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Resumo

RESUMO

A resolução temporal auditiva é considerada uma das habilidades mais
importantes para o processamento do sinal acústico ao longo do tempo. Ela permite
identificar diferenças finas dos aspectos segmentais da fala, como a identificação de
fonemas, e o início e o final de palavras em frases encadeadas. Crianças usuárias
de Implante Coclear (IC) apresentam características próprias de decodificação e
processamento do sinal da fala ao longo do tempo, realizada pelo IC. Diante do
exposto, esta pesquisa teve por objetivo verificar o desempenho de crianças
usuárias de IC em tarefas de resolução temporal. A amostra foi composta por 20
crianças usuárias de IC Nucleus 24/SPRINT (Grupo Experimental - GE) e 20
crianças sem alterações auditivas (Grupo Controle - GC). Foram aplicados o
Random Gap Detection Test (RGDT) e o teste Gaps In Noise (GIN) para avaliar a
habilidade de resolução temporal por meio de tarefas de detecção de gap. Os testes
foram aplicados em campo livre e a 40dBNS. Os testes estatísticos utilizados para a
análise dos dados foram o teste t de Student para dados independentes, e o teste de
Mann Whitney e o Coeficiente de Correlação de Pearson. As crianças usuárias de IC
obtiveram limiares de gap no RGDT de 74,13±51 ms e no teste GIN de 12,12±2,53
ms, sendo que apenas quatro das 20 crianças realizaram o teste GIN. Os limiares de
gap do GC foram de 18,77±12,29 ms no RGDT e de 6,13±1,27 ms no teste GIN. A
diferença entre os dois grupos foi estatisticamente significante. Além disso, houve
diferença significativa na comparação dos resultados dos testes entre os sexos do
GE, sendo o masculino melhor que o feminino. Não houve correlação entre a idade
e os limiares de detecção de gap em ambos os grupos e, também, não houve
significância entre o tempo de uso de IC e os resultados nos testes no GE. Mesmo
avaliando a mesma habilidade auditiva, não houve correlação significante entre os
resultados dos testes aplicados. Foi observado que crianças usuárias de IC
apresentam os limiares de detecção de gap significativamente maiores que crianças
sem alterações auditivas.
Palavras-Chave: Perda Auditiva. Testes Auditivos. Criança. Implante Coclear.

Abstract
Auditory Temporal Resolution in Children Using Cochlear Implantation

ABSTRACT

Auditory temporal resolution is considered one of the most important skills
for acoustic signal processing along the time. It allows the identification of fine
differences of speech segmental aspects, such as phonemes and the beginning and
end of words in linked phrases. Children using a cochlear implant (CI) present
specific characteristics of speech sign decoding and processing, along the time,
performed by the CI. Thus, this research aimed at verifying the performance of
children fitted with CIs, in temporal resolution tasks. The sample comprised 20
children using CI Nucleus 24/SPRINT (Experimental group - EG) and 20 children with
no auditory alterations (Control Group - CG). The Random Gap Detection (RGDT)
and Gaps In Noise (GIN) tests were applied to assess the temporal resolution skill
through gap detection tests which were applied in free field and 40 dBSL. The
statistical tests utilized for data analysis were Student´s t test, for independent data,
Mann Whitney´s test and Pearson´s Correlation Coefficient. The children fitted with
CIs achieved gap thresholds of 74,13±51 ms on the RGDT and 12,12±2,53 ms on
the GIN test, the latter performed by only four out of the 20 children. Gap thresholds
for the CG were 18,77±12,29 ms on the RGDT and 6,13±1,27 ms on the GIN test.
The difference between the two groups was statistically significant. There was a
significant difference in the comparison of the results of tests between the genders of
EG, with males outdoing females. No correlation was seen between age and gap
detection thresholds for both groups and there was no significance between the time
of CI use and the results on the tests for the EG. Even assessing the same hearing
skill, no significant correlation was seen between the results of the tests applied.
Thus, it was observed that children fitted with cochlear implantation present gap
detection thresholds significantly worse than those presented by normally hearing
children.
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1 INTRODUÇÃO

O Processamento Temporal Auditivo pode ser definido como a
capacidade que o indivíduo apresenta em identificar rápidas mudanças do sinal
acústico ao longo do tempo.
A resolução temporal é considerada uma das habilidades mais
importantes do processamento temporal auditivo, e é definida como o tempo mínimo
requerido para segregar e resolver eventos acústicos (GIRAUDI-PERRY et al.,
1982), assim como determinar a presença de dois sons separados pelo tempo
(IRWIN, 1985).
Além disso, essa habilidade auxilia o indivíduo a identificar pequenas
variações acústicas que ocorrem no sinal de fala ao longo do tempo, e permite
realizar distinções segmentais, silábicas e de palavras na fala contínua (BALEN,
1997).
A neurociência esclarece que o primeiro processo temporal do som
realizado pelo sistema auditivo parte da membrana basilar, onde o padrão de
vibração do som a movimenta e desloca-se da base e para o ápice da cóclea. O
padrão temporal se reproduz nas fibras e neurônios do sistema auditivo, produzindo
a sequência temporal do som incidente obedecendo ao mapa tonotópico
correspondente (LENT, 2001).
Para que ocorra o desenvolvimento adequado da habilidade de resolução
temporal é necessária a integridade das vias auditivas. Dessa forma, crianças com
perda auditiva sensorioneural podem apresentar um processamento da resolução
temporal inadequado e, consequentemente, ter dificuldades no desenvolvimento
linguístico.
O Implante Coclear (IC) é um dispositivo que busca minimizar o impacto
da deficiência auditiva severa/profunda, visando o desenvolvimento da linguagem
oral. Sabe-se que esse dispositivo tem como princípio substituir as principais
funções realizadas pelo mecanismo sensorial coclear.
Em todas as tarefas auditivas o IC realiza o processamento do espectro
acústico no paradigma temporal por meio de pulsos elétricos sincrônicos que
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estimulam diretamente as fibras do nervo auditivo (BEVILACQUA; COSTA FILHO;
MARTINHO, 2004).
Tendo em vista a importância da resolução temporal no processo
comunicativo é importante que crianças usuárias de IC sejam avaliadas, com vistas
a fornecer informações do desenvolvimento dessa habilidade. Isso possibilitará uma
programação mais detalhada do IC e um delineamento específico do planejamento
terapêutico.
A resolução temporal auditiva pode ser avaliada por meio de testes
comportamentais que fornecem os limiares de detecção de gap como medidas da
referida habilidade.
Como o IC realiza a substituição dos mecanismos sensoriais da cóclea, a
questão que suscitou a presente pesquisa foi a seguinte: o processamento da
informação temporal está sendo realizado de forma adequada nos usuários desse
dispositivo?
Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo verificar o
desempenho de crianças usuárias de IC em tarefas de resolução temporal por meio
da aplicação de dois testes de detecção de gap, o Random Gap Detection Test
(RGDT) e o Gaps In Noise (GIN).

2 REVISÃO DE LITERATURA

Revisão de Literatura
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PROCESSAMENTO TEMPORAL AUDITIVO

Lent (2001) refere que o primeiro processo temporal do som realizado
pelo sistema auditivo parte da membrana basilar, onde o padrão de vibração do som
a movimenta e desloca-se do ápice e para base da cóclea. O padrão temporal se
reproduz nas fibras e neurônios do sistema auditivo, produzindo a sequência
temporal do som incidente e obedecendo ao mapa tonotópico correspondente.
Assim, o padrão de disparo das fibras do nervo coclear indica ao córtex a
amplificação e o tempo de energia do estímulo em cada espectro de frequência,
obtendo, já no nervo coclear, a representação completa do sinal acústico (HOOD,
1997; PHILIPS, 1998).
Em outros níveis do sistema auditivo como o núcleo coclear, colículo
inferior e no córtex auditivo primário, existem neurônios que são ativados e possuem
uma maior especificidade para a identificação do padrão temporal (LENT, 2001).
No córtex auditivo, a representação do som apresenta um padrão
temporal de ativação dos neurônios. Esses neurônios respondem brevemente ao
início do som, independentemente da duração do sinal. O comprimento e o tempo
de ativação neuronal não dependem apenas da frequência estimulada, mas da
amplitude, tempo e orelha estimulada (PHILLIPS, 1993; PHILLIPS, 1998).
Ao longo do sistema auditivo há uma hierarquização no desempenho das
tarefas em cada uma das estruturas, onde as células de todos os núcleos auditivos
centrais, incluindo o próprio córtex, respondem a padrões temporais de estímulos de
diferentes maneiras (PINHEIRO; MUSIEK, 1985).
O sistema auditivo é adaptado para detectar e analisar variações sonoras
ao longo do tempo, especialmente na habilidade de seguir variações temporais do
sinal de fala (DE BOER; DRESCHLER, 1987).
A habilidade do processamento temporal auditivo, especificamente, é
considerada uma das habilidades mais importantes do Processamento Auditivo
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(Central) - PA(C), tendo em vista que todas as funções do sistema auditivo são
influenciadas pelo tempo, principalmente eventos relacionados à fala (PINHEIRO;
MUSIEK, 1985; MOORE, 2006).
De acordo com a American Speech-Language-Hearing Association
(ASHA) (2005) os aspectos temporais da audição envolvem as habilidades de:
mascaramento temporal, integração temporal, ordem e sequência temporal e
resolução temporal.
Williams e Perrot (1972) referem que o processamento temporal auditivo
possibilita o sistema auditivo detectar a ocorrência de dois eventos auditivos
consecutivos e evitar, consequentemente, que estes sejam detectados como um
único evento.
O processamento temporal pode ser definido como a percepção das
características temporais de um som ou a alteração da duração das características
do som com intervalo de tempo restrito ou pré definido (MUSIEK et al., 2005).
Rawool (2007) descreve o processamento temporal auditivo como o
processamento do estímulo acústico através do tempo, sendo de suma importância
para habilitar o indivíduo a compreender os sons da fala no silêncio e no ruído
competitivo.
Lubert (1981) esclarece que para que a decodificação dos aspectos da
fala seja considerada efetiva, as pistas acústicas relacionadas ao tempo devem ser
processadas de forma precisa pelo sistema auditivo. Bellis (2003), por sua vez,
afirma que durante o processo de decodificação da fala, o processamento temporal
é considerado uma das funções mais importantes e necessárias para a
discriminação de pistas súbitas.
Os aspectos temporais auditivos possibilitam ao ouvinte discriminar sons
surdos e sonoros, bem como permite a ordenação de notas musicais, a análise de
pitch, a ordenação de fonemas para percepção da fala e o aprendizado de
determinadas regras de conversação (MACHADO; PEREIRA; AZEVEDO, 2006).
Chermak e Musiek (1997) enfatizam a importância do processamento
temporal auditivo em toda a gama de capacidades do processamento linguístico,
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como a diferenciação de fonemas através do tempo (voice onset time), as distinções
lexicais e prosódicas, e a resolução da ambiguidade.
O voice onset time é considerado um importante parâmetro da fala o qual
é encontrado na maioria das línguas do mundo (LISKER; ABRAMSON, 1964). Ele
pode ser descrito fisicamente como o intervalo entre o início da produção da
consoante e o início das vibrações rítmicas das pregas vocais (LISKER;
ABRAMSON,

1964;

STEINSCHNEIDER

et

al.,

1999;

STEINSCHNEIDER;

FISHMAN; AREZZO, 2003).
A percepção e a distinção entre os fonemas baseiam-se especificamente
no tempo de latência do voice onset time e no tempo de duração do intervalo de
silêncio entre a explosão de ruído e a vogal seguinte (PHILLIPS, 1993;
EGGERMONT, 2000).
Consequentemente entende-se que um déficit no processamento
temporal pode ser a base de uma série de dificuldades auditivas como:
compreensão da fala na presença de ruído, pior desempenho auditivo com sinais
competitivos ou sinais acústicos degradados e dificuldades em seguir instruções
(ASHA, 1996; CHERMAK, MUSIEK, 1997).
A percepção de fala em crianças ouvintes é altamente relacionada ao
comportamento auditivo de resolução temporal. Associam-se alterações do
processamento temporal auditivo aos déficits no processamento fonológico,
discriminação auditiva, linguagem receptiva e leitura (KEITH, 2000).
No processo de (re)habilitação os profissionais que trabalham com
audição e linguagem devem estar familiarizados com os aspectos do processamento
temporal, pois crianças com alterações auditivas têm dificuldades em processar os
estímulos auditivos ao longo do tempo. Essas alterações podem criar dificuldades na
aquisição da fala, linguagem e leitura (RAWOOL, 2007).

