo leve ou moderado, não 

apresentaram mais queixas auditivas do que os indivíduos idosos sem prejuízo na 

função cognitiva. Os indivíduos com DPA, no entanto, apresentaram pior auto-

avaliação da dificuldade auditiva quando comparados aos indivíduos com perda 
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auditiva periférica, independente do grau de perda. Esta constatação demonstra a 

importância da sintomatologia do DPA no planejamento de estratégias e intervenção 

para os idosos com ou sem perda auditiva periférica.  

 

Rodriguez et al. (1990) avaliaram as funções auditivas centrais e 

lingüísticas em um grupo de 25 idosos, com limiares auditivos dentro dos padrões de 

normalidade e bom nível cognitivo. Os procedimentos para a avaliação comportamental 

do processamento auditivo foram: PB, SSI com mensagem competitiva ipsilateral, teste 

dicótico de dígitos (TDD) e SSW. O nível cognitivo foi avaliado por meio do Mini Exame 

do Estado Mental (Mini-Mental State Examination) e a competência de linguagem com 

o teste de Boston para diagnóstico da afasia e o teste Token revisado. Os resultados 

indicaram que o envolvimento auditivo central pode ocorrer sem um concomitante 

declínio na sensibilidade auditiva periférica, função cognitiva, ou de competência 

lingüística. Os achados sugeriram também que para indivíduos com idade avançada, o 

SSI com mensagem competitiva ipsilateral parece ser a medida mais sensível às 

mudanças nas habilidades do processamento auditivo. 

 

As tarefas de escuta dicótica são sensíveis aos distúrbios do 

processamento auditivo e podem ser de dois tipos: integração binaural e separação 

binaural, estas tarefas foram citadas por Silman, Silverman (1991), como sendo 

excelentes para a discussão sobre as vias neurais e mecanismos de escuta dicótica. 

 

Jerger et al. (1991a) utilizaram testes audiológicos, eletrofisiológicos 

e neuropsicológicos para investigar as dificuldades auditivas de uma jovem mulher com 

queixas para ouvir em seu ambiente acadêmico, apesar dos resultados audiométricos 

convencionais (audiometria tonal, logoaudiometria e imitanciometria) e eletrofisiológicos 

(potenciais de curta, média e longa latência) dentro dos padrões de normalidade, 

somente tendo sido observadas assimetrias nos potenciais de média e longa latência. 

Esta jovem foi submetida a testes comportamentais para avaliar as habilidades 

auditivas tendo apresentado déficit na orelha esquerda no teste DSI. A qual foi 

consistente em várias medidas de fala liminares e supraliminares com diferentes tipos 

de competição apresentados à orelha direita e o som alvo na orelha esquerda na 

presença de babble noise. Os resultados sugeriram DPA caracterizado por assimetria 

no processamento binaural. 
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Jerger et al. (1991b) empregaram uma bateria de testes para avaliar 

a fala e o estado neuropsicológico em 200 indivíduos idosos com diferentes graus de 

perda auditiva. Os resultados foram demonstrados pela variação do desempenho de 

fala, a qual poderia ser prevista a partir do nível de audição para tom puro, idade e 

estado cognitivo. O grau de perda auditiva apresentou forte relação com a pontuação 

nos quatro testes de escuta monótica (PB, SPIN frases com alta e baixa previsibilidade 

e SSI), mas o nível cognitivo apresentou pequena variância na relação com estes 

testes. Para o teste DSI, houve uma variação significativa de ambas as medidas: grau 

da perda auditiva e velocidade de processamento mental aferida pelo subteste de 

dígitos da escala revisada WAIS (abreviatura do inglês para Wechsler Adult Intelligence 

Scale). A variável idade apresentou variação significativa apenas no desempenho do 

teste SSI. 

 

Cooper, Gates (1991) estabeleceram a prevalência do DPA em uma 

população de 1018 sujeitos de 64 a 93 anos de idade, submetidos aos testes CID W-22 

no silêncio (Framingham Heart Study cohort with Central Institute for the Deaf lists W-

22), SSI com mensagem competitiva ipsilateral e SSW. Todos os indivíduos 

apresentaram resultados audiométricos dentro dos padrões de normalidade e ausência 

de diferença interaural. Foram encontrados resultados alterados, em pelo menos um 

dos testes, em 22,6% dos indivíduos avaliados e com o avanço da idade houve uma 

redução no desempenho dos testes. No entanto, a variabilidade nesses testes não 

representou mais de 15%. A presença da dificuldade auditiva pareceu menos 

relacionada à idade do que a outros fatores não específicos, tais como os 

acontecimentos que se acumularam em conseqüência de viver para além dos 60 anos 

de idade. Os autores sugeriram duas direções para pesquisas futuras: exploração dos 

efeitos dos fatores etiológicos no DPA e aprofundar a relação entre as diferentes 

patologias e o seu impacto no desempenho auditivo em níveis funcionais das vias 

auditivas centrais. 

 

Cokely, Humes (1992) avaliaram a confiabilidade dos testes SPIN 

revisado e DSI em indivíduos idosos. Participaram do estudo 17 indivíduos com perda 

auditiva neurossensorial bilateral simétrica, com idades entre 63 e 82 anos. Os testes 

SPIN revisado e DSI foram aplicados a 65, 75 e 85 dB NPS com um total de três 

apresentações para cada nível, a primeira e a segunda apresentação de cada teste foi 
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separada por um intervalo de uma hora e a terceira apresentação foi realizada de uma 

a duas semanas após os primeiros testes. Para este estudo foi utilizada uma versão 

reduzida do teste DSI, constituída de apenas seis das dez frases do teste original, e foi 

utilizada apenas a etapa de escuta direcionada na qual os indivíduos deveriam 

assinalar a frase ouvida em cada uma das situações de apresentação (escuta 

direcionada à direita e escuta direcionada à esquerda). Para cada situação de 

apresentação foram aplicados 30 pares de frases. O teste SPIN revisado foi 

apresentado apenas na orelha esquerda considerando o desempenho dos indivíduos 

para as sentenças de baixa e alta previsibilidade com uma relação sinal ruído de +8 

dB, para cada situação de apresentação foram aplicados 25 itens. Os autores não 

encontraram correlação estatisticamente significante entre os resultados obtidos no DSI 

e SPIN revisado e a idade dos indivíduos avaliados, mas encontraram correlação entre 

os resultados obtidos nestes testes e a sensibilidade auditiva (limiares tonais), ou seja, 

quanto pior o desempenho nestes testes, maior os níveis de limiares auditivos tonais. 

Os resultados despertaram sérias questões sobre o uso destes testes para avaliação 

ou determinação da habilidade de reconhecimento de fala em indivíduos idosos, pois 

houve grande variação intra-sujeitos.  

 

Aquino et al. (1993) criaram uma padronização para o teste SSI em 

português brasileiro e compararam o desempenho nesse teste com a versão do teste 

em inglês. Participaram do estudo 50 sujeitos com audição periférica dentro dos 

padrões de normalidade, todos os indivíduos foram submetidos à avaliação audiológica 

convencional (audiometria tonal liminar, logoaudiometria, timpanometria e pesquisa do 

reflexo acústico com estimulação contralateral) e avaliação da função auditiva central 

utilizando o teste SSI com mensagem competitiva contra e ipsilateral. O desempenho 

no teste SSI em 90% da população esteve dentro da faixa de normalidade com um 

intervalo de confiança de 75%. Na amostra, 0 a 5% dos indivíduos apresentaram 

desempenho acima da média e outros 5% abaixo da média do grupo. De acordo com 

estes dados, os autores puderam pressupor uma incidência de 5% para os resultados 

falsos positivos ou índices reduzidos para a população de indivíduos normais. Não 

houve diferença entre as versões em português e inglês. 

 

Harris (1994) realizou um estudo em pacientes com lesão cerebral e 

encontrou alta correlação entre os resultados obtidos nos testes dicóticos utilizando fala 
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e o mascaramento central. Revisando as teorias que falam sobre os mecanismos 

neurais da escuta dicótica, o autor encontrou duas categorias: a estrutural e a 

atencional, após a revisão propôs que: na escuta dicótica o caminho contralateral é 

funcionalmente predominante em relação ao ipsilateral e este predomínio seria 

explicado por uma complexa rede dos núcleos do tronco encefálico. O sistema do 

tronco encefálico, por sua vez, seria responsável pela regulação eferente das outras 

estruturas corticais altas, sendo assim, os sinais projetados para o hemisfério não 

dominante sofreriam uma degradação parcial pelos circuitos do hemisfério dominante. 

 

Stach (1994) em uma reportagem para o Hearing Journal sobre 

adaptação de próteses auditivas em indivíduos idosos relatou que a maior 

conseqüência da perda auditiva é a diminuição da capacidade em ouvir em ambientes 

reverberantes, principalmente em situações de ruído. Para avaliar a redução da 

habilidade auditiva em indivíduos com perda auditiva periférica, o autor sugeriu o uso 

dos testes SSI e DSI na bateria de testes de fala. O uso destes testes tem o intuito de 

diferenciar a presbiacusia central da periférica, pois os mesmos testes não são 

influenciados pela perda da sensibilidade auditiva, além de facilitar o planejamento 

mais adequado da abordagem terapêutica. 

 

Humes et al. (1994) analisaram o desempenho do reconhecimento 

de fala em 50 sujeitos de 63 a 83 anos de idade, utilizando silabas sem sentido, 

palavras monossilábicas e sentenças apresentadas em dois níveis de intensidade de 

70 e 90 dB NPS, tanto no silêncio quanto na presença de ruído de fundo. Para 

complementar a avaliação audiológica foram aplicados três conjuntos de medidas: 

capacidade auditiva básica TBAC (abreviatura do inglês para Test of Basic Auditory 

Capabilities), subescala revisada de função cognitiva do WAIS (abreviatura do inglês 

para Weschsler Adult Intelligence Scale) e escala revisada de memória Wechsler WMS 

(abreviatura do inglês para Wechsler Memory Scale). Os principais componentes de 

análise foram aplicados a cada um dos três conjuntos de medidas antes de estudar as 

associações entre os conjuntos, utilizando análises canônicas. Os resultados 

encontrados demonstraram que a perda auditiva surgiu como o único fator associado 

com maiores diferenças individuais no reconhecimento de fala entre os idosos, sendo 

responsável por 70-75% da variância total. 
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Jerger et al. (1994) avaliaram 203 homens e 153 mulheres, com 

idades entre nove e 91 anos, com o intuito de verificar o efeito da idade e gênero no 

DSI. Neste estudo, o teste DSI foi aplicado na forma clínica (apenas seis frases alvo). 

As frases foram apresentadas nas condições de integração binaural e atenção 

direcionada para direita e para esquerda, com um total de 10 itens na etapa de 

integração binaural e 20 itens na atenção direcionada, 10 em cada orelha apresentadas 

entre 70 e 100 dB NS. Os resultados revelaram aumento progressivo da vantagem da 

orelha direita com o avanço da idade, independentemente da condição do teste e essa 

vantagem foi maior nos indivíduos do gênero masculino, com efeito, mais acentuado na 

faixa etária de 80 anos de idade ou mais.  

 

Para Steele, Mays (1995), a preferência manual em tarefas que 

exigem habilidade é um traço distintivo do ser humano, enquanto que outros primatas 

demonstram preferências pelo uso do membro dianteiro esquerdo ou direito, nas 

tarefas de alcançar e manipular objetos, os seres humanos tendem a eleger 

consistentemente a mão direita para a realização desse tipo de tarefa. 

 

Taylor, Amir (1995) descreveram que aproximadamente 90% da 

população utiliza a mão direita para escrever e apenas 10% usa a mão esquerda. A 

grande maioria da população (60%) prefere a mão direita para realizar diferentes tipos 

de atividade, 30% tem preferências inconsistentes ou mistas, e apenas 5% são 

exclusivamente canhotos. 

 

De acordo com Cannon et al. (1995), a preferência manual é talvez a 

assimetria comportamental mais evidente em humanos derivada da assimetria 

fisiológica e anatômica do cérebro. 

 

Ortiz (1995) analisou o desempenho de indivíduos com audição 

normal em tarefas de escuta dicótica utilizando estímulos verbais e não verbais. 

Participaram do estudo 80 indivíduos destros (de ambos os gêneros). Os resultados 

encontrados demonstraram predomínio da orelha direita, nas etapas de atenção livre e 

escuta direcionada a direita e predomínio da orelha esquerda na etapa de escuta 

direcionada à esquerda para ambos os testes. 
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Segundo McFarland, Cacace (1995) a avaliação do processamento 

auditivo central deve ser realizada utilizando testes auditivos verbais e não verbais, 

onde os testes de escuta dicótica são utilizados para avaliar a assimetria perceptual e 

dominância hemisférica cerebral para estímulos de fala, contudo, o desempenho 

nestes testes pode ser influenciado por uma variedade de fatores adicionais, incluindo 

a atenção, span de memória, material utilizado, tipo de resposta e habilidades de 

processamento lingüístico. 

 

Elliott (1995) mencionou que a capacidade de utilizar informações 

auditivas contextuais para facilitar o reconhecimento de fala é um fator específico das 

capacidades mentais primárias, não estando associada à inteligência geral ou outras 

funções mentais superiores. Em seu estudo, propôs a utilização do teste SPIN como 

medida para avaliar o fechamento auditivo verbal, pois com este teste foi possível 

separar o desempenho da compreensão de frases que contêm informações contextuais 

das que não tem. 

 

Strouse et al. (1995) investigaram o distúrbio do processamento 

auditivo em indivíduos idosos com demência do tipo Alzheimer quando comparados a 

idosos sem demência. Participaram do estudo 20 indivíduos falantes nativos do inglês 

com limiares auditivos para tons puros inferiores a 30 dB NA nas freqüências de 500 a 

8000 Hz. Estes indivíduos foram divididos em dois grupos: Grupo I 10 sujeitos (oito 

mulheres e dois homens, com média de idade de 72,3 anos) com diagnóstico de 

demência do tipo Alzheimer segundo os critérios do DSM IV (abreviatura do inglês 

para. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition). O 

diagnóstico foi obtido a partir de testes neuropsicológicos e confirmado usando técnicas 

combinadas de exames de imagem incluindo: ressonância magnética, tomografia 

computadorizada e por emissão de pósitron PET (abreviatura do inglês para Positron 

Emission Tomography). Os sujeitos desse grupo apresentaram deteriorização global 

primária nas regiões corticais do lobo temporal e/ou parietal. O Grupo II contou com 10 

sujeitos (oito mulheres e dois homens, com média de idade de 70,1 anos) sem 

demência. Todos os indivíduos deste estudo foram submetidos à audiometria tonal 

liminar, logoaudiometria, medidas de imitância acústica e pesquisa dos reflexos 

acústicos, emissões otoacústicas evocadas por estímulo transitório e produto de 

distorção. O reconhecimento de fala foi avaliado no silêncio e também com 
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mascaramento contralateral. A avaliação comportamental do processamento auditivo 

incluiu os testes: SSI, TDD, DSI, padrão de freqüência (TPF) e duração (TPD). O DSI 

foi apresentado a 50 dB NS considerando-se a média para tom puro nas freqüências 

de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, as frases apresentadas foram numeradas e os 

indivíduos deveriam apontar o número correspondente a cada frase em cada situação 

solicitada, foram apresentadas 30 frases em três condições de escuta: integração 

binaural, escuta direcionada à direita e escuta direcionada à esquerda. Os resultados 

da avaliação periférica foram similares em ambos os grupos estudados, mas em 

relação ao processamento auditivo, o grupo I apresentou desempenho 

significantemente inferior ao do grupo controle nos cinco testes estudado e pior 

desempenho na orelha esquerda quando submetidos aos testes dicóticos. No entanto, 

as diferenças encontradas entre o desempenho das orelhas direita e esquerda não 

foram estatisticamente significativas. De acordo com os resultados encontrados, os 

autores sugeriram um acompanhamento audiológico para verificar a deficiência auditiva 

periférica nessa população e uma triagem para identificar o DPA em indivíduos com 

doença de Alzheimer. 

 

Jerger et al. (1995) determinaram as bases para as grandes 

assimetrias relacionadas com a idade no desempenho de testes de escuta dicótica, 

utilizando respostas comportamentais e eletrofisiológicas. As medidas foram obtidas 

em quatro grupos de sujeitos: adultos com audição normal, idosos apenas com 

presbiacusia, idosos com presbiacusia e dificuldade de escuta dicótica e pacientes com 

lesões no corpo caloso. Os resultados revelaram que ambos os grupos de idosos 

apresentaram uma desvantagem na orelha esquerda para os testes de fala e na orelha 

direita para os testes não verbais, quando comparados ao grupo de adultos. O 

desempenho dos idosos com dificuldades de escuta dicótica foram semelhantes aos 

encontrados nos indivíduos com lesão no corpo caloso. Neste contexto, os autores 

sugeriram que com o avanço da idade, pode haver uma significativa perda de eficiência 

na transferência interhemisférica da informação auditiva pelo corpo caloso, gerando 

uma desvantagem da informação recebida pela orelha esquerda.  

 

Wilson, Leigh (1996) relataram que a vantagem da orelha direita 

varia de acordo com a preferência manual do ouvinte, pois a vantagem da orelha direita 
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exibida por indivíduos canhotos é tipicamente menor e mais variável do que em 

indivíduos destros. 

 

Allen et al. (1996) analisaram as habilidades auditivas de um adulto 

jovem com agenesia congênita do lobo temporal esquerdo por meio de testes auditivos 

comportamentais e eletrofisiológicos. Os testes realizados foram: TDD, SSW, SSI com 

mensagem competitiva ipsi e contralateral, TPD, TPF, localização sonora, e potencial 

evocado auditivo de longa latência (P300). O desempenho do sujeito em todos os 

testes mostrou-se dentro dos limites de normalidade. Os resultados forneceram 

importantes provas que reforçaram a convicção embasada pela neurociência de que o 

desenvolvimento do sistema nervoso apresenta um notável grau de plasticidade 

funcional. 

 

Chmiel, Jerger (1996) avaliaram os efeitos da alteração auditiva 

central em 115 indivíduos idosos com deficiência auditiva e adaptação de próteses 

auditivas monoaural. Nesse estudo aplicaram uma bateria neuropsicológica (medidas 

de: personalidade, memória, atenção, destreza manual e sociológica), o teste DSI e o 

questionário de auto-avaliação HHIE. Todos os participantes apresentaram resultados 

semelhantes na avaliação neuropsicológica e foram divididos em dois grupos com base 

no seu desempenho no DSI, a saber: um grupo com DPA e um grupo sem DPA. Se o 

resultado do DSI foi alterado na etapa de integração binaural e escuta direcionada, o 

indivíduo foi classificado como DPA. Quando o teste DSI apresentou desempenho 

dentro dos padrões de normalidade tanto na condição de integração binaural como na 

de escuta dirigida ou apenas na etapa de escuta dirigida, os autores classificaram os 

indivíduos como sem DPA. Depois de seis semanas de utilização da prótese auditiva, 

os pacientes com DPA mostraram significativamente mais prejudicados pela sua perda 

auditiva no HHIE do que aqueles que tinham apenas perda auditiva periférica. O baixo 

desempenho no HHIE nos indivíduos com DSI alterado pode ser explicado pela 

presença de DPA a qual limita a melhora da qualidade de vida oferecida pela 

amplificação. Os autores concluíram que apesar da amplificação reduzir os prejuízos 

relatados tanto pelos pacientes como por seus familiares, quando a deficiência auditiva 

coexiste com alteração auditiva central, a melhora na qualidade de vida proporcionada 

pelo uso da amplificação é menor. Desta forma, o DPA pode explicar a insatisfação 
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com o uso das próteses auditivas, mesmo quando os testes convencionais apontam 

um bom prognóstico. 

 

Jerger et al. (1996) ponderaram o impacto dos sistemas de 

amplificação pessoal sobre a qualidade de vida em idosos com deficiência auditiva e 

compararam o uso de prótese auditiva convencional com ALD (sigla em inglês para 

Assistive Listening Device). Participaram do estudo 180 indivíduos idosos com perda 

auditiva neurossensorial de grau leve (média de 500, 1000 e 2000 Hz), faixa etária de 

60 a 92 anos de idade (ambos os gêneros), sendo que 100 sujeitos eram usuários de 

próteses auditivas com uma média de uso de dez anos e adaptação bilateral em 94% 

dos casos. Em relação ao modelo do aparelho, 72 sujeitos foram adaptados com 

próteses auditivas do tipo intracanal, 22 retroauriculares e seis microcanal. Os demais 

participantes não tinham experiências prévias no uso de próteses auditivas. Todos os 

sujeitos foram submetidos à avaliação audiológica periférica (audiometria tonal liminar, 

medidas de imitância acústica) e central, neuropsicológica, social, qualidade de vida e 

auto-percepção da dificuldade auditiva (HHIE). As avaliações foram realizadas antes e 

depois de seis semanas, os indivíduos foram separados em usuários e não usuários de 

próteses auditivas e divididos aleatoriamente em quatro grupos: sem amplificação, 

prótese auditiva convencional, ALD e combinação destes dois sistemas de 

amplificação. Em relação à avaliação do processamento auditivo, os testes SPIN e SSI 

foram aplicados a 60, 80 e 100 dB NPS com o objetivo de verificar a melhor função 

desempenho-intensidade dos indivíduos o teste DSI foi apresentado em um NPS 

constante nas duas orelhas em duas condições de escuta (integração binaural e 

atenção direcionada), pré e pós intervenção. Os resultados revelaram que a auto-

percepção da dificuldade auditiva e o entendimento de fala nos testes DSI e SPIN 

melhoraram significativamente com todos os três sistemas de amplificação, sendo que 

o desempenho no teste DSI foi melhor para a orelha direita nas duas condições de 

escuta. Não foram encontradas diferenças significativas no questionário HHIE entre os 

grupos de novos usuários e antigos usuários após a utilização da amplificação, mas em 

relação à preferência do sistema de amplificação, a maioria dos sujeitos (97,3%) 

preferiu as próteses auditivas para utilização no cotidiano. 

 

Musiek, Baran (1996) afirmaram que a manutenção e/ou melhora da 

função auditiva depende do sistema nervoso auditivo central e que os profissionais 
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envolvidos na seleção e adaptação das próteses auditivas estão cada vez mais 

interessados na interação entre este sistema e a amplificação sonora, pois falhas na 

integridade desse sistema podem influenciar negativamente o processo de adaptação 

das próteses auditivas. Os autores recomendaram que o processo de seleção e 

adaptação das próteses auditivas deveria incluir o conhecimento sobre as dificuldades 

auditivas periféricas e centrais. Para a avaliação das habilidades auditivas centrais, 

sugeriram selecionar cuidadosamente os procedimentos a serem administrados, pois 

os testes auditivos podem ser influenciados pela perda auditiva periférica. Existem 

testes que sofrem menos interferência da perda auditiva neurossensorial de grau leve 

até moderado, dentre os testes disponíveis estão o: TPD, TPF, TDD, DSI e os 

potenciais evocados auditivos de média e longa latência. 

 

Dubno et al. (1997) investigaram os efeitos da idade, sexo, e dos 

limiares auditivos sob as medidas de reconhecimento de fala em 129 indivíduos com 

perda auditiva neurossensorial e idades variando de 55 a 84 anos, separados em três 

grupos etários: 55 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 a 84 anos. Os sujeitos foram 

submetidos à avaliação audiológica convencional e a testes de reconhecimento de fala, 

incluindo palavras monossilábicas NU-6 (abreviatura do inglês para Northwestern 

University Auditory Test n°6), SSI, SPIN. Os resultados encontrados não demonstraram 

diferenças significativas no reconhecimento de fala entre os indivíduos em nenhum dos 

grupos, mas em uma segunda análise, utilizando correlações parciais para ajustar o 

desempenho nos testes, a idade e os limiares auditivos, houve uma diminuição 

significante no reconhecimento de fala para os homens em todos os testes. 

 

Chmiel et al. (1997) relataram um estudo de caso de uma mulher 

idosa com histórico de 13 anos de declínio progressivo das habilidades auditivas e 

preferência pelo uso de prótese auditiva monoaural. A paciente não apresentou 

histórico de alterações vasculares, neurológicas, cognitivas e/ou sistêmicas e aos 87 

anos foi adaptada com próteses auditivas binaurais, mas apresentava queixas quanto à 

compressão de fala especialmente na presença de ruído sendo submetida à avaliação 

audiológica, comportamental, eletrofisiológica e neuropsicológica. No estudo destacou-

se o teste DSI o qual foi aplicado de diferentes formas. Para a etapa de escuta dirigida, 

as sentenças do DSI foram apresentadas monoauralmente em duas situações: na 

primeira a sentença alvo foi aplicada em maior nível de intensidade com desempenho 
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de 100% de acertos para ambas as orelhas, na segunda situação as duas sentenças 

foram apresentadas no mesmo nível de intensidade e o desempenho diminuiu para 

90% de acertos na orelha direita e 75% na orelha esquerda. Para a etapa de 

integração binaural a orelha direita manteve a pontuação de 90% de acertos, mas o 

desempenho da orelha esquerda caiu drasticamente sendo observado apenas 15% de 

acertos. Os resultados sugerem que mudanças na transferência interhemisféricas das 

informações auditivas via corpo caloso poderiam explicar a preferência pela 

amplificação monoaural.  

 

Chermak, Musiek (1997) citaram que os testes comportamentais são 

a chave para o diagnóstico do DPA em adultos e crianças e podem ser classificados 

em categorias, de acordo com as tarefas envolvidas: processos temporais; integração 

binaural, lateralização e localização; tarefa de fala monoaural de baixa redundância e 

escuta dicótica. Na integração binaural, os dois estímulos apresentados devem ser 

identificados, enquanto que na separação binaural, apenas um estímulo deverá ser 

identificado.  

 

Jerger (1997) não relatou que o desempenho dos indivíduos com 

audição normal e perda auditiva periférica nos testes comportamentais e 

eletrofisiológicos podem ser diferentes, sendo esta diferença relacionada com a orelha 

estimulada. Este efeito estende-se ao longo de toda a vida, mas apareceria de maneira 

mais evidente em crianças e pessoas idosas.  

 

Jerger, Chmiel (1997) analisaram os dados audiométricos e a 

dificuldade auditiva auto-relatada de 180 idosos com presbiacusia, a fim de estudar o 

fator estrutural subjacente ao processamento auditivo. Os procedimentos incluíram: 

audiometria tonal liminar, logoaudiometria, SSI, DSI e HHIE. A partir dos resultados, 

alguns fatores surgiram: perda auditiva em baixas ou altas freqüências, habilidade geral 

de reconhecimento de fala, auto-avaliação da dificuldade auditiva e processamento da 

informação auditiva recebida pelas orelhas esquerda e direita. Após a análise desses 

fatores, os autores concluíram que:  

• O grau de perda auditiva está intimamente relacionado às 

dificuldades de reconhecimento de fala exibida por indivíduos 

idosos. 
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• As freqüências acometidas (baixas ou altas) têm influência no 

reconhecimento de fala. 

• O processamento auditivo das informações recebidas via orelha 

direita e esquerda surgiram como entidades distintas. 

• A auto-percepção da dificuldade auditiva aparentemente não 

esteve relacionada a nenhum dos fatores estudados. 