2.1.1 Resolução Temporal

26

Revisão de Literatura
A resolução temporal é o tempo mínimo requerido para segregar e

resolver eventos acústicos (GIRAUDI-PERRY et al., 1982). Irwin (1985) acrescenta
que ela determina a presença de dois sons separados pelo tempo.
A habilidade dos ouvintes em detectar um breve intervalo de silêncio ao
longo do tempo entre sucessivos eventos acústicos é possibilitada pela habilidade
de resolução temporal (FITZGIBBONS, 1983).
Para Rawool (2007) a resolução temporal refere-se à habilidade que o
sistema nervoso auditivo central possui para identificar o menor limite de tempo
detectável.
Além disso, a resolução temporal diz respeito à capacidade do indivíduo
em detectar pequenas mudanças dos estímulos ao longo do tempo, como uma
breve interrupção entre dois sons ou discriminar uma forma de modulação em um
som (MOORE 1997, FORMBY; SHERLOCK 1998, MOORE 2006).
Balen (1997) ressalta que a resolução temporal auxilia o indivíduo a
identificar pequenas variações acústicas que ocorrem no sinal de fala ao longo do
tempo e que permite ao indivíduo realizar distinções segmentais, silábicas e de
palavras na fala contínua.
A discriminação entre dois sons da fala possui uma rápida mudança nas
características do tempo do espectro e requer a habilidade precisa de resolução
temporal (JOHNSON; BELLIS; BILLIET, 2007).
A detecção de intervalos entre dois estímulos é importante para a
discriminação de fricativas e africadas, para identificar a presença ou ausência do
fim da consoante em um encontro consonantal, para detectar o fim da consoante em
posição medial da palavra e para discriminar entre uma e duas consoantes
(DORMAN; RAPHAEL; LIBERMAN, 1979).
Diante do exposto, torna-se importante avaliar a habilidade de resolução
temporal, a fim de verificar o desempenho desta habilidade na vida dos sujeitos e
possibilitar possíveis diagnósticos e intervenções pontuais quando necessário.
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2.2 TESTES DE RESOLUÇÃO TEMPORAL

As

habilidades

auditivas

podem

ser

avaliadas

por

testes

comportamentais do processamento auditivo. Esses testes fornecem informações
diagnósticas a respeito do comportamento, do status neuromaturacional, da
integridade, do funcionamento das vias auditivas centrais e, além disso, possibilitam
o delineamento de um programa de habilitação/reabilitação auditiva (SANCHEZ;
ALVAREZ, 2006).
Nos testes de detecção do intervalo de silêncio, o intervalo pode ser
marcado por dois segmentos do estímulo que o delimitam. Esse intervalo
geralmente é medido em milissegundos e recebe o nome de gap (PHILLIPS et al.,
1998; HE, 1999).
Uma das primeiras investigações relacionadas ao processamento
temporal utilizando testes de detecção de gap foi descrita por Garner (1947). O autor
aplicou um teste que consistia na apresentação de tons, o paciente deveria apertar
um botão todo o momento que os ouvia. Cada vez que o tom era apresentado a
duração era diminuída e a intensidade era aumentada em 1 dB como efeito
compensatório. A medida era considerada limite sempre que o paciente detectava
dois tons em sucessão.
Hirsh (1959) afirma que o ouvido humano é capaz de perceber dois sons
quando esses estão separados por um intervalo de silêncio maior do que 2 ms. A
não percepção do intervalo de silêncio acarretará ao indivíduo uma sensação de um
som apenas.
Uma constante nos testes de processamento temporal é o uso de
diferentes tipos de marcadores. Eles têm como função delimitar o intervalo de
silêncio entre os estímulos acústicos apresentados (GROSE et al., 1999).
Normalmente, os dois segmentos ou marcadores apresentam características
semelhantes (PHILLIPS et al., 1998; GROSE et al., 1999).
Estudos foram realizados a fim de pesquisar a resolução temporal com o
uso de marcadores variando em sua frequência (IRWIN et al., 1985; OXENHAM,
2000).
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Irwin et al. (1985) estudaram a resolução temporal em crianças e as

comparou com os resultados em adultos. Os autores utilizaram marcadores de ruído
de banda nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Como resultados encontraram
limiares de detecção de gap das crianças no mesmo nível de resposta que adultos,
com 5 ms na frequência em 1000 Hz e 10 ms em 2000 Hz. Entretanto, na frequência
de 500 Hz os valores encontrados foram acima de 10 ms, em uma resposta de
detecção mais alta que o grupo de adultos. Os autores sugeriram que os piores
valores encontrados em crianças mais novas na frequência mais baixa, deve-se ao
fato do sistema nervoso auditivo central encontrar-se ainda em processo
maturacional.
Oxenham (2000) aplicou um teste de resolução temporal em seis adultos
ouvintes, utilizando como marcadores tons harmônicos complexos de 140 Hz e 350
Hz. O autor observou que no teste que foi apresentado com o marcador de
frequência mais alta, o limiar de detecção de gap foi menor quando comparado ao
limiar do marcador de frequência mais baixa. Concluiu que essa diferença pode ser
devido às flutuações periódicas de cada filtro auditivo estimulado.
A apresentação dos testes de detecção de gap pode ser realizada
binaural ou monoaural. O processamento monoaural está mais envolvido nos
segmentos dos sinais de fala, e o binaural na separação do sinal de sons
competitivos (STROUSE et al., 1998; OXENHAM, 2000).
Strouse et al. (1998) pesquisaram o efeito do processamento temporal em
situações monoaurais e binaurais, na população de adultos e idosos sem alterações
auditivas. Foi observado que os limiares de detecção de gap na situação binaural se
apresentaram ligeiramente maiores do que em situação monoaural, porém não
suficientes para serem estatisticamente significantes.
Oxenham (2000) estudou o efeito de detecção de gap em situações
monaurais e binaurais em seis mulheres adultas sem alterações auditivas. O autor
constatou que os limiares de gap não são afetados pela diferença de tempo
interaural e que o sistema binaural tem um papel pequeno ou até inexistente neste
processo. Assim, os limiares obtidos nas situações monoaurais e binaurais podem
ser entendidos como resultados apresentados por cada orelha independente e que
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se a condição de resposta monoaural estiver disponível, o desempenho auditivo não
é afetado por informações binaurais.
Ainda, segundo Baran e Musiek (2001), os testes monoaurais são úteis
para detectar alterações na via auditiva, mas não a localização da lesão, uma vez
que há grande participação das vias ipsi e contralaterais, resultando em
desempenho semelhante entre as orelhas.
Outra variável na constituição dos testes é o tipo do estímulo, verbais ou
não verbais. Segundo Musiek e Lamb (1999) os testes auditivos não verbais
apresentam uma vantagem frente aos verbais, visto que sua aplicação é apropriada
a indivíduos que ainda não desenvolveram a habilidade de linguagem funcional,
indivíduos com distúrbios de linguagem e indivíduos que não falam a mesma língua
em que o teste é apresentado. Os autores também referem que os testes de fala
podem mascarar dificuldades do processamento auditivo, uma vez que as
habilidades linguísticas podem ser utilizadas para compensar suas dificuldades.
Musiek e Lamb (1999) referem também que a função auditiva central
pode ser influenciada pelo limiar auditivo do paciente e que qualquer alteração na
função auditiva pode ocasionar uma falha no processo de recepção da mensagem
ouvida.
Estudos foram realizados com o intuito de caracterizar o limiar de
detecção

de

gap

nas

perdas

auditivas

(GIRAUDI-PERRY

et

al.,

1982;

FITZGIBBONS; WIGHTMAN, 1982; NELSON; TOMAS, 1997).
Giraudi-perry et al. (1982) mediram o limiar de detecção de gap em
chinchilas com diferentes graus de perda auditiva. Os resultados mostraram que as
perdas auditivas com limiares entre 15 a 30 dB não afetaram o desempenho na
detecção de gap. Porém, em limiares acima de 40 dB os limiares de detecção dos
gaps foram maiores. Quando se aumentou a intensidade do estímulo, a detecção
dos gaps melhorou.
Fitzgibbons e Wightman (1982) estudaram a resolução temporal em 10
crianças, cinco sem alterações auditivas e cinco com perda auditiva coclear. A
resolução temporal nos indivíduos com perda auditiva foi significativamente pior do
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que o grupo de indivíduos com audição normal, na comparação realizada em
mesmo nível de pressão sonora e com o mesmo nível de sensação auditiva.
Nelson e Tomas (1997) estudaram a resolução temporal em oito
indivíduos sem alterações auditivas e em oito indivíduos com perda auditiva
moderada/severa. Os resultados encontrados apontaram que quando a intensidade
sonora era menor, indivíduos com perda auditiva apresentavam piores limiares de
detecção de gap. Quando a intensidade era aumentada, ficando com o mesmo nível
de sensação auditiva que os indivíduos sem perda auditiva, o limiar de detecção de
gap dos indivíduos com perda auditiva melhorou, porém não alcançou os mesmos
níveis que o grupo de ouvintes.
Outra questão importante é a especificidade dos hemisférios cerebrais
para tarefas de detecção de gap.
Um grande número de pesquisas tem indicado o papel preferencial do
hemisfério esquerdo na análise temporal do estímulo acústico. Essa especialização
pode estar relacionada aos parâmetros acústicos específicos para a discriminação
dos sons da fala (PENHUNE et al., 1996)
Brown e Nicholls (1997) avaliaram a assimetria perceptual do estímulo
acústico em adultos com tarefas de detecção de gap utilizando marcadores de ruído.
Como resultados encontraram melhores respostas na orelha direita do que na
esquerda. A orelha esquerda mostrou mais respostas falsas de gaps que a direita,
isto é, detectou mais gaps que não existiam.
Zatorre e Belin (2001) investigaram o córtex auditivo direito e esquerdo
por meio de exames de neuroimagem. Evidenciaram ativação do giro de Heschl em
ambos os hemisférios, mas com maior resposta do lado esquerdo para tarefas
temporais, e para mudanças espectrais, identificaram uma maior ativação do giro
temporal superior em ambos os lados com maiores respostas do lado direito. Os
autores concluíram que a maior mielinização do hemisfério esquerdo permite uma
condução mais rápida do estímulo, sendo mais sensível para mudanças acústicas
rápidas. Já o hemisfério direito apresenta espaçamentos menores das colunas
corticais favorecendo uma maior resolução da frequência, embora uma transmissão
mais lenta.
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Efron et al. (1985) avaliou os limiares de detecção de gap, em tarefas
monoaurais, em sujeitos com lobotomia temporal anterior e sujeitos sem alterações.
Como resultados observaram uma simetria de respostas entre o hemisfério direito e
o hemisfério esquerdo nos sujeitos sem alterações e déficit na detecção de gap no
ouvido contralateral à lobotomia temporal.
Samelli e Schochat (2008) avaliaram a diferença de respostas entre as
orelhas em tarefa de detecção de gap em 100 indivíduos adultos. Como resultados
não encontraram diferenças estatisticamente significantes na tarefa de detecção de
gap entre as orelhas pesquisadas, independentemente de qual orelha iniciava o
teste.
Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, os próximos itens
apresentam maiores informações sobre os dois testes que foram utilizados na
pesquisa: o Random Gap Detection Test (RGDT) e o teste Gaps In Noise (GIN).
Para tanto, serão expostas pesquisas nacionais que utilizaram esses testes em
diferentes populações a fim de relacionar seus resultados com os da presente
pesquisa.
Destaca-se que se optou por apresentar apenas as pesquisas nacionais
de cada teste visando descartar supostas variáveis de natureza linguística, pois
Salmelin et al. (1999), Garcia (2001) e Balen et al. (2009a) acreditam que as
diferenças de estimulação recebidas pelos indivíduos durante o desenvolvimento da
linguagem são influenciadas pelas propriedades acústicas dos fonemas nas diversas
línguas, formando um diferente padrão neural de decodificação e de acesso à
informação. As características acústicas de cada língua são diferentes em vários
aspectos e os processos da resolução temporal necessários para a decodificação
podem ser diferentes em função das propriedades exigidas pela língua. Assim
descartariam variáveis ligadas à natureza linguística.

2.2.1 Random Gap Detection Test (RGDT)

O teste RGDT foi desenvolvido por Keith (2000), como uma revisão do
Auditory Fusion Test-Revised (AFTR), e é utilizado para avaliar a habilidade de
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resolução temporal em crianças e adultos. O seu objetivo é detectar o menor
intervalo de silêncio entre dois estímulos em cada uma das frequências avaliadas.
O teste deve ser aplicado em cabine acústica, com o uso de audiômetro
acoplado a um leitor de compact disk (CD). O sinal é apresentado binaural em nível
auditivo mais confortável para o paciente (55 dB a 65 dB).
O teste oferece dois tipos de estímulos para serem aplicados: o clique e o
tom.
O RGDT tem aproximadamente 10 minutos de duração incluindo as
instruções e a faixa treino. A resposta é dada pela criança de forma motora, como
por exemplo: mostrando com os dedos quantos estímulos ouviu.
O RGDT é composto por:
 Subtest 1, que consiste na apresentação de pares tonais na frequência
500 Hz, com variação do gap entre os dois tons de 0 a 40 ms, seguindo
intervalos específicos de: 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40 ms apresentados
na ordem crescente. Os intervalos interestímulos são de 4,5 segundos
para permitir o tempo de resposta do indivíduo. Cada um dos dois tons
apresenta 17 ms de duração incluindo 1 ms de rise e 1 ms de fall.
 Subtest 2, consiste no teste propriamente dito, utilizado como padrão
para a análise. Possui os mesmo parâmetros do Subtest 1, com diferença
na apresentação dos gaps que ocorrem de forma aleatória e a pesquisa
nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.
 Subtest 5, é uma faixa expandida (RGDT-Expanded) apresentado
quando não há detecção do gap no Subtest 2. É apresentado nas
frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, variando o intervalo entre os
estímulos de 50 a 300 ms e seguindo intervalos específicos de: 50, 60,
70, 80, 90, 100, 150, 200, 250 e 300 ms apresentados de forma aleatória.
Segue na Figura 1 a representação visual dos parâmetros utilizados no
RGDT.
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Figura 1: Exemplo dos parâmetros do Random Gap Detection Test (RGDT)

O teste RGDT foi padronizado por Keith (2000) em crianças norteamericanas de cinco a 11 anos e 11 meses de idade fazendo uso de fone supraaural. O Quadro 1 apresenta os valores de normalidade encontrados pelo autor:
Quadro 1 – Resultados da pesquisa de padronização do RGDT (KEITH, 2000)
Grupos por idade (anos)
5-7
8
9
10 - 11

Média (ms)
7,3
6,0
7,2
7,8

dp (ms)
4,8
2,5
5,3
3,9

Destaca-se que não foram encontrados estudos nacionais que tenham
utilizado o RGDT como instrumento de avaliação da população de usuários de
implante coclear. Além disso, não foram encontrados estudos da aplicação o RGDT
em campo livre.
Para complementação da literatura, considerando a temática proposta,
realizou-se a busca de estudos nacionais que abordassem a utilização do teste
RGDT como instrumento de avaliação em crianças sem alterações auditivas.
O Quadro 2 apresenta os resultados de estudos nacionais com crianças
sem alterações auditivas, sendo na maioria deles os resultados dos grupos controle
das pesquisas.

Média
(ms)

dp
(ms)

9 - 11

14,4

NC

15

7 - 13

9,22

NC

2004

74

7 - 10

8,7

4,5

Não houve diferença significante entre as faixas etárias

Muniz et al.

2007

18

6-9

10,16

3,85

Não houve diferença significante entre as frequências, os sexos e as faixas etárias

Balen et al.

2009a

16

6 - 14

10,5

5,28

Não houve diferença significante entre as frequências e os sexos

Balen et al.

2009b

12

7 - 10

10,94

5,50

Não houve diferença significante entre as frequências e os sexos

Silva et al.

2009

16

9 - 11

10,3

NC

Não houve diferença significante entre os sexos

Autor

Ano

N

Branco-Barreiro

2003

14

Barreto, Muniz e
Teixeira

2004

Dias

Conclusão
Diferença estatisticamente significante para a frequência de 2000Hz e na média de
todas as frequências na comparação entre os grupos do estudo
Diferença significante entre as frequências. Não houve diferença significante entre
as faixas etárias e os sexos
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Legenda: NC - Não consta

Idade
(anos)
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Quadro 2 – Pesquisas brasileiras com resultados do RGDT em crianças sem alterações auditivas
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2.2.2 Gaps In Noise (GIN)

O teste GIN foi criado por Musiek et al. (2005) e tem como objetivo
determinar o limiar de detecção de gap com o uso marcadores de ruído branco.
O teste deve ser aplicado em cabine acústica, com o uso de audiômetro
acoplado a um leitor de CD. O sinal deve ser apresentado monoaural e a 50 dBNS.
O teste GIN é composto por uma faixa treino e quatro faixas teste, sendo
cada faixa composta por segmentos de ruído branco (white noise). Cada segmento
consiste em seis segundos de ruído branco com intervalos de silêncio apresentados
entre 2 e 20 ms de duração, sendo: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 e 20 ms. Ressalta-se
que os segmentos podem apresentar um, dois, três ou nenhum intervalo de silêncio.
Cada intervalo de silêncio é apresentado seis vezes em cada uma das quatro faixas
teste. Segue na Figura 2 o exemplo dos parâmetros do GIN:

Figura 2: Exemplo dos parâmetros do teste Gaps In Noise (GIN)

Shinn, Chermak e Musiek (2009) realizaram um estudo em crianças a fim
de determinar o padrão de normalidade para cada faixa etária. Como resultados
encontraram os seguintes limiares expostos no Quadro 3.
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Quadro 3 – Resultados da pesquisa de padronização do teste GIN (SHINN; CHERMAK;
MUSIEK, 2009)
Grupos por idade
(anos)
7
8
9
10
11
12+

Média OD
(ms)
5,36
5,00
4,60
5,30
4,80
4,87

dp OD
(ms)
1,36
1,00
0,84
1,25
0,63
1,25

Média OE
(ms)
5,00
4,73
5,10
4,90
4,80
5,00

dp OE
(ms)
1,34
1,00
1,37
0,99
0,63
1,16

Assim como no teste RGDT, não foram encontrados estudos nacionais
que utilizaram o teste GIN como instrumento de avaliação na população de usuários
de implante coclear, nem mesmo sua aplicação na situação de campo livre.
Para complementação da literatura, considerando a temática proposta,
realizou-se a busca de estudos nacionais que abordassem a utilização do teste GIN
como instrumento de avaliação em crianças sem alterações auditivas.
O Quadro 4 apresenta os resultados de estudos nacionais com crianças
sem alterações auditivas e os resultados dos grupos controle das pesquisas.

Quadro 4 – Pesquisas brasileiras com resultados do teste GIN em crianças com audição normal
Ano

N

Idade
(anos)

Balen et al.

2009a

16

Silva et al.

2009

Perez e Pereira

2010

Autores

Amaral e Colella2010
Santos
Legenda: NC - Não consta

Gap (OD)

Gap (OE)

Média
(ms)

dp
(ms)

Média
(ms)

dp
(ms)

Conclusão

6 - 14

5,7

2,87

5,4

1,07

Não houve diferença significante entre as orelhas e os sexos

16

9 - 11

5,25

NC

4,9

NC

Não houve diferença significante entre os sexos

92

11 - 12

5,00

1,04

5,11

0,93

75

8 - 10

4,7

0,7

4,4

0,7

Não houve diferença significante entre as orelhas, faixas
etárias e os sexos
Não houve diferença significante entre as orelhas, faixas
etárias e os sexos
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2.3 IMPLANTE COCLEAR

Indivíduos que apresentam perda auditiva neurossensorial coclear de
grau severo a profundo acabam perdendo a função das células ciliadas da orelha
interna, pois quando essas células estão ausentes, nenhuma quantidade de
amplificação sonora poderá auxiliar o indivíduo a perceber o som. Isso decorre do
fato de não existir nenhum mecanismo auditivo que possa estimular as fibras do
nervo auditivo (CLARK, 2003; BEVILACQUA; COSTA FILHO; MARTINHO, 2004).
O implante coclear (IC) caracteriza-se por ser um dispositivo que substitui
parcialmente as funções da cóclea, nos casos em que esse órgão não foi
desenvolvido corretamente ou foi destruído por alguma doença ou lesão. Ele atua na
estimulação elétrica do nervo auditivo, a partir da inserção de eletrodos na cóclea.
Atualmente é reconhecido como um sucesso no estabelecimento e restabelecimento
da audição em indivíduos com deficiência auditiva severa a profunda (LOEB, 1990;
CLARK, 2003; BEVILACQUA; COSTA FILHO; MARTINHO, 2004).
É de suma importância que, nas crianças deficientes auditivas, as vias
auditivas centrais sejam estimuladas sensorialmente com informações significativas,
pois, desta forma, a construção da linguagem oral e das habilidades cognitivas se
desenvolvem (ALVES; LEMES, 2005).
Estudos comprovam que a indicação do IC em crianças cada vez mais
jovens reduz significativamente os efeitos da privação auditiva, possibilitando o
acesso

à

linguagem

oral

(MIYAMOTO

et

al.,

1999;

NIKOLOPOULOS;

O’DONOGHUE; O`NEILL et al., 2002).
Pesquisas realizadas com crianças usuárias de IC demonstram que o
desenvolvimento das habilidades de percepção auditiva e de linguagem de crianças
implantadas precocemente são superiores quando comparadas às crianças
implantadas

tardiamente

(ANDERSON

et

al.,

2003;

NICHOLAS;

GEERS;

BRENNER, 2004; CONNOR et al., 2006; DETTMAN et al., 2007; MIYAMOTO et al.,
2008; COLLETTI, 2008).
Connor et al. (2006) afirmam que o melhor desenvolvimento da fala e da
linguagem oral em crianças que receberam o IC, antes dos dois anos e meio de
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idade, se deve ao período de explosão do desenvolvimento durante essa idade
somado ao maior tempo de uso do dispositivo eletrônico.
O´Neill et al. (2002) ressalta que com o uso contínuo do dispositivo
eletrônico, as habilidades auditivas e linguísticas progridem e continuam a se
desenvolver ao longo do tempo.
A possibilidade de desenvolvimento das habilidades auditivas e
linguísticas ocorrem devido à existência da plasticidade neural. Ratey (2002) refere
que durante a estimulação auditiva os neurônios e as redes neuronais competem e
se empenham em processar novas informações. Aqueles que obtêm êxito
consolidam-se como membros fortes e permanentes, ao passo que as redes
neuronais não utilizadas são desligadas do fluxo e refluxo de informações e,
consequentemente, morrem.