 

Belin et al. (1998) investigaram a influência do processamento 

temporal na assimetria de ativação cerebral. Os voluntários receberam estimulação 

auditiva passiva com sons não verbais com rápida ou lenta freqüência de transição, 40 

e 200 mseg respectivamente, enquanto eram submetidos à tomografia de emissão de 

pósitrons (PET). Houve ativação do córtex auditivo de forma bilateral e simétrica para 

os estímulos com baixa freqüência de transição. Para os estímulos com rápida 

freqüência de transição, foi observada assimetria hemisférica resultante de um relativo 

decréscimo na ativação do hemisfério direito combinado a uma instantânea ativação do 

hemisfério esquerdo. Os resultados forneceram provas diretas de que o processamento 

auditivo para estímulos complexos é lateralizado no cérebro humano, e essa assimetria 

funcional no processamento temporal pode contribuir para a lateralização da linguagem 

em níveis mais baixos de processamento cortical. 

 

Santos (1998) avaliou o desempenho de indivíduos destros no TDD 

nas etapas de integração binaural e escuta direcionada, considerando as variáveis: 

gênero, lado da orelha e faixa etária. Participaram do estudo 140 indivíduos (60 gênero 

masculino e 80 do gênero feminino), divididos em três grupos etários: cinco a seis anos 

(grupo A), onze a doze anos (grupo B) e dezoito a vinte e cinco anos (grupo C). A partir 

dos resultados obtidos a autora pôde concluir que não houve diferença estatisticamente 

significante entre o número de erros cometidos pelos indivíduos independente do 

gênero e do grupo etário nas etapas de integração binaural e escuta direcionada à 

direita. Para a etapa de escuta direcionada para a esquerda, apenas as mulheres do 

grupo C apresentaram melhor desempenho do que os homens, sendo essa diferença 

estatisticamente significante. Ocorreu vantagem da orelha direita nas etapas de 

integração binaural e escuta direcionada, sugerindo que o hemisfério esquerdo é 

dominante para processar estímulos verbais, apresentados em paradigma dicótico em 

indivíduos destros. O desempenho dos indivíduos avaliados foi melhorando à medida 
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que a idade foi aumentando, mostrando que os testes dicóticos seguem o curso 

maturacional do Sistema Nervoso Auditivo Central. Em relação ao desempenho, 

obteve-se uma porcentagem superior a 90% de acertos e constatou-se que a etapa de 

escuta direcionada é mais difícil que a etapa de integração binaural.  

 

Ziliotto (1999) analisou e comparou o desempenho de indivíduos 

canhotos, utilizando os testes dicóticos não verbal (TDNV) e TDCV, considerando as 

variáveis sexo e lado de orelha. Foram avaliados 48 indivíduos (29 mulheres e 19 

homens) com idades variando de 17 a 34 anos. Os resultados revelaram que o 

desempenho dos indivíduos canhotos não sofreu influência das variáveis sexo e lado 

da orelha no TDCV. Quanto ao TDNV, observou-se predomínio de respostas corretas à 

orelha esquerda apenas para o gênero feminino. A análise quanto ao número de erros 

nas etapas de atenção livre, atenção direita e atenção esquerda mostrou que a média 

de erros foi similar nas três etapas de atenção com cerca de quatro erros no teste 

consoante vogal e sem erros no teste não-verbal.  

O índice de reconhecimento e índice de predomínio foram maiores no TDNV, sugerindo 

que o TDNV é mais fácil do que o TDCV. 

 

Bellis et al. (2000) averiguaram os efeitos da idade na assimetria 

hemisférica utilizando respostas neurofisiológicas para estímulos de fala em 36 

mulheres destras normouvintes divididas em três grupos: 15 crianças (8 a 11 anos de 

idade), 11 adultas jovens (20 a 25 anos de idade) e 10 idosas (mais que 55 anos de 

idade). Para determinar a assimetria hemisférica foram captadas as respostas auditivas 

evocadas por sílabas sintéticas e determinadas as latências do complexo P1-N1 em 

cada um dos três grupos estudados, para verificar a memória de processamento 

sonoro foram captadas as respostas para o mismatch negativity (MMN). As respostas 

observadas no MNM foram simétricas nos três grupos estudados. Em relação ao 

complexo P1-N1 as crianças e as adultas jovens demonstraram maior amplitude de 

resposta para o lobo temporal esquerdo quando comparado ao lobo temporal direito, as 

idosas exibiram amplitudes de respostas simétricas e acompanhadas por uma pobre 

habilidade para discriminar a sílabas da fala. Os resultados demonstram que a idade 

está relacionada à mudança da representação neural para sons básicos de fala, 

especialmente para a memória de processamento sonoro e troca de estímulos, 
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sugerindo a possibilidade de mecanismos subjacentes na alteração da percepção de 

fala exibida por adultos mais velhos.  

 

Almeida (2000) comparou o desempenho de 81 escolares na faixa 

etária de cinco a nove anos de idade nos testes SSW em português e de consciência 

fonológica, considerando a presença ou ausência de alteração das habilidades 

auditivas de localização sonora e/ou memória seqüencial de sons, que evidenciaram 

alto ou baixo risco para dificuldades escolares. As crianças foram distribuídas em 

quatro grupos de acordo com o grau de alfabetização e o risco para dificuldades 

escolares. Os resultados revelaram que a faixa etária e o risco para dificuldades 

escolares influenciaram no desempenho das crianças nas diferentes condições de 

escuta do teste SSW com maior número de erros na condição de escuta esquerda 

competitiva, independente do grau de alfabetização. Ocorreu pior desempenho das 

crianças mais novas devido à influência da neuromaturação e das crianças de alto risco 

para dificuldades escolares por causa da co-ocorrência de inabilidades auditivas. O 

grau de alfabetização influenciou o desempenho das crianças nos diferentes tipos de 

tarefas do teste de consciência fonológica com exceção da tarefa de síntese silábica o 

que revela a existência de uma co-ocorrência entre aquisição da leitura e da escrita e 

das habilidades fonológicas. O risco para dificuldades escolares influenciou o 

desempenho de crianças alfabetizadas nas tarefas de síntese e transposição fonêmica 

no teste de consciência fonológica. 

 

Felippe (2000) relacionou os resultados de testes de processamento 

auditivo (avaliação simplificada do processamento auditivo, TDCV) com o desempenho 

em tarefas de leitura-escrita, a fim de verificar a eficácia destes testes na detecção de 

DPA. Participaram deste estudo, 62 adolescentes destros do gênero masculino, com 

audição periférica dentro dos limites da normalidade, sem histórico de problemas 

neurológicos e/ou psiquiátricos, alunos da 5ª à 8ª séries de uma escola pública. 

Segundo os achados, a avaliação simplificada do processamento auditivo teve 

associação estatisticamente significante com lentidão de leitura, baixa pontuação de 

compreensão de leitura e de ortografia. Para o TDCV houve associação entre ausência 

de dominância hemisférica esquerda e lentidão na leitura o que poderia ser um fator 

predisponente para a dificuldade de decodificação oral na leitura. Com base nos 

resultados os autores concluíram que há associação entre DPA e desempenho 
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reduzido nas tarefas de leitura e escrita, e que a avaliação simplificada do PA foi mais 

eficaz na detecção destas desordens do que o TDCV. 

 

Jerger (2001) mostrou evidências de que o envelhecimento está 

relacionado à supressão da orelha esquerda tanto nos testes de escuta dicótica 

envolvendo frases, dígitos e sentenças, como em avaliações eletrofisiológicas. Estas 

manifestações ocorrem nas etapas de integração binaural e escuta direcionada e não 

podem ser atribuídas as alterações do sistema auditivo periférico. O autor sugere que a 

supressão da orelha esquerda em indivíduos idosos se daria devido a uma alteração 

na transferência interhemisférica da informação auditiva via corpo caloso.  

 

Garcia (2001) estudou os mecanismos e processos envolvidos no 

processamento auditivo de crianças de 9 a 10 anos de idade, distribuídas em dois 

grupos: grupo I - 40 indivíduos (20 de cada gênero) com baixo risco para alterações do 

desenvolvimento, audição, linguagem e aprendizagem; grupo II - 20 indivíduos 

(dezesseis do gênero masculino e quatro do gênero feminino) com alteração de 

aprendizagem, particularmente do código gráfico. Todos os indivíduos foram 

submetidos aos seguintes testes: localização sonora, memória seqüencial para sons 

não-verbais, memória seqüencial para sons verbais, identificação de sentenças 

pediátricas, TDD e teste de fusão auditiva na condição binaural e monoaural. Os 

resultados mostraram que os testes mais efetivos para diferenciar os dois grupos foram 

o TDD e o de fusão auditiva, onde no grupo II ocorreu um déficit bilateral no TDD e 

aumento dos limiares de fusão auditiva. No estudo a autora recomendou a utilização do 

TDD e do teste de fusão auditiva como instrumentos de triagem para avaliar o 

processamento auditivo de indivíduos em idade escolar.  

 

Hällgren et al. (2001) investigou o efeito da idade cronológica sobre 

as funções auditivas centrais utilizando testes de escuta dicótica e a relação destas 

habilidades sobre a capacidade cognitiva. Foram avaliados 30 indivíduos com perda 

auditiva neurossensorial inferior a 50 dB NA, com idades entre 42 e 84 anos, divididos 

em dois grupos: idosos e adultos, com 15 sujeitos em cada grupo. Os estímulos 

auditivos foram dígitos, sílabas e sentenças de baixa redundância e os testes 

cognitivos envolveram a avaliação da memória de curto prazo, velocidade de 

processamento de informação verbal e processamento fonológico. Os resultados 
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encontrados revelaram diminuição global de desempenho em todos os testes dicóticos 

no grupo de idosos, com piores resultados no teste com sílabas na etapa de escuta 

dirigida a esquerda. O efeito da idade foi também encontrado nos testes cognitivos, 

com alta correlação dos resultados com os testes dicóticos quando apresentados na 

etapa de atenção livre e atenção dirigida para a orelha esquerda. Os efeitos da idade 

em testes de fala dicóticos não foram confirmados, pois o efeito dependeu do tipo do 

material utilizado e da forma de apresentação do estímulo. Os resultados indicaram 

uma forte relação entre o envelhecimento, declínio cognitivo e dificuldades para 

perceber estímulos de fala apresentados à orelha esquerda. 

 

Golding (2001) utilizou a versão australiana do teste SSI para 

elaborar os testes MSSI (abreviatura do inglês para Macquarie Synthetic Sentence 

Identification) e MDSI (abreviatura do inglês para Macquarie Dichotic Sentence 

Identification) e avaliou estes novos materiais em uma população de jovens e em 

idosos cuja primeira língua era o inglês australiano. Os resultados foram comparados 

com os anteriormente relatados para os testes SSI e DSI originais. Participaram do 

estudo 56 indivíduos normouvintes e falantes nativos do inglês australiano, sendo 14 

jovens com média de idade de 24 anos, ambos os gêneros (onze mulheres e três 

homens), e 42 australianos idosos com média de idade de 60 anos, com bom 

desempenho auditivo revelado pelo HHIE e função cognitiva normal (Mini Mental State 

Exam). Os testes foram apresentados em diferentes níveis de intensidade e os 

resultados para o teste MSSI revelaram alto desempenho na população de jovens com 

declínio da porcentagem de acertos quando a intensidade estava próxima ao limiar de 

audibilidade. Os indivíduos idosos apresentaram baixo desempenho no teste, com alta 

variabilidade de respostas entre os sujeitos, sem declínio de desempenho com o 

aumento da idade para a orelha direita e declínio de 20% para a orelha esquerda a 

partir dos 54 anos, não havendo diferença de desempenho entre os gêneros em 

nenhum dos grupos. Para o teste MDSI, os indivíduos jovens apresentaram 98,36% de 

acertos para a orelha direita e 96,29% para a orelha esquerda, já os indivíduos idosos 

apresentaram desempenho nas orelhas direita e esquerda de 92,19% e 82,76%, 

respectivamente. Houve declínio de desempenho semelhante ao descrito para o teste 

MSSI, sem diferenças entre os gêneros. Estes resultados foram comparados com 

aqueles relatados para os testes SSI e DSI originais e os resultados mostraram-se 

semelhantes. 
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Bellis, Wilber (2001) estudaram os efeitos da idade e do gênero na 

transferência interhemisférica durante o ciclo de vida do adulto normal. Foram 

avaliados 120 indivíduos destros, com audição normal (média de 500, 1000 e 2000 Hz 

até 25 dB NA), idades entre 20 e 75 anos, sem antecedentes de alterações 

neurológicas. Para o teste dicótico de dígitos, houve vantagem da orelha direita e o 

desempenho, em ambas as orelhas, diminuiu com o aumento da idade. O desempenho 

no teste de padrão de freqüência foi melhor para a modalidade de resposta de imitação 

do que para a nomeação, com diminuição na pontuação do teste com o aumento da 

idade. Os resultados demonstraram que a integridade interhemisférica avaliada pelos 

testes de escuta dicótica, padrões auditivos temporais e integridade das habilidades 

visuomotoras, diminuem entre os 40 e 55 anos de idade de maneira diferente entre os 

gêneros, ocorre mais cedo para os homens do que para as mulheres. Estes achados 

sugerem que a diminuição da função de transferência interhemisférica pode ser um 

fator que contribui para as dificuldades de comunicação relatadas por idosos. 

 

Bleiweiss (2002) analisou a auto-percepção do beneficio auditivo em 

trinta e oito indivíduos (22 homens e 16 mulheres na faixa etária de 60 a 91 anos de 

idade) com perda auditiva neurossensorial adaptados com próteses auditivas, sem 

alterações cognitivas, neurológicas e/ou psiquiátricas. Os participantes foram divididos 

em dois grupos de acordo com o desempenho nas etapas de integração binaural e 

escuta direcionada no teste DSI: grupo não DPA (N=30) e grupo DPA (N=8). Os 

resultados revelaram que não houve diferenças significativas entre os grupos, 

considerando as medidas do APHAB (sigla em inglês para Abreviated Profile of 

Hearing aid Benefit) e do COSI (sigla em inglês para Client Oriented Scale of 

Improvement), mas observaram diferenças significativas em duas das cinco escalas do 

CHPI (sigla em inglês para Communication Profile of Hearing Impaired). Devido à 

amostra reduzida, os resultados encontrados não suportam a idéia de o DPA ter um 

efeito negativo na auto-percepção do beneficio auditivo, pois, nenhum achado no 

estudo foi robusto. Segundo Pereira et al. (2002) as habilidades envolvidas no 

processamento auditivo dependem da capacidade biológica inata e das experiências 

acústicas no meio ambiente. Essas habilidades podem ser classificadas em: atenção 

(preparação para focar um estímulo sonoro), detecção (receber um estímulo), 

discriminação (resolução de freqüência, intensidade, duração e tempo), localização 

espacial (analisar as diferenças de tempo e intensidade dos sons recebidos e identificar 
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a posição do espaço onde se encontram as fontes sonoras), identificação (atenção 

seletiva - selecionar um estímulo e ignorar os outros, atenção dividida - partilhar a 

atenção entre dois estímulos, memorizar um padrão de freqüência ou padrão de 

duração de sons ou padrão de dois ou mais sons) e compreensão (interpretação dos 

eventos sonoros e integração com as outras informações sensoriais). 

 

Sanchez (2002) investigou o processamento auditivo de 40 

indivíduos de 60 a 75 anos com audição normal, sem queixas auditivas ou doenças 

neurológicas por meio dos testes SSI com mensagem competitiva ipsilateral, padrão de 

freqüência e SSW. Os indivíduos apresentaram porcentagens de acertos abaixo dos 

padrões da normalidade em todos os testes aplicados, evidenciando que indivíduos 

idosos que relatam ouvir bem podem apresentar ineficiência das funções auditivas 

centrais. 

 

Guilherme (2002) analisou 32 indivíduos disléxicos utilizando os 

testes TPD, TDNV, teste memória seqüencial para sons verbais (TMSV) e não-verbais 

(TMSNV), e apresentou possíveis associações entre o desempenho nos testes e 

história desenvolvimental. Os resultados revelaram associação entre: o desempenho 

nos testes TMSV e TMSNV e queixas de atraso no desenvolvimento e dificuldade de 

fala, alterações na etapa de escuta direcionada à esquerda do TDNV com dificuldades 

de entender no ruído; TPD com antecedentes de otite e queixas de dificuldades de fala. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre o desempenho do 

grupo estudo, quando comparado ao controle. A autora concluiu que os indivíduos 

disléxicos apresentaram dificuldade em executar análises acústicas rápidas e em 

detectar estímulos auditivos não verbais. 

 

Pereira (2004) ressaltou a importância da integridade e 

neuromaturação de estruturas do sistema nervoso que lidam com a informação 

recebida pela audição e relacionou o funcionamento do córtex auditivo a atividades 

como analisar sons complexos, inibir respostas inapropriadas, identificar sons 

detectados (discriminação auditiva), selecionar o estímulo auditivo obtido 

contralateralmente (atenção interaural), ajustar o estímulo no contexto e prolongar 

estímulos curtos (tempo), perceber o espaço auditivo (localização sonora) e formar 

conceitos auditivos em geral (compreensão). Além destas habilidades auditivas, outras 
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habilidades estão envolvidas na interpretação de eventos sonoros isolados e em 

conjunto com outras informações do mundo real, entre elas estão: atenção seletiva 

(capacidade de focar um estímulo e ignorar outros), atenção dividida (partilhar a 

atenção entre dois estímulos), memória (alterar o comportamento por meio da 

experiência) e aprendizado (modificar o comportamento para se ajustar ao ambiente). 

Sendo que todas essas habilidades associadas ao processamento visual e 

aprendizado da língua só tem padrões similares ao do adulto por volta dos 12 a 13 

anos de idade. 

 

Golding et al. (2004) analisaram as alterações das habilidades 

cognitivas e auditivas (comportamentais e eletrofisiológicas) de 1576 australianos com 

idades entre 54 e 99 anos (média de idade de 69,84 anos), de ambos os gêneros, com 

perda auditiva neurossensorial simétrica e inferior a 50 dB NA nas freqüências de 500, 

1000 e 2000 Hz. A avaliação auditiva comportamental foi realizada por meio de testes 

de palavras monossilábicas, MSSI e MDSI. Os participantes que apresentaram 

resultados normais ou alteração em apenas um dos testes apresentados foram 

significativamente mais jovens do que aqueles que apresentaram maiores 

anormalidades no processamento auditivo. Foi encontrada alteração do PA em 76,4% 

dos sujeitos avaliados, com maior incidência de alterações nas idades mais avançadas. 

As diferenças entre os gêneros variaram conforme o teste aplicado. Para o teste MSSI, 

as mulheres apresentaram mais resultados normais do que os homens com fraca 

correlação entre os gêneros. Em relação ao teste MDSI não houve diferenças 

significativas entre os gêneros. O número de testes alterados aumentou 

significativamente com o avanço da idade, mas não aumentou de forma proporcional 

às alterações periféricas e cognitivas. 

 

Helfer (2004) avaliou a compreensão de fala em 38 mulheres de 60 

a 74 anos de idade divididas em dois grupos: com ou sem tratamento de reposição de 

estrógeno. Todos os indivíduos foram submetidos à audiometria tonal, DSI e uma 

medida de inteligibilidade de fala com reverberação. Os resultados demonstraram que 

as mulheres em tratamento de reposição de estrógeno obtiveram melhor compreensão 

das frases distorcidas do que aquelas sem tratamento de reposição de estrógeno. 
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Elias (2004) examinou a habilidade de atenção seletiva em 13 

crianças com doença cerebrovascular por meio da aplicação de testes dicóticos 

(TDNV, TDCV, TDD, SSW). Todas as crianças apresentavam doença cerebrovascular 

unilateral de episódio único, comprovados por exame de imagem sem alterações 

auditivas, atencionais, lingüísticas e/ou cognitivas. Foi possível constatar que as 

crianças com doença cerebrovascular apresentaram desempenho inferior ao do grupo 

controle (crianças destras, da mesma idade, gênero e nível socioeconômico) em todos 

os testes, demonstrando alteração da habilidade de atenção seletiva em tarefas de 

integração e separação binaural em indivíduos com alteração cerebrovascular. 

 

Silveira et al. (2004) caracterizaram os processos de memória, 

interação e integração em indivíduos adultos e idosos de diferentes níveis 

ocupacionais, por meio da avaliação simplificada do PA e TDD, considerando as 

variáveis: gênero, faixa etária e rebaixamento auditivo em altas freqüências. Foram 

selecionados 226 indivíduos (137 mulheres e 89 homens), sendo 97 indivíduos com 

idade inferior a 55 anos. A amostra foi dividida em três grupos de acordo com a 

ocupação. Todos os indivíduos foram submetidos à avaliação audiológica, teste de 

memória seqüencial para sons verbais e não verbais, localização sonora e TDD (nas 

etapas de integração binaural e escuta direcionada). Não houve diferenças quanto à 

variável gênero. Os idosos e os grupos com profissões semi-especializadas e não 

especializadas apresentaram piores resultados na orelha esquerda, sendo esta 

diferença estatisticamente significante. A partir dos resultados obtidos, foi possível 

concluir que os indivíduos que fazem uso diário de suas habilidades mentais 

apresentaram desempenho significativamente melhor, quando comparados aos 

indivíduos que ocupam cargos que não exigem o uso diário das funções mentais. 

 

Gootjes et al. (2004) estudaram o desempenho no teste dicótico de 

dígitos de 31 idosos e 25 adultos em duas condições de aplicação: escuta livre e 

escuta direcionada. Com o envelhecimento houve uma diminuição do desempenho 

observada principalmente na escuta direcionada com piores resultados para a orelha 

esquerda, enquanto que o aumento do número de dígitos errados foram maiores na 

orelha direita. A identificação e localização dos dígitos parecem ser processos 

mediados principalmente pelos hemisférios direito e esquerdo, respectivamente. A 

redução de desempenho relacionada à idade foi pior para a orelha ipsilateral ao 
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hemisfério dominante, estes achados foram atribuídos à diminuição do funcionamento 

do corpo caloso, resultando na diminuição da transferência das informações 

interhemisféricas e não a um declínio das funções seletivas do hemisfério direito. 

 

Tadros et al. (2005) investigaram os efeitos da perda auditiva e do 

envelhecimento sobre a assimetria auditiva nos níveis periférico e central, utilizando a 

pesquisa das amplitudes das emissões otoacústicas evocadas por estimulo transiente 

(EOAT) e produto de distorção (EOAPD), supressão contralateral das emissões 

otoacústicas evocadas por estimulo transiente e o teste de audição no ruído HINT 

(abreviatura do inglês para Hearing in Noise Test) em dois grupos de indivíduos: um 

grupo com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e um com perda 

auditiva neurossensorial descendente (presbiacusia). Em relação à avaliação periférica, 

o grupo com audição normal apresentou diferenças estatisticamente significantes entre 

as orelhas, com maiores amplitudes de emissões na orelha direita. No entanto, o grupo 

com presbiacusia apresentou maiores amplitudes das emissões na orelha esquerda. 

Ao nível do tronco encefálico, as amplitudes das EOAT com supressão contralateral 

foram pequenas e não houve diferença significativa entre as orelhas direita e esquerda 

em ambos os grupos. Para o teste HINT, houve um predomínio da orelha direita 

(hemisfério esquerdo), em ambos os grupos. Os resultados indicaram que os adultos 

jovens com audição normal apresentaram maior sensibilidade na orelha direita para 

sons simples (vantagem periférica da orelha direita) e ambos os grupos apresentaram 

melhor desempenho na orelha direita para o processamento de sons complexos como 

os de fala (vantagem central da orelha direita).  

 

Neves, Schochat (2005) observaram a maturação do processamento 

auditivo por meio de testes comportamentais em crianças sem e com dificuldades 

escolares. Os resultados mostraram que houve influência da maturação auditiva no 

desempenho dos testes comportamentais, havendo respostas melhores com o 

aumento da idade. Além disso, verificou-se atraso da maturação auditiva no grupo com 

dificuldades escolares. 

 

Roup et al. (2006) analisaram o reconhecimento de palavras 

dicóticas em adultos de diferentes idades em três situações de escuta: atenção livre, 

escuta direcionada à direita e à esquerda. Participaram do estudo 54 mulheres destras 
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sem alterações cognitivas, divididas em três grupos de acordo com a faixa etária: grupo 

I- 19 a 30 anos e audição periférica normal, grupo II – 60 a 69 anos e grupo III - 70 a 79 

anos. Os grupos II e III apresentaram perda auditiva neurossensorial, sem diferença 

estatisticamente significante entre os limiares auditivos. Foi aplicado o teste de 

reconhecimento de palavras monoaural o qual revelou desempenho superiores a 80% 

de acertos em ambas as orelhas. O teste de reconhecimento de palavras dicóticas foi 

apresentado a 50 dB NA para o grupo I e 80 dB NA para os outros dois grupos. O 

desempenho no teste foi melhor para o grupo I e todos os grupos apresentaram 

vantagem da orelha direita, sendo que esta vantagem foi maior e estatisticamente 

significante nos grupos II e III, o que indica a desvantagem da orelha esquerda nestes 

grupos. As etapas de atenção direcionada tiveram melhores respostas quando 

comparadas a integração binaural de tal forma que, os sujeitos tiveram o dobro de 

acertos na etapa de escuta direcionada direita. O número de acertos na etapa de 

escuta direcionada à esquerda foi menor e mais variável em ambos os grupos de 

idosos. Na comparação entre os resultados encontrados na apresentação monótica 

versus dicótica, houve diferença estatisticamente significante, com melhores 

resultados, em todos os grupos, na condição monótica. Os resultados suportam a idéia 

de que a idade está relacionada ao baixo desempenho no reconhecimento de 

estímulos dicóticos apresentadas à orelha esquerda. 

 

Jerger, Martin (2006) afirmaram que a forma de aplicação dos testes 

de escuta dicótica na clinica audiológica pode influenciar os resultados e a 

interpretação na avaliação da assimetria interaural. De uma amostra de 172 pessoas 

idosas submetidas ao DSI nas etapas de integração binaural e escuta direcionada 

observou-se três padrões de resultado do teste. Para 19% da coorte total, os 

resultados do DSI estavam dentro dos limites de normalidade nas duas etapas de 

apresentação (teste padrão I). Em 58% dos participantes o desempenho no DSI foi 

alterado em uma orelha (quase sempre a orelha esquerda) na etapa de integração 

binaural, mas nenhuma alteração foi encontrada na etapa de escuta direcionada (teste 

padrão II). Em 23% da coorte houve um déficit unilateral em ambas as etapas de 

apresentação (teste padrão III). Os autores sugeriram que a alteração no teste padrão 

II ocorreu devido a um problema primariamente cognitivo, pois a alteração na etapa de 

integração binaural ocorreu porque os sujeitos utilizaram de maneira mais intensa as 

funções cognitivas como memória e velocidade de processamento da informação, 
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enquanto que a alteração no teste padrão III ocorreu por um problema estrutural no 

sistema auditivo central tendo em vista que a alteração no teste DSI esteve presente 

tanto para a etapa de interação binaural quanto para a escuta direcionada. 

 

Firszt et al. (2006) elaboraram um artigo de revisão sobre as 

diferenças hemisféricas no processamento do estímulo de fala. Neste artigo, 

apresentaram provas de que existem assimetrias nas estruturas corticais e subcorticais 

do sistema auditivo humano, sendo que essas assimetrias são afetadas pelo tipo de 

estímulo e/ou presença de patologias. De acordo com o estudo, a apresentação de 

estímulos não verbais e verbais tem padrões de ativação hemisférica no córtex direito e 

esquerdo, respectivamente, e podem ocorrer alterações nos padrões de assimetria 

corticais na presença de ruído e/ou patologias, como perda auditiva ou zumbido.No 

caso da perda auditiva unilateral em resposta aos sons de fala, haveria uma diminuição 

no funcionamento do hemisfério contralateral e um aumento na atividade do hemisfério 

ipsilateral à orelha acometida. Segundo os autores, novas percepções sobre a forma 

como o córtex auditivo se reorganiza com a experiência, incluindo a privação sensorial 

(perda auditiva) e o treinamento auditivo, foram demonstradas com as técnicas de 

neuroimagem e essas investigações no futuro, poderão explicar por que algumas 

populações, como as crianças com dificuldades de aprendizagem e idosos, parecem 

ser mais vulneráveis às mudanças na assimetria hemisférica. 