2.3.1 Componentes e funcionamento

O IC é formado por um componente interno e outro externo. O
componente interno é composto por uma antena, um ímã, um receptor-estimulador e
um cabo com filamentos de múltiplos eletrodos que são alocados cirurgicamente na
cóclea do paciente. O componente externo é formado por um processador de fala,
um microfone e por uma antena transmissora (TYLER 1993; CLARK 2003;
BEVILACQUA; COSTA FILHO; MARTINHO, 2004).
Seu funcionamento ocorre quando o microfone capta o som e gera um
sinal elétrico que é enviado ao processador de fala, onde será codificado e
transmitido por radiofrequência ao componente interno por meio da antena. Os
impulsos elétricos são enviados aos eletrodos estimulando fibras nervosas
específicas nas várias regiões da cóclea, promovendo assim a sensação de audição
(BEVILACQUA; COSTA FILHO; MARTINHO, 2004).
O IC realiza a estimulação elétrica buscando preservar o tonotopismo
coclear, no qual o resultado da estimulação de diferentes canais possibilita a
percepção de diferentes tonalidades, refletindo na organização tonotópica das fibras
neurais auditivas (SHANNON, 1989).
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Destaca-se que há um sistema específico de programação para cada tipo

de IC. Esta programação é realizada por meio de um software, permitindo que
parâmetros de estimulação elétrica sejam selecionados de forma diferenciada para
cada usuário (ZENG, 2004).
A programação do IC permite a escolha da estratégia de decodificação do
sinal, que é a forma pela qual o processador converte os sons que são captados
pelo microfone em sinais elétricos. A estratégia de decodificação do sinal influencia
diretamente os aspectos a serem selecionados para o processamento do sinal do
IC.
No IC Nucleus 24, utilizado nesta pesquisa, existe a possibilidade de
implementação de três estratégias de decodificação do sinal: a Spectral Peak
(SPEAK), Continuous Interleaved Sampler (CIS) e a Advanced Combination
Encoders (ACE).
A estratégia SPEAK possui um banco de 20 filtros com centros de
frequências de 250 a 10000 Hz e taxas de estimulação que variam de 180 a 300
pulsos por segundo (pps) (BEITER, SHALLOP, 1998).
A CIS apresenta flexibilidade de variação da velocidade do pulso de 500 a
2400 pps com a possibilidade de selecionar 4, 6, 8 ou 12 canais de estimulação
entre os 22 disponíveis (BEITER, SHALLOP, 1998).
Já a ACE é um conjunto de códigos híbridos, desenvolvida para poder
combinar as vantagens do grande número de eletrodos e melhor representação de
frequências da estratégia SPEAK, com a alta velocidade de estimulação da
estratégia CIS, enfatizando as pistas espectrais e temporais. Especificamente a
estratégia ACE, que é utilizada nos sistemas Nucleus, apresenta uma taxa de
estimulação de até 2400 pps por canal ou 14400 pps totais, oferecendo uma
representação espectral com altas velocidades melhorando a resolução temporal do
sinal (COCHLEAR, 1998).
Um parâmetro importante na programação do IC é a velocidade dos
pulsos elétricos destinados para o feixe de eletrodos que pode ser dividido em
duração do pulso e taxa do pulso.
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A duração do pulso refere-se ao tempo em que a atividade elétrica
estimula cada feixe de eletrodo e é dado em microsegundos por fase (µs/f). A taxa
de pulso define o número de pulsos por segundo (pps) enviados para cada eletrodo
e ela pode apresentar baixas velocidades de estimulação como 100 pps e altas
velocidades de estimulação como 2500 pps. A velocidade ideal da taxa de pulso
varia de paciente para paciente (LOUIZOU, 1999).
Avanços na tecnologia dos IC e no processamento do sinal da fala
forneceram importantes informações para a estimulação elétrica da cóclea em taxas
mais elevadas. O uso de altas taxas de estimulação elétrica dos canais tem
promovido melhoras na percepção de fala (WHITFORD et al., 1995).
Vandali (2000) relata que uma possível razão para essa melhora é que as
altas taxas de estimulação podem promover um aumento no detalhe temporal do
estímulo e/ou podem fornecer padrões de disparo neural que melhor harmonizam os
padrões de estimulação acústica.
Nas medidas de potenciais auditivos intracocleares, as taxas mais
elevadas de estimulação (2000 – 4000 pps) se têm mostrado idênticas ao modelo
acústico natural (WILSON et al., 1997).
Wilson et al. (1992), em estudo com um sujeito, puderam manipular e
explorar mais sistematicamente a taxa de estimulação do dispositivo. Os resultados
em um teste de identificação de consoantes indicaram que o melhor desempenho foi
alcançada em pulsos de baixa duração, com taxas de estimulação de 833 pps por
canal ou menos. Também notaram que bons resultados foram encontrados quando
os dispositivos apresentavam menores durações do pulso e maiores taxas de
apresentação do pulso.
Dobie e Dillier (1985) estudaram dois sujeitos com diferentes taxas de
estimulação em tarefas de detecção de gap de 80 a 1000 pps. O limiar de detecção
de gap foi menor que 5ms em ambos os sujeitos, entretanto houve uma tendência
de piores limiares de detecção de gap, 4,5 e 5 ms a 80 pps, e melhores, 1,8 a 2 ms
a 1000 pps.
Em estudo, Vandali (2000) buscou o efeito das diferentes velocidades de
estimulação em usuários de IC. Utilizou baixas taxas de estimulação (250 pps) e
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altas taxas de estimulação (807 e 1615 pps). Foram aplicados testes de percepção
de fala em cinco sujeitos usuários de Nucleus 24. Como resultado não foi
encontrado significância entre o grupo de 250 pps e de 807 pps, porém um pior
desempenho foi encontrado no grupo de 1616 pps. Concluíram que o aumento da
velocidade de estimulação não afeta positivamente a qualidade perceptual auditiva
do implantado.
Busby e Clark (1999) destacam que baixos limiares de detecção de gap
podem ser causados pelas taxas de pulso programadas no implante coclear. O
intervalo entre os pulsos são maiores em baixas taxas de estimulação levando a
uma distorção do sinal e incertezas no processamento dos pequenos sinais
temporais dos gaps. Em contrapartida, os limiares de gaps poderiam ser piores em
altas taxas de estimulação, pois o intervalo do tempo de interpulso se aproxima do
período refratário das fibras auditivas, resultando em uma pior transmissão do sinal
ao longo do tempo.

2.4 IMPLANTE COCLEAR E TESTES DE RESOLUÇÃO TEMPORAL

As estratégias de processamento da fala dos IC têm um papel
fundamental na reprodução da codificação temporal das frequências dos sons por
meio da estimulação elétrica (CLARK, 2003).
Existem importantes diferenças entre a estimulação elétrica realizada pelo
IC e a estimulação acústica natural da cóclea. No intuito de substituir o papel
funcional da cóclea, os IC estimulam diretamente o nervo auditivo (ZENG, 2004).
Contudo, usuários de IC apresentam significativas diferenças na
capacidade de compreensão dos aspectos ligados à fala quando comparados a
ouvintes normais. Mesmo os usuários bem sucedidos podem apresentar dificuldades
para compreendê-la (KAISER; SVIRSK; MEYER, 1999).
Isso se deve ao fato do IC apresentar uma limitada discriminação
espectral do som nos aspectos temporais que são especialmente importantes para
facilitar o processo de compreensão (KIRBY; MIDDLEBROOKS, 2009).
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Segue no Quadro 5 estudos referentes à habilidade de resolução
temporal com testes de detecção de gap em usuários de IC.

Autor

Ano

Amostra
N: 17

Shannon

Muchnik et al.

1989

1994

Idade: 25 a 78
anos
N: 14 usuários
de IC pós
linguais
Idade: 13 a 63
anos

Hanekom e
Shannon

1998

Idade: 39 a 55
anos
N: 7

Moore e
Glasberg

1998

Idade: 35 a 72
anos
N: 15

Busby e Clark

Wei et al.

1999

2007

Idade: 9,3 a
21,5 anos
N: 10 póslinguais e 7 prélinguais
Idade: 10 a 49
anos

Teste

Resultados / Conclusões

Parâmetros utilizados:
estímulos pulsáteis e
sinusoidais, com variação
nos marcadores de 500,
1000, 1600 ou 2000Hz

Foram encontrados limiares de detecção de gap de 20-50ms para os
estímulos mais graves e 2-5ms para os estímulos mais agudos. A
detecção de gap não é afetada pela posição do eletrodo na cóclea ou pela
distância dos eletrodos estimulados. Gaps similares entre usuários de
implante coclear e sujeitos normais, sugerindo que a atividade neural
periférica possivelmente não é importante para esta tarefa.

Parâmetros utilizados:
marcadores de ruído de
1000 a 4000Hz com
durações de 85, 65, 52, 36,
25 e 10ms

Limiares entre 12,8 ms a 71,58 ms. Com a diminuição da duração do
marcador melhorava a detecção de gap.

Parâmetros utilizados:
estímulos gerados por
computador e apresentados
a 1000pps com duração de
200ms diretamente ao
dispositivo interno

Foram encontrados menores limiares de gap quando o primeiro e o
segundo estímulo apresentados acionavam eletrodos próximos, de 1 a
4ms.

Parâmetros utilizados:
ruído passa baixo e um sinal
sinusoidal, nas frequências
de 500, 1000 e 2000Hz
Parâmetros utilizados:
estímulos com 200, 500 e
1000pps e duração do
estímulo de 500 e 1000ms
Parâmetros utilizados:
- ruído de 500ms de duração
com intervalo de silêncio
inserido no centro do ruído
- discriminação de
freqüências de 250 a 4000Hz

Foram encontrados menores gaps com o uso de marcadores sinusoidal,
5,7ms do que marcadores de ruído, 14,46 ms. A diferença entre os
resultados é devido às flutuações do sinal de ruído, que no caso de
usuários de implante coclear se confundem com o gap aumentando o
campo dinâmico sonoro, mascarando o intervalo de silêncio.
Foi encontrado variação na detecção de gap entre 1,8 e 32,1 ms. Não foi
encontrada relação entre a taxa de estimulação e a duração dos
estímulos. Porém, para dois sujeitos houve um pior desempenho no
estímulo com duração de 1000ms.
Os implantados pós-linguais apresentaram melhor desempenho 10ms
comparado com 41ms do grupo pré-lingual. Nenhum dos dois grupos
chegou ao nível de detecção de gap de ouvintes normais que variou de 23ms.
continua
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Quadro 5 – Descrição dos estudos de detecção de gap em usuários de implante coclear

continuação
Autor

Ano

Amostra
N: 11 póslinguais

Sagi et al.

Daniels e
Musiek

2008

2009

Idade: 35 a 73
anos
N: 7 póslinguais
Idade: Adultos

Kirby e
Middlebrooks

2010

Animais
(guinea pigs)

Resultados / Conclusões

Parâmetros utilizados:
os estímulos usados foram
vogais sinteticamente
criadas

Implantados foram hábeis em identificar o intervalo de silêncio com
desempenho similar a adultos normais, bem como verificaram que a
compreensão da fala em conjunto aberto relaciona-se ao limiar de detecção
de gap.

Teste:
Gaps In Noise aplicado com
nível de sensação de 30 e
50dB

Limiares de 8,795ms a 50dB nível de sensação e 17,607ms a 30dB nível de
sensação auditiva.

Parâmetros utilizados:
taxas de estimulação de
254, 1.017 e 4.069pps

Limiar de gap diminuía com aumento da taxa de estimulação de 254 para
4.069pps. A detecção de gap com altas taxas de estimulação não foi
benéfica, podendo trazer aos usuários de implante coclear dificuldade na
discriminação de consoantes surdas e sonoras durante a fala encadeada.
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É importante referir que a pesquisa de Daniel e Musiek (2009) foi à única

pesquisa encontrada que utilizou um teste de detecção de gap padronizado, o teste
GIN, na população de usuários de IC, e teve como população adultos pós-linguais.
A relação entre a detecção de gap e a percepção de fala ainda é
amplamente discutida. Estudos sugerem que limiares de detecção de gap inferiores
a 40 ms podem ser suficientes para perceber a informação de fala (MUCHNIK et al.,
1994; TYLER; MOORE; KUK, 1989). Essa informação sugere a identificação de
consoantes, marcações silábicas, bem como a percepção do final das palavras
(BUSBY; CLARK, 1999).

3 PROPOSIÇÃO

Proposição
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3 PROPOSIÇÃO

Esta pesquisa teve o objetivo de verificar o desempenho de crianças
usuárias de implante coclear em tarefas de resolução temporal.
Os objetivos específicos da pesquisa foram:
 Comparar a resolução temporal de crianças usuárias de implante coclear
com crianças com audição normal.
 Verificar a relação da idade cronológica com os limiares de detecção de
gap.
 Verificar a relação do tempo de uso de implante coclear com os limiares
de detecção de gap.
 Correlacionar os limiares de detecção de gap com o sexo e as orelhas
implantadas.
 Relacionar os limiares de detecção de gap dos diferentes testes
aplicados.

4 MATERIAL E MÉTODO
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4 MATERIAL E MÉTODO

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Bauru / Universidade de São Paulo (FOB/USP), sob o
parecer 143/2009 (Anexo 1).

4.1 CASUÍSTICA

Os responsáveis e participantes desta pesquisa foram orientados quanto
ao caráter voluntário de participação, aos objetivos e aos exames que seriam
realizados. Caso concordassem em participar, frente aos fatos explicados pelo
avaliador, deveriam assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice 1).
A devolutiva aos responsáveis foi realizada logo após o término do
exame, ficando o pesquisador com o compromisso de entregar os resultados
impressos dos exames realizados com a criança ao término deste estudo.
Os participantes do presente estudo foram classificados em dois grupos:
 Grupo Experimental (GE): formado por crianças usuárias de IC.
 Grupo Controle (GC): crianças sem alterações auditivas.

4.1.1 Grupo Experimental

A população desta pesquisa foi formada por 868 pacientes regularmente
matriculados e acompanhados pelo Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) da Universidade de
São Paulo (USP) - Campus Bauru.
Para a composição da amostra do GE foram observados os seguintes
critérios de inclusão:
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 ausência de doenças psiquiátricas e psicológicas conhecidas;
 deficiência auditiva sensorioneural severa/profunda bilateral;
 idade entre sete e 11 anos e 11 meses;
 usuários de IC;
 utilização da estratégia de codificação de fala ACE;
 mínimo de 24 meses de uso do dispositivo;
 inserção total dos eletrodos na cóclea;
 apresentação de média dos limiares auditivos em campo livre nas
frequências 500, 1000, 2000 e 4000 Hz até 25 dB.
 língua portuguesa como primeira língua;
 categoria de audição seis1;
 categoria de linguagem quatro2;
 retorno agendado para acompanhamento anual ou semestral com a
equipe do CPA dentro do tempo estipulado para a coleta de dados da
presente pesquisa.
Com o intuito de estabelecer um padrão e descartar possíveis variáveis

diante de diferentes marcas de IC e estratégias de codificação de fala, optou-se por
determinar quais IC seriam estudados. Para tanto, foram selecionados os usuários
de IC modelo Nucleus 24M, Nucleus 24K ou Nucleus Contour como componente
interno.
Esses dispositivos possuem diferenças no tamanho ou na curvatura do
feixe de eletrodos, sendo o mesmo arranjo de 22 eletrodos. O componente externo
não apresenta diferença em relação aos parâmetros de programação, uma vez que
é o mesmo para os três modelos (COCHLEAR, 1998). O componente externo

1

A categoria de audição seis, de acordo com Geers (1994), é o reconhecimento de palavras em conjunto aberto,
sendo que a criança é capaz de ouvir palavras fora do contexto, extrair informação fonêmica e reconhecer a
palavra somente por meio da audição.
2
A categoria quatro, conforme Bevilacqua, Delgado e Moret (1996), é quando a criança constrói frases de quatro
a cinco palavras, e inicia o uso de elementos como: pronomes, artigos e preposições.
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determinado para esta pesquisa foi o modelo SPRINT com estratégia de codificação
de fala ACE.
As características do IC utilizado pelas crianças do presente estudo
seguem detalhadas no Quadro 6.
Quadro 6 – Características do implante coclear estudado
Características
Número de eletrodos ativos

22

Modo de estimulação

MP1+2

Processador de fala

Sprint

Estratégia de codificação de fala

ACE

Canais/Máximas

12 máximas

Velocidade por canal

1200pps

Faixa de frequência

188 – 7938 Hz

Portanto, a partir da aplicação dos critérios de inclusão na pesquisa foram
selecionadas 20 crianças. O Gráfico 1 expõe os motivos e o número de exclusões
durante a seleção da amostra do GE.

Gráfico 1 – Causas de exclusão e número de pacientes excluídos durante a seleção do GE

4.1.2 Grupo Controle

O grupo controle foi formado por filhos de funcionários e de alunos da
USP – Campus Bauru.
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Para a inclusão das crianças na pesquisa foram criados os seguintes

critérios:
 idade entre sete e 11 anos e 11 meses;
 ausência de histórico de intercorrências na gravidez ou perinatal;
 ausência de doenças neurológicas, psiquiátricas e psicológicas
conhecidas;
 ausência de histórico otológico recorrente;
 ausência de queixas quanto ao desenvolvimento da linguagem;
 ausência de dificuldades escolares;
 limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade bilateralmente;
 apresentação de resultados dentro dos padrões de normalidade no
teste Dicótico de Dígitos (PEREIRA; SCHOCHAT, 1997).
Jerger e Musiek (2000) propõem a utilização de um teste dicótico como
triagem, descartando uma possível alteração no processamento auditivo.
Sendo assim, foram incluídas no grupo controle todas as crianças que
apresentaram um total de no mínimo 90% de acertos no teste (SANTOS, 1998).
O histórico de cada criança foi coletado por meio de conversa espontânea
com os seus responsáveis. Foram utilizados pontos de direcionamento quanto à
gravidez, ao desenvolvimento neuropsicomotor, ao histórico otológico, à linguagem,
e à leitura e escrita.
A partir da aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionadas e
avaliadas 20 crianças. Não foi necessária a exclusão de nenhuma criança, pois
todas se encaixaram nos critérios de seleção desta pesquisa.

4.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

4.2.1 Local e equipamentos
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As avaliações realizadas neste trabalho ocorreram nas dependências do
Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC) da Universidade de São Paulo (USP) - Campus Bauru.
Os testes foram aplicados em cabina tratada acusticamente com
dimensões de 1,5 m x 2 m.
A calibração do campo livre, dos fones TDH39-P e do audiômetro
MIDIMATE 622 encontravam-se regularmente de acordo com as normas IEC-NBR
60645.

4.2.2 Avaliações da etapa de seleção das amostras

4.2.2.1 Grupo experimental

As avaliações para a seleção do grupo experimental foram analisadas a
partir dos dados descritos no prontuário único do paciente, sendo elas:
 Audiometria em campo livre: foi realizada uma pesquisa do limiar
auditivo nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. As caixas de som
estavam acopladas ao audiômetro e na altura da cabeça do paciente, a
uma distância de 60 cm e a 0º azimute;
 Categorias de audição e linguagem: essas avaliações foram
realizadas

pelos

profissionais

fonoaudiólogos

do

setor

e

eram

confirmadas pelo pesquisador no momento da realização dos testes de
resolução temporal.

4.2.2.2 Grupo controle

Foram realizados os seguintes procedimentos para a seleção do grupo
controle:
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 Inspeção da orelha externa: buscou-se verificar a existência de corpo
estranho e/ou excesso de cerúmen no meato acústico externo das
crianças.
 Audiometria tonal limiar: em cabine acústica foi realizada a pesquisa
do limiar auditivo das crianças do grupo controle, nas frequências de 250,
500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz, com intuito de verificar se
o limiar auditivo, de ambas as orelhas, encontravam-se dentro dos
padrões de normalidade, ou seja, iguais ou inferiores a 15 dBNA, de
acordo com Silman e Silverman (1997).
 Audiometria em campo livre: foi realizada uma pesquisa do limiar
auditivo nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. As caixas de som
estavam acopladas ao audiômetro e na altura da cabeça do paciente, a
uma distância de 60 cm e a 0º azimute.
 Medidas

de

imitância

acústica:

buscou-se

por

meio

desse

procedimento verificar quaisquer comprometimentos de orelha média do
grupo controle, que poderiam interferir nos resultados da pesquisa, assim
como a presença do reflexo acústico contralateral nas frequências de 500,
1000, 2000 e 4000 Hz. Utilizou-se o imitanciômetro AZ-7, seguindo
normas de calibração ISO – 389.
 Teste Dicótico de Dígitos: o teste Dicótico de Dígitos é disponibilizado
em CD. É composto por 20 pares de vocábulos representando dígitos. Na
tarefa dicótica é solicitado que o paciente repita verbalmente todos os
números ouvidos independentemente da ordem, conforme orientam as
autoras Pereira e Schochat (1997) (Anexo 2).

4.2.3 Testes de resolução temporal

Para avaliar o desenvolvimento da habilidade de resolução temporal foi
utilizado um protocolo de investigação composto por dois testes comportamentais
disponibilizados em CD: Random Gap Detection Test (RGDT) desenvolvido por
Keith (2000) e o teste Gaps In Noise (GIN) desenvolvido por Musiek et al. (2005).
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No teste RGDT foram utilizadas as faixas Subtest 1, 2 e 5,
correspondentes aos estímulos de tom puro nas frequências de 500, 1000, 2000 e
4000 Hz.
No teste GIN foram utilizadas apenas as faixas testes 1 e 2, tendo como
base o estudo de Samelli (2005), que demonstrou a ausência de diferenças
significativas no desempenho de sujeitos nas faixas teste 1, 2, 3 e 4, sem efeito de
aprendizagem ou de cansaço entre uma faixa e outra. A autora encontrou evidências
de que a utilização de somente duas faixas do teste não interfere nos resultados
obtidos e, dessa maneira, torna-se possível reduzir o tempo de aplicação.
A aplicação dos testes aconteceu em campo livre a 0º azimute e a 60 cm
da caixa de som de onde o estímulo foi apresentado, uma vez que para os usuários
de IC não é possível a utilização de fone supra-aural com o dispositivo ligado.
Também, a aplicação do teste GIN, que é realizada monoaural, deu-se binaural nas
crianças do grupo controle.
Foi realizada audiometria em campo livre nas crianças pertencentes ao
GE com finalidade de obter os limiares tonais nessa situação. A média foi calculada
entre as frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.
Os limiares médios encontrados no GE variaram entre 20 e 25 dBNA.
Dessa forma o valor de apresentação do sinal foi fixado em 40 dBNA acima do limiar
auditivo obtido em campo livre de cada paciente, para que não fosse extrapolado os
valores padronizados em pesquisas realizadas no CPA do HRAC/USP para usuários
de IC.
Frederigue (2006) realizou uma pesquisa com crianças de 7 a 11 anos e
11 meses, usuárias de IC em campo livre com dois testes temporais, o Teste de
Padrões de Frequência (TPF) e o Teste de Padrões de Duração (TPD). Utilizou
como parâmetros 40dBNS e 30dBNS como divisor de grupos na aplicação dos
testes, uma vez que definiu como limite para cada grupo 60dBNA nesta situação.
Referente aos diferentes níveis de sensação aplicados em sua pesquisa, concluiu
que não houve diferença estatisticamente significante nos resultados entre esses
dois grupos.
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O RGDT e o teste GIN foram aplicados no mesmo dia com um intervalo

de tempo entre eles, para que efeitos do primeiro teste não interferissem nos
resultados do segundo. Para todas as crianças seguiu-se a mesma ordem de
apresentação, inicialmente com o RGDT e, em seguida, com o teste GIN. As
respostas dos pacientes foram anotadas na folha de resposta dos próprios testes
(Anexos 3 e 4).
Os dispositivos dos usuários de IC foram ligados e programados na
estratégia de codificação de fala usual e com o mapeamento do último retorno, para
que as crianças estivessem familiarizadas com o programa.

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foi utilizado o teste não paramétrico Mann Whitney para comparar as
seguintes variáveis entre o GE e o GC: cada uma das frequências pesquisadas e a
média geral das frequências no RGDT, e cada uma das listas aplicadas e a média
no teste GIN.
O teste Mann Whitney foi utilizado também para verificar se houve
influência das orelhas (OD x OE) avaliadas e dos sexos (M x F) nos resultados no
RGDT e no teste GIN do GE.
O teste paramétrico t de Student para dados independentes foi utilizado
para verificar a influência do sexo (M x F) nos resultados no RGDT e no teste GIN do
GC.
O Coeficiente de Correlação de Pearson foi aplicado para verificar as
seguintes correlações no GE: a média do RGDT com a idade cronológica e com o
tempo de uso do IC, e a média no teste GIN com a idade cronológica e com o tempo
de uso do IC. No GC: a média do RGDT com idade cronológica e a média do GIN
com a idade cronológica.
O Coeficiente de Correlação de Pearson foi utilizado, também, para
verificar a correlação entre os testes GIN e RGDT do GC.
Em todos os testes o nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05).

5 RESULTADOS
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Os resultados foram divididos em quatro itens: Grupo Experimental (GE),
Grupo Controle (GC), comparação entre os dois grupos e comparação entre os dois
testes no GC.
Os dados do histórico e dos resultados nos testes de cada criança
participante desta pesquisa estão expostos nos Apêndices 2 e 3.