 

Golding et al. (2006) verificaram a possibilidade de um idoso 

apresentar DPA e como esta probabilidade varia com base na saúde geral, função 

cognitiva e auto-percepção auditiva. Participaram do estudo 1192 indivíduos com 55 

anos de idade ou mais, ambos os gêneros sendo 696 mulheres (média de idade 68,19 

anos) e 496 homens (média de idade de 68,32 anos), avaliados com testes dicóticos de 

fala (MSSI e MDSI) e questionários relativos ao estado de saúde, função cognitiva e 

percepção auditiva. A probabilidade dos indivíduos apresentarem alterações no 

processamento auditivo aumentou em média de 4 a 9% para cada ano de idade. Os 

homens apresentaram duas vezes mais chances que as mulheres para alteração no 

PA, mas esta diferença foi evidente apenas nos testes de escuta dicótica. Com o 

aumento da auto-percepção da dificuldade auditiva, a chance de demonstrar alteração 

no processamento auditivo aumentou, mas esta diferença só foi evidente nos testes de 
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fala com ruído. O declínio cognitivo também aumentou a probabilidade de alteração no 

processamento auditivo. 

 

Rosa (2007) estudou a influência do processo de envelhecimento na 

alteração do processamento auditivo em 40 indivíduos com idades variando entre 50 e 

83 anos, divididos em três grupos: grupo A - 10 indivíduos normouvintes, grupo B -10 

indivíduos com pequena alteração auditiva e grupo C - 20 indivíduos com perda 

auditiva neurossensorial. Todos os sujeitos foram submetidos à anamnese e aos testes 

SSW e TDD. Os dados foram analisados e classificados de acordo com o grau da 

alteração, habilidade auditiva, orelha e condição de escuta mais prejudicada. Houve 

alteração do processamento auditivo em todos os grupos, porém, o grupo com perda 

auditiva, apresentou maior grau de alteração. A falha mais recorrente ocorreu na 

situação de escuta competitiva, com piores pontuações na orelha esquerda. No estudo 

a autora concluiu que existe uma relação importante entre o processamento auditivo e 

o envelhecimento, e que esta relação aumenta na presença do comprometimento 

auditivo periférico. 

 

Gates et al. (2008), avaliaram o efeito da perda de memória na 

função auditiva central em 313 voluntários divididos em três grupos: controle sem perda 

de memória (n = 232), alteração leve de memória sem demência (n = 64) e alteração 

de memória moderada com diagnóstico de demência (n = 17). Todos os sujeitos foram 

submetidos à avaliação comportamental do PA, por meio dos testes SSI, DSI, TDD, e a 

avaliação de habilidades cognitivas. Houve heterogeneidade de resultados nos três 

grupos, com uma pontuação média reduzida nos testes auditivos para os grupos com 

alteração de memória, mesmo após o ajuste para idade e perda auditiva periférica, 

sendo este desempenho mais prejudicado no grupo com alteração de memória 

moderada e demência. A avaliação da função auditiva central foi afetada pelo 

comprometimento de memória e o DSI foi o teste mais sensível para identificar a 

presença da alteração de memória. 

 

Kallail et al. (2008) descreveram que as alterações de fala, 

linguagem e audição em todos os níveis do sistema auditivo são comuns em pessoas 

com HIV, mas a bateria de testes para avaliar a função auditiva destes sujeitos se 

assemelha a de outros indivíduos com queixas auditivas e inclui a audiometria tonal, 
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logoaudiometria, timpanometria, pesquisas do reflexo acústico e avaliação 

eletrofisiológica. Os autores sugeriram a ampliação da bateria audiológica de modo a 

diferenciar os distúrbios auditivos e localizar o local da alteração (cóclea, nervo 

vestíbulo coclear, tronco encefálico e/ou lobo temporal), esta ampliação se daria com o 

acréscimo das emissões otoacústicas evocadas, auto-avaliação da dificuldade auditiva 

e avaliação comportamental do processamento auditivo incluindo os testes de fala 

monossilábica, SSI e DSI.  
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“A mente que se abre as novas idéias 

jamais volta ao tamanho original.” 

(Albert Einstein) 
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3. MÉTODOS 

 

Este projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o nº 0322/07 (Anexo 1).  

 

Os indivíduos foram convidados a participar do estudo por meio de 

anúncios na web, distribuição de folhetos e exposição de cartazes em locais com 

grande concentração de pessoas (centros comerciais, restaurantes, empresas e 

instituições de ensino públicas e privadas), convite verbal pelo próprio pesquisador e/ou 

por terceiros.  

 

Antes da avaliação os sujeitos receberam informações sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, procedimentos a serem realizados, 

benefícios previstos, riscos e sigilo quanto à identificação.  

 

Todos os indivíduos assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, elaborado conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

para participação voluntária no estudo (Anexo 2), para os indivíduos com menos de 18 

anos de idade, o termo de consentimento foi assinado pelos pais e/ou responsáveis. 

 

O estudo foi realizado no Núcleo Integrado de Assistência, Pesquisa 

e Ensino em Audição (NIAPEA) da Disciplina dos Distúrbios da Audição do 

Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo, entre janeiro 

e setembro de 2008. 

 

Para a inclusão neste estudo, foram adotados os seguintes critérios 

de elegibilidade: 

• Possuir idade entre treze e quarenta e nove anos (ambos os 

gêneros); 

• Ter como língua materna o português; 

• Ter preferência manual direita (destros); 

• Ter leitura fluente, independente do grau de escolaridade 
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• Ausência de alteração neurológica evidente e/ou transtorno 

psíquico evidente; 

• Ausência de alteração audiológica (limiares auditivos inferiores a 

25 dB NA entre 250 e 8000 Hz, curvas timpanométricas tipo A e 

presença de reflexos acústicos com estimulação contralateral); 

• Configuração audiométrica simétrica (diferença entre os limiares 

auditivos da orelha direita e esquerda inferior a 10 dB NA em 

todas as freqüências pesquisadas). 

 

Foram excluídos deste estudo os participantes que apresentaram: 

• Presença de patologias de orelhas média e/ou interna; 

• Histórico de cirurgias otológicas ou neurológicas; 

• Lesões neurológicas confirmadas; 

• Preferência manual esquerda (canhotos); 

• Alteração em um ou mais testes audiológicos e/ou 

comportamentais aplicados; 

• Distúrbios emocionais e/ou neurológicos; 

• Queixa e/ou alteração de leitura. 

 

Após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, todos os 

indivíduos foram submetidos à avaliação da dominância lateral e avaliação audiológica 

básica constituída por: anamnese, meatoscopia, audiometria tonal liminar, 

logoaudiometria, medidas de imitância acústica e pesquisa dos reflexos acústicos 

contralaterais, com a finalidade de investigar dados sobre as condições periféricas do 

sistema auditivo. 

 

Toda a avaliação foi realizada em uma sessão com tempo 

aproximado de 45 minutos. 
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3.1. Avaliação da Dominância Lateral 

 

Para a avaliação da dominância lateral, foi utilizada a versão 

reduzida do teste de dominância manual de Edinburgh (Anexo 3) modificado por 

Oldfield (1971). Este questionário consta de dez atividades motoras para identificar a 

preferência manual, fornecendo informações sobre a dominância lateral do indivíduo. 

Brito et al. (1989) realizaram a validação deste instrumento para a população brasileira, 

utilizando as respostas de 959 indivíduos adultos (471 homens e 488 mulheres). Neste 

estudo, as pontuações variaram de +100 a -100. Foram considerados canhotos os 

indivíduos que apresentaram pontuação de -100 a -40, misto de -40 a +40, e destros 

pontuação acima de +40.  

 

Foram incluídos, no presente estudo, apenas os indivíduos que 

apresentaram preferência manual direita em pelo menos cinco das dez atividades 

propostas, ou seja, pontuação no teste de dominância manual de Edinburgh acima de 

+ 50. 

 

3.2. Avaliação Audiológica Básica 

 

A anamnese (Anexo 4) utilizada neste estudo foi adaptada por 

Borges e Gil e investigou informações relevantes tais como: escolaridade, história 

audiológica, otológica, da comunicação e saúde em geral. 

 

Os equipamentos utilizados para a avaliação audiológica foram: 

otoscópio da marca Heine, cabina acústica, par de fones supra-aurais modelo TDH-39 

acoplados ao audiômetro da marca Grason-Stadler modelo GSI-61 calibrado de acordo 

com a norma ISO8253-1 (1989). Os resultados foram transcritos para o protocolo de 

pesquisa (Anexo 5). 
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A meatoscopia foi realizada após a anamnese, com o objetivo de 

inspecionar o meato acústico externo e visualizar a membrana timpânica. 

Os limiares de audibilidade foram considerados normais quando 

obtidos até 25 dB NA (Padrão ISO 389, 1998) em todas as freqüências sonoras 

avaliadas, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz, baseado em Silman, 

Silverman (1997). 

 

A logoaudiometria incluiu os testes de limiar de reconhecimento de 

fala (LRF) e índice percentual de reconhecimento de fala com gravação (IPRF). 

 

O LRF foi realizado com palavras dissilábicas elaboradas por Santos 

e Russo (1994) (Anexo 6) apresentadas à viva-voz, e foi considerado compatível com a 

audiometria tonal quando o LRF apresentou-se igual ou até 10 dB acima da média dos 

limiares auditivos tonais considerando as freqüências sonoras de 500, 1000 e 2000 Hz 

(Borges, Sansone, 1998).  

 

O índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) foi realizado 

com listas de palavras monossílabas elaboradas por Pen, Mangabeira-Albernaz (1973). 

A apresentação foi realizada por meio de gravação em compact disc (volume 1 faixa 2 

pertencentes ao Manual de avaliação do processamento auditivo de Pereira, Schochat, 

1997) utilizando um discman com MP3 modelo Expanium da marca Philips, acoplado 

ao audiômetro da marca Grason-Stadler modelo GSI-61. As listas foram apresentadas 

a 40 dB NS considerando a média dos limiares auditivos tonais nas freqüências 

sonoras de 500, 1000 e 2000 Hz, considerou-se normal quando o IPRF foi maior ou 

igual a 92% de acertos para ambas as orelhas. 

 

As medidas de imitância acústica foram realizadas utilizando o 

imitanciômetro automático da marca Interacoustics modelo AT-235h com fone 

convencional TDH 39 acoplado ao sistema da sonda por uma haste de sustentação e 

tom sonda na freqüência de 226 Hz, verificou-se o volume do meato acústico externo, 

valores de compliância e o limiar do reflexo acústico com estimulação contralateral. 

 

O volume equivalente do meato acústico externo foi considerado 

dentro dos padrões de normalidade, quando foi obtido entre 0,3 ml e 1,0 ml em 
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crianças e 0,65 ml e 1,75 ml em adultos com membrana timpânica íntegra (Hall, 

Chandler,1999).  

Os resultados da timpanometria foram analisados de acordo com a 

classificação proposta por Jerger (1970). Para este autor, a curva timpanométrica é do 

tipo A quando o ponto de máxima compliância ocorre igual ou próximo à pressão 

atmosférica normal dentro da faixa de +100 a -100 da Pa e a amplitude ocorre entre 0,3 

e 1,6 ml. Este tipo de curva timpanométrica indica boa mobilidade do sistema tímpano 

ossicular sendo encontrada em indivíduos com audição normal ou deficiência auditiva 

neurossensorial.  

 

Os níveis de reflexos acústicos foram considerados normais quando 

os resultados encontrados estiveram entre 70 e 90 dB NS para todas as freqüências 

sonoras (500, 1000, 2000 e 4000 Hz) (Metz 1952; Carvallo 1996, 1997) e alterados 

quando o limiar do reflexo acústico foi maior do que 90 dB NS e/ou ausente em uma ou 

mais freqüências sonoras avaliadas. 

 

3.3. Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo 

 
Após a realização da avaliação audiológica básica os pacientes 

foram submetidos à avaliação comportamental da função auditiva central utilizando os 

testes de localização sonora, memória seqüencial para sons verbais e não verbais em 

seqüência, dicótico de dígitos e identificação de sentenças dicóticas. Todos os testes, 

exceto o de identificação de sentenças dicóticas foram analisados segundo os critérios 

propostos por Pereira e Schochat (1997) e os resultados transcritos para o protocolo 

específico (Anexo 7). 

 
A seguir serão descritos todos os testes utilizados, nesta pesquisa, 

para avaliação comportamental do processamento auditivo.  

 

Os testes realizados em campo livre (testes dióticos) são 

denominados de avaliação simplificada do processamento auditivo, a saber: teste de 
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localização sonora e teste de memória para sons em seqüência (Pereira, 1993; Pereira, 

1997). 

 

O teste de localização sonora - TLS foi realizado com som 

instrumental não calibrado de alta freqüência (guizo) nas direções à frente, acima, 

atrás, à direita e a esquerda, tendo como referencial a cabeça do indivíduo. 

Considerou-se resposta adequada quando o indivíduo apontou a direção correta da 

fonte sonora em pelo menos quatro das cinco direções. 

 

O teste de memória para sons verbais em seqüência - TMSV foi 

realizado com quatro sílabas (pa, ta, ca, fa), apresentadas em três diferentes 

disposições. O indivíduo deveria repetir oralmente, de forma correta, a seqüência 

apresentada sem pista visual em pelo menos duas das três apresentações. 

 

O teste de memória para sons não-verbais em seqüência – TMSNV 

foi realizado com quatro sons instrumentais não calibrados (guizo, sino, agogô, coco), 

em três apresentações em ordens diferentes sem pista visual. O indivíduo deveria 

apontar corretamente os objetos sonoros, na ordem em que foram apresentados, em 

pelo menos duas das três apresentações. 

 

Os demais testes comportamentais especiais foram realizados em 

cabina acústica, utilizando-se estímulos verbais gravados em compact disc, 

reproduzidos em discman com MP3 modelo Expanium da marca Philips volume 30. Os 

estímulos foram apresentados dicoticamente por meio de um par de fones supra-aurais 

modelo TDH-39 acoplados ao audiômetro da marca Grason-Stadler modelo GSI-61 

calibrado de acordo com a norma ISO8253-1 (1989). 

 

O teste dicótico de dígitos (TDD) foi realizado a 50 dB NS (média 

dos limiares auditivos de 500, 1000 e 2000 Hz). Os estímulos são dígitos dissílabos 

(quatro, cinco, sete, oito e nove) apresentados simultaneamente aos pares, cada dois 

em uma orelha. O indivíduo foi instruído a repetir oralmente todos os dígitos 

apresentados independentemente da ordem. Foram apresentados 20 itens do teste e 

considerada normal porcentagem de acertos iguais ou superiores a 95%. 
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Os processos gnósicos, tipo de tarefa auditiva, mecanismo 

fisiológico, habilidade auditiva e os valores de normalidade de cada teste, estão 

apresentados no Quadro1. 

Quadro 1 – Descrição de cada teste utilizado na avaliação comportamental do 

processamento auditivo 

Teste 
Tarefa 

Auditiva 
Mecanismo Fisiológico 

Habilidade Auditiva  
Processo 
Gnósico 

Valores de Normalidade 

TLS Diótica 

MF: Discriminação da direção da 

fonte sonora 

HA: Localização 

 

Decodificação 
4/5 acertos (desde que não 

erre direita e esquerda) 

TMSV Diótica 

MF: Discriminação de sons verbais 

em seqüência  

HA: Ordenação Temporal 

 

Organização 2/3 acertos 

TMSNV Diótica 

MF: Discriminação de sons não 

verbais em seqüência  

HA: Ordenação Temporal 

 

Organização 2/3 acertos 

TDD Dicótica 

MF: Discriminação de sons verbais 

de alta previsibilidade sobrepostos 

em escuta dicótica 

HA: Figura-fundo para palavras 

Decodificação 

Atenção livre:  

OD=OE >= 95% acertos 

 

Legenda:  

TLS – Teste de Localização orelha direita 

TMSV – Teste de Memória para Sons Verbais em seqüência 

TMSNV – Teste de Memória para Sons Não Verbais em seqüência 

TDD – Teste Dicótico de Dígitos 

MF – Mecanismo Fisiológico 

HA – Habilidade Auditiva  

OD – Orelha Direita 

OE – Orelha Esquerda 

 

3.4. Elaboração do Instrumento de Pesquisa 

 

A versão clínica do DSI é constituída de 30 pares de sentenças 

apresentadas dicoticamente a 50 dB NS ou no nível de escuta mais confortável referido 

pelo paciente. O indivíduo avaliado deve identificar o número das duas sentenças 
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apresentadas auditivamente em uma lista impressa com seis frases. O teste DSI 

desenvolvido por Fifer et al. (1983) é comercializado em compact disc nos Estados 

Unidos pela Auditec of St. Louis como instrumento para avaliar a habilidade auditiva de 

integração binaural sendo um teste com sobrecarga lingüística, podendo ser aplicado 

em indivíduos com perda auditiva com média para tom puro até 50 dB NA, por serem 

estímulos mais redundantes.  

 

Na versão para o português, para a elaboração do teste DSI, 

selecionou-se frases extraídas do teste SSI em português brasileiro adaptados por 

Almeida e Caetano (1988) (a partir do cd parte do manual de avaliação do 

processamento auditivo central de Pereira, Schochat, 1997) e realizou-se um método 

de combinação. As dez frases foram agrupadas duas a duas, com a condição de não 

surgirem apresentações consecutivas em canais opostos, não havendo importância na 

ordem de aparecimento das frases em cada par. O número de combinações possíveis 

pôde ser expresso pela equação a seguir: 

 
( ),

!
! !n c

nC
n c c

=
−

  

Onde, 

,n cC  possíveis combinações; 

n   total de elementos; 

c   elementos por grupo. 

Obteve-se, portanto; 

 
( )10,2

10!
10 2 !2!

C =
−

  

 10,2 45C =   

 

A partir da equação, existem quarenta e cinco possíveis 

combinações para as dez frases, ou seja, foi possível, a formação de quarenta e cinco 

pares distintos. As frases foram classificadas com números de “1” a “10”, com o 

objetivo de facilitar a apresentação dos agrupamentos montados (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Numeração das Frases extraídas do Teste de Identificação de 

Sentenças Sintéticas 
NÚMERO                      FRASE 

1 Que ignora o fim principal é ganhar 

2 A porta larga para ser mais rápido 

3 Gosta muito crer te dá muito para 

4 Quarto golpe de estado e o campo 

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 

6 Ação humilde é bem claro o céu 

7 Confiança em minha alma cai dentro de 

8 Sempre e corre muito mais bonito que 

9 Grande general chega já e não creias 

10 Assista a aula de papel branco na. 

 

Para elaboração do DSI, as dez frases foram agrupadas em quatro 

grupos de dez e um grupo de cinco pares, a disposição dos pares em cada grupo teve 

que satisfazer as seguintes restrições: 

• Cada frase deveria ser apresentada apenas uma vez, em cada 

lado, para cada grupo; 

• A ordem de apresentação das frases, para cada lado, deveria ser 

aleatória; 

• Deveria haver um espaçamento de pelo menos uma 

apresentação entre a apresentação da mesma frase entre os 

lados. 

 

Para realizar essa disposição, criou-se um programa na plataforma 

computacional Matlab 7.0 (Apêndice 1), que utilizou o método Monte Carlo ou método 

da força bruta para obter a distribuição dos pares em cada grupo. Com estes 

instrumentos foi possível realizar sorteios aleatórios que apresentaram uma distribuição 

normal, definir as frases para cada lado em cada grupo, após uma série de testes que 

enquadraram as restrições apresentadas e como resultado formou-se os quarenta e 

cinco pares que foram divididos em cinco grupos. (Quadro 3) 
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Quadro 3 – Combinações obtidas a partir do Método Monte Carlo 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE 
3 10 7 9 9 1 8 3 1 2 

6 9 10 8 6 10 6 2 5 7 

5 1 2 7 2 9 7 1 6 8 

9 8 6 5 5 8 2 8 9 10 

2 5 8 1 7 3 1 4 3 4 

7 6 9 3 10 2 9 5   

4 2 1 10 4 7 10 7   

1 3 4 6 1 6 4 9   

8 7 3 2 8 4 5 10   

10 4 5 4 3 5 3 6   

Legenda:  

OD – Orelha Direita 

OE – Orelha Esquerda 

 

Após obter os cinco grupos, realizou-se em estúdio a gravação do 

DSI. Para facilitar a gravação do teste, as frases foram colocadas após os números em 

algarismos arábicos nos quarenta e cinco pares de frases obtidos por meio do método 

de combinação. A gravação do compact disc foi realizada no AM Áudio Stúdio. Para a 

manipulação dos dados utilizou-se o programa CaKewalk Sonar 2.2, com este 

programa, a faixa do teste SSI foi digitalmente extraída e editada. 

 

Após a edição, os canais referentes às frases e a história, foram 

separados, o canal referente à história do Brasil (compilado de Lima, 1956) 

apresentado no teste SSI, foi descartado e o canal referente às frases foi transformado 

em uma faixa alvo monocanal.  

 

Na faixa alvo, foi necessário utilizar o recurso noisegate para retirar 

o ruído da gravação original e também aumentar em seis decibels as frases para 

permitir que a voz do locutor fosse mais audível. Estes ajustes foram realizados sem 

interferir na qualidade da gravação original. A partir da faixa alvo, as frases foram 

editadas e rearranjadas nos dois canais, de acordo com os cinco grupos pré-

determinados, formando assim novas faixas. 
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Na versão em português do DSI, não foi possível padronizar o 

tamanho das frases, como no teste em inglês, porque as frases do teste SSI em 

português têm extensões que variam de dois a quatro segundos. Só seria possível a 

edição de todas as frases para dois segundos se os intervalos entre os fonemas bem 

como as extensões das vogais nas frases fossem reduzidas e essa redução 

comprometeria a inteligibilidade da fala. 

 

Na formação das novas faixas, o início das frases foram alinhados e 

utilizou-se intervalos regulares entre as apresentações dos pares de frases, de forma 

que a distância entre os pares obedecessem ao mesmo intervalo de tempo de acordo 

com o término da frase mais longa. Para a finalização, acabamento e padronização da 

gravação utilizou-se o programa Sound Forge. Como resultado final, obteve-se um 

compact disc com seis faixas apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Compact Disc elaborado para o teste DSI 
 

Faixa 1 – Calibração 
Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 

Tom puro 

 

Tom puro 

 

Faixa 2 - Treino 
Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 

1  Que ignora o fim principal é ganhar 2  A porta larga para ser mais rápido 

5  Sobre minha cabeça está de Deus pai 7  Confiança em minha alma cai dentro de 

6  Ação humilde é bem claro o céu 8  Sempre e corre muito mais bonito que 

9  Grande general chega já e não creias 10  Assista a aula de papel branco na. 

  

Faixa 3 – Integração Binaural 
Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 

3 Gosta muito crer te dá muito para 10 Assista a aula de papel branco na. 

6 Ação humilde é bem claro o céu 9 Grande general chega já e não creias 

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 1 Que ignora o fim principal é ganhar 

9 Grande general chega já e não creias 8 Sempre e corre muito mais bonito que 

2 A porta larga para ser mais rápido 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 

7 Confiança em minha alma cai dentro de 6 Ação humilde é bem claro o céu 

4 Quarto golpe de estado e o campo 2 A porta larga para ser mais rápido 

1 Que ignora o fim principal é ganhar 3 Gosta muito crer te dá muito para 

8 Sempre e corre muito mais bonito que 7 Confiança em minha alma cai dentro de 

10 Assista a aula de papel branco na. 4 Quarto golpe de estado e o campo 

 continua...
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Faixa 4 – Escuta Direcionada à Direita 

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 
7 Confiança em minha alma cai dentro de 9 Grande general chega já e não creias 

10 Assista a aula de papel branco na. 8 Sempre e corre muito mais bonito que 

2 A porta larga para ser mais rápido 7 Confiança em minha alma cai dentro de 

6 Ação humilde é bem claro o céu 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 

8 Sempre e corre muito mais bonito que 1 Que ignora o fim principal é ganhar 

9 Grande general chega já e não creias 3 Gosta muito crer te dá muito para 

1 Que ignora o fim principal é ganhar 10 Assista a aula de papel branco na. 

4 Quarto golpe de estado e o campo 6 Ação humilde é bem claro o céu 

3 Gosta muito crer te dá muito para 2 A porta larga para ser mais rápido 

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 

 

4 Quarto golpe de estado e o campo 

 

Faixa 5 – Escuta Direcionada à Esquerda 

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 

9 Grande general chega já e não creias 1 Que ignora o fim principal é ganhar 

6 Ação humilde é bem claro o céu 10 Assista a aula de papel branco na 

2 A porta larga para ser mais rápido 9 Grande general chega já e não creias 

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 8 Sempre e corre muito mais bonito que 

7 Confiança em minha alma cai dentro de 3 Gosta muito crer te dá muito para 

10 Assista a aula de papel branco na 2 A porta larga para ser mais rápido 

4 Quarto golpe de estado e o campo 7 Confiança em minha alma cai dentro de 

1 Que ignora o fim principal é ganhar 6 Ação humilde é bem claro o céu 

8 Sempre e corre muito mais bonito que 4 Quarto golpe de estado e o campo 

3 Gosta muito crer te dá muito para 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 

  

Faixa 6 – Treinamento Auditivo 

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 

8 Sempre e corre muito mais bonito que 3 Gosta muito crer te dá muito para 

6 Ação humilde é bem claro o céu 2 A porta larga para ser mais rápido 

7 Confiança em minha alma cai dentro de 1 Que ignora o fim principal é ganhar 

2 A porta larga para ser mais rápido 8 Sempre e corre muito mais bonito que 

1 Que ignora o fim principal é ganhar 4 Quarto golpe de estado e o campo 

9 Grande general chega já e não creias 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 

10 Assista a aula de papel branco na. 7 Confiança em minha alma cai dentro de 

4 Quarto golpe de estado e o campo 9 Grande general chega já e não creias 

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 10 Assista a aula de papel branco na. 

3 Gosta muito crer te dá muito para 6 Ação humilde é bem claro o céu 

 

 
...continuação 
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3.5. Aplicação do Teste de Identificação de Sentenças Dicóticas – DSI 

 

O teste DSI foi realizado em cabina acústica, utilizando-se estímulos 

verbais gravados em compact disc, reproduzidos em discman com MP3 modelo 

Expanium da marca Philips. Os estímulos foram apresentados dicoticamente por meio 

de um par de fones supra-aurais modelo TDH-39 acoplados ao audiômetro da marca 

Grason-Stadler modelo GSI-61 calibrado de acordo com a norma ISO8253-1 (1989). 

 

Antes da aplicação do teste, o indivíduo foi instruído a ler as dez 

frases em um quadro fixado na cabina acústica para se familiarizar com os estímulos, 

após a leitura, foi realizada a calibração (Faixa 1) de forma que o VU meter estivesse 

em 0 dB nos dois canais do audiômetro e o discman com MP3 modelo Expanium da 

marca Philips com volume 30. 