5.1 GRUPO EXPERIMENTAL

A Tabela 1 apresenta a média, o desvio padrão, a mediana, o mínimo e o
máximo da idade e do tempo de uso do IC por orelha implantada e por sexo do GE.
Tabela 1 – Dados descritivos em meses da idade, tempo de uso do IC por orelha
implantada e por sexo do GE (n=20)

Grupo
n=20
Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

110,15
15,72
109,50
84
131

Idade (meses)
Orelha
Sexo
OD
OE
M
F
n=13
n=7
n=9
n=11
107,23 115,57 110,78 109,64
17,64
10,37
13,59
17,92
108
111
109
111
84
102
88
84
131
131
131
131

Tempo de uso do IC (meses)
Orelha
Sexo
Grupo
OD
OE
M
F
n=20
n=13
n=7
n=9
n=11
78,15
77,50 81,14 78,56 77,82
16,13
16,94 16,06 16,02 16,99
73,50
77
74
74
69
54
54
64
55
54
107
99
107
107
99

A Tabela 2 apresenta as medidas descritivas dos limiares de detecção de
gap encontrados no RGDT por frequência (500, 1000, 2000 e 4000 Hz) e a média
das frequências (500–4000 Hz) do GE.
Tabela 2 – Limiares de detecção de gap (ms) do RGDT do GE (n = 20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

500Hz
69,25
52,00
55,00
15,00
200,00

Limiares de detecção de gap (ms)
1000Hz 2000Hz 4000Hz 500-4000Hz
72,50
67,00
87,75
74,13
53,00
49,00
79,00
51,00
60,00
50,00
50,00
54,00
15,00
15,00
15,00
16,25
200,00 150,00 300,00
172,50
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A Tabela 3 apresenta as medidas descritivas da média dos limiares de

detecção de gap do RGDT encontrados por orelha e por sexo do GE. Destacam-se
na Tabela 3 os limiares médios do sexo feminino que são maiores que o dobro dos
limiares do grupo masculino.
Tabela 3 – Medidas descritivas dos limiares médios de detecção de gap (ms) do RGDT
detalhados por orelha e por sexo do GE (n = 20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Limiares médios de detecção de gap (ms)
Orelha
Sexo
OD
OE
M
F
n=13
n=7
n=9
n=11
81,15
61,07
42,08
100,34
52,14
50,86
24,02
53,44
80
33,75
33,75
125
16,25
23,75
16,25
17,50
172,5
137,5
82,5
172,5

A Tabela 4 expõe a correlação da média dos valores de gap das
frequências (500–4000 Hz) do RGDT com a idade e com o tempo de uso do IC do
GE. Destaca-se na Tabela que não há correlação dos valores de gap encontrados
no RGDT com a idade e com o tempo de uso do IC. O valor negativo de r indica
valores inversamente proporcionais entre as variáveis.
Tabela 4 – Valores de p e de r obtidos na análise de correlação dos limiares de gap (ms) do
RGDT com a idade e com o tempo de uso do IC do GE (n=20)
r

p

Idade

-0,373

0,116

Tempo de uso do IC

-0,422

0,072

* p≤0,05: estatisticamente significante

A Tabela 5 expõe o nível de significância dos limiares de gap das
frequências do RGDT (500–4000 Hz) entre as orelhas implantadas e entre os sexos
no GE. Destaca-se a significância do valor de p na comparação entre os sexos.
Tabela 5 – Valores de p obtidos na comparação dos limiares de detecção de gap do RGDT
entre as orelhas e entre os sexos do GE (n=20)
p
Orelha (OD x OE)

0,374

Sexo (M x F)

0,027*

* p≤0,05: estatisticamente significante
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A Tabela 6 apresenta as medidas descritivas dos limiares de detecção de
gap encontrados no teste GIN em cada lista aplicada (L1 e L2) e a média das listas
(L1 + L2) do GE. Ressalta-se que apenas quatro das 20 crianças realizaram o teste.
Tabela 6 – Limiares de detecção de gap (ms) do teste GIN do GE (n=4)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Limiares de detecção de gap (ms)
L1
L2
L1 + L2
12,5
11,75
12,12
2,89
2,36
2,53
12,50
11
11,75
10
10
10
15
15
15

A Tabela 7 apresenta as medidas descritivas da média dos limiares de
detecção de gap do GIN encontrados por orelha e por sexo do GE. Observa-se que
apenas quatro das 20 crianças realizaram o teste.
Tabela 7 – Limiares médios de detecção de gap (ms) do GIN detalhados por orelha e sexo
do GE (n = 4)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Limiares médios de detecção de gap (ms)
Orelha
Sexo
OD
OE
M
F
n=2
n=2
n=2
n=2
11,75
12,5
12,5
11,75
2,47
3,54
3,54
2,47
11,75
12,5
12,5
11,75
10
10
10
10
13,50
15
15
13,50

A Tabela 8 expõe a correlação da média dos limiares de gap das listas
(L1 + L2) do teste GIN com a idade e com o tempo de uso do IC do GE. Nota-se que
não há correlação dos valores de gap encontrados no teste GIN com a idade e com
o tempo de uso do IC. O valor negativo de r indica valores inversamente
proporcionais entre as variáveis idade e tempo de uso do IC no GE.
Tabela 8 – Valores de p e de r obtidos na análise de correlação dos limiares de gap (ms)
do teste GIN com a idade e com o tempo de uso do IC do GE (n=4)
r

p

Idade

-0,033

0,966

Tempo de uso do IC

-0,423

0,577

* p≤0,05: estatisticamente significante
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A Tabela 9 expõe o nível de significância da média dos limiares de gap

das listas (L1 + L2) do teste GIN entre as orelhas implantadas e entre os sexos no
GE. Destaca-se a não significância do valor de p na comparação entre os sexos e
entre orelhas.
Tabela 9 – Valores de p obtidos na comparação dos limiares de detecção de gap (ms) do
teste GIN entre as orelhas e entre os sexos do GE (n=4)
p
Orelha (OD x OE)

0,667

Sexo (M x F)

0,667

* p≤0,05: estatisticamente significante

5.2 GRUPO CONTROLE

A Tabela 10 apresenta a média, o desvio padrão, a mediana, o mínimo e
máximo da idade em meses por sexo do GC.
Tabela 10 – Dados descritivos da idade, em meses, por sexo do GC (n=20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Idade (meses)
Sexo
Grupo
M
F
n=20
n=12
n=8
110,95 112,58 108,50
11,68
13,22
9,17
114
118
108,50
87
87
98
133
133
119

A Tabela 11 apresenta as medidas descritivas dos limiares de detecção
de gap encontrados no RGDT por frequência (500, 1000, 2000 e 4000 Hz) e a média
das frequências (500–4000Hz) do GC.
Tabela 11 – Limiares de detecção de gap (ms) no RGDT do GC (n=20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

500Hz
18,9
14,99
15
2
60

Limiares de detecção de gap (ms)
1000Hz 2000Hz 4000Hz 500-4000Hz
15,75
21,1
19,35
18,77
12,49
14,23
12,86
12,29
10
25
15
19
5
2
2
3,5
50
50
50
52,5
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A Tabela 12 apresenta as medidas descritivas da média dos limiares de
detecção de gap do RGDT por sexo do GC. Observam-se na Tabela os maiores
limiares do sexo feminino quando comparados ao masculino.
Tabela 12 – Limiares médios de detecção de gap (ms) do RGDT detalhados por
sexo do GC (n = 20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Limiares médios de detecção de gap (ms)
Sexo
M
F
n=12
n=8
15,46
23,75
10,26
14,05
13,38
22,5
3,5
8,75
40
52,50

A Tabela 13 expõe a correlação da média dos valores de gap das
frequências (500–4000 Hz) do RGDT com a idade do GC. Destaca-se a não
correlação da idade com os valores médios do RGDT. O valor negativo de r indica
valores inversamente proporcionais entre as variáveis.
Tabela 13 – Valores de p e de r obtidos na análise de correlação dos limiares de gap (ms)
do RGDT com a idade do GC (n=20)

Idade

r

p

-0,124

0,603

* p≤0,05: estatisticamente significante

A Tabela 14 expõe o nível de significância dos limiares de gap das
frequências do RGDT (500–4000 Hz) entre os sexos do GC. O valor de p não
demonstrou significância entre as variáveis.
Tabela 14 – Valores de p obtidos na comparação dos limiares de detecção de gap do RGDT
entre os sexos do GC (n=20)
p
Sexo (M x F)

0,143

* p≤0,05: estatisticamente significante

A Tabela 15 apresenta as medidas descritivas dos limiares de detecção
de gap encontrados no teste GIN em cada lista aplicada (L1 e L2) e a média das
listas (L1 + L2) do GC.
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Tabela 15 – Limiares de detecção de gap (ms) do teste GIN do GC (n=20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Limiares de detecção de gap (ms)
L1
L2
L1 + L2
6,26
6
6,13
1,62
1,03
1,27
6
6
6
4
4
4,5
10
8
9

A Tabela 16 apresenta as medidas descritivas da média dos limiares de
detecção de gap do GIN encontrados por sexo do GC.
Tabela 16 – Limiares médios de detecção de gap (ms) do GIN detalhados por sexo do GC
(n = 20)

Média
dp
Mediana
Mínimo
Máximo

Limiares médios de detecção de gap (ms)
Sexo
M
F
n=12
n=8
6,38
5,75
1,42
0,85
6
6
4,5
4,5
9
7

A Tabela 17 expõe a correlação da média dos limiares de gap das listas
(L1 + L2) do teste GIN com a idade do GC. Nota-se a não correlação do valor de p
entre as variáveis analisadas. Observa-se também o valor positivo de r.
Tabela 17 – Valores de p e de r obtidos na análise de correlação dos limiares de gap (ms)
do teste GIN com a idade do GC (n=20)

Idade

r

p

0,156

0,512

* p≤0,05: estatisticamente significante

A Tabela 18 apresenta o nível de significância da média dos limiares de
gap das listas (L1 + L2) do teste GIN na comparação entre os sexos do GC.
Destaca-se a não significância do valor de p na comparação entre os sexos do
grupo pesquisado.
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Tabela 18 – Valores de p obtidos na comparação dos limiares de detecção de gap (ms) do
teste GIN entre os sexos do GC (n=20)
p
Sexo (M x F)

0,279

* p≤0,05: estatisticamente significante

5.3 GRUPO EXPERIMENTAL x GRUPO CONTROLE

A Tabela 19 expõe o valor de p na comparação dos limiares de detecção
de gap do teste RGDT entre o GE x GC. Observa-se na Tabela 19 o valor de p
estatisticamente significante em todas as frequências analisadas, assim como na
média das frequências do RGDT na comparação dos resultados entre os grupos.
Tabela 19 – Comparação dos limiares de detecção de gap (ms) do RGDT entre o GE (n=20)
e o GC (n=20)
p
500Hz

<0,001*

1000Hz

<0,001*

2000Hz

<0,001*

4000Hz

<0,001*

500-4000Hz

<0,001*

* p≤0,05: estatisticamente significante

A Tabela 20 expõe o valor de p na comparação dos limiares de detecção
de gap do teste GIN entre o GE x GC. Observa-se o valor de p estatisticamente
significante em cada uma das listas pesquisadas assim como na média dos limiares
das duas listas. Destaca-se que o número de crianças em cada grupo é
diferenciado.
Tabela 20 – Comparação dos limiares de detecção de gap (ms) do teste GIN entre o GE
(n=4) e o GC (n=20).
p
L1
0,002*
L2
0,001*
L1 + L2 0,001*
* p≤0,05: estatisticamente significante
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5.4 RGDT x GIN

A Tabela 21 expõe a correlação entre a média dos valores das
frequências (500 – 4000Hz) do RGDT com a média das listas (L1 + L2) do teste GIN
no GC. Ressalta-se a não correlação dos valores de gap encontrados. Não foi
aplicado o Coeficiente de Correlação de Pearson entre os testes do GE devido ao
número desigual de crianças que realizaram cada um dos testes (RGDT (n=20) e
GIN (n=4)).
Tabela 21 – Valores de p e de r obtidos na análise de correlação dos limiares de gap (ms)
do teste GIN (n=20) com o RGDT (n=20) do GC

RGDT x GIN

r

p

0,178

0,453

* p≤0,05: estatisticamente significante
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Discussão

73

6 DISCUSSÃO

Neste capítulo as discussões dos resultados estão divididas em quatro
itens: Grupo Experimental (GE), Grupo Controle (GC), Grupo Experimental x Grupo
Controle e RGDT x GIN.
Com intuito de primar pela clareza do texto e torná-lo menos redundante,
os testes estão discutidos, sequencialmente, em cada um dos itens.

6.1 GRUPO EXPERIMENTAL

Na literatura atual, tanto nacional quanto internacional, não foram
encontrados estudos referindo a aplicação do RGDT em campo livre, assim como
não foram encontrados estudos com a aplicação do teste na população de usuários
de implante coclear.
Contudo, o Quadro 5 exibe nove estudos com tarefas de detecção de gap
na população de usuários de implante coclear. Nos estudos, os adultos constituem a
população pesquisada, e em sua grande maioria são pós-linguais. Nos referidos
trabalhos também não há concordância entre as pesquisas quanto aos parâmetros
utilizados para a aplicação dos testes.
No entanto, não é possível estabelecer uma relação entre a literatura
estudada e os resultados encontrados nesta pesquisa, tendo em vista que não há
padronização do RGDT em campo livre, e nem a aplicação do teste com a
população de implantados.
Foi encontrada apenas a pesquisa de Daniels e Musiek (2009) que
aplicou o teste GIN em campo livre em adultos pós-linguais usuários de IC. Os
limiares encontrados pelos autores quando aplicaram o GIN a 50 dBNS foi de 8,79
ms e 17,60 ms a 30 dBNS.
Na presente pesquisa foi aplicado o mesmo teste a 40 dBNS, intensidade
intermediária a utilizada pelos autores do estudo citado anteriormente, e obteve-se
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como resultado limiares do GE com valores de 12,12 ms, também intermediários aos
encontrados.
Das 20 crianças do GE apenas quatro delas conseguiram realizar o teste
GIN. No entanto, o pesquisador descartou a variável da não compreensão da tarefa,
tendo em vista que as instruções eram dadas previamente com exemplos a viva voz,
durante o treinamento com a criança.
Pode-se observar que o não cumprimento do teste deu-se pelo fato do
teste GIN apresentar limiares de detecção de gap de no máximo 20 ms e as
crianças apresentarem, possivelmente, limiares superiores a esses valores.
Questiona-se se o teste apresentasse limiares com maiores intervalos de gap a
detecção e o grau de significância dos resultados seriam maiores.
Convém também analisar o marcador do teste GIN, que pode ter
contribuído para os piores limiares das crianças do GE ou até mesmo a não
realização do teste por algumas crianças. Moore e Glasberg (1998) relacionam a
dificuldade dos usuários de IC em realizar tarefas de detecção de gap com
marcadores de ruído, devido as flutuações do sinal, que acabam se estendendo e se
confundindo com o intervalo de gap, aumentando o campo dinâmico sonoro e
mascarando o intervalo de silêncio detectado pelo implantado.
Na literatura estudada não foram encontradas pesquisas utilizando o
RGDT e o teste GIN na população de crianças usuárias de IC, nem sua aplicação
em campo livre ou em situação monoaural.
A fim de verificar a correlação da idade com os limiares de detecção de
gap no RGDT e no teste GIN foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson.
As Tabelas 4 e 8 demonstram não haver correlação da idade com os
limiares de detecção de gap do RGDT (p=0,116) e do teste GIN (p=0,966) do GE.
Isto é, com o aumento da idade não houve melhora significante nos limiares de
detecção de gap dos testes aplicados.
Pesquisas nacionais expostas no Quadro 2 (BARRETO; MUNIZ;
TEIXEIRA, 2003; DIAS, 2004; MUNIZ et al., 2007) utilizando o RGDT e no Quadro 4
(PEREZ; PEREIRA, 2010; AMARAL; COLELLA-SANTOS, 2010) utilizando o GIN,
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ressaltam não ter encontrado correlação entre as idades e o limiar de detecção de
gap.
Ressalta-se que os pesquisadores dos estudos dos Quadros 2 e 4
aplicaram os testes em crianças sem alterações auditivas, com o uso de fones
supra-aurais e em intensidade mais confortável para cada criança. Desse modo, os
resultados da correlação da idade e do limiar de gap destes estudos confirmam os
achados do GE do presente estudo.
Os achados do GE corroboram também com o GC desta pesquisa, pelo
fato de não encontrar diferenças significantes na correlação da idade com os
limiares de gap do RGDT e do teste GIN.
É ainda importante destacar que não existem na literatura atual estudos
correlacionando a idade cronológica e os limiares de gap no RGDT ou no teste GIN
com a população usuária de IC.
Diante do exposto, observa-se que em crianças usuárias de IC os limiares
de detecção de gap obtidos no RGDT e no GIN não são afetados pela idade.
O teste t de Student foi utilizado para verificar a influência dos sexos com
os limiares de gap do RGDT e do teste GIN no GE.
A Tabela 5 apresenta o valor de p=0,027, estatisticamente significante na
comparação dos sexos com os valores do RGDT, em que as crianças do sexo
masculino apresentaram limiares médios de 42,08 ms e do sexo feminino de 100,34
ms.
Cinco estudos do Quadro 2 (BARRETO; MUNIZ; TEIXEIRA, 2004; MUNIZ
et al., 2007; BALEN et al., 2009a; BALEN et al., 2009b; SILVA et al., 2009) não
encontraram significância entre o desempenho dos sexos no RGDT.
O achado do GC da atual pesquisa também não encontrou diferenças
significantes entre os sexos ao aplicar o RGDT. Entretanto, o sexo masculino
apresentou uma tendência de melhores limiares de gap.
A significância dos valores da variável sexo com os limiares de gap do
RGDT são contrários aos achados da literatura do Quadro 2, assim como do GC
desta pesquisa.
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Descarta-se o fato da idade e do tempo de uso do IC terem contribuído

para melhores limiares de gap no RGDT do sexo masculino, pois eles se encontram
próximos das crianças do sexo feminino, como se pode ver na Tabela 1.
A Tabela 9 apresenta o valor de p=0,667 não significativo ao comparar o
limiar de detecção de gap dos sexos do GE no teste GIN.
O Quadro 4 apresenta quatro estudos (BALEN et al., 2009a; SILVA et al.
2009; PEREZ; PEREIRA, 2010; AMARAL; COLELLA-SANTOS, 2010) com o teste
GIN nos quais não foram encontradas diferenças significantes entre a variável sexo
e os limiares de detecção de gap.
O GC desta pesquisa também não encontrou diferença significante dos
limiares de gap do GIN entre os sexos.
Convém ressaltar que os estudos dos Quadros 2 e 4 aplicaram os testes
em crianças sem alterações auditivas, com o uso de fones supra-aurais e em
intensidade mais confortável para cada criança.
É importante destacar que apenas quatro crianças do GE realizaram o
teste GIN, assim, a não significância apresentada nesses testes pode estar
relacionada com o tamanho da amostra.
Na literatura atual não existem estudos correlacionando a variável sexo
com os limiares de gap do RGDT ou do teste GIN na população usuária de IC.
Aplicou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson para correlacionar o
tempo de uso do IC com os limiares de gap do RGDT e do teste GIN. Observou-se
que não houve correlação entre o tempo de uso do IC e os limiares obtidos no
RGDT (p=0,072) e no teste GIN (p=0,577).
A não correlação entre as variáveis pode estar

associada às

características de programação do IC, principalmente aquelas relacionadas com a
velocidade do pulso do sinal, em que os 1200 pps do IC das crianças do GE já
estariam sendo processadas e facilmente decodificadas pelo sistema nervoso
auditivo aos quatro anos e meio de uso do dispositivo.
Surge desse modo, um novo questionamento: com o aumento gradativo
das variáveis responsáveis pela velocidade das informações no IC haveria melhora
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na detecção de gap e, consequentemente, uma melhor habilidade de resolução
temporal?
O desempenho das orelhas do GE que também foi pesquisado a fim de
verificar sua influência no RGDT e no teste GIN, apontou que o valor de p das
Tabelas 5 e 9 não relataram significância entre as orelhas nos testes de detecção de
gap.
Destaca-se que a presente pesquisa fez a comparação entre as orelhas a
partir dos resultados de cada criança, ou seja, uma orelha para cada criança.
Entretanto, a literatura apresenta dados de comparação entre as orelhas avaliadas
do mesmo sujeito.
Nas pesquisas com adultos, sem alterações auditivas, realizadas por
Brown e Nichols (1997) e Zatorre e Belin (2011) foram encontradas melhores
respostas quando o estímulo foi apresentado na orelha direita. Em contrapartida, os
achados de Efron et al. (1985) e Samelli e Schochat (2008) não encontraram
diferenças significantes entre as orelhas em tarefas de detecção de gap.
Em crianças sem alterações auditivas, Shinn, Chermak e Musiek (2009)
encontraram valores semelhantes entre as orelhas pesquisadas no teste GIN,
corroborando com os achados desta pesquisa.
Os autores sugerem que a ausência da diferença entre as orelhas se
deve ao desenvolvimento relativamente cedo e simétrico dos processos auditivos.
Baran e Musiek (1999) também relatam que em testes aplicados
monoaurais há grande participação das vias ipsi e contralaterais, resultando em
desempenho semelhante entre as orelhas.

6.2 GRUPO CONTROLE

Os limiares de detecção de gap do RGDT (18,77 ms) e do teste GIN (6,13
ms) desta pesquisa apresentam valores de gap maiores do que os dos estudos do
Quadros 1 e 2 do RGDT e dos estudos dos Quadros 3 e 4 do teste GIN.
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Contudo, vale destacar que nas pesquisas citadas nos Quadros 1, 2, 3 e

4, os testes foram aplicados com fone supra-aural, e na presente pesquisa eles
foram realizados em campo livre, ressaltando-se ainda que a diferença de
intensidade utilizada para a apresentação dos testes não é a mesma.
Acredita-se que os maiores limiares de gap do GC deste estudo estejam
relacionados ao fato dos testes serem apresentados em campo livre, onde o som
encontra barreiras, perdendo energia no campo e no corpo da própria criança, até
chegar ao ouvido.
Também, o fato do teste ter sido apresentado em menor intensidade
sonora pode causar uma diminuição na resolução fina do som.
Estudos (GIRAUDI-PERRY et al., 1982; FITZGIBBONS; WIGHTMAN,
1982; NELSON; TOMAS, 1997) descrevem que a intensidade de apresentação do
sinal em testes de detecção de RGDT está diretamente relacionada ao número de
disparo das fibras auditivas, e que pouca intensidade de estimulação utilizada pode
ser insuficiente para detectar o real intervalo de gap de cada indivíduo.
Na presente pesquisa, a fim de verificar a correlação da idade com os
limiares de detecção de gap no RGDT e no teste GIN foi aplicado o Coeficiente de
Correlação de Pearson.
As Tabelas 13 e 17 demonstram a não correlação da idade com os
limiares de detecção de gap do RGDT e do teste GIN do GC. Isto é, com o aumento
da idade não houve variações significantes dos limiares de detecção de gap dos
testes aplicados.
Pesquisas nacionais expostas no Quadro 2 (BARRETO; MUNIZ;
TEIXEIRA, 2003; DIAS, 2004; MUNIZ et al., 2007) utilizando o RGDT e pesquisas
expostas no Quadro 4 (PEREZ; PEREIRA, 2010; AMARAL; COLELLA-SANTOS,
2010) utilizando o GIN, ressaltam não ter encontrado correlação entre as idades e o
limiar de detecção de gap.
Já na pesquisa de Shinn, Chermak e Musiek (2009), com crianças de 7
anos de idade, verifica-se a presença de limiares de detecção de gap no teste GIN
idêntico ao dos adultos.
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Os achados desta pesquisa sugerem que os limiares de detecção de gap
não são afetados pela diferença da idade em crianças de 7 a 11 anos e 11 meses de
idade.
O teste t de Student foi utilizado para avaliar a influência dos sexos no
RGDT e no teste GIN do GC. As Tabelas 14 e 18 demonstram que não houve
diferença estatisticamente significante no desempenho das crianças em relação ao
sexo.
Cinco estudos do Quadro 2 (BARRETO; MUNIZ; TEIXEIRA, 2004; MUNIZ
et al., 2007; BALEN et al., 2009a; BALEN et al., 2009b; SILVA et al., 2009) não
encontraram significância entre o desempenho dos sexos no RGDT e, no Quadro 4,
quatro estudos (BALEN et al., 2009a; SILVA et al. 2009; PEREZ; PEREIRA, 2010;
AMARAL; COLELLA-SANTOS, 2010) com o teste GIN não encontraram diferenças
significantes entre a variável sexo e os limiares de detecção de gap, corroborando
com a presente pesquisa.