 

Após a calibração, o teste DSI foi aplicado a 50 dB NS e envolveu a 

identificação de frases com mensagem competitiva, havendo apoio visual para a 

resposta correta, em três situações: 

1. Integração binaural: o paciente foi instruído a apontar as 

sentenças ouvidas em ambas às orelhas, independente da 

ordem de apresentação. Foram apresentados quinze itens, 

sendo que cinco itens correspondem ao treino auditivo (Faixa 2) 

e dez itens correspondem à etapa de integração binaural. (Faixa 

3) 

2. Atenção direcionada à direita: o paciente foi instruído a apontar 

apenas as sentenças ouvidas na orelha direita. Nessa etapa 

foram apresentados dez itens. (Faixa 4) 

3. Atenção direcionada à esquerda: o paciente foi instruído a 

identificar apenas a sentença ouvida na orelha esquerda. Nessa 

etapa foram apresentados dez itens. (Faixa 4) 

 

Neste teste é possível avaliar a habilidade auditiva de figura-fundo 

para sons verbais (identificar sons de fala na presença de outros sons de fala), sendo o 

reconhecimento de sons verbais em escuta dicótica o mecanismo fisiológico auditivo 
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subjacente. Em caso de alteração, o prejuízo é classificado como déficit no processo 

gnósico do tipo codificação, relacionado à dificuldade de compreensão oral e escrita, 

desatenção e dificuldade em linguagem expressiva, memória sintática, semântica e 

fonológica, de acordo com a proposta de Pereira (2004).  

 

Após coleta dos dados, os resultados foram registrados (Anexo 8) e 

analisados estatisticamente. 

 

3.6. Caracterização da Amostra 

 

Compareceram voluntariamente ao NIAPEA 257 indivíduos, para 

participar do presente estudo, destes 57 foram excluídos da pesquisa por não 

atenderem aos critérios de elegibilidade para inclusão no estudo. As alterações que 

levaram à exclusão dos mesmos são apresentadas na Figura 1. 
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Processamento Auditivo alterado Timpanometria alterada Excesso cerumen bilateral
Excesso cerumen unilateral Leitura alterada

Figura 1 – Características das alterações dos indivíduos excluídos do estudo (N=57) 

 

Todos os sujeitos que não puderam participar deste estudo foram 

encaminhados para avaliações complementares de acordo com sua necessidade, a 

saber: avaliação otorrinolaringológica, fonoaudiológica e/ou do processamento auditivo. 
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Os demais indivíduos (N=200) atenderam a todos os critérios de 

elegibilidade e foram separados em quatro grupos segundo a faixa etária e pareados 

por gênero, a saber: 

• Grupo I: 50 indivíduos pareados por gênero (25 feminino e 25 

masculino) na faixa etária entre 13 e 19 anos de idade; 

• Grupo II: 50 indivíduos pareados por gênero (25 feminino e 25 

masculino) na faixa etária entre 20 e 29 anos de idade; 

• Grupo III: 50 indivíduos pareados por gênero (25 feminino e 25 

masculino) na faixa etária entre 30 e 39 anos de idade; 

• Grupo IV: 50 indivíduos pareados por gênero (25 feminino e 25 

masculino) na faixa etária entre 40 e 49 anos de idade. 

 

Em relação ao grau de escolaridade, os indivíduos responderam na 

anamnese o nível de instrução em anos concluídos e foram reunidos em sete grupos, 

segundo o modelo metodológico do censo demográfico brasileiro realizado pelo IBGE 

em 2000, a saber: 

• Três a sete anos de escolaridade (ensino fundamental 

incompleto); 

• Oito anos de escolaridade (ensino fundamental completo); 

• Nove a dez anos de escolaridade (ensino médio incompleto); 

• Onze anos de escolaridade (ensino médio completo); 

• Doze a quinze anos de escolaridade (ensino superior 

incompleto); 

• Dezesseis anos de escolaridade (ensino superior completo, 

tendo como referência a graduação em cinco anos); 

• Dezessete anos ou mais de escolaridade (pós-graduação). 

 

A amostra consistiu de 200 indivíduos, 100 de cada gênero, cujas 

idades e anos de escolaridade estão resumidos na Tabela 1 e Figura 2.  
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Tabela 1 – Valores de estatísticas descritivas para a idade e grau de escolaridade 

Variável N Média Desvio 
padrão Mínimo 1ºquartil Mediana 3ºquartil Máximo

Idade (anos) 200 29,7 10,2 13 19,3 29,5 39,8 49 
Escolaridade (anos) 200 13,1 3,6 3 11 12 16 24 

 
 

Figura 2 – Box-plots para a idade e grau de escolaridade 

 

3.7. Método estatístico 

 

Devido ao grande volume de dados, a análise dos resultados foi 

dividida em duas seções: análise da porcentagem de acertos e análise das 

porcentagens de erros nos pares de frases apresentados. Cada seção foi avaliada 

considerando as etapas do teste (treino, integração binaural, escuta direcionada à 

direita e à esquerda) e as variáveis, faixa etária, grau de escolaridade e gênero. 

 

A análise foi realizada utilizando os programas estatísticos Minitab 

versão 15 e SPSS versão 11. Em cada teste de hipótese foi fixado o nível de 
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significância de 0,05 e os p-valores estatisticamente significantes foram destacados 

com o símbolo asterisco (*). 

 

3.7.1. Análise da porcentagem de acertos 

 

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória dos dados, 

procurando avaliar separadamente a influência de cada um dos fatores idade, 

escolaridade, gênero e orelha, nos resultados do teste e em seguida realizada as 

estatísticas descritivas para a porcentagem de acertos, com todos os cruzamentos de 

variáveis possíveis. 

 

Para a medida de correlação entre escolaridade (anos), idade (anos) 

e porcentagem de acertos (em cada etapa do teste e orelha) foi utilizado o coeficiente 

de correlação posto-ordem rs de Spearman (Fisher, Van Belle, 1993). 

 

O coeficiente de correlação posto-ordem rs de Spearman é uma 

medida de associação entre duas variáveis que requer que ambas as variáveis sejam 

medidas pelo menos em uma escala ordinal, de modo que os objetos ou indivíduos 

possam ser dispostos em duas séries ordenadas (Siegel, Castellan Jr, 2006). Essa 

medida assume valores entre – 1 e +1. 

 

Para realizar um cruzamento simultâneo de variáveis, utilizou-se a 

técnica de análise de covariância (ANCOVA) com medidas repetidas (Neter et al., 

2005). A análise de covariância é uma técnica utilizada para testar o efeito principal e 

os de interação das variáveis categóricas (orelha, gênero e etapa do teste) sobre a 

variável dependente (porcentagem de acertos), controlando os efeitos da variável 

selecionada sobre as outras variáveis que co-variam com a dependente e são 

denominadas covariáveis (idade e escolaridade). 

 

As suposições para a aplicação da técnica da análise de covariância 

foram obtidas por meio da análise dos resíduos que demonstra a discrepância entre os 

valores observados e esperados. A variável resposta foi transformada de forma a 

minimizar desvios grosseiros da distribuição normal.  
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A comparação entre as porcentagens médias de acertos nas etapas 

do teste e orelhas, controlando as variáveis idade e escolaridade, foi realizada por meio 

das técnicas de análise de covariância e variância com medidas repetidas (Neter et al., 

2005). A análise de variância permite que vários grupos sejam comparados ao mesmo 

tempo, utilizando variáveis contínuas. Para utilizar esse teste paramétrico a variável de 

interesse deve ter distribuição normal e os grupos têm que ser independentes. 

 

Por meio do teste de Kruskal-Wallis, foram realizadas as 

comparações entre as porcentagens de acertos nas faixas etárias e graus de 

escolaridade. Este teste é aplicado na comparação de três ou mais grupos 

independentes com variáveis de mensuração ordinal. 

 

Quando a análise teve prosseguimento com o objetivo de localizar 

diferenças, foi aplicado o método de Bonferroni (Neter et al., 2005). Utilizou-se o 

método de Bonferroni para ajustar o nível α para cada teste realizado individualmente 

de forma que o risco global de encontrar uma diferença ou efeito significativo 

incorretamente nesses testes permanecesse em 5%.  

 

O método de Bonferroni foi também utilizado para verificar o efeito 

de interação entre etapa do teste e orelha. Por esse método as etapas do teste foram 

comparadas, duas a duas, em cada orelha e as orelhas foram comparadas em cada 

etapa do teste.  

 

Para o cálculo dos valores de referência para o teste DSI, foi 

utilizado o valor observado do 5°percentil da distribuição da porcentagem de acertos 

por faixa etária e grau de escolaridade. Um percentil é uma medida da posição relativa 

de uma unidade observacional em relação a todas as outras, o percentil 5 tem no 

mínimo 5% dos valores abaixo da posição relativa (5) e 95% dos valores acima.  
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3.7.2. Análise das porcentagens de erros nos pares de frases (itens) 
apresentados 

 

Foi realizado um estudo descritivo dos erros que aconteceram nos 

itens apresentados em cada etapa do teste, que consistiu na construção de tabelas e 

gráficos com as porcentagens de erros observadas em cada item, sendo que, as 

porcentagens de erros foram calculadas por orelha, faixa etária, grau de escolaridade e 

gênero  

 

Para maior clareza, as técnicas estatísticas utilizadas serão citadas 

por ocasião da sua utilização. 
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“Não é a força, mas a constância 

dos bons resultados que conduz 

os homens à felicidade." 

(Friedrich Nietzsche) 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos indivíduos no 

teste DSI por porcentagem de acertos e de erros, considerando as variáveis: gênero, 

idade e escolaridade. Todas as análises são realizadas por orelha e etapa de 

apresentação do teste. Para facilitar a apresentação, este capítulo foi dividido em duas 

seções:  

1. Análise da porcentagem de acertos, segundo as variáveis: 

gênero, idade e escolaridade.  

2. Análise das porcentagens de erros nos pares de frases (itens) 

apresentados.  

 

4.1. Análise da porcentagem de acertos 

 

Inicialmente foram calculadas as medidas descritivas das 

porcentagens de acertos (valores para a média, desvio padrão, mínimo, mediana e 

máximo) em cada etapa do teste DSI considerando o gênero, idade e orelha por grau 

de escolaridade que são apresentadas no Anexo 9.  

 

A seguir, foram analisadas as porcentagens de acertos, segundo as 

variáveis gênero, idade e escolaridade. Toda a análise efetuada considerou as 

variáveis orelha e etapa do teste. 

 



  57 

 

4.1.1. Análise da porcentagem de acertos segundo a variável gênero  

 

A partir da análise descritiva que considerou todas as variáveis 

utilizadas nesse estudo (Anexo 9), para verificar o comportamento da porcentagem de 

acertos em cada etapa do teste DSI e orelha apenas em função do gênero foi 

construída a Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas para a porcentagem de acertos no teste DSI 

por orelha e gênero 
Teste Orelha Gênero N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 
Treino Direita Masculino 100 92,2 12,4 40 100 100 

  Feminino 100 94,4 10,7 60 100 100 
 Esquerda Masculino 100 83,2 18,4 40 80 100 
  Feminino 100 86,8 17,1 40 100 100 
         

Integração Direita Masculino 100 92,5 8,0 70 90 100 
  Feminino 100 94,8 8,2 70 100 100 
 Esquerda Masculino 100 86,5 12,3 60 90 100 
  Feminino 100 90,6 11,7 60 100 100 
         

Escuta 
Direcionada Direita Masculino 100 98,7 5,1 70 100 100 

  Feminino 100 99,3 3,3 80 100 100 
 Esquerda Masculino 100 98,1 5,8 70 100 100 
  Feminino 100 98,5 3,9 80 100 100 

 

Para melhor visualização dos resultados foram construídos Box-plots 

da porcentagem de acertos nas diferentes etapas do teste: treino (Figura 3), integração 

binaural (Figura 4) e escuta direcionada (Figura 5) 
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Figura 3 - Box-plots da porcentagem de acertos no treino por orelha e gênero 

 

 
Figura 4 - Box-plots da porcentagem de acertos na integração binaural por 

orelha e gênero
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Figura 5 - Box-plots da porcentagem de acertos na escuta direcionada por 

orelha e gênero 

 

Após a análise descritiva apresentada, foram realizados os 

cruzamentos das variáveis etapa do teste, orelha e gênero e covariáveis idade e 

escolaridade adotando-se a técnica de análise de covariância (ANOVA) com medidas 

repetidas. 

 

Os resultados dos cruzamentos revelaram que a diferença entre as 

porcentagens médias de acertos em cada etapa do teste não dependem do gênero 

(p=0,305). Quando foi realizado o cruzamento entre as porcentagens médias de 

acertos por orelha e gênero, também não foi encontrada relação de dependência entre 

essas veriáveis (p=0,619). Como não houve efeito do gênero na porcentagem média 

de acertos (p=0,057), a variável gênero foi excluída do restante da análise. 
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4.1.2. Análise da porcentagem de acertos segundo a variável idade  

 

Após a análise descritiva que considerou todas as variáveis 

utilizadas nesse estudo, apresentadas no Anexo 9, e o estudo segundo a variável 

gênero, foi realizado o cruzamento das variáveis etapa do teste e orelha com a 

covariável idade, utilizando a técnica de análise de covariância (ANCOVA) com 

medidas repetidas. Como resultado obteve-se que existe relação de dependência entre 

as diferenças das porcentagens médias de acertos em cada etapa do teste (p=0,000*) 

e em cada orelha (p=0,007*). 

 

Para verificar uma possível correlação entre a porcentagem de 

acertos em cada etapa do teste por orelha e idade utilizou-se o coeficiente de 

correlação posto-ordem rs de Spearman (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Correlação entre idade e porcentagem de acertos no teste DSI por 

orelha 
  Etapa do Teste 
  Treino OD  Treino OE Integração OD Integração OE EDD  EDE  

Idade  rs -0,23 -0,24 -0,26 -0,32 -0,12 -0,12 
(anos) p 0,001* 0,001* 0,000* 0,000* 0,097 0,086 

 N 200 200 200 200 200 200 
Coeficiente de correlação posto-ordem rs de Spearman.  

Legenda:  

OD – Orelha Direita 

OE – Orelha Esquerda 
 

Devido às correlações obtidas entre as porcentagens de acertos em 

cada etapa do teste por orelha e idade, toda a análise apresentada, a seguir, foi 

realizada considerando essas variáveis. Na comparação entre as etapas do teste e 

orelha em cada faixa etária foi aplicada a técnica de análise de covariância (ANCOVA) 

com medidas repetidas e quando foi detectado efeito de interação entre as etapas do 

teste a análise prosseguiu comparando-se as orelhas em cada etapa do teste e vice-

versa. Quando não houve efeito de interação, os testes foram comparados dois a dois. 

Nessas comparações, foi adotado o método de Bonferroni. 
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A Tabela 4 apresenta as medidas descritivas das porcentagens de 

acerto (valores para a média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo) para todas 

as etapas do teste DSI (treino, integração binaural e escuta direcionada),considerando 

apenas as variáveis orelha e idade. 

 

Tabela 4  – Porcentagem de acertos no teste DSI por orelha e faixa etária (anos) 
Teste Orelha Faixa Etária N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo
Treino Direita 13 a 19 50 96,8 7,4 80 100 100 

  20 a 29 50 95,6 9,3 60 100 100 
  30 a 39 50 92,0 12,1 60 100 100 
  40 a 49 50 88,8 14,7 40 100 100 
  Total 200 93,3 11,6 40 100 100 
 Esquerda 13 a 19 50 86,4 17,8 40 100 100 
  20 a 29 50 92,0 12,1 60 100 100 
  30 a 39 50 84,0 19,0 40 100 100 
  40 a 49 50 77,6 18,8 40 80 100 
  Total 200 85,0 17,8 40 100 100 
  Total 400 89,2 15,6 40 100 100 

Integração Direita 13 a 19 50 95,2 7,4 80 100 100 
  20 a 29 50 96,8 5,5 80 100 100 
  30 a 39 50 91,6 9,6 70 90 100 
  40 a 49 50 91,0 8,4 70 90 100 
  Total 200 93,7 8,2 70 100 100 
 Esquerda 13 a 19 50 91,4 10,5 70 100 100 
  20 a 29 50 93,2 11,3 60 100 100 
  30 a 39 50 87,6 11,3 60 90 100 
  40 a 49 50 82,0 12,6 60 80 100 
  Total 200 88,6 12,2 60 90 100 
  Total 400 91,1 10,7 60 90 100 

Escuta Direita 13 a 19 50 99,6 2,0 90 100 100 
Direcionada  20 a 29 50 99,0 5,1 70 100 100 

  30 a 39 50 99,6 2,0 90 100 100 
  40 a 49 50 97,8 6,2 70 100 100 
  Total 200 99,0 4,3 70 100 100 
 Esquerda 13 a 19 50 99,2 2,7 90 100 100 
  20 a 29 50 98,6 4,0 80 100 100 
  30 a 39 50 98,6 4,0 80 100 100 
  40 a 49 50 96,8 7,4 70 100 100 
  Total 200 98,3 4,9 70 100 100 
  Total 400 98,7 4,6 70 100 100 

 

Para melhor ilustrar o comportamento das porcentagens de acertos, 

a seguir, são apresentados os diagramas de dispersão para o treino (Figura 6), 

integração binaural (Figura 7) e escuta direcionada (Figura 8). A partir da dispersão das 

porcentagens de acertos, foi traçada uma curva lowess para auxiliar a visualização de 

possíveis tendências. 
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Figura 6 – Diagramas de dispersão das porcentagens de acertos no treino por 

idade e orelha. 

Figura 7 – Diagramas de dispersão das porcentagens de acertos na integração 

por idade e orelha 
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Figura 8 – Diagramas de dispersão das porcentagens de acertos na escuta 

direcionada por idade e orelha

 

A seguir, para verificar o efeito de interação entre as etapas do 

teste e orelha segundo a idade, foram realizados os cruzamentos destas variáveis. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – P-valores obtidos na comparação entre as etapas do teste e orelhas 

por faixa etária 

Faixa etária Etapa Teste Orelha Interação Etapa Teste x Orelha 
13 a 19 anos 0,000* 0,000* 0,001* 
20 a 29 anos 0,000* 0,013* 0,126 
30 a 39 anos 0,000* 0,000* 0,039* 
40 a 49 anos 0,000* 0,000* 0,007* 

ANCOVA com medidas repetidas 
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Quando houve efeito de interação entre a orelha e a etapa do 

teste, a análise prosseguiu comparando-se as variáveis mencionadas. Quando ao 

houve efeito de interação, faixa etária de 20 a 29 anos, foram comparadas apenas 

as etapas do teste. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – P-valores obtidos nas comparações múltiplas para localizar os efeitos 

da etapa de avaliação e orelha na porcentagem média de acertos por faixa etária 
Faixa etária Comparação p 
13 a 19 anos Treino OD x Integração OD >0,999 

 Treino OD x EDD 0,473 
 Treino OD x Treino OE 0,000* 
 Integração OD x EDD 0,095 
 Integração OD x Integração OE 0,148 
 Treino OE x Integração OE 0,017* 
 Treino OE x EDE 0,000* 
 Integração OE x EDE 0,000* 
 EDD x EDE >0,999 

20 a 29 anos Treino x Integração 0,588 
 Treino x Escuta Direcionada 0,000* 
 Integração x Escuta Direcionada 0,005* 

30 a 39 anos Treino OD x Integração OD >0,999 
 Treino OD x EDD 0,005* 
 Treino OD x Treino OE 0,001* 
 Integração OD x EDD 0,004* 
 Integração OD x Integração OE 0,246 
 Treino OE x Integração OE 0,175 
 Treino OE x EDE 0,000* 
 Integração OE x EDE 0,000* 
 EDD x EDE >0,999 

40 a 49 anos Treino OD x Integração OD >0,999 
 Treino OD x EDD 0,004* 
 Treino OD x Treino OE 0,000* 
 Integração OD x EDD 0,057 
 Integração OD x Integração OE 0,003* 
 Treino OE x Integração OE 0,152 
 Treino OE x EDE 0,000* 
 Integração OE x EDE 0,000* 
 EDD x EDE >0,999 

Método de Bonferroni 

Legenda:  OD – Orelha Direita   OE – Orelha Esquerda 

EDD – Escuta Direcionada à Direita EDE – Escuta Direcionada à Esquerda
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Após verificar o efeito de interação entre as etapas do teste por 

orelha e idade, as porcentagens médias de acertos obtidas nas diferentes faixas etárias 

foram comparadas, segundo a etapa do teste e orelha, utilizando o teste de Kruskal-

Wallis. Vale ressaltar que embora não haja correlação entre a porcentagem de acertos 

e a idade na etapa de escuta direcionada (Tabela 3), comparou-se as porcentagens de 

acertos nas faixas etárias também para esta etapa do teste (Tabela 7).  
 

Tabela 7 – P-valores obtidos na comparação dos efeitos de faixa etária nos 

resultados de cada etapa do teste por orelha 
Etapa Teste Orelha p 

Treino Direita 0,004* 
 Esquerda 0,001* 

Integração Direita 0,000* 
 Esquerda 0,000* 

Escuta direcionada Direita 0,103 
 Esquerda 0,288 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

Quando foi detectada a diferença entre as distribuições das 

porcentagens de acertos, a análise prosseguiu utilizando-se o método de Bonferroni 

(Tabela 8). 
 

Tabela 8 – P-valores obtidos nas comparações múltiplas para localizar o efeito 

da faixa etária na porcentagem de acertos por etapa do teste e orelha 
Etapa Teste Orelha Comparação p 

Treino Direita 13 a 19 anos x 20 a 29 anos >0,999 
  20 a 29 anos x 30 a 39 anos 0,643 
  30 a 39 anos x 40 a 49 anos >0,999 
  13 a 19 anos x 40 a 49 anos 0,032* 
  13 a19 anos x 30 a 39 anos 0,315 
  20 a 29 anos x 40 a 49 anos 0,089 
 Esquerda 13 a 19 anos x 20 a 29 anos 0,597 
  20 a 29 anos x 30 a 39 anos 0,199 
  30 a 39 anos x 40 a 49 anos 0,236 
  13 a 19 anos x 40 a 49 anos 0,063 
  13 a19 anos x 30 a 39 anos >0,999 
  20 a 29 anos x 40 a 49 anos 0,001* 
    

Integração Direita 13 a 19 anos x 20 a 29 anos 0,634 
  20 a 29 anos x 30 a 39 anos 0,011* 
  30 a 39 anos x 40 a 49 anos 0,711 
 Esquerda 13 a 19 anos x 20 a 29 anos 0,482 
  20 a 29 anos x 30 a 39 anos 0,015* 
  30 a 39 anos x 40 a 49 anos 0,068 

Método de Bonferroni 
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Com base nos resultados apresentados, os valores de referência 

para o treino e integração foram calculados por orelha e faixa etária. Na etapa de 

escuta direcionada, embora as porcentagens médias de acertos não sejam afetadas 

pela faixa etária nas duas orelhas (Tabela 7), os valores de referência foram 

estabelecidos segundo essas variáveis, por analogia as outras etapas do teste. 

 

Cada valor de referência criado consistiu no valor observado do 

percentil 5 da distribuição da porcentagem de acertos em uma dada faixa etária. Os 

valores obtidos por faixa etária são apresentados na Tabela 9.  

 
Tabela 9 – Valores de referência para o teste DSI segundo a faixa etária 

  Faixa etária 
Etapa Teste Orelha 13 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos

Treino Direita 80 % 80 % 60 % 60 % 
 Esquerda 51 % 60 % 60 % 40 % 

Integração Direita 80 % 86 % 70 % 70 % 
 Esquerda 70 % 60 % 66 % 60 % 

Escuta direcionada Direita 96 % 91 % 96 % 80 % 
 Esquerda 90 % 90 % 90 % 76 % 

 

4.1.2. Análise da porcentagem de acertos segundo a variável escolaridade 

 

Para descrever o comportamento da porcentagem de acertos em 

função do grau de escolaridade nas três etapas do teste, foram realizados os mesmos 

cálculos utilizados para a idade.  

 

Após a análise descritiva dos dados (Anexo 9), foi realizado o 

cruzamento das variáveis, utilizando a técnica de análise de covariância (ANCOVA) 

com medidas repetidas, considerando como variáveis a etapa do teste e orelha, e 

como covariável a escolaridade. Nesta análise, obteve-se que a diferença entre as 

porcentagens médias de acertos em cada etapa do teste depende da escolaridade 

(p=0,000*). Para a variável orelha também há relação de dependência com a 

escolaridade (p=0,009*).  
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A correlação entre a porcentagem de acertos em cada etapa do 

teste por orelha e grau de escolaridade foi realizada utilizando o coeficiente de 

correlação posto-ordem rs de Spearman (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Correlação entre escolaridade e porcentagem de acertos no teste 

DSI por orelha 
  Etapa do Teste 
  Treino OD  Treino OE Integração OD Integração OE EDD  EDE  

Escolaridade  rs 0,29 0,31 0,28 0,37 0,20 0,17 
(anos) p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,005* 0,015* 

 N 200 200 200 200 200 200 
Coeficiente de correlação posto-ordem rs de Spearman.  

Legenda:  

OD – Orelha Direita 

OE – Orelha Esquerda 
 

Todas as outras análises realizadas a seguir levaram em 

consideração as correlações obtidas na Tabela 10. Após estudar as correlações, foram 

realizadas as medidas descritivas, apenas por grau de escolaridade, considerando as 

etapas do teste e as orelhas. As porcentagens de acertos (valores para a média, desvio 

padrão, mínimo, mediana e máximo) são apresentadas por escolaridade e orelha, para 

o treino (Tabela 11), integração binaural (Tabela 12) e escuta direcionada (Tabela 13). 

 

Logo após, seguem os diagramas de dispersão das porcentagens de 

acertos por grau de escolaridade, para o treino (Figura 9), integração binaural (Figura 

10) e escuta direcionada (Figura 11). Em cada diagrama foi acrescentada uma curva 

lowess, cuja forma é definida pelos próprios dados. 
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Tabela 11 – Estatísticas descritivas da porcentagem de acertos no treino por 

orelha e grau de escolaridade (anos) 
Orelha Grau escolaridade N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 
Direita 3 a 7  14 87,1 12,7 60 80 100 

 8  10 88,0 10,3 80 80 100 
 9 a 10  10 88,0 16,9 60 100 100 
 11 42 90,0 11,0 60 100 100 
 12 a 15 64 96,6 8,4 60 100 100 
 16  36 93,3 15,1 40 100 100 
 17 ou +  24 98,3 5,6 80 100 100 
 Total 200 93,3 11,6 40 100 100 

Esquerda 3 a 7  14 81,4 19,9 40 80 100 
 8  10 66,0 16,5 40 60 100 
 9 a 10 s 10 80,0 16,3 60 80 100 
 11  42 80,5 16,8 60 80 100 
 12 a 15  64 88,1 18,1 40 100 100 
 16  36 85,6 17,0 60 100 100 
 17 ou +  24 95,8 10,2 60 100 100 
 Total 200 85,0 17,8 40 100 100 

 

Figura 9 – Diagramas de dispersão das porcentagens de acertos no treino por 

orelha e grau de escolaridade 
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Tabela 12 – Estatísticas descritivas da porcentagem de acertos na integração 

binaural por orelha e grau de escolaridade (anos) 
Orelha Grau escolaridade N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 
Direita 3 a 7  14 86,4 9,3 70 90 100 

 8  10 89,0 8,8 80 90 100 
 9 a 10  10 92,0 9,2 70 90 100 
 11 42 91,4 9,8 70 90 100 
 12 a 15 64 95,8 6,6 80 100 100 
 16  36 93,9 6,9 80 95 100 
 17 ou +  24 98,3 3,8 90 100 100 
 Total 200 93,7 8,2 70 100 100 

Esquerda 3 a 7  14 79,3 10,0 70 80 100 
 8  10 78,0 12,3 60 75 100 
 9 a 10 s 10 86,0 11,7 70 85 100 
 11  42 83,8 12,7 60 85 100 
 12 a 15  64 92,0 11,0 60 100 100 
 16  36 89,7 11,8 60 90 100 
 17 ou +  24 96,7 5,6 80 100 100 
 Total 200 88,6 12,2 60 90 100 

 
 

 

Figura 10 – Diagramas de dispersão das porcentagens de acertos na 

integração binaural por orelha e grau de escolaridade 
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Tabela 13 – Estatísticas descritivas da porcentagem de acertos na escuta 

direcionada por orelha e grau de escolaridade (anos) 
Orelha Grau escolaridade N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 
Direita 3 a 7  14 97,9 5,8 80 100 100 

 8  10 95,0 10,8 70 100 100 
 9 a 10  10 97,0 6,7 80 100 100 
 11 42 99,3 2,6 90 100 100 
 12 a 15 64 99,2 4,1 70 100 100 
 16  36 99,7 1,7 90 100 100 
 17 ou +  24 100,0 0,0 100 100 100 
 Total 200 99,0 4,3 70 100 100 

Esquerda 3 a 7  14 98,6 3,6 90 100 100 
 8  10 94,0 10,7 70 100 100 
 9 a 10 s 10 97,0 6,7 80 100 100 
 11  42 96,9 6,4 70 100 100 
 12 a 15  64 99,5 2,1 90 100 100 
 16  36 98,3 4,5 80 100 100 
 17 ou +  24 99,6 2,0 90 100 100 
 Total 200 98,3 4,9 70 100 100 

 

Figura 11 – Diagramas de dispersão das porcentagens de acertos na 

escuta direcionada por orelha e grau de escolaridade 

 

Para verificar o efeito de interação entre as etapas do teste e 

orelha segundo a escolaridade, foram realizados os cruzamentos destas variáveis. 

As Tabelas 14 e 15 apresentam os resultados obtidos nestas comparações. 
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Tabela 14 – P-valores obtidos na comparação entre as etapas do teste e 

orelhas por grau de escolaridade 
Grau escolaridade Etapa Teste Orelha Interação Etapa Teste x Orelha 

3 a 7 anos 0,000* 0,103 0,297 
8 anos 0,000* 0,004* 0,011* 

9 a 10 anos 0,001* 0,188 0,465 
11 anos 0,000* 0,000* 0,020* 

12 a 15 anos 0,000* 0,000* 0,002* 
16 anos 0,000* 0,009* 0,232 

17 ou + anos 0,127 0,067 0,453 
ANCOVA com medidas repetidas 

 

Tabela 15 – P-valores obtidos nas comparações múltiplas para localizar os 

efeitos da etapa de avaliação e orelha na porcentagem média de acertos por 

grau de escolaridade 
Grau de escolaridade Comparação p 

3 a 7 anos Treino x Integração >0,999 
 Treino x Escuta Direcionada 0,000* 
 Integração x Escuta Direcionada 0,000* 

8 anos Treino OD x Integração OD >0,999 
 Treino OD x EDD 0,747 
 Treino OD x Treino OE 0,002* 
 Integração OD x EDD 0,953 
 Integração OD x Integração OE 0,185 
 Treino OE x Integração OE 0,083 
 Treino OE x EDE 0,000* 
 Integração OE x EDE 0,036* 
 EDD x EDE >0,999 

9 a 10 anos Treino x Integração 0,182 
 Treino x Escuta Direcionada 0,003* 
 Integração x Escuta Direcionada 0,057 

11 anos Treino OD x Integração OD >0,999 
 Treino OD x EDD 0,000* 
 Treino OD x Treino OE 0,000* 
 Integração OD x EDD 0,002* 
 Integração OD x Integração OE 0,001* 
 Treino OE x Integração OE 0,201 
 Treino OE x EDE 0,000* 
 Integração OE x EDE 0,000* 
 EDD x EDE 0,873 

12 a 15 anos Treino OD x Integração OD >0,999 
 Treino OD x EDD 0,431 
 Treino OD x Treino OE 0,000* 
 Integração OD x EDD 0,240 
 Integração OD x Integração OE 0,157 
 Treino OE x Integração OE 0,047* 
 Treino OE x EDE 0,000* 
 Integração OE x EDE 0,000* 
 EDD x EDE 0,000* 

continua... 
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... continuação 

Grau de escolaridade Comparação p 
16 anos Treino x Integração 0,159 

 Treino x Escuta Direcionada 0,000* 
 Integração x Escuta Direcionada 0,000* 

Método de Bonferroni 

Legenda:  OD – Treino Orelha Direita 

OE – Treino Orelha Esquerda 

EDD – Escuta Direcionada à Direita 

EDE – Escuta Direcionada à Esquerda 

 

Após detectar o efeito de interação entre as etapas do teste e orelha 

por grau de escolaridade, as porcentagens médias de acertos foram comparadas ao 

grau de escolaridade, utilizando o teste de Kruskal-Wallis (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – P-valores obtidos na comparação dos efeitos de grau de 

escolaridade nos resultados de etapa do teste em cada orelha 
Etapa Teste Orelha p 

Treino Direita 0,000* 
 Esquerda 0,000* 

Integração Direita 0,000* 
 Esquerda 0,000* 

Escuta direcionada Direita 0,100 
 Esquerda 0,035* 

Teste de Kruskal-Wallis 
 

 

Quando foi detectada a diferença entre as distribuições das 

porcentagens de acertos, a análise teve prosseguimento pelo método de Bonferroni 

onde as médias das porcentagens de acertos foram comparadas ao grau de 

escolaridade. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17 - P-valores obtidos nas comparações múltiplas para localizar o efeito 

do grau de escolaridade na porcentagem de acertos por etapa do teste e orelha 
Etapa Teste Orelha Comparação p 

Treino Direita 3 a 7 anos x 8 anos >0,999 
  8 anos x 9 a 10 anos >0,999 
  9 a 10 anos x 11 anos >0,999 
  11 anos x 12 a 15 anos 0,022* 
  12 a 15 anos x 16 anos >0,999 
  16 anos x 17 ou + anos >0,999 
    
 Esquerda 3 a 7 anos x 8 anos 0,258 
  8 anos x 9 a 10 anos 0,676 
  9 a 10 anos x 11 anos >0,999 
  11 anos x 12 a 15 anos 0,078 
  12 a 15 anos x 16 anos >0,999 
  16 anos x 17 ou + anos 0,130 
  8 anos x 17 ou + anos 0,000* 
  9 a 10 anos x 17 ou + anos 0,067 
    

Integração Direita 3 a 7 anos x 8 anos >0,999 
  8 anos x 9 a 10 anos >0,999 
  9 a 10 anos x 11 anos >0,999 
  11 anos x 12 a 15 anos 0,113 
  12 a 15 anos x 16 anos 0,803 
  16 anos x 17 ou + anos 0,119 
  11 anos x 17 ou + anos 0,015* 
  9 a 10 anos x 17 ou + anos 0,200 
    
 Esquerda 3 a 7 anos x 8 anos >0,999 
  8 anos x 9 a 10 anos 0,641 
  9 a 10 anos x 11 anos >0,999 
  11 anos x 12 a 15 anos 0,002* 
  12 a 15 anos x 16 anos >0,999 
  16 anos x 17 ou + anos 0,111 
    

EDE  3 a 7 anos x 8 anos >0,999 
  8 anos x 9 a 10 anos >0,999 
  9 a 10 anos x 11 anos >0,999 
  11 anos x 12 a 15 anos 0,332 
  12 a 15 anos x 16 anos >0,999 
  16 anos x 17 ou + anos >0,999 
  8 anos x 17 ou + anos 0,709 

 

 

Com base nos resultados apresentados, os valores de referência 

para o treino, integração binaural e escuta direcionada foram calculados por orelha e 

grau de escolaridade. Devido à tendência da porcentagem de acertos, algumas 

categorias foram agrupadas e se formaram novas categorias: três a oito anos, nove a 

onze anos, doze a quinze anos e 16 anos ou mais. 

Método de Bonferroni 
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Na etapa de escuta direcionada, embora as porcentagens médias de 

acertos não sejam afetadas pelo grau de escolaridade na orelha direita (Tabela 16) , os 

valores de referência foram estabelecidos segundo essas variáveis, por analogia as 

outras etapas do teste. 

 

Cada valor de referência criado consistiu no valor observado do 

percentil 5 da distribuição da porcentagem de acertos em um determinado grau de 

escolaridade. Os valores obtidos são apresentados na (Tabela 18).  

 
Tabela 18 – Valores de referência para o teste DSI segundo o grau de 

escolaridade 
  Grau  

Etapa Teste Orelha 3 a 8 anos 9 a 11 anos 12 a 15 anos 16 ou + anos
Treino Direita 80 % 60 % 80 % 60 % 

 Esquerda 40 % 60 % 40 % 60 % 
Integração Direita 72 % 70 % 80 % 80 % 

 Esquerda 62 % 60 % 70 % 71 % 
Escuta direcionada Direita 72 % 90 % 94 % 100 % 

 Esquerda 72 % 80 % 94 % 96 % 

 

4.2. Análise das porcentagens de erros nos pares de frases (itens) apresentados  

 

Foi realizado um estudo descritivo dos erros observados nos pares 

de frases (itens) apresentados em cada etapa do teste, segundo as variáveis orelha, 

faixa etária, grau de escolaridade e gênero. O objetivo desta análise foi verificar se a 

incidência de erros ocorreu em uma frase específica, ou item apresentado, ou se foi 

aleatória. Por se tratar de uma análise descritiva as porcentagens de erros que 

apresentaram valores discrepantes foram grafadas em negrito.  

 

Os resultados das porcentagens de erros nos itens apresentados no 

treino são mostrados por gênero (Tabela 19 e Figura 12), faixa etária (Tabela 20 e 

Figura 13) e grau de escolaridade (Tabela 21 e Figura 14). Em todas as situações são 

exibidos os valores por orelha. 
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Tabela 19 – Porcentagens de erros nos itens apresentados no treino por gênero 

e orelha 

  Gênero  
Item Orelha Masculino Feminino Total 

  (N=100) (N=100) (N=200) 
1 Direita 16 10 13 
 Esquerda 9 2 5,5 
     

2 Direita 3 3 3 
 Esquerda 12 6 9 
     

3 Direita 8 6 7 
 Esquerda 15 26 20,5 
     

4 Direita 3 1 2 
 Esquerda 22 12 17 
     

5 Direita 8 8 8 
 Esquerda 28 23 25,5 

 

Figura 12 – Porcentagens de erros nos itens apresentados no treino por gênero 

e orelha 
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Tabela 20 – Porcentagens de erros nos itens apresentados no treino por faixa 

etária e orelha 

  Faixa etária  
Item Orelha 13 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 Total 

  (N=50) (N=50) (N=50) (N=50)  
1 Direita 6 6 16 24 13 
 Esquerda 4 6 4 8 5,5 
       

2 Direita 2 2 4 4 3 
 Esquerda 14 4 6 12 9 
       

3 Direita 4 0 4 20 7 
 Esquerda 22 6 22 32 20,5 
       

4 Direita 0 2 4 2 2 
 Esquerda 12 6 18 32 17 
       

5 Direita 6 8 12 6 8 
 Esquerda 20 16 32 34 25,5 

 
 
 

 

Figura 13 – Porcentagens de erros nos itens apresentados no treino por faixa 

etária e orelha  
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Tabela 21 – Porcentagens de erros nos itens apresentados no treino por grau 

de escolaridade e orelha 
  Grau de escolaridade  

Item Orelha 3 a 7 8 9a10 11 12a15 16 17ou+ Total 
  (N=14) (N=10) (N=10) (N=42) (N=64) (N=36) (N=24) (N=200) 

1 Direita 42,9 40 10 21,4 3,1 11,1 0 13 
 Esquerda 0 20 10 11,9 3,1 2,8 0 5,5 
          

2 Direita 0 0 0 7,1 4,7 0 0 3 
 Esquerda 0 70 10 9,5 9,4 0 0 9 
          

3 Direita 14,3 10 10 9,5 4,7 5,6 4,2 7 
 Esquerda 42,9 30 20 23,8 17,2 22,2 4,2 20,5 
          

4 Direita 0 0 0 2,4 0 5,6 4,2 2 
 Esquerda 14,3 20 40 21,4 9,4 22,2 12,5 17 
          

5 Direita 7,1 10 30 9,5 6,3 8,3 0 8 
 Esquerda 35,7 30 40 33,3 21,9 25 8,3 25,5 

 

 

Figura 14 – Porcentagens de erros nos itens apresentados no treino por grau 

de escolaridade e orelha  
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Os resultados das porcentagens de erros nos itens apresentados na 

integração binaural por orelha, segundo as variáveis gênero, faixa etária e grau de 

escolaridade são apresentados respectivamente, nas Tabelas 22 (Figura 15), 23 

(Figura 16) e 24 (Figura 17).  

 

Tabela 22 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na integração 

binaural por gênero e orelha 
  Gênero  

Item Orelha Masculino Feminino Total 
  (N=100) (N=100) (N=200) 

1 Direita 3 4 3,5 
 Esquerda 14 10 12 
 Total 8,5 7 7,7 

2 Direita 8 7 7,5 
 Esquerda 4 6 5 
 Total 6 6,5 6,3 

3 Direita 1 2 1,5 
 Esquerda 39 17 28 
 Total 20 9,5 14,8 

4 Direita 3 1 2 
 Esquerda 18 18 18 
 Total 10,5 9,5 10 

5 Direita 5 5 5 
 Esquerda 2 0 1 
 Total 3,5 2,5 3 

6 Direita 4 4 4 
 Esquerda 16 11 13,5 
 Total 10 7,5 8,8 

7 Direita 5 2 3,5 
 Esquerda 11 6 8,5 
 Total 8 4 6 

8 Direita 20 10 15 
 Esquerda 14 8 11 
 Total 17 9 13 

9 Direita 25 15 20 
 Esquerda 9 10,1 9,5 
 Total 17 12,6 14,8 

10 Direita 2 0 1 
 Esquerda 10 6 8 
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Figura 15 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na integração 

binaural por gênero e orelha 
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Tabela 23 – Porcentagens de erros nos pares de frases apresentados na 

integração binaural por faixa etária e orelha 

  Faixa etária  
Item Orelha 13 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 Total 

  (N=50) (N=50) (N=50) (N=50) (N=200) 
1 Direita 6 0 4 4 3,5 
 Esquerda 2 10 18 18 12 
       

2 Direita 8 6 8 8 7,5 
 Esquerda 4 0 6 10 5 
       

3 Direita 2 2 2 0 1,5 
 Esquerda 22 16 30 44 28 
       

4 Direita 0 6 2 0 2 
 Esquerda 8 12 20 32 18 
       

5 Direita 4 2 10 4 5 
 Esquerda 0 0 2 2 1 
       

6 Direita 0 0 6 10 4 
 Esquerda 12 6 12 24 13,5 
       

7 Direita 2 0 4 8 3,5 
 Esquerda 8 12 2 12 8,5 
       

8 Direita 10 10 20 20 15 
 Esquerda 14 2 10 18 11 
       

9 Direita 12 4 30 34 20 
 Esquerda 4 6,1 16 12 9,5 
       

10 Direita 0 0 2 2 1 
 Esquerda 12 4 10 6 8 
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Figura 16 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na integração 

binaural por faixa etária e orelha 
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Tabela 24 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na integração 

binaural por grau de escolaridade e orelha 

  Grau de escolaridade  
Item Orelha 3 a 7 8 9a10 11 12a15 16 17ou+ Total 

  (N=14) (N=10) (N=10) (N=42) (N=64) (N=36) (N=24) (N=200)
1 Direita 7,1 10,0 0,0 2,4 3,1 2,8 4,2 3,5 
 Esquerda 21,4 20,0 0,0 16,7 9,4 11,1 8,3 12,0 
          
2 Direita 28,6 0,0 10,0 11,9 6,3 2,8 0,0 7,5 
 Esquerda 14,3 10,0 10,0 7,1 3,1 2,8 0,0 5,0 
          
3 Direita 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 1,5 
 Esquerda 50,0 50,0 40,0 40,5 15,6 33,3 4,2 28,0 
          
4 Direita 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 8,3 0,0 2,0 
 Esquerda 42,9 40,0 20,0 21,4 14,1 13,9 4,2 18,0 
          
5 Direita 0,0 20,0 10,0 11,9 3,1 0,0 0,0 5,0 
 Esquerda 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,0 
          
6 Direita 28,6 0,0 0,0 0,0 4,7 2,8 0,0 4,0 
 Esquerda 21,4 30,0 20,0 21,4 7,8 13,9 0,0 13,5 
          
7 Direita 7,1 20,0 0,0 4,8 0,0 5,6 0,0 3,5 
 Esquerda 14,3 10,0 10,0 9,5 6,3 8,3 8,3 8,5 
          
8 Direita 28,6 30,0 30,0 26,2 3,1 13,9 8,3 15,0 
 Esquerda 28,6 20,0 20,0 14,3 9,4 5,6 0,0 11,0 
          
9 Direita 28,6 30,0 20,0 26,2 15,6 25,0 4,2 20,0 
 Esquerda 14,3 20,0 10,0 14,3 7,9 5,6 4,2 9,5 
          

10 Direita 7,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,0 
 Esquerda 0,0 10,0 10,0 16,7 6,3 5,6 4,2 8,0 
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Figura 17 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na integração 

binaural por grau de escolaridade e orelha 
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Os resultados das porcentagens de erros para a etapa de escuta 

direcionada são apresentados por gênero (Tabela 25 e Figura 18), faixa etária (Tabela 

26 e Figura 19), grau de escolaridade (Tabela 27 e Figura 20). Os valores são 

mostrados nas orelhas direita (escuta direcionada à direita) e esquerda (escuta 

direcionada à esquerda). 

 

Tabela 25 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na escuta 

direcionada por gênero e orelha 
 
  Gênero  

Item Orelha Masculino Feminino Total 
  (N=100) (N=100) (N=200) 

1 Direita 0 0 0 
 Esquerda 7 7 7 
     

2 Direita 0 0 0 
 Esquerda 3 2 2,5 
     

3 Direita 2 1 1,5 
 Esquerda 0 1 0,5 
     

4 Direita 0 0 0 
 Esquerda 2 0 1 
     

5 Direita 1 2 1,5 
 Esquerda 1 0 0,5 
     

6 Direita 0 0 0 
 Esquerda 3 4 3,5 
     

7 Direita 6 3 4,5 
 Esquerda 0 1 0,5 
     

8 Direita 1 0 0,5 
 Esquerda 1 0 0,5 
     

9 Direita 1 1 1 
 Esquerda 1 0 0,5 
     

10 Direita 1 0 0,5 
 Esquerda 0 0 0 
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Figura 18 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na escuta 

direcionada por gênero e orelha  
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Tabela 26 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na escuta 

direcionada por faixa etária e orelha 
  Faixa Etária  

Item Orelha 13 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 Total 
  (N=50) (N=50) (N=50) (N=50) (N=200) 

1 Direita 0 0 0 0 0 
 Esquerda 4 6 6 12 7 
       

2 Direita 0 0 0 0 0 
 Esquerda 0 0 4 6 2,5 
       

3 Direita 0 4 0 2 1,5 
 Esquerda 0 2 0 0 0,5 
       

4 Direita 0 0 0 0 0 
 Esquerda 2 0 0 2 1 
       

5 Direita 0 0 0 6 1,5 
 Esquerda 0 2 0 0 0,5 
       

6 Direita 0 0 0 0 0 
 Esquerda 2 2 4 6 3,5 
       

7 Direita 4 4 2 8 4,5 
 Esquerda 0 0 0 2 0,5 
       

8 Direita 0 0 0 2 0,5 
 Esquerda 0 2 0 0 0,5 
       

9 Direita 0 0 2 2 1 
 Esquerda 0 0 0 2 0,5 
       

10 Direita 0 2 0 0 0,5 
 Esquerda 0 0 0 0 0 
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Figura 19 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na escuta 

direcionada por faixa etária e orelha 
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Tabela 27 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na escuta 

direcionada por grau de escolaridade e orelha 
  Grau de escolaridade  

Item Orelha 3 a 7 8 9a10 11 12a15 16 17ou+ Total 
  (N=14) (N=10) (N=10) (N=42) (N=64) (N=36) (N=24) (N=200) 
1 Direita 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Esquerda 0 20 20 14,3 1,6 8,3 0 7 
          
2 Direita 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Esquerda 7,1 10 10 0 1,6 2,8 0 2,5 
          
3 Direita 0 10 10 0 1,6 0 0 1,5 
 Esquerda 0 0 0 0 1,6 0 0 0,5 
          
4 Direita 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Esquerda 7,1 0 0 2,4 0 0 0 1 
          
5 Direita 7,1 0 0 2,4 0 2,8 0 1,5 
 Esquerda 0 0 0 2,4 0 0 0 0,5 
          
6 Direita 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Esquerda 0 10 0 7,1 0 5,6 4,2 3,5 
          
7 Direita 7,1 20 20 4,8 3,1 0 0 4,5 
 Esquerda 0 0 0 2,4 0 0 0 0,5 
          
8 Direita 0 10 0 0 0 0 0 0,5 
 Esquerda 0 0 0 2,4 0 0 0 0,5 
          
9 Direita 7,1 10 0 0 0 0 0 1 
 Esquerda 0 10 0 0 0 0 0 0,5 
          

10 Direita 0 0 0 0 1,6 0 0 0,5 
 Esquerda 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 20 – Porcentagens de erros nos itens apresentados na escuta 

direcionada por grau de escolaridade e orelha 
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"Não existe nada absoluto,  

tudo é relativo. 

Por isso devemos julgar  

de acordo com as circunstâncias."  

(Dalai Lama) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, os resultados obtidos no estudo são analisados 

criticamente, comparados e interpretados, sempre que possível, à luz da literatura 

especializada. 

 

Para analisar os resultados deste estudo, este capítulo foi dividido 

em quatro seções: 

1. Considerações iniciais. 

2. Análise da porcentagem de acertos, segundo as variáveis: 

gênero, idade e escolaridade. 

3. Análise da porcentagem de erros nos pares de frases (itens) 

apresentados. 

4. Considerações finais. 

 

5.1. Considerações Iniciais  

 

Antes de comentar os resultados propriamente ditos, apresentam-se 

algumas considerações em relação à amostra.  

 

Participaram do estudo 200 indivíduos destros, normouvintes, ambos 

os gêneros, habitantes da região metropolitana de São Paulo com médias de idade e 

escolaridade de 29,7 anos e 13,1 anos, respectivamente (Tabela 1).  

 

A média do nível educacional dos participantes da amostra foi 

semelhante aos encontrados pelo IBGE para o Censo Demográfico Brasileiro do ano 

de 2000. Nos resultados divulgados pelo IBGE 3,29% dos habitantes da região 

metropolitana de São Paulo, na faixa etária de 25 a 29 anos idade, apresentaram uma 

média de 11 a 14 anos de escolaridade. 

 

Todos os indivíduos apresentaram pontuação superior à + 50 no 

teste de dominância manual de Edinburgh modificado por Oldfield (1971) e validado 
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para a população brasileira por Brito et al. (1989). Segundo os resultados de Brito et al., 

considera-se destro o indivíduo com pontuação acima de +40.  

 

Os resultados encontrados na avaliação audiológica básica 

(audiometria tonal liminar, logoaudiometria, medidas de imitância acústica e pesquisa 

do nível dos reflexos acústicos com estimulação contralateral) e na avaliação 

comportamental do processamento auditivo (teste de localização sonora, teste de 

memória para sons verbais e não verbais em seqüência e teste dicótico de dígitos), 

estavam todos dentro dos limites de normalidade e não foram apresentados no capítulo 

de resultados, pois foram considerados como critérios de elegibilidade para a 

participação no estudo. 

 

5.2. Análise da porcentagem de acertos 

 

As medidas descritivas das porcentagens de acertos em cada etapa 

do teste DSI considerando as variáveis gênero, idade e orelha por grau de escolaridade 

apresentadas no Anexo 9, avaliou separadamente a influência de cada uma das 

variáveis nos resultados de cada etapa do teste DSI. Em geral, foram encontrados 

valores medianos de 100% de acertos em várias faixas etárias, indicando que pelo 

menos 50% dos indivíduos apontaram corretamente todas as frases ouvidas sendo que 

as porcentagens médias de acertos da orelha direita foram superiores aos valores 

encontrados na orelha esquerda. 

 

Após esta apreciação, foram analisadas as porcentagens de acertos, 

segundo as variáveis gênero, idade e escolaridade, separadamente. Toda a análise 

efetuada considerou as variáveis orelha e etapa do teste. A discussão dos resultados é 

apresentada a seguir. 

 

5.2.1. Análise da porcentagem de acertos segundo a variável gênero  

 

No estudo para verificar o comportamento da porcentagem de 

acertos em função do gênero nas três etapas do teste (Tabela 2), não foram 
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encontradas diferenças entre os gêneros em nenhuma das etapas do teste (Figuras 3 a 

5). Quando foi realizada a análise inferencial, os resultados demonstraram que a 

diferença entre as porcentagens médias de acertos em cada etapa do teste e orelha 

não tem relação de dependência significante com o gênero.  

 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram os descritos por 

Dubno et al (1997), Santos (1998), Ziliotto (1999), Silveira (2001), Golding (2001), 

Golding et al. (2004) que não observaram diferenças entre os gêneros na aplicação de 

testes de escuta dicótica. No entanto, alguns autores relatam que a diminuição da 

integridade hemisférica avaliada pelos testes de escuta dicótica ocorrem de maneira 

diferente entre os gêneros sendo que o declínio no desempenho ocorre de maneira 

mais precoce no gênero masculino, mas essa diferença seria acentuada a partir dos 40 

anos de idade. (Jerger et al.,1994; Bellis, Wilber, 2001)  

 

5.2.2. Análise da porcentagem de acertos segundo a variável idade  

 

O desempenho médio no teste DSI em português brasileiro, etapa 

de integração binaural, foi de 93,70% de acertos à direita e 88,60% de acertos à 

esquerda (Tabela 4), os resultados corroboram aos descritos por Fifer et al. (1983) e 

Golding (2000) que encontraram, respectivamente, porcentagem média de acertos de 

94,20% à direita e 93,50% à esquerda para a versão em inglês do teste DSI e 98,36% 

de acertos à direita e 96,29% à esquerda na versão australiana do DSI, em indivíduos 

sem alterações auditivas. 

 

Houve correlação negativa estatisticamente significante, em ambas 

as orelhas, apenas para o treino e para integração (Tabela 3). Nos diagramas de 

dispersão a curva lowess apresentou uma configuração descendente, com queda mais 

acentuada sempre à orelha esquerda nas etapas de treino (Figura 6) e integração 

binaural (Figura 7). Foi possível notar que a porcentagem média de acertos para os 

indivíduos de 13 a 19 anos de idade aproximou-se dos valores encontrados na faixa 

etária de 20 a 29 anos de idade. A partir de 30 anos de idade, o desempenho no teste 

tendeu a diminuir em todas as etapas avaliadas (Figuras 6 a 8).  
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Esta tendência no decréscimo do desempenho, também foi 

encontrada nas comparações múltiplas, onde foi possível observar que para o treino a 

porcentagem média de acertos da orelha direita é menor na faixa etária de 40 a 49 

anos quando comparada com as faixas etárias de 13 a 19 anos de idade e 20 a 29 

anos de idade.  

 

Na etapa de integração binaural as porcentagens médias de acertos 

foram iguais nas duas primeiras faixas etárias, diminuiram na faixa etária de 30 a 39 

anos de idade, e se mantiveram na faixa etária dos 40 aos 49 anos de idade (Tabela 

8). Com esses resultados foi possível concluir que quanto maior a idade do sujeito pior 

foi o seu desempenho no teste DSI. O decréscimo do desempenho com o aumento da 

idade nos indivíduos avaliados por meio de testes de escuta dicótica foi reportado 

anteriormente por Cooper, Gates (1991), Jerger et al (1994), Jerger et al. (1995), Jerger 

(2001), Hällgren et al. (2001), Golding (2001), Bellis, Wilber (2001), Gootjes et al. 

(2004), Roup et al. (2006). 

 

Na comparação entre as etapas do teste e orelha por faixa etária, 

houve efeito de interação estatisticamente significante entre a etapa do teste e orelha 

para as faixas etárias de 13 a 19 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos (Tabela 5). O 

efeito de interação significa que as diferenças de desempenho encontradas entre as 

etapas do teste dependem da orelha, e as diferenças encontradas entre as orelhas 

avaliadas dependem da etapa do teste. Quando foram comparadas as etapas do teste 

considerando a orelha, em cada faixa etária, foi possível observar que os indivíduos 

apresentaram pior desempenho no treino e na integração, quando comparados à etapa 

de escuta direcionada, e que a orelha direita teve melhor desempenho do que a orelha 

esquerda em todas as etapas do teste, estas diferenças foram estatisticamente 

significantes (Tabela 6). 

 

Não houve correlação significativa entre a idade e a porcentagem de 

acertos nas etapas de escuta direcionada, tanto à direita como à esquerda (Tabela 3) e 

também não foi detectado efeito da faixa etária na porcentagem média de acertos em 

ambas as orelhas na etapa de escuta direcionada (Tabela 7). Estes resultados 

ocorreram, possivelmente, porque a etapa de escuta direcionada apresentou os 

melhores resultados quando comparadas as outras etapas do teste DSI, sendo esta 
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diferença significante (Tabela 6). Esse resultado já era esperado, pois os indivíduos 

incluídos neste estudo não tinham distúrbio do processamento auditivo e assim 

conseguiram direcionar a atenção auditiva. A direcionalidade da atenção auditiva foi 

evidenciada por um desempenho médio de 98% de acertos para todas as idades nas 

etapas de escuta direcionada (Figura 8).  

 

Jerger et al (1994) encontraram vantagem significante da orelha 

direita com o aumento da idade nas três etapas de escuta avaliadas no DSI, sendo que 

na etapa de escuta direcionada a vantagem da orelha direita foi mais acentuada a partir 

dos 40 anos de idade. Para explicar o efeito da desvantagem da orelha esquerda com 

o aumento da idade os autores descreveram três possíveis ocorrências:  

• Declínio de fatores cognitivos conhecidos, como memória ou 

estratégias de processamento da informação. 

• Comprometimento mais acentuado das estruturas das vias 

auditivas para a entrada da informação pela orelha esquerda. 

Uma hipótese seria uma diminuição relativamente maior no 

hemisfério direito, quando comparado ao hemisfério esquerdo, 

com o aumento da idade. 

• Diminuição da eficiência na transferência de informações 

interhemisféricas, devido à redução dos elementos neurais no 

corpo caloso, gerando desvantagem da informação recebida pela 

orelha esquerda. 

 

Tais alterações podem ter implicações clinicas importantes tais como 

a dificuldade de entender a fala na presença de mensagem competitiva 

comprometendo assim o uso eficaz da informação binaural. (Jerger et al., 1995) 

 

Assim como Jerger et al (1994), Bellis, Wilber (2001) também 

encontraram declínio no desempenho em testes de escuta dicótica mais acentuado a 

partir dos 40 anos de idade. A pequena diferença encontrada na idade de início de 

declínio de desempenho no teste DSI entre o presente estudo e os realizados por 

Jerger et al (1994) e Bellis, Wilber (2001) provavelmente ocorreu devido à variabilidade 

entre as amostras. À medida que o presente estudo avaliou sujeitos até 49 anos de 

idade, os outros estudos avaliaram sujeitos de uma faixa etária mais ampla, de 9 a 91 
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anos de idade (Jerger et al., 1994) e de 20 a 75 anos de idade (Bellis, Wilber, 2001), 

essa ampliação da faixa etária possibilita verificar de forma mais contínua o declínio do 

desempenho, mas também limita a inclusão de indivíduos sem alteração auditiva 

periférica, pois com o avanço da idade aumenta a incidência de perda auditiva na 

população. Esta limitação no recrutamento dos sujeitos, afetaria o tamanho da amostra 

e conseqüentemente um dos objetivos do estudo, que é a padronização do teste DSI 

em indivíduos normouvintes.  

 

No estudo conduzido por Cokely, Humes (1992) não houve 

diferenças entre os resultados no DSI e a idade dos indivíduos avaliados, mas uma 

ressalva deve ser feita em relação a esses achados, pois, os autores avaliaram apenas 

indivíduos idosos com idades entre 63 a 82 anos. 

 

Antes de discutir os valores de referência, uma consideração será 

realizada em relação aos números apresentados. O cálculo estatístico considera 

apenas os valores obtidos na massa de dados, por esse motivo, a análise traz números 

que algumas vezes não podem ser utilizados na prática clínica, tal como apresentados. 

Como um exemplo, temos os valores de referência de 51% de acertos, 96% de 

acertos, 72% de acertos, entre outros. No presente estudo, o número de itens utilizados 

na avaliação foi menor do que cem, pois, o treino foi composto de apenas cinco itens e 

as demais etapas foram compostas por dez itens, para a utilização na prática clínica, o 

valor porcentual de acertos deverá ser particionado em valores maiores que um 

porcento, sendo assim, cada acerto no treino corresponderá a 20% e nas demais 

etapas cada acerto corresponderá a 10%.  

 

Para o treino os valores de referência na orelha direita considerados 

para as faixas etárias de 13 a 29 anos são maiores do que os estabelecidos para a 

faixa etária de 30 a 49 anos de idade. Para a orelha esquerda o menor valor de 

referencia está na faixa etária de 40 a 49 anos de idade. Como esta etapa do teste é 

formada apenas por 5 itens e não há a possibilidade de um indivíduo acertar 51% dos 

itens apresentados e também não houve diferença na porcentagem de acertos no 

treino entre as faixas etárias de 13 a 19 anos de idade e 20 a 29 anos de idade (Tabela 

8), para a utilização na prática clínica o valor de referência será de 60% de acertos (3 

acertos em 5 itens) no treino apresentado à orelha esquerda (Anexo 10 - Quadro 5). A 
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importância dos valores de referência no treino é auxiliar o examinador na aplicação do 

teste, se o indivíduo avaliado não conseguir acertar no mínimo dois itens dos cinco 

apresentados, talvez o teste DSI não possa ser aplicado neste sujeito pois 95% da 

amostra neste estudo avaliada apresentou desempenho igual ou superior a 40% de 

acertos nesta etapa do teste. 

 

Para a etapa de integração binaural, aconteceu o mesmo fenômeno 

observado no treino. Na orelha direita, os valores de referência para a faixa etária de 

13 a 19 anos de idade são semelhantes aos da faixa etária de 20 a 29 anos de idade e 

a partir dos 30 anos de idade foi criado apenas um valor de referência. Para a orelha 

esquerda os valores de referência dos indivíduos de 13 a 19 anos de idade foram 

superiores aos das demais faixas etárias, que apresentaram resultados semelhantes 

(Tabela 9). Para a avaliação na prática clínica, como o teste é constituído de dez itens 

e não houve diferença estatisticamente significante entre as faixas etárias de 13 a 19 

anos de idade e 20 a 29 anos de idade (Tabela 8), o valor de referência na orelha 

direita será considerado 80% de acertos para as duas faixas etárias. Por motivos 

semelhantes o valor de referência, para a prática clínica, na orelha esquerda para a 

faixa etária de 30 a 39 anos de idade, será de 60% de acertos (Anexo 10 - Quadro 5). 

 

A etapa de escuta direcionada apresentou valores superiores a 90% 

de acertos na orelha direita e 90% de acertos à esquerda para os indivíduos de 13 a 39 

anos de idade, os valores de referência na faixa etária de 40 a 49 anos de idade foram 

menores do que os valores estabelecidos nas demais faixas etárias em ambas as 

orelhas (Tabela 8). Na avaliação clínica, pelo fato de não existir diferença 

estatisticamente significante entre as porcentagens de acertos nas orelhas direita e 

esquerda (Tabela 6) e a faixa etária não influenciar no desempenho dos sujeitos na 

etapa de escuta direcionada (Tabela 7) os valores acima de 90% de acertos serão 

substituídos por 90% de acertos (Quadro 5), desse modo, podemos proporcionar ao 

indivíduo avaliado a possibilidade de errar pelo menos um item, dos dez aplicados 

nesta etapa, e mesmo assim, ser considerado dentro dos padrões de normalidade. 

Apesar de não existir efeito significante da faixa etária na etapa de escuta direcionada, 

os resultados obtidos na amostra foram inferiores para os indivíduos de 40 a 49 anos 

de idade, devido à relevância clínica desses resultados, serão considerados como 

valores de referência 80% de acertos bilateralmente (Anexo 10 - Quadro 5). 
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5.2.3. Análise da porcentagem de acertos segundo a variável escolaridade  

 

Em relação ao grau de escolaridade, houve correlação positiva 

estatisticamente significante para todas as etapas do teste DSI nas orelhas direita e 

esquerda (Tabela 10). A curva lowess apresentou uma configuração ascendente com 

inclinação mais íngreme na orelha esquerda e as porcentagens de acertos 

aumentaram com o aumento do grau de escolaridade (Figuras 9 a 11). 

 

A vantagem da orelha direita, em indivíduos destros, é relacionada à 

forte conexão com o hemisfério cerebral esquerdo que por sua vez é o hemisfério 

dominante para estímulos de fala, sendo responsável pelo processamento das 

informações lingüísticas. (Kimura 1961a, 1961b, 1964, 1967; Pinheiro, Musiek, 1987) 

 

A diferença de desempenho encontrada entre as orelhas direita e 

esquerda na aplicação de testes de escuta dicótica, acontecem devido à influência dos 

núcleos do tronco encefálico na regulação eferente das outras estruturas corticais altas. 

Quando ocorre a apresentação dicótica de um estímulo, os sinais projetados para o 

hemisfério não dominante seriam parcialmente degradado pelos circuitos do hemisfério 

dominante (Harris, 1994), demonstrando assim as diferenças hemisféricas funcionais 

(Bocca et al.,1955)  

 

Houve efeito de interação estatisticamente significante entre a etapa 

do teste e orelha apenas para os graus de escolaridade de 8 anos, 11 anos e 12 a 15 

anos (Tabela 14). Para 17 ou mais anos de escolaridade não houve significância 

estatística para a etapa do teste e orelha, nem interação entre essas variáveis (Tabela 

14), por esse motivo, este grau de escolaridade foi excluído das comparações múltiplas 

(Tabela 15).  

 

A ausência de significância entre a etapa do teste e orelha nos 

sujeitos com maior nível educacional pode levar a crer que indivíduos com alto grau de 

letramento apresentam desempenho superior aos indivíduos com menor nível 

educacional, em geral, indivíduos com elevado grau de escolaridade ocupam altos 

níveis profissionais que exigem maior uso das atividades mentais e essa eficácia no 
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processamento da informação poderia ser utilizada na avaliação das habilidades 

auditivas levando a um alto desempenho desses indivíduos nos testes de 

processamento auditivo. 

 

Os indivíduos, em média, apresentaram menor desempenho no 

treino seguidos da integração binaural e da etapa de escuta direcionada (Tabelas 11 a 

13, respectivamente) e houve efeito estatisticamente significante dos graus de 

escolaridade nos resultados obtidos no treino e na integração binaural para as orelhas 

direita e esquerda e na etapa de escuta direcionada apenas na orelha esquerda 

(Tabela 16) 

 

No treino as porcentagens médias de acertos na orelha direita são 

semelhantes nos graus de escolaridade de 3 a 7 anos até 11 anos de escolaridade, a 

média para 11 anos de escolaridade é menor que 12 a 15 anos de escolaridade, e para 

os altos níveis de escolaridade a porcentagem média de acertos são iguais. Para a 

orelha esquerda, só foi detectada diferença entre 8 anos de escolaridade e 17 ou mais 

anos de escolaridade (Tabela 17). 

 

Na etapa de integração binaural, foi detectada diferença apenas 

entre as categorias 11 anos de escolaridade e 17 anos de escolaridade ou mais. Para a 

orelha esquerda não foram detectadas diferenças entre as porcentagens médias de 

acertos nos indivíduos com até 11 anos de escolaridade. Este grau de escolaridade 

apresentou resultados inferiores aos observados em indivíduos com 12 a 15 anos de 

escolaridade, e a partir de 12 anos de escolaridade não houve diferença significativa 

entre os desempenhos médios. (Tabela 17) 

 

Para as etapas de escuta direcionada, os valores dos coeficientes 

de correlação foram menores do que os obtidos nas etapas anteriores (treino e 

integração) (Tabela 10) e o aumento significativo ficou menos evidente, pois nessas 

etapas do teste as porcentagens de acertos foram, em média, próximas a 100% 

mesmo para os graus de escolaridade mais baixos (Figura 11), demonstrando que as 

etapas de escuta direcionada foram mais fáceis do que a de integração binaural.  

 



  100 

 

O grau de escolaridade influenciou os resultados da etapa de escuta 

direcionada à esquerda (Tabela 16), mas quando foram realizadas as comparações 

múltiplas para localizar esse efeito não foram detectadas diferenças entre as 

porcentagens de acertos nos diferentes graus de escolaridade (Tabela 17).  

 

O melhor desempenho dos indivíduos com o aumento da 

escolaridade, pode ser atribuído à influência da atenção e habilidades de 

processamento lingüístico, as quais apresentam-se mais desenvolvidas na população 

com maior nível de escolaridade. A influência dessas e de outras variáveis na avaliação 

comportamental do processamento auditivo foram descritas em 1995 por McFarland e 

Cacace. O elevado desempenho nas etapas de escuta direcionada nos testes de 

escuta dicótica, quando comparadas à etapa de integração binaural, foi reportado por 

Roup et al. (2006). 

 

Devido os resultados obtidos, os valores de referência também 

foram elaborados para o grau de escolaridade, segundo a etapa do teste (treino, 

integração binaural e escuta direcionada) e orelha (direita e esquerda). Na construção 

dos valores de referência, como a escolaridade foi uma variável que apresentou muitas 

categorias, para facilitar a aplicação dos valores de referência e devido à tendência da 

porcentagem de acertos foram criadas quatro categorias de escolaridade: três a oito 

anos, nove a onze anos, doze a quinze anos e dezesseis ou mais anos de 

escolaridade. 

 

Para a etapa do treino os indivíduos com 3 a 8 anos de escolaridade 

apresentaram o mesmo valor de referência estipulado para os indivíduos com 12 a 15 

anos de escolaridade nas orelhas direita e esquerda. Os indivíduos com 9 a 11 anos de 

escolaridade e 16 ou mais anos de escolaridade apresentaram valores de referência 

semelhantes (Tabela 18).  

 

Para a etapa de integração binaural, os indivíduos com menor nível 

de escolaridade apresentaram desempenhos semelhantes entre os grupos e os 

indivíduos com maior nível de escolaridade também apresentaram valores de 

referência semelhantes entre si (Tabela 18). Para a utilização na prática clínica, como 

não houve diferença estatisticamente significante entre os indivíduos de 3 a 11 anos de 
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escolaridade e também não houve diferença entre os indivíduos com 12 ou mais anos 

de escolaridade (Tabela 17) serão considerados como referência: os valores de 70% 

de acertos à direita e 60% de acertos à esquerda para indivíduos de 3 a 11 anos de 

escolaridade e 80% de acertos à direita e 70% de acertos à esquerda para indivíduos 

com 12 anos ou mais de escolaridade (Anexo 10 - Quadro 6). 

 

Nas etapas de escuta direcionada observou-se desempenho de 72% 

de acertos, em ambas as orelhas, para indivíduos com 3 a 8 anos de escolaridade, e 

superiores a 90% de acertos para os demais graus de escolaridade, com exceção da 

escuta direcionada à esquerda para o grau de escolaridade de 9 a 11 anos que 

apresentou 80% de acertos (Tabela 18). Tendo em vista que o grau de escolaridade 

não influenciou os resultados obtidos na etapa de escuta direcionada à direita (Tabela 

16) e que não houve diferenças estatisticamente significantes entre os graus de 

escolaridade na etapa de escuta direcionada à esquerda (Tabela 17), serão 

considerados na prática clínica os seguintes valores de referência para a etapa de 

escuta direcionada: 70% de acertos bilateralmente para o grupo de 3 a 8 anos de 

escolaridade, 90% de acertos à direita e 80% à esquerda para o grupo de 9 a 11 anos 

de escolaridade e 90% de acertos bilateralmente para os indivíduos com 12 anos ou 

mais de escolaridade (Anexo 10 - Quadro 6). O uso do valor de referência de 90% de 

acertos na prática clínica, foi recomendado para propiciar ao indivíduo a chance de ter 

pelo menos um erro nesta etapa do teste e mesmo assim ser considerado com o 

desempenho dentro dos padrões de normalidade. 

 

5.3. Análise das porcentagens de erros nos pares de frases (itens) apresentados 

 

Foi realizado um estudo descritivo dos erros nos pares de frases 

(itens) apresentados em cada etapa do teste, nestes dados não foram aplicados testes 

estatísticos para análise inferencial, pois esses resultados são complementares a 

porcentagem de acertos. 

 

As porcentagens de erros observadas em cada item foram 

apresentadas por orelha em cada etapa do teste DSI (treino, integração binaural e 

escuta direcionada), segundo as variáveis gênero, faixa etária e grau de escolaridade. 
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No treino foram observadas, em geral, maiores porcentagens de 

erros nos itens três e cinco à esquerda e no item um à direita, para todas as variáveis 

analisadas (Tabelas 19 a 21 e Figuras 12 a 14). As frases correspondentes aos itens 

destacados são: “Que ignora o fim principal é ganhar” (item um - orelha direita), 

“Sempre e corre muito mais bonito que” (item três - orelha esquerda) e “Quarto golpe 

de estado e o campo” (item cinco - orelha esquerda). 

 

Para a etapa de integração binaural, houve concentração das 

porcentagens de erros nos itens três à esquerda e nove à direita, para todas as 

variáveis analisadas (Tabelas 22 a 24 e Figuras 15 a 17). As frases relacionadas aos 

itens são: “Que ignora o fim principal é ganhar” (item três - orelha esquerda) e “Sempre 

e corre muito mais bonito que” (item nove - orelha direita), respectivamente. 

 

Em geral, as maiores porcentagens de erros na etapa de escuta 

direcionada ocorreram no item sete na atenção dirigida à direita e no item um na escuta 

direcionada à esquerda (Tabelas 24 a 26 e Figuras 18 a 20). Esses erros 

correspondem à frase “Que ignora o fim principal é ganhar”. 

 

Assim, podemos concluir que a frase “Que ignora o fim principal é 

ganhar” é a sentença mais difícil de ser compreendida em uma situação de escuta 

dicótica. Poderia se hipotetizar um erro de gravação, mas no teste esta frase aparece 

por sete vezes e apresentou porcentagem de erros superior a 10% do total apenas no 

treino e na integração binaural, que são as etapas mais difíceis do teste.  

 

5.4. Considerações finais  

 

A influência da perda auditiva periférica na avaliação do 

processamento auditivo levou-nos à elaboração da versão em português brasileiro do 

teste de identificação de sentenças dicóticas (DSI), tendo em vista que nos últimos 

anos houve um crescimento no Brasil da avaliação comportamental do PA em 

indivíduos com alteração auditiva periférica. 
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Com o objetivo de elaborar um material que fosse eficaz e de fácil 

aplicação na prática clínica, criamos uma faixa para cada etapa do teste a saber: 

calibração, treino, integração binaural, escuta direcionada à direita, escuta direcionada 

à esquerda e treinamento auditivo. Foi pensando na avaliação e na reabilitação auditiva 

que optamos por elaborar uma faixa específica para o treinamento auditivo, assim não 

se incorre no erro de utilizar o mesmo estímulo para avaliação e treinamento auditivo. 

Apesar de termos elaborado a versão em português brasileiro do teste DSI, não 

incluímos tal tarefa como objetivo deste estudo porque entendemos que a elaboração 

seria um caminho natural para alcançarmos os objetivos propostos. 

 

Sabendo que diferentes processos são avaliados no teste DSI, 

observamos que as etapas de integração binaural (treino e a integração binaural) 

requerem que os indivíduos utilizem de forma mais eficaz a cognição e as habilidades 

auditivas. O treino pareceu ser a etapa do teste mais difícil, pois os indivíduos não 

estavam habituados a ouvir frases sem sentido, apresentadas ao mesmo tempo, uma 

em cada orelha. Apesar de ser a etapa mais difícil do teste, os indivíduos com maior 

nível de escolaridade se beneficiaram da aplicação do treino, pois apresentaram 

melhor desempenho na etapa de integração binaural. Essa melhora do desempenho 

dos indivíduos com maior nível de escolaridade, principalmente à orelha esquerda, 

pode ser atribuída ao efeito da aprendizagem ou à neuroplasticidade. Esse efeito seria 

responsável pela identificação correta de maior número de itens na etapa de integração 

binaural. Com base no acima exposto, recomendamos a aplicação do treino em todos 

os indivíduos testados utilizando o teste DSI. 

 

A etapa de escuta direcionada constituiu-se em uma tarefa simples 

para os indivíduos avaliados neste estudo, provavelmente porque esses indivíduos, 

sem distúrbio do processamento auditivo, conseguem focar a atenção em uma orelha, 

ignorando a informação recebida na outra orelha, reter a informação auditiva recebida e 

apontar rapidamente a frase correta. Apesar do excelente desempenho dos indivíduos 

avaliados neste estudo, na prática clínica, essa será uma árdua tarefa na avaliação dos 

indivíduos com dificuldade em identificar sons de fala na presença de outros sons de 

fala. 
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Com relação a variável gênero, a ausência de diferença estatística 

era esperada, pois, a população utilizada neste estudo era jovem e não compreendia 

as faixas etárias extremas (crianças e idosos) onde a diferença no desempenho é mais 

evidente. Sabemos que com o aumento da idade há o envelhecimento natural e as 

estruturas auditivas podem não responder de forma tão eficaz, quanto na juventude. O 

processamento das informações auditivas leva um bom tempo para completar o 

processo de maturação e aparentemente iniciam a degeneração em uma faixa etária 

relativamente jovem, a partir dos 40 anos de idade onde os homens apresentam um 

declínio mais acentuado das habilidades auditivas quando comparados as mulheres de 

mesma faixa etária. Observamos também que a orelha esquerda demora mais tempo 

para apresentar um bom desempenho e este rapidamente decai com o passar dos 

anos. Os indivíduos mais jovens neste estudo apresentaram melhor desempenho e 

também respostas mais rápidas, quando comparados aos indivíduos de maior faixa 

etária. 

 

Quanto à variável escolaridade, a influência do nível educacional no 

desempenho do teste já era prevista, pois indivíduos com maior escolaridade utilizam 

de forma eficaz as habilidades lingüísticas e auditivas. Como os valores de referência 

criados a partir dos dados são elevados, esperamos que com o teste DSI, seja possível 

detectar o prejuízo no processamento auditivo em indivíduos com alto grau de 

letramento e queixas de dificuldade de processamento da informação auditiva. A 

avaliação, utilizando o teste DSI, deve ser realizada em indivíduos com leitura 

proficiente, independente do grau de escolaridade, e neste caso, se o indivíduo não foi 

submetido à educação formal em cursos regulares, mas faz uso efetivo da leitura em 

suas tarefas cotidianas, devem ser considerados como referência apenas os valores 

por faixa etária.  

 

Quanto ao estudo da porcentagem de erros, a maior prevalência 

destes foi na frase “Que ignora o fim principal é ganhar” o que pode ter ocorrido devido 

à disposição da sentença no quadro onde os indivíduos apontavam as frases. A frase 

citada é a primeira sentença grafada no quadro de resposta. Para efetivamente verificar 

se a ordem de apresentação das frases influencia na resposta, são necessários mais 

estudos. Como sugestão, as frases deveriam ser apresentadas graficamente em ordem 

aleatória e o mesmo indivíduo seria submetido ao teste por duas vezes, em momentos 
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diferentes, para não ocorrer o efeito de aprendizagem e/ou recordação dos itens 

apresentados anteriormente. Nessa condição, se o erro na frase fosse mantido, a 

dificuldade apresentada seria auditiva, se com a mudança da ordem de apresentação 

das sentenças o erro ocorresse sempre na primeira frase poderia se hipotetizar uma 

dificuldade de processamento visual ou de memória, dependendo da estratégia 

utilizada pelo indivíduo para apontar a resposta. 

 

Finalmente na prática clínica, poderia ser aventada a idéia de aplicar 

apenas uma das etapas do teste, mas Jerger et al. (1994) recomendam a aplicação 

das duas etapas: integração binaural e atenção direcionada, pelo fato dessas 

aplicações auxiliarem a diferenciar os dois principais processos subjacentes ao 

desempenho na tarefa dicótica:  

• Fator auditivo estrutural decorrente da anatomia das vias 

auditivas, corpo caloso e hemisférios cerebrais, que privilegiam o 

acesso da informação da orelha direita ao hemisfério esquerdo.  

• Tarefa cognitiva relacionada aos processos de memória e 

velocidade de processamento mental, que ocorrem de acordo 

com a instrução dada ao sujeito para executar a ação. 

 

Concluindo, recomendamos a aplicação do teste DSI nas etapas, 

integração binaural (treino e integração binaural) e escuta direcionada (direita e 

esquerda), lembrando que as alterações encontradas nestas etapas envolvem 

processos diferentes. Também recomendamos considerar a idade e a escolaridade do 

indivíduo para evitar conclusões equivocadas, frente ao desempenho auditivo do 

sujeito no teste DSI. Os valores de referência sugeridos para a aplicação na prática 

clínica são apresentados no Anexo 10. 
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"Nada há como começar para  

ver como é árduo concluir."  

(Victor Marie Hugo) 
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6. CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os aspectos observados nesse estudo, conclui-se que:  

 

1. Os valores mínimos de referência, considerando a etapa do teste 

e orelha são: 

• Para o treino: 60% de acertos para a orelha direita e 40% 

para a orelha esquerda. 

• Para a integração binaural: 70% de acertos para a orelha 

direita e 60% para a orelha esquerda. 

• Para a escuta direcionada: 72% de acertos 

bilateralmente. 

 

2. Na comparação do desempenho considerando as variáveis 

estudadas no teste DSI pôde-se concluir que:  

• Há vantagem da orelha direita 

• Não há diferenças entre os gêneros 

• Com o aumento da idade há diminuição na porcentagem 

de acertos 

• Quanto maior o nível educacional, melhor o desempenho 

dos indivíduos  
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“Segue o teu destino, 

rega as tuas plantas, 

ama as tuas rosas. 

O resto é a sombra de 

árvores alheias.” 

(Fernando Pessoa) 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética Institucional 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Projeto Nº 0322/07 

 
Estas informações são fornecidas para a sua participação voluntária no estudo “Teste de 

Identificação de Sentenças Dicóticas (DSI) - Desempenho em indivíduos audiologicamente normais”.  

 

Este estudo será realizado no Ambulatório de Avaliação do Processamento Auditivo, 

Disciplina dos Distúrbios, Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo – Campus São 

Paulo.  

 

O objetivo deste estudo será padronizar o teste de identificação de sentenças dicóticas. Os 

procedimentos utilizados neste estudo incluirão: 

• Meatoscopia – exame realizado com auxílio de um otoscópio (instrumento com 

luz) para verificar as condições da sua orelha. 

• Audiometria Tonal e Vocal – exame realizado em cabina acústica, com fones de 

ouvido, com a finalidade de se determinar os seus limiares de audição, ou seja, a 

menor intensidade sonora que você é capaz de detectar sons e compreender 

estímulos de fala. 

• Medidas de imitância acústica - exame realizado com um fone apropriado e 

introdução de uma borrachinha na orelha, para avaliar as condições da orelha 

média (parte da orelha onde ficam os ossículos da audição). 

• Serão realizados testes auditivos onde o (a) senhor (a) será solicitado: identificar a 

origem do som, repetir oralmente as palavras ouvidas, apontar frases escritas e 

objetos. 

 

Neste estudo o (a) senhor (a) será submetido aos exames descritos anteriormente, onde 

não haverá nenhum tipo de risco em sua participação. Você foi selecionado por ter entre treze (13) e quarenta e 

nove anos (49) de idade e audição periférica normal. 

 

Deixamos claro que sua participação é voluntária e que o (a) Sr (a) não será obrigado a 

realizar todos os procedimentos se não quiser, mesmo que já tenha consentido participar da pesquisa. Se desejar, 

poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isso acarrete prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição.  

 

O (a) senhor (a) terá acesso aos resultados dos exames realizados. Os seus dados serão 

mantidos em sigilo. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgada a identidade de nenhum participante. Em qualquer etapa do estudo o Sr (a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

 

O investigador principal é Adriana Neves de Andrade que pode ser encontrada no 

endereço: Rua Borges Lagoa, 783 – 1º andar cj 11 - Vila Clementino - São Paulo, Telefone 5571-5776. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu n° 572 – 1° andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 
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Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, ou 

de resultados que sejam de conhecimento da pesquisadora. 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. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li, descrevendo o estudo 

“Teste de Identificação de Sentenças Dicóticas (DSI) - Desempenho em indivíduos audiologicamente normais”. Eu 

discuti com a Fonoaudióloga Adriana Neves de Andrade sobre minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso ao tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

 

____________________                     ____________________ 

Assinatura do Paciente   Assinatura da Testemunha 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente para a participação deste estudo. 

 

 

 

________________________________ 

Adriana Neves de Andrade 
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Anexo 3 – Teste de Dominância Manual de Edinburgh (Oldfield,1971; Brito et 
al.,1989) 

 
Instruções: Você é destro ou canhoto? ______________ 

Você tem tendência a realizar atividades com sua outra mão?  (  ) Sim  (  ) Não 

Com que mão você... (enumerar diversas atividades). Algumas vezes você usa a outra mão? 

 

Atividade                                                                     Mão esquerda                  Mão direita 
Escrever ou distribuir as cartas de um baralho 
Desenhar ou encher de água um copo 
Jogar uma bola 
Utilizar um cinzeiro 
Utilizar uma escova de dente 
Comer com um garfo 
Segurar uma vassoura (mão do alto) 
Acender um fósforo 
Segurar uma colher de sopa 
Abrir um pote (mão que segura a tampa) 
TOTAL                                                             ME:                                         MD: 

Legenda para preencher o teste:  

Mão preferencial: (+) Mão exclusiva (++)   Duas mãos indiferentemente (+ em cd coluna) 

 

Quociente de lateralidade:  (ME __  - MD __ ) / (MD __ + ME ___ ) x 100 = _____ 

(-100) canhoto absoluto; (0) ambidestro; (100) destro absoluto                 

História da Dominância Manual (incluindo dados de outros familiares)  

(ex. pai, mãe, irmão, descendente) Canhotismo familiar: (   ) presente         (  ) ausente 
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Anexo 4 – Anamnese  

 

Identificação 

Nome: _____________________________ Idade: __________ anos   Sexo: (  )F  (  )M 

Escolaridade: _____________________ Profissão: ___________ Data: ____________ 

 

1. Qual a sua maior preocupação ? 

Perda Auditiva (  )     Tontura (  )      Zumbido (  ) 

Outros   __________________________________________________________ 

 

2. História Audiológica 

2.1. Início dos sintomas:     Gradual (  )  Súbito (  ) 

2.2. Melhor ouvido:              Direito   (  )               Esquerdo  (  ) 

2.3. Unilateral   (  )         Bilateral  (  ) 

2.4. Perda auditiva:  Estável  (  )        Progressiva  (  )        Flutuante  (  ) 

2.5. História familiar de perda auditiva  (  ) 

2.6. Exposição a ruído (  )       Quanto tempo ?  ________________________________ 

2.7. Drogas ototóxicas  (  ) 

2.8. Testes auditivos anteriores  (  ) 

2.9. Trauma craniano ou acidente  (  ) 

 
3. História da Comunicação 

3.1. Situações nas quais há dificuldade auditiva: 

- Telefone  (  )          Orelha direita  (  )          Orelha esquerda  (  ) 

- Ambiente ruidoso  (    - Televisão  (  )  - Cinema  (  )          

- Festas  (  )                                     - Igrejas  (  )  - Ambiente silencioso  (  ) 

- Conferências  (  )                  - Salas de aula  (  )      - Teatro  (  ) 

3.2. Dificuldades com vozes          homem (  )          mulher (  )          criança (  ) 

3.3. Dificuldade em localizar sons  (  )                          

3.4. Uso de prótese auditiva  (  )                     

3.5. Avaliação ou terapia de linguagem  (  )                  

3.6. Necessidade de comunicação  (  ) 

 

4. História Otológica 

4.1. Cirurgias anteriores:  ouvidos (  )          nariz  (  )          garganta  (  ) 

4.2. Dores de ouvido  (  )                              

4.3. Otorréia  (  ) 

4.4 Zumbido  (  )   Há quanto tempo:  _______________________________________ 

4.5 Características do zumbido: 

- Descrição:   agudo  (  )          grave  (  )          outros____________________________ 

- Grau de severidade:   leve  (  )          moderado  (  )          severo  (  ) 

- Unilateral  (  )          Bilateral  (  )  - Contínuo  (  )          Intermitente  (  ) 
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4.6. Tontura  (  ) 

- Descrição:   rotatória  (  )        não rotatória  (  )        postural  (  )        não postural  (  )   

- Sintomas associados:   náuseas  (  )          alterações visuais  (  )          desmaios  (  )   

                                       taquicardia  (  )          outros ____________________________ 

 

5. História médica 

5.1 Saúde geral:  boa  (  )          debilitada  (  )          

5.2. Doença renal (rins):   (  ) 

5.3. Câncer  (  ) 

5.4 Diabetes  (  ) 

5.5. Pressão alta  (  ) 

5.6.Outros problemas cardíacos ou vasculares  (  ) 

5.7. Rubéola  (  ) 

5.8. Sarampo  (  ) 

5.9. Catapora  (  ) 

5.10. Meningite  (  ) 

5.11. Sífilis  (  ) 

5.12. Tuberculose  (  ) 

5.13. Malária  (  ) 

5.14. Febre escarlatina  (  ) 

5.15. AIDS  (  ) 

5.16. Problemas na tireóide  (  ) 

5.17. Fumo  (  ) 

5.18. Álcool  (  ) 

5.19. Alergias  (  ) 

5.20. Problemas visuais  (  ) 

5.21. Crises epilépticas  (  ) 

5.22. Problemas neurológicos ou neuromusculares  (  ) 

5.23. Doenças ósseas  (  ) 

5.24. Alterações de cabeça e pescoço  (  ) 

5.25. Terapia psicológica ou psiquiátrica  (  ) 

 

 

Adaptado por: Profª Dra. Alda Christina de Carvalho Borges e Profª Dra. Daniela Gil - UNIFESP  
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Anexo 5 – Avaliação Audiológica 

 
Audiometria Tonal Liminar 

 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz 

OD dB dB dB dB dB dB dB dB 

OE dB dB dB dB dB dB dB dB 

Legenda:  

OD – orelha direita 

OE – orelha esquerda 

 

 
Índice Percentual do Reconhecimento de Fala com gravação 

Lista D1- Orelha Direita  Lista D2 – Orelha Esquerda 

1. Til 10. Mel  18. Chá  1.Chá 10. Nu 18. Lhe 

2. Jaz 11. Nu 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 

 
Medidas de Imitância Acústica 

 Pressão Volume Orelha Externa Volume Orelha Média Gradiente 

Orelha Direita daPa ml ml ml 

Orelha Esquerda daPa ml ml ml 

 
Reflexos Contralaterais 

 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Orelha Direita (sonda na Orelha Esquerda) dB dB dB dB 

Orelha Esquerda (sonda na Orelha Direita) dB dB dB dB 
 

Logoaudiometria 

LRF Intensidade Mascaramento 

Orelha Direita dB dB 

Orelha Esquerda dB dB 
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Anexo 6 – Lista de palavras utilizadas para SRT (Russo, Santos,1994) 

Poste 
Toca 
Cola 
Bota 
Classe 
Gola 
Chuva 
Cento 

Zona  
Vidro 
Bloco  
Branco 
Cama 
Blusa 
Gema 

Placa  
Vento 
Grito 
Zebra 
Tela 
Grama 
Flauta 

Gelo 
Mata 
Ninho 
Minha 
Malha 
Farol 
Preto 

Classe 
Drama 
Plano 
Trava 
Fita 
Nuvem 
Pato 

Bola 
Data 
Gota 
Fonte 
Cheio 
Santo 
Valsa 

Mala 
Nariz 
Manhã 
Lago 
Calha 
Caro 
Cravo 

 

Anexo 7 - Avaliação do Processamento Auditivo 

TLS TMSV TMSNV 

(  ) direita (  ) esquerda (   ) PA TA CA FA (   ) guizo   coco     sino      agogô   

(  ) frente (  ) atrás (   ) TA CA FA PA (   ) coco    guizo    sino      agogô   

(  ) em cima  (   ) CA FA PA TA  (   ) sino     guizo    agogô   coco     

TOTAL               /  5 ACERTOS TOTAL       / 3 ACERTOS TOTAL               / 3 ACERTOS         

 
Teste Dicótico de Dígitos 

1. 5 4 8 7 

2. 4 8 9 7 

3. 5 9 8 4 

4. 7 4 5 9 

5. 9 8 7 5 

6. 5 7 9 5 

7. 5 8 9 4 

8. 4 5 8 9 

9. 4 9 7 8 

10. 9 5 4 8 

11. 4 7 8 5 

12. 8 5 4 7 

13. 8 9 7 4 

14. 7 9 5 8 

15. 9 7 4 5 

16. 7 8 5 4 

17. 7 5 9 8 

18. 8 7 4 9 

19. 9 4 5 7 

20. 8 4 7 9 

Acertos Orelha Direita Orelha Esquerda 
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Anexo 8 – Teste de Identificação de Sentenças Dicóticas - DSI 
 

Etapa / Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % acertos  

Treino OD            

Treino OE            

Integração OD            

Integração OE            

EDD            

EDE            
 

Faixa 2 - Treino  
Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 
1 Que ignora o fim principal é ganhar A porta larga para ser mais rápido 
2 Sobre minha cabeça está de Deus pai Confiança em minha alma cai dentro de 
3 Ação humilde é bem claro o céu Sempre e corre muito mais bonito que 
4 Grande general chega já e não creias Assista a aula de papel branco na. 
5 Gosta muito crer te dá muito para Quarto golpe de estado e o campo 
   

Faixa 3 – Integração Binaural 
Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 
1 Gosta muito crer te dá muito para Assista a aula de papel branco na. 
2 Ação humilde é bem claro o céu Grande general chega já e não creias 
3 Sobre minha cabeça está de Deus pai Que ignora o fim principal é ganhar 
4 Grande general chega já e não creias Sempre e corre muito mais bonito que 
5 A porta larga para ser mais rápido Sobre minha cabeça está de Deus pai 
6 Confiança em minha alma cai dentro de Ação humilde é bem claro o céu 
7 Quarto golpe de estado e o campo A porta larga para ser mais rápido 
8 Que ignora o fim principal é ganhar Gosta muito crer te dá muito para 
9 Sempre e corre muito mais bonito que Confiança em minha alma cai dentro de 
10 Assista a aula de papel branco na. Quarto golpe de estado e o campo 
   

Faixa 4 – Escuta Direcionada à Direita 
Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 
1 Confiança em minha alma cai dentro de Grande general chega já e não creias 
2 Assista a aula de papel branco na. Sempre e corre muito mais bonito que 
3 A porta larga para ser mais rápido Confiança em minha alma cai dentro de 
4 Ação humilde é bem claro o céu Sobre minha cabeça está de Deus pai 
5 Sempre e corre muito mais bonito que Que ignora o fim principal é ganhar 
6 Grande general chega já e não creias Gosta muito crer te dá muito para 
7 Que ignora o fim principal é ganhar Assista a aula de papel branco na. 
8 Quarto golpe de estado e o campo Ação humilde é bem claro o céu 
9 Gosta muito crer te dá muito para A porta larga para ser mais rápido 
10 Sobre minha cabeça está de Deus pai Quarto golpe de estado e o campo 
   

Faixa 5 – Escuta Direcionada à Esquerda 
Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda 
1 Grande general chega já e não creias Que ignora o fim principal é ganhar 
2 Ação humilde é bem claro o céu Assista a aula de papel branco na 
3 A porta larga para ser mais rápido Grande general chega já e não creias 
4 Sobre minha cabeça está de Deus pai Sempre e corre muito mais bonito que 
5 Confiança em minha alma cai dentro de Gosta muito crer te dá muito para 
6 Assista a aula de papel branco na A porta larga para ser mais rápido 
7 Quarto golpe de estado e o campo Confiança em minha alma cai dentro de 
8 Que ignora o fim principal é ganhar Ação humilde é bem claro o céu 
9 Sempre e corre muito mais bonito que Quarto golpe de estado e o campo 
10 Gosta muito crer te dá muito para Sobre minha cabeça está de Deus pai 
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Anexo 9 – Estatísticas descritivas da porcentagem de acertos (valores para a 
média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo) em cada etapa do teste DSI  

 

Tabela 28 – Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero 

e orelha para os indivíduos com 3 a 7 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 4 90,0 11,6 80 90 100 
  OE 4 90,0 20,0 60 100 100 

20 a 29 Masculino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 90,0 14,1 80 90 100 

30 a 39 Masculino OD 1 80,0  80 80 80 
  OE 1 80,0  80 80 80 
 Feminino OD 1 80,0  80 80 80 
  OE 1 100,0  100 100 100 
 Total OD 2 80,0 0,0 80 80 80 
  OE 2 90,0 14,1 80 90 100 

40 a 49 Masculino OD 3 80,0 20,0 60 80 100 
  OE 3 80,0 20,0 60 80 100 
 Feminino OD 3 86,7 11,5 80 80 100 
  OE 3 60,0 20,0 40 60 80 
 Total OD 6 83,3 15,1 60 80 100 
  OE 6 70,0 21,0 40 70 100 

Total Masculino OD 10 88,0 14,0 60 90 100 
  OE 10 86,0 16,5 60 90 100 
 Feminino OD 4 85,0 10,0 80 80 100 
  OE 4 70,0 25,8 40 70 100 
 Total OD 14 87,1 12,7 60 80 100 
  OE 14 81,4 19,9 40 80 100 

 
Tabela 29 - Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero e 

orelha para os indivíduos com 8 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 2 90,0 14,1 80 90 100 
  OE 2 70,0 14,1 60 70 80 

20 a 29 Masculino OD 1 100,0  100 100 100 
  OE 1 80,0  80 80 80 

30 a 39 Feminino OD 3 86,7 11,6 80 80 100 
  OE 3 73,3 23,1 60 60 100 

40 a 49 Masculino OD 4 85,0 10,0 80 80 100 
  OE 4 55,0 10,0 40 60 60 

Total Masculino OD 7 88,6 10,7 80 80 100 
  OE 7 62,9 13,8 40 60 80 
 Feminino OD 3 86,7 11,5 80 80 100 
  OE 3 73,3 23,1 60 60 100 
 Total OD 10 88,0 10,3 80 80 100 
  OE 10 66,0 16,5 40 60 100 
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Tabela 30 – Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero 

e orelha para os indivíduos com 9 a 10 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 3 93,3 11,6 80 100 100 
  OE 3 80,0 20,0 60 80 100 

30 a 39 Masculino OD 1 60,0  60 60 60 
  OE 1 60,0  60 60 60 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 70,0 14,1 60 70 80 
 Total OD 3 86,7 23,1 60 100 100 
  OE 3 66,7 11,6 60 60 80 

40 a 49 Masculino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 2 70,0 14,1 60 70 80 
  OE 2 80,0 0,0 80 80 80 
 Total OD 4 85,0 19,1 60 90 100 
  OE 4 90,0 11,5 80 90 100 

Total Masculino OD 6 90,0 16,7 60 100 100 
  OE 6 83,3 19,7 60 90 100 
 Feminino OD 4 85,0 19,1 60 90 100 
  OE 4 75,0 10,0 60 80 80 
 Total OD 10 88,0 16,9 60 100 100 
  OE 10 80,0 16,3 60 80 100 

 

Tabela 31 – Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero 

e orelha para os indivíduos com 11 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 8 95,0 9,3 80 100 100 
  OE 8 87,5 14,9 60 90 100 
 Feminino OD 2 90,0 14,1 80 90 100 
  OE 2 70,0 14,1 60 70 80 
 Total OD 10 94,0 9,7 80 100 100 
  OE 10 84,0 15,8 60 80 100 

20 a 29 Masculino OD 4 85,0 10,0 80 80 100 
  OE 4 80,0 0,0 80 80 80 

30 a 39 Masculino OD 10 88,0 14,0 60 90 100 
  OE 10 80,0 18,9 60 80 100 
 Feminino OD 8 92,5 10,4 80 100 100 
  OE 8 82,5 19,8 60 90 100 
 Total OD 18 90,0 12,4 60 100 100 
  OE 18 81,1 18,8 60 80 100 

40 a 49 Masculino OD 3 80,0 0,0 80 80 80 
  OE 3 66,7 11,5 60 60 80 
 Feminino OD 7 91,4 10,7 80 100 100 
  OE 7 80,0 20,0 60 80 100 
 Total OD 10 88,0 10,3 80 80 100 
  OE 10 76,0 18,4 60 70 100 

Total Masculino OD 25 88,8 11,7 60 80 100 
  OE 25 80,8 15,8 60 80 100 
 Feminino OD 17 91,8 10,1 80 100 100 
  OE 17 80,0 18,7 60 80 100 
 Total OD 42 90,0 11,0 60 100 100 
  OE 42 80,5 16,8 60 80 100 
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Tabela 32 – Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero e 

orelha para os indivíduos com 12 a 15 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 8 97,5 7,1 80 100 100 
  OE 8 80,0 26,2 40 90 100 
 Feminino OD 23 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 23 91,3 14,6 60 100 100 
 Total OD 31 99,4 3,6 80 100 100 
  OE 31 88,4 18,5 40 100 100 

20 a 29 Masculino OD 13 96,9 7,5 80 100 100 
  OE 13 96,9 7,5 80 100 100 
 Feminino OD 9 95,6 8,8 80 100 100 
  OE 9 91,1 10,5 80 100 100 
 Total OD 22 96,4 7,9 80 100 100 
  OE 22 94,6 9,1 80 100 100 

30 a 39 Masculino OD 3 80,0 20,0 60 80 100 
  OE 3 86,7 23,1 60 100 100 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 60,0 28,3 40 60 80 
 Total OD 5 88,0 17,9 60 100 100 
  OE 5 76,0 26,1 40 80 100 

40 a 49 Masculino OD 3 93,3 11,5 80 100 100 
  OE 3 66,7 30,6 40 60 100 
 Feminino OD 3 86,7 11,5 80 80 100 
  OE 3 80,0 20,0 60 80 100 
 Total OD 6 90,0 11,0 80 90 100 
  OE 6 73,3 24,2 40 70 100 

Total Masculino OD 27 94,8 10,5 60 100 100 
  OE 27 87,4 20,9 40 100 100 
 Feminino OD 37 97,8 6,3 80 100 100 
  OE 37 88,6 16,0 40 100 100 
 Total OD 64 96,6 8,4 60 100 100 
  OE 64 88,1 18,1 40 100 100 
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Tabela 33 – Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero e 

orelha para os indivíduos com 16 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

20 a 29 Masculino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 80,0 20,0 60 80 100 
 Feminino OD 5 88,0 17,9 60 100 100 
  OE 5 96,0 8,9 80 100 100 
 Total OD 10 94,0 13,5 60 100 100 
  OE 10 88,0 16,9 60 100 100 

30 a 39 Masculino OD 5 92,0 11,0 80 100 100 
  OE 5 84,0 21,9 60 100 100 
 Feminino OD 4 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 4 90,0 20,0 60 100 100 
 Total OD 9 95,6 8,8 80 100 100 
  OE 9 86,7 20,0 60 100 100 

40 a 49 Masculino OD 9 93,3 20,0 40 100 100 
  OE 9 82,2 15,6 60 80 100 
 Feminino OD 8 90,0 18,5 60 100 100 
  OE 8 85,0 17,7 60 90 100 
 Total OD 17 91,8 18,8 40 100 100 
  OE 17 83,5 16,2 60 80 100 

Total Masculino OD 19 94,7 14,7 40 100 100 
  OE 19 82,1 17,5 60 80 100 
 Feminino OD 17 91,8 15,9 60 100 100 
  OE 17 89,4 16,0 60 100 100 
 Total OD 36 93,3 15,1 40 100 100 
  OE 36 85,6 17,0 60 100 100 

 

Tabela 34 – Porcentagem de acertos no treino por faixa etária (anos), gênero e 

orelha para os indivíduos com 17 anos ou mais de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

20 a 29 Feminino OD 11 98,2 6,0 80 100 100 
  OE 11 96,4 12,1 60 100 100 

30 a 39 Masculino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 96,0 8,9 80 100 100 
 Total OD 10 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 10 98,0 6,3 80 100 100 

40 a 49 Masculino OD 1 100,0 , 100 100 100 
  OE 1 80,0 , 80 80 80 
 Feminino OD 2 90,0 14,1 80 90 100 
  OE 2 90,0 14,1 80 90 100 
 Total OD 3 93,3 11,5 80 100 100 
  OE 3 86,7 11,5 80 80 100 

Total Masculino OD 6 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 6 96,7 8,2 80 100 100 
 Feminino OD 18 97,8 6,5 80 100 100 
  OE 18 95,6 11,0 60 100 100 
 Total OD 24 98,3 5,6 80 100 100 
  OE 24 95,8 10,2 60 100 100 
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Tabela 35 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 3 a 7 anos de escolaridade 
Grupo Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo
13 a 19 Masculino OD 4 95 5,77 90 95 100 

  OE 4 85 12,91 70 85 100 
         

20 a 29 Masculino OD 2 90 0 90 90 90 
  OE 2 80 14,14 70 80 90 
         

30 a 39 Masculino OD 1 80  80 80 80 
  OE 1 80  80 80 80 
 Feminino OD 1 90  90 90 90 
  OE 1 90  90 90 90 
 Total OD 2 85 7,07 80 85 90 
  OE 2 85 7,07 80 85 90 
         

40 a 49 Masculino OD 3 80,0 10,0 70 80 90 
  OE 3 73,3 5,8 70 70 80 
 Feminino OD 3 80,0 10,0 70 80 90 
  OE 3 73,3 5,8 70 70 80 
 Total OD 6 80,0 8,9 70 80 90 
  OE 6 73,3 5,2 70 70 80 

Total Masculino OD 10 88,0 9,2 70 90 100 
  OE 10 80,0 10,5 70 80 100 
 Feminino OD 4 82,5 9,6 70 85 90 
  OE 4 77,5 9,6 70 75 90 
 Total OD 14 86,4 9,3 70 90 100 
  OE 14 79,3 10,0 70 80 100 

 
Tabela 36 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 8 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 2 90 14,14 80 90 100 
  OE 2 80 14,14 70 80 90 
         

20 a 29 Masculino OD 1 90  90 90 90 
  OE 1 60  60 60 60 
         

30 a 39 Feminino OD 3 83,33 5,77 80 80 90 
  OE 3 83,33 15,28 70 80 100 
         

40 a 49 Masculino OD 4 92,5 9,6 80 95 100 
  OE 4 77,5 9,6 70 75 90 

Total Masculino OD 7 91,4 9,0 80 90 100 
  OE 7 75,7 11,3 60 70 90 
 Feminino OD 3 83,3 5,8 80 80 90 
  OE 3 83,3 15,3 70 80 100 
 Total OD 10 89 8,76 80 90 100 
  OE 10 78 12,29 60 75 100 
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Tabela 37 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 9 a 10 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 3 96,7 5,8 90 100 100 
  OE 3 90,0 10,0 80 90 100 
         

30 a 39 Masculino OD 1 70,0  70 70 70 
  OE 1 90,0  90 90 90 
 Feminino OD 2 95,0 7,1 90 95 100 
  OE 2 75,0 7,1 70 75 80 
 Total OD 3 86,7 15,3 70 90 100 
  OE 3 80,0 10,0 70 80 90 

40 a 49 Masculino OD 2 90,0 0,0 90 90 90 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 2 95,0 7,1 90 95 100 
  OE 2 75,0 7,1 70 75 80 
 Total OD 4 92,5 5,0 90 90 100 
  OE 4 87,5 15,0 70 90 100 

Total Masculino OD 6 90,0 11,0 70 90 100 
  OE 6 93,3 8,2 80 95 100 
 Feminino OD 4 95,0 5,8 90 95 100 
  OE 4 75,0 5,8 70 75 80 
 Total OD 10 92,0 9,2 70 90 100 
  OE 10 86,0 11,7 70 85 100 
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Tabela 38 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 11 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 8 91,3 9,9 80 95 100 
  OE 8 85,0 12,0 70 85 100 
 Feminino OD 2 90,0 14,1 80 90 100 
  OE 2 90,0 14,1 80 90 100 
 Total OD 10 91,0 9,9 80 95 100 
  OE 10 86,0 11,7 70 85 100 

20 a 29 Masculino OD 4 95,0 5,8 90 95 100 
  OE 4 82,5 17,1 60 85 100 
         

30 a 39 Masculino OD 10 91,0 9,9 70 90 100 
  OE 10 83,0 12,5 60 80 100 
 Feminino OD 8 91,3 13,6 70 100 100 
  OE 8 87,5 13,9 60 90 100 
 Total OD 18 91,1 11,3 70 95 100 
  OE 18 85,0 13,0 60 85 100 

40 a 49 Masculino OD 3 93,3 5,8 90 90 100 
  OE 3 80,0 10,0 70 80 90 
 Feminino OD 7 90,0 10,0 70 90 100 
  OE 7 80,0 14,1 60 90 90 
 Total OD 10 91,0 8,8 70 90 100 
  OE 10 80,0 12,5 60 85 90 

Total Masculino OD 25 92,0 8,7 70 90 100 
  OE 25 83,2 12,2 60 80 100 
 Feminino OD 17 90,6 11,4 70 90 100 
  OE 17 84,7 13,7 60 90 100 
 Total OD 42 91,4 9,8 70 90 100 
  OE 42 83,8 12,7 60 85 100 
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Tabela 39 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 12 a 15 anos de escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

13 a 19 Masculino OD 8 95,0 5,4 90 95 100 
  OE 8 95,0 7,6 80 100 100 
 Feminino OD 23 97,4 6,2 80 100 100 
  OE 23 94,8 9,0 70 100 100 
 Total OD 31 96,8 6,0 80 100 100 
  OE 31 94,8 8,5 70 100 100 

20 a 29 Masculino OD 13 96,9 6,3 80 100 100 
  OE 13 95,4 6,6 80 100 100 
 Feminino OD 9 97,8 6,7 80 100 100 
  OE 9 95,6 7,3 80 100 100 
 Total OD 22 97,3 6,3 80 100 100 
  OE 22 95,5 6,7 80 100 100 

30 a 39 Masculino OD 3 90,0 0,0 90 90 90 
  OE 3 93,3 11,6 80 100 100 
 Feminino OD 2 85,0 7,1 80 85 90 
  OE 2 80,0 0,0 80 80 80 
 Total OD 5 88,0 4,5 80 90 90 
  OE 5 88,0 11,0 80 80 100 

40 a 49 Masculino OD 3 86,7 5,8 80 90 90 
  OE 3 66,7 5,8 60 70 70 
 Feminino OD 3 96,7 5,8 90 100 100 
  OE 3 70,0 0,0 70 70 70 
 Total OD 6 91,7 7,5 80 90 100 
  OE 6 68,3 4,1 60 70 70 

Total Masculino OD 27 94,4 6,4 80 100 100 
  OE 27 91,9 11,4 60 100 100 
 Feminino OD 37 96,8 6,7 80 100 100 
  OE 37 92,2 10,8 70 100 100 
 Total OD 64 95,8 6,6 80 100 100 
  OE 64 92,0 11,0 60 100 100 
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Tabela 40 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 16 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

20 a 29 Masculino OD 5 94,0 5,5 90 90 100 
  OE 5 88,0 17,9 60 100 100 
 Feminino OD 5 96,0 5,5 90 100 100 
  OE 5 96,0 8,9 80 100 100 
 Total OD 10 95,0 5,3 90 95 100 
  OE 10 92,0 14,0 60 100 100 

30 a 39 Masculino OD 5 96,0 8,9 80 100 100 
  OE 5 84,0 11,4 70 80 100 
 Feminino OD 4 95,0 10,0 80 100 100 
  OE 4 95,0 10,0 80 100 100 
 Total OD 9 95,6 8,8 80 100 100 
  OE 9 88,9 11,7 70 90 100 

40 a 49 Masculino OD 9 91,1 7,8 80 90 100 
  OE 9 86,7 12,2 60 90 100 
 Feminino OD 8 93,8 5,2 90 90 100 
  OE 8 91,3 9,9 80 95 100 
 Total OD 17 92,4 6,6 80 90 100 
  OE 17 88,8 11,1 60 90 100 

Total Masculino OD 19 93,2 7,5 80 90 100 
  OE 19 86,3 13,0 60 90 100 
 Feminino OD 17 94,7 6,2 80 100 100 
  OE 17 93,5 9,3 80 100 100 
 Total OD 36 93,9 6,9 80 95 100 
  OE 36 89,7 11,8 60 90 100 
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Tabela 41 – Porcentagem de acertos na integração binaural por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 17 anos ou mais de 

escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

20 a 29 Feminino OD 11 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 11 99,1 3,0 90 100 100 
         

30 a 39 Masculino OD 5 94,0 5,5 90 90 100 
  OE 5 92,0 4,5 90 90 100 
 Feminino OD 5 98,0 4,5 90 100 100 
  OE 5 98,0 4,5 90 100 100 
 Total OD 10 96,0 5,2 90 100 100 
  OE 10 95,0 5,3 90 95 100 

40 a 49 Masculino OD 1 100,0 , 100 100 100 
  OE 1 100,0 , 100 100 100 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 90,0 14,1 80 90 100 
 Total OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 93,3 11,5 80 100 100 

Total Masculino OD 6 95,0 5,5 90 95 100 
  OE 6 93,3 5,2 90 90 100 
 Feminino OD 18 99,4 2,4 90 100 100 
  OE 18 97,8 5,5 80 100 100 
 Total OD 24 98,3 3,8 90 100 100 
  OE 24 96,7 5,7 80 100 100 
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Tabela 42 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 3 a 7 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

13 a 19 Masculino OD 4 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 4 97,5 5,0 90 100 100 
         

20 a 29 Masculino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
         

30 a 39 Masculino OD 1 100,0  100 100 100 
  OE 1 100,0  100 100 100 
 Feminino OD 1 90,0  90 90 90 
  OE 1 100,0  100 100 100 
 Total OD 2 95,0 7,1 90 95 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 

40 a 49 Masculino OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 3 93,3 11,5 80 100 100 
  OE 3 96,7 5,8 90 100 100 
 Total OD 6 96,7 8,2 80 100 100 
  OE 6 98,3 4,1 90 100 100 

Total Masculino OD 10 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 10 99,0 3,2 90 100 100 
 Feminino OD 4 92,5 9,6 80 95 100 
  OE 4 97,5 5,0 90 100 100 
 Total OD 14 97,9 5,8 80 100 100 
  OE 14 98,6 3,6 90 100 100 

 
Tabela 43 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 8 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

13 a 19 Masculino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
         

20 a 29 Masculino OD 1 80,0  80 80 80 
  OE 1 90,0  90 90 90 
         

30 a 39 Feminino OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 100,0 0,0 100 100 100 
         

40 a 49 Masculino OD 4 92,5 15,0 70 100 100 
  OE 4 87,5 15,0 70 90 100 

Total Masculino OD 7 92,9 12,5 70 100 100 
  OE 7 91,4 12,1 70 100 100 
 Feminino OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 10 95,0 10,8 70 100 100 
  OE 10 94,0 10,7 70 100 100 
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Tabela 44 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 9 a 10 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

13 a 19 Masculino OD 3 96,7 5,8 90 100 100 
  OE 3 96,7 5,8 90 100 100 
         

30 a 39 Masculino OD 1 100,0  100 100 100 
  OE 1 80,0  80 80 80 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 93,3 11,6 80 100 100 

40 a 49 Masculino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 2 90,0 14,1 80 90 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 4 95,0 10,0 80 100 100 
  OE 4 100,0 0,0 100 100 100 

Total Masculino OD 6 98,3 4,1 90 100 100 
  OE 6 95,0 8,4 80 100 100 
 Feminino OD 4 95,0 10,0 80 100 100 
  OE 4 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 10 97,0 6,8 80 100 100 
  OE 10 97,0 6,8 80 100 100 
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Tabela 45 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 11 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

13 a 19 Masculino OD 8 98,8 3,5 90 100 100 
  OE 8 97,5 4,6 90 100 100 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 10 99,0 3,2 90 100 100 
  OE 10 98,0 4,2 90 100 100 

20 a 29 Masculino OD 4 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 4 95,0 10,0 80 100 100 
         

30 a 39 Masculino OD 10 99,0 3,2 90 100 100 
  OE 10 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 8 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 8 96,3 5,2 90 100 100 
 Total OD 18 99,4 2,4 90 100 100 
  OE 18 98,3 3,8 90 100 100 

40 a 49 Masculino OD 3 96,7 5,8 90 100 100 
  OE 3 90,0 17,3 70 100 100 
 Feminino OD 7 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 7 95,7 5,3 90 100 100 
 Total OD 10 99,0 3,2 90 100 100 
  OE 10 94,0 9,7 70 100 100 

Total Masculino OD 25 98,8 3,3 90 100 100 
  OE 25 97,2 7,4 70 100 100 
 Feminino OD 17 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 17 96,5 4,9 90 100 100 
 Total OD 42 99,3 2,6 90 100 100 
  OE 42 96,9 6,4 70 100 100 
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Tabela 46 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 12 a 15 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

13 a 19 Masculino OD 8 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 8 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 23 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 23 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 31 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 31 100,0 0,0 100 100 100 

20 a 29 Masculino OD 13 97,7 8,3 70 100 100 
  OE 13 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 9 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 9 98,9 3,3 90 100 100 
 Total OD 22 98,6 6,4 70 100 100 
  OE 22 99,6 2,1 90 100 100 

30 a 39 Masculino OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 96,7 5,8 90 100 100 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 98,0 4,5 90 100 100 

40 a 49 Masculino OD 3 96,7 5,8 90 100 100 
  OE 3 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 3 96,7 5,8 90 100 100 
  OE 3 96,7 5,8 90 100 100 
 Total OD 6 96,7 5,2 90 100 100 
  OE 6 98,3 4,1 90 100 100 

Total Masculino OD 27 98,5 6,0 70 100 100 
  OE 27 99,6 1,9 90 100 100 
 Feminino OD 37 99,7 1,6 90 100 100 
  OE 37 99,5 2,3 90 100 100 
 Total OD 64 99,2 4,1 70 100 100 
  OE 64 99,5 2,1 90 100 100 
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Tabela 47 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 16 anos de escolaridade  
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

20 a 29 Masculino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 98,0 4,5 90 100 100 
 Feminino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 98,0 4,5 90 100 100 
 Total OD 10 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 10 98,0 4,2 90 100 100 

30 a 39 Masculino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 4 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 4 97,5 5,0 90 100 100 
 Total OD 9 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 9 98,9 3,3 90 100 100 

40 a 49 Masculino OD 9 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 9 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 8 98,8 3,5 90 100 100 
  OE 8 96,3 7,4 80 100 100 
 Total OD 17 99,4 2,4 90 100 100 
  OE 17 98,2 5,3 80 100 100 

Total Masculino OD 19 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 19 99,5 2,3 90 100 100 
 Feminino OD 17 99,4 2,4 90 100 100 
  OE 17 97,1 5,9 80 100 100 
 Total OD 36 99,7 1,7 90 100 100 
  OE 36 98,3 4,5 80 100 100 
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Tabela 48 – Porcentagem de acertos na escuta direcionada por faixa etária 

(anos), gênero e orelha para os indivíduos com 17 anos ou mais de 

escolaridade 
Faixa etária Gênero Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

20 a 29 Feminino OD 11 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 11 99,1 3,0 90 100 100 
         

30 a 39 Masculino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 5 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 5 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 10 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 10 100,0 0,0 100 100 100 

40 a 49 Masculino OD 1 100,0 , 100 100 100 
  OE 1 100,0 , 100 100 100 
 Feminino OD 2 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 2 100,0 0,0 100 100 100 
 Total OD 3 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 3 100,0 0,0 100 100 100 

Total Masculino OD 6 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 6 100,0 0,0 100 100 100 
 Feminino OD 18 100,0 0,0 100 100 100 
  OE 18 99,4 2,4 90 100 100 
 Total OD 24 100 0 100 100 100 
  OE 24 99,6 2,04 90 100 100 
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Anexo 10 – Quadros descritivos do teste DSI para utilização na prática clínica 

 

Quadro 5 – Descrição da tarefa auditiva, mecanismo fisiológico, habilidade auditiva, processo gnósico e valores de 

referência por idade 

Teste Idade 

 

Tarefa 

Auditiva 

Mecanismo Fisiológico (MF) 

Habilidade Auditiva (HA) 

Processo 

Gnósico 
Valores de Referência por Idade (em anos) 

DSI 13 anos Dicótica 

MF: Reconhecimento de sons verbais em 

escuta dicótica 

HA: Figura-fundo para sons verbais (frases)

Codificação 

13 a 19 anos de idade: 

Treino: OD >= 80% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Integração: OD >= 80% de acertos e OE >= 70% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 90% de acertos 

 

20 a 29 anos de idade: 

Treino: OD >= 80% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Integração: OD >= 80% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 90% de acertos 

 

30 a 39 anos de idade: 

Treino: OD= OE >= 60% de acertos 

Integração: OD >= 70% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 90% de acertos 

 

40 a 49 anos de idade: 

Treino: OD >= 60% de acertos e OE >= 40% de acertos 

Integração: OD >= 70% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 80% de acertos 
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Quadro 6 - Descrição da tarefa auditiva, mecanismo fisiológico, habilidade auditiva, processo gnósico e valores de 

referência por escolaridade 

Teste Idade 

 

Tarefa 

Auditiva 

Mecanismo Fisiológico (MF) 

Habilidade Auditiva (HA) 

Processo 

Gnósico 
Valores de Referência por Escolaridade (anos) 

DSI 13 anos Dicótica 

MF: Reconhecimento de sons verbais em 

escuta dicótica 

HA: Figura-fundo para sons verbais (frases)

Codificação 

3 a 8 anos de escolaridade: 

Treino: OD >= 80% de acertos e OE >= 40% de acertos 

Integração: OD >= 70% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 70% de acertos 

 

9 a 11 anos de escolaridade: 

Treino: OD= OE >= 60% de acertos 

Integração: OD >= 70% de acertos e OE >= 60% de acertos 

Escuta Direcionada: OD >= 90% de acertos e OE >= 80% de acertos 

 

12 a 15 anos de escolaridade: 

Treino: OD >= 80% de acertos e OE >= 40% de acertos 

Integração: OD >= 80% de acertos e OE >= 70% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 90% de acertos 

 

16 ou mais anos de escolaridade: 

Treino: OD= OE >= 60% de acertos 

Integração: OD >= 80% de acertos e OE >= 70% de acertos 

Escuta Direcionada: OD=OE >= 90% de acertos 
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"O saber a gente aprende  

com os mestres e com os livros.  

A sabedoria, se aprende  

é com a vida e com os humildes."  

(Cora Coralina) 
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“O desejo sincero  

e profundo do coração 

é sempre realizado” 

(Mahatma Gandhi) 

 



 

 

Abstract 
 

Purpose: To standardize the brazilian portuguese version of the dichotic sentence 

identification test (DSI) in normal listeners, comparing the performance of: right and left 

ears, gender, age and education. Methods: This study included 200 subjects normal 

listeners, right-handed, both genders, divided on four groups according to age: 13 to 19 

years, 20 to 29 years, 30 to 39 years and 40 to 49 years. All subjects were submitted to 

basic audiological evaluation and behavioral auditory processing test (auditory 

localization test, verbal and non-verbal sounds in sequence, dichotic digits test) to 

exclude peripheral hearing impairment and/or auditory processind disorder. The DSI 

was prepared for the brazilian portuguese and applied in four stages: training, free 

report and directed report (right and left). For the analysis of the outcome measures 

were used descriptive and inferential analysis (analysis of variance and covariance with 

repeated measures, Spearman correlation coefficient, Kruskal-Wallis test and 

Bonferroni method). Results: For to DSI test, was observed average performance of 

93,70% of hits for the right ear and 88,60% of hits left. There was a statistically 

significant negative correlation between the percentage of correct and age, in both ears, 

for training (p=0001*) and for free report (p=0000*). On the level of schooling, there was 

statistically significant positive correlation for all stages of the test in right and left ears. 

No statistically significant differences between genders in any of the stages of the DSI 

test. In multiple comparisons, for variables average percentages of correct and ear, 

there was a relationship of dependency with age and schooling, but there was no 

dependence on gender. Conclusions: The minimum values of reference, considering 

the stage of test and ear are: 60% of hits on the right and 40% of hits left for training, 

70% of hits on the right and 60% of hits on the left to the stage of free report and 72% of 

hits in the stage of directed report bilaterally. In comparing the performance considering 

the variables in the DSI test could be held for all stages of the test, that there is 

advantage of the right ear, there are no differences between genders, with increasing 

age there is decrease in the percentage of correct and the higher the educational level, 

the better the performance of individuals.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A aprendizagem é um simples  

apêndice de nós mesmos; 

 onde quer que estejamos,  

está também nossa aprendizagem."  

( William Shakespeare) 



 

 

Apêndice 

Apêndice 1 – Programa confeccionado na plataforma computacional Matlab 7.0 
clear all; 

close all; 

clc; 

  

tentativa =0; 

MAT = zeros(10,8); 

  

while (MAT(10,2)==0)||(MAT(10,4)==0)||(MAT(10,6)==0)||(MAT(10,8)==0) 

    parada=0; 

    mat01 = zeros([10,2]); 

    ent = 0; 

    iteracao = 0; 

     

    while ent < 10 

        if ((iteracao>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada=1; 

        end 

        iteracao = iteracao + 1; 

  

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

continua...



 

 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=1; 

        comp = 0; 

  

        if (mat01(1,1)==0) 

            mat01(1,1) = ind; 

            ent = ent + 1; 

        else 

  

 %Busca por iguais na mesma coluna 

  

            for m=1:1:ent 

                if mat01(m,n) == ind 

                    comp = 1; 

                end 

            end 

  

            if comp ~= 1 

                ent = ent+1; 

                mat01(ent,n) = ind; 

            end 

        end 

    end 

  

    iteracao2 = 0; 

    ent2 =0; 

  

%Sorteio 

  

    while ent2 < 10 

        if (( iteracao2>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

         

...continuação 

continua...



 

 

        iteracao2=iteracao2+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=2; 

        comp2=0; 

  

        if( (mat01(1,2) == 0)) 

  

            if ((mat01(1,1) == ind)||(mat01(2,1) == ind)) 

                comp2 = 1; 

            end 

  

        else 

             

... continuação 

continua...



 

 

%Busca por iguais na mesma coluna e pares identicos no grupo 

            for m=1:1:ent2 

                if (mat01(m,n) == ind) 

                    comp2 = 1; 

                end 

  

                if (mat01(m,1)==ind) 

                    if (mat01(ent2+1,1) == mat01(m,n)) 

                        comp2 = 1; 

                    end 

                end 

            end 

  

%Busca por iguais próximos na coluna ao lado 

            if (ent2 < 9) 

                if ((mat01(ent2,1) == ind)||(mat01(ent2+1,1) == ind)||(mat01(ent2+2,1) == ind)||(mat01(ent2,2) == 

ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            else 

                if ((mat01(ent2,1) == ind)||(mat01(ent2+1,1) == ind)||(mat01(ent2,2) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

        end 

  

%Registro do valor valido 

        if comp2 ~= 1 

            ent2 = ent2+1; 

            mat01(ent2,n) = ind; 

        end 

    end 

  

MAT = [mat01]; 

  

%*************iteracao2********** 

  

    mat02 = zeros([10,2]); 

  

    ent = 0; 

    ent2 =0; 

    iteracao=0; 

  

    while ent < 10 

        if (( iteracao>60)||(parada==1)) 

... continuação 

continua...



 

 

            break; 

            parada =1; 

        end 

        iteracao=iteracao+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=1; 

        comp = 0; 

  

        if (mat02(1,1)==0) 

            mat02(1,1) = ind; 

            ent = ent + 1; 

        else 

            for m=1:1:ent 

... continuação 

continua...



 

 

                if mat02(m,n) == ind 

                    comp = 1; 

                end 

            end 

  

            if comp ~= 1 

                ent = ent+1; 

                mat02(ent,n) = ind; 

            end 

        end 

    end 

  

    iteracao2=0; 

  

    while ent2 < 10 

        if ((iteracao2>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

         

        iteracao2=iteracao2+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

...continuação 

continua...



 

 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=2; 

        comp2=0; 

  

        if( (mat02(1,2) == 0)) 

  

            if ((mat02(1,1) == ind)||(mat02(2,1) == ind)) 

                comp2 = 1; 

            end 

  

        else 

             

%Busca por iguais na mesma coluna e pares identicos no grupo 

            for m=1:1:ent2 

  

                if (mat02(m,n) == ind) 

                    comp2 = 1; 

                end 

  

                if (mat02(m,1)==ind) 

                    if (mat02(ent2+1,1) == mat02(m,n)) 

                        comp2 = 1; 

                    end 

                end 

            end 

  

            if (ent2 < 9) 

                if ((mat02(ent2,1) == ind)||(mat02(ent2+1,1) == ind)||(mat02(ent2+2,1) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            else 

                if ((mat02(ent2,1) == ind)||(mat02(ent2+1,1) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

        end 

  

...continuação 

 continua... 



 

 

        mataux = [mat02(ent2+1,1) ind]; 

        for aux=1:1:10 

            if mataux(1,1) == mat01(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat01(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

        end 

  

        mataux = [ind mat02(ent2+1,1)]; 

        for aux=1:1:10 

            if mataux(1,1) == mat01(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat01(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

        end 

  

        if comp2 ~= 1 

            ent2 = ent2+1; 

            mat02(ent2,n) = ind; 

        end 

  

    end 

  

    MAT = [mat01 mat02]; 

  

    %*************iteracao3********** 

  

    mat03 = zeros([10,2]); 

  

    ent = 0; 

    ent2 =0; 

    iteracao=0; 

  

    while ent < 10 

        if ((iteracao>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

         

        iteracao=iteracao+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

...continuação 

continua...



 

 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=1; 

        comp = 0; 

  

        if (mat03(1,1)==0) 

            mat03(1,1) = ind; 

            ent = ent + 1; 

        else 

            for m=1:1:ent 

                if mat03(m,n) == ind 

                    comp = 1; 

                end 

            end 

  

            if comp ~= 1 

                ent = ent+1; 

... continuação 

continua...



 

 

                mat03(ent,n) = ind; 

            end 

        end 

        if ((ent>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

    end 

  

    iteracao2=0; 

  

    while ent2 < 10 

        if ((iteracao2>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

        iteracao2=iteracao2+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

... continuação 

continua...



 

 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=2; 

        comp2=0; 

  

        if( (mat03(1,2) == 0)) 

  

            if ((mat03(1,1) == ind)||(mat03(2,1) == ind)) 

                comp2 = 1; 

            end 

  

        else 

  

            for m=1:1:ent2 

  

                if (mat03(m,n) == ind) 

                    comp2 = 1; 

                end 

                if (mat03(m,1)==ind) 

                    if (mat03(ent2+1,1) == mat03(m,n)) 

                        comp2 = 1; 

                    end 

                end 

            end 

  

            if (ent2 < 9) 

                if ((mat03(ent2,1) == ind)||(mat03(ent2+1,1) == ind)||(mat03(ent2+2,1) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            else 

                if ((mat03(ent2,1) == ind)||(mat03(ent2+1,1) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

        end 

  

        mataux = [mat03(ent2+1,1) ind]; 

        for aux=1:1:10 

            if mataux(1,1) == mat01(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat01(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

... continuação 

continua...



 

 

                end 

            end 

  

            if mataux(1,1) == mat02(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat02(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

  

        end 

  

        mataux = [ind mat03(ent2+1,1)]; 

        for aux=1:1:10 

            if mataux(1,1) == mat01(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat01(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

            if mataux(1,1) == mat02(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat02(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

        end 

  

        if comp2 ~= 1 

            ent2 = ent2+1; 

            mat03(ent2,n) = ind; 

        end 

  

    end 

  

    MAT = [mat01 mat02 mat03]; 

  

    %*************iteracao4************ 

  

    mat04 = zeros([10,2]); 

  

    ent = 0; 

    ent2 =0; 

    iteracao=0; 

  

...continuação 

continua...



 

 

    while ent < 10 

        if (( iteracao>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

        iteracao=iteracao+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=1; 

        comp = 0; 

  

        if (mat04(1,1)==0) 

            mat04(1,1) = ind; 

            ent = ent + 1; 

... continuação 

continua...



 

 

        else 

            for m=1:1:ent 

                if mat04(m,n) == ind 

                    comp = 1; 

                end 

            end 

  

            if comp ~= 1 

                ent = ent+1; 

                mat04(ent,n) = ind; 

            end 

        end 

    end 

  

    iteracao2=0; 

  

    while ent2 < 10 

        if ((iteracao2>60)||(parada==1)) 

            break; 

            parada =1; 

        end 

        iteracao2=iteracao2+1; 

        sort = rand; 

  

        if ((sort >= 0) && (sort < 0.1)) 

            ind = 1; 

        end 

        if ((sort >= 0.1) && (sort < 0.2)) 

            ind = 2; 

        end 

        if ((sort >= 0.2) && (sort < 0.3)) 

            ind = 3; 

        end 

        if ((sort >= 0.3) && (sort < 0.4)) 

            ind = 4; 

        end 

        if ((sort >= 0.4) && (sort < 0.5)) 

            ind = 5; 

        end 

        if ((sort >= 0.5) && (sort < 0.6)) 

            ind = 6; 

        end 

        if ((sort >= 0.6) && (sort < 0.7)) 

            ind = 7; 

        end 

... continuação 

continua...



 

 

        if ((sort >= 0.7) && (sort < 0.8)) 

            ind = 8; 

        end 

        if ((sort >= 0.8) && (sort < 0.9)) 

            ind = 9; 

        end 

        if ((sort >= 0.9) && (sort < 1)) 

            ind = 10; 

        end 

  

        n=2; 

        comp2=0; 

  

        if( (mat04(1,2) == 0)) 

  

            if ((mat04(1,1) == ind)||(mat04(2,1) == ind)) 

                comp2 = 1; 

            end 

  

        else 

  

            for m=1:1:ent2 

  

                if (mat04(m,n) == ind) 

                    comp2 = 1; 

                end 

                if (mat04(m,1)==ind) 

                    if (mat04(ent2+1,1) == mat04(m,n)) 

                        comp2 = 1; 

                    end 

                end 

            end 

  

            if (ent2 < 9) 

                if ((mat04(ent2,1) == ind)||(mat04(ent2+1,1) == ind)||(mat04(ent2+2,1) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            else 

                if ((mat04(ent2,1) == ind)||(mat04(ent2+1,1) == ind)) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

        end 

  

        mataux = [mat04(ent2+1,1) ind]; 

... continuação 

continua...



 

 

        for aux=1:1:10 

            if mataux(1,1) == mat01(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat01(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

            if mataux(1,1) == mat02(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat02(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

            if mataux(1,1) == mat03(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat03(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

        end 

  

        mataux = [ind mat04(ent2+1,1)]; 

        for aux=1:1:10 

            if mataux(1,1) == mat01(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat01(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

            if mataux(1,1) == mat02(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat02(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

            if mataux(1,1) == mat03(aux,1) 

                if mataux(1,2) == mat03(aux,2) 

                    comp2 = 1; 

                end 

            end 

  

        end 

  

        if comp2 ~= 1 

            ent2 = ent2+1; 

... continuação 

continua...



 

 

            mat04(ent2,n) = ind; 

        end 

    end 

  

    MAT = [mat01 mat02 mat03 mat04]; 

    [lin,col] = size (MAT); 

    tentativa = tentativa+1; 

end 

tentativa 

MAT 

 

 

... continuação 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"O que nos falta é a capacidade  

de traduzir em proposta aquilo  

que ilumina a nossa inteligência e  

mobiliza nossos corações:  

a construção de um novo mundo."  

(Betinho) 
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"A vida não é um corredor reto e tranquilo que 

nós percorremos livres e sem empecilhos, 

mas um labirinto de passagens,  

pelas quais nós devemos procurar nosso 

caminho, perdidos e confusos, de vez em quando 

presos em um beco sem saída. 

 

Porém, se tivermos fé, 

uma porta sempre será aberta para nós, 

não talvez aquela sobre a qual 

nós mesmos nunca pensamos, 

mas aquela que definitivamente 

se revelará boa para nós."  

(A. J. Cronin) 
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