6.3 GRUPO EXPERIMENTAL x GRUPO CONTROLE

Aplicou-se o teste não paramétrico Mann Whitney a fim de comparar os
limiares de gap entre os grupos pesquisados em cada uma das frequências e na
média das frequências do RGDT, e em cada uma das listas e na média das listas do
teste GIN.
Observa-se nas Tabelas 19 e 20 diferenças estatisticamente significantes
entre o GE e o GC nas análises dos limiares de gap em cada uma das frequências e
na média das frequências no RGDT, e em cada uma das listas e na média das listas
do teste GIN.
Um fator que pode ter contribuído para os piores limiares de detecção de
gap do GE foram os maiores limiares auditivos deste grupo, visto que Musiek e
Lamb (1999) destacam que função auditiva central pode ser influenciada pelo limiar
auditivo do paciente e que qualquer alteração na função auditiva pode ocasionar
uma falha no processo de recepção da mensagem ouvida.
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Pesquisas (FITZGIBBONS; WIGHTMAN, 1982; NELSON; TOMAS, 1997)

ressaltam que os limiares de detecção de gap em sujeitos com perda auditiva são
maiores quando comparados com sujeitos sem alteração auditiva, mesmo quando o
nível de sensação do estímulo é o mesmo para as duas populações.
Ainda Lent (2001) refere que o primeiro processo temporal do som
realizado pelo sistema auditivo estaria sendo realizado nas unidades sensoriais ao
longo da membrana basilar e que alterações cocleares poderiam causar falhas na
redundância do sinal dificultando a detecção dos gaps.
No GE o mecanismo coclear é totalmente dependente de um dispositivo
eletrônico que recebe, codifica e estimula de forma particular o nervo auditivo, assim
como possui características próprias de processamento do sinal ao longo do tempo.
Busby e Clark (1999) destacam que baixos limiares de detecção de gap
podem ser decorrentes das taxas de pulso programadas no implante coclear. O
intervalo entre os pulsos são maiores em baixas taxas de estimulação levando a
uma distorção do sinal e incertezas no processamento dos pequenos sinais
temporais dos gaps. Em contrapartida, os limiares de gaps poderiam ser piores em
altas taxas de estimulação, pois o intervalo do tempo interpulso se aproxima do
período refratário das fibras auditivas, resultando em uma pior transmissão do sinal
ao longo do tempo.
O IC das crianças do GE desta pesquisa, como descrito no Quadro 6,
apresentavam uma taxa de pulso do sinal de 1200 pps.
Pesquisas (WILSON et al., 1992; DOBIE; DILLIER, 1985; VANDALI,
2000) com testes de detecção de gap em usuários de IC constataram que taxas de
pulso do sinal, variando entre e 833 e 1000 pps, possibilitariam melhores resultados.
Em contrapartida, autores (WILSON et al., 1997) ao estudarem os
potenciais auditivos intracocleares evidenciaram que taxas de estimulação mais
elevadas, entre 2000 e 4000 pps, têm se mostrado mais fiéis ao modelo acústico
natural.
O que se sabe é que cada estratégia de decodificação da fala apresenta
características únicas de programação e que a taxa de estimulação do sinal é
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diferente para cada uma delas. É necessário também levar em conta a subjetividade
de cada paciente e a programação individual de cada parâmetro do dispositivo.
Diante do exposto, não se pode interpretar a taxa de estimulação do IC
estudado como uma variável que interferiu no desempenho dos testes do GE.
Porém deve-se levar em conta como uma variável em potencial.
Em relação especificamente às pesquisas com usuários de IC, o Quadro
5 apresenta oito estudos que condizem com os achados deste trabalho, os quais
relatam piores limiares de detecção de gap na população de usuários de IC.
Em contrapartida, Shannon (1989) refere em um estudo com adultos
implantados que não houve diferença entre os limiares de detecção de gap
encontrados quando comparado com a literatura. Contudo, o teste utilizado foi
apresentado diretamente no dispositivo eletrônico e não em campo livre.
Destaca-se, ainda, que as pesquisas apresentadas no Quadro 5 foram
realizadas com adultos, em sua na grande maioria pós-linguais, e não apresentaram
concordância quanto aos parâmetros utilizados para a aplicação de cada um dos
testes.
Foi encontrada apenas a pesquisa de Daniels e Musiek (2009) que
aplicou o teste GIN em campo livre em adultos pós-linguais usuários de IC.
Encontraram piores limiares de detecção de gap em usuários de IC ao compararem
com sujeitos sem alterações auditivas.
Outra variável que pode ter contribuído para os maiores limiares de gap
do GE quando comparados ao GC é o modo de apresentação do sinal durante os
testes, pois o GE respondeu para estímulos apresentados monoaurais por fazerem
uso do IC, enquanto o GC respondeu para estímulos apresentados binaurais.
Estudos (STROUSE et al., 1998; OXENHAM, 2000) que visaram
descrever resultados de testes de gap em situações monoaurais e binaurais referem
que os limiares obtidos nestas situações podem ser entendidos como resultados
apresentados por cada orelha independente, e que se a condição de resposta
monoaural estiver disponível, o desempenho auditivo não é afetado por informações
binaurais.
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6.4 RGDT X GIN

Foi aplicado o Coeficiente de Correlação de Pearson para verificar a
correlação entre o RGDT e o teste GIN no GC.
O valor de p obtido no teste de correlação entre o RGDT e o teste GIN do
GC não foi estatisticamente significante, demonstrando que não há correlação entre
os valores obtidos em cada um dos testes.
Visto que os testes aplicados apresentem a mesma finalidade, nota-se
que existem particularidades entre eles.
Existem diferenças entre os testes quanto ao modo de resposta.

No

RGDT solicita-se que a criança, sempre que ouvir os tons responda de forma
motora, apontando com os dedos, se ouviu um ou dois tons. Essa resposta é
realizada em forma de julgamento, ou seja, todas as vezes que o tom é apresentado
algum tipo de resposta é dada pela criança. Sendo assim, mesmo que ela não
consiga reconhecer se escutou um ou dois sons ela tem 50% de chances de acerto.
No teste GIN é solicitado que a criança clique em um botão apenas
quando o intervalo de silêncio é detectado, ou seja, não existe ordem de julgamento
prévio, ou mesmo acerto ao acaso.
Outro fator importante é relatado na pesquisa de Zaidan et al. (2008), em
que relatam que o teste GIN apresenta um grau de sensibilidade e especificidade
maior que o RGDT.
No estudo original do teste GIN, Musiek et al. (2005) relatam 67% de
sensibilidade e 94% de especificidade na aplicação do teste com sujeitos sem
alterações auditivas e sujeitos com envolvimentos neurológicos do sistema nervoso
auditivo central. Os níveis de sensibilidade e especificidade do RGDT não foram
encontrados na literatura estudada.
Nota-se também que nas pesquisas de Balen et al. (2009a), Silva et al.
(2009), bem como nos resultados da presente pesquisa, os limiares de gap
encontrados no RGDT são maiores quando comparados aos limiares de gap
encontrados no teste GIN.
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Ressalta-se que não foi realizada a referida análise no GE, pois o
número de crianças que realizou cada teste é diferente: 20 crianças realizaram o
RGDT e quatro crianças o GIN. Isso se justifica pelo fato de que quando aplicado o
Coeficiente de correlação há a necessidade dos grupos estarem pareados
numericamente.
O motivo pelo qual um pequeno número de crianças usuárias de IC não
ter conseguido realizar o teste GIN pode ser explicado por Moore e Glasberg (1998).
Eles esclarecem que as dificuldades se devem às flutuações do sinal de ruído, que
no caso de usuários de implante coclear se confundem com o gap, aumentando o
campo dinâmico sonoro, mascarando o intervalo de silêncio.
Acredita-se que se no teste GIN houvesse intervalos maiores de gaps
poderiam ser medidos os limiares desta população.

6 CONCLUSÃO
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7 CONCLUSÃO

Os limiares de detecção de gap encontrados em crianças usuárias de IC
foram estatisticamente maiores que os limiares encontrados em crianças da mesma
faixa etária sem alterações auditivas, tanto no RGDT quanto no teste GIN.
Nas amostras estudadas, a idade das crianças de ambos os grupos não
influenciou no desempenho das crianças nos testes de detecção de gap.
Os limiares de detecção de gap das crianças implantadas não foram
influenciados pela orelha em que o estímulo foi apresentado, bem como não foram
influenciados pelo tempo de uso do implante coclear.
No grupo de crianças usuárias de IC observa-se que o sexo masculino
apresentou um desempenho significativamente melhor no teste RGDT quando
comparado ao sexo feminino. Esse resultado não foi encontrado no teste GIN e
também não foi encontrado no grupo de crianças sem alterações auditivas, em
ambos os testes.
Não houve correlação dos limiares de gap entre o RGDT e o teste GIN no
grupo de crianças sem alterações auditivas. A correlação entre os testes do grupo
de crianças usuárias de IC não foi realizada devido ao diferente tamanho da amostra
desse grupo em cada teste.
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma
pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não
será penalizado(a) de forma alguma.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto: Resolução temporal auditiva em crianças usuárias de implante
coclear.
Pesquisador responsável: Fgo. Ademir Antonio Comerlatto Junior
Telefones para contato: (14) 3204 4968
Orientador: Prof. Dr. Orozimbo Alves Costa Filho
Telefone para contato: (14) 3234 2280
A presente pesquisa tem por objetivo verificar a habilidade de resolução
temporal em crianças usuárias de implante coclear multicanal.
Todas as crianças convidadas a fazerem parte desta pesquisa serão submetidas a
uma avaliação da audição. Estas avaliações serão feitas no Centro de Pesquisas
Audiológicas localizado na USP/Bauru. Serão realizados dois exames em cabinas isoladas
acusticamente. Em ambos os exames será solicitado que a criança responda manualmente
para os estímulos sonoros que estiver ouvindo.
Nenhuma das avaliações realizadas causará desconforto ou dor em seu filho(a).
A participação de seu filho(a) na pesquisa deverá ocorrer espontaneamente e o(a)
senhor(a) poderá desistir a qualquer momento da mesma, inclusive sem nenhum motivo,
bastando para isso informar, da maneira que achar mais conveniente, a sua desistência. Por
ser voluntário(a) e sem interesse financeiro, o(a) senhor(a) não terá direito a nenhuma
remuneração. Os dados referentes a seu(sua) filho(a) serão sigilosos e privados, e a
divulgação do resultado visará apenas mostrar os possíveis benefícios obtidos pela
pesquisa em questão, sendo que o(a) senhor(a) poderá solicitar informações durante todas
as fases desta pesquisa, inclusive após a publicação da mesma.

Caso você queira apresentar reclamações em relação a sua participação no
estudo, poderá entrar e contado com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos, da FOB-USP, pelo endereço da Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75
(sala do prédio da Biblioteca, FOB/USP) pelo telefone (14) 3235-8356. Dúvidas em
relação à pesquisa entrar em contato com o pesquisador responsável.
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Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a)
___________________________________________________________________
_, portador(a) da cédula de identidade nº __________________________, após
leitura minuciosa das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus
mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido,
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da
pesquisa proposta.
Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar
desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e
guardadas por força de sigilo profissional (Art. 29 o do Código de Ética do Fonoaudiólogo).

Bauru-SP, ________ de ______________________ de_________ .

_________________________________
Assinatura do responsável

APÊNDICE 2 – Características e resultados individuais das crianças pertencentes ao Grupo Experimental
ID

Idade
(meses)

1

131

Tempo
de IC
(meses)
96

2

102

3

Random Gap Detection Test (RGDT) (ms)

Gaps In Noise (GIN) (ms)

Orelha

ACL
(dB)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

Média

L1

L2

L1+L2

F

OD

25

100

150

150

100

125

-

-

-

64

F

OE

20

100

80

70

300

137,5

-

-

-

126

73

M

OE

20

30

30

30

30

30

-

-

-

4

111

69

F

OE

20

150

200

100

80

132,5

-

-

-

5

84

63

F

OD

20

100

150

150

150

137,5

10

10

10

6

101

64

F

OD

25

150

150

150

150

150

-

-

-

7

96

70

M

OD

25

50

50

50

50

50

-

-

-

8

84

54

F

OD

20

60

60

60

50

57,5

15

12

13,5

9

111

84

F

OD

20

20

15

20

15

17,5

-

-

-

10

109

84

M

OD

20

15

15

15

20

16,25

-

-

-

11

88

55

M

OD

25

60

70

50

150

82,5

-

-

-

12

131

97

M

OD

25

60

80

80

100

80

-

-

-

13

96

69

F

OD

25

200

90

150

250

172,5

-

-

-

14

131

95

F

OD

25

100

100

90

100

97,5

-

-

-

15

124

99

F

OD

25

40

40

25

30

33,75

-

-

-

16

131

99

F

OE

25

40

30

50

50

42,5

-

-

-

17

109

74

M

OE

25

15

20

20

40

23,75

15

15

15

18

120

107

M

OE

20

25

40

25

20

27,5

10

10

10

19

108

65

M

OD

20

30

60

30

20

35

-

-

-

20

110

82

M

OE

25

40

20

25

50

33,75

-

-

-
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Sexo

Legenda: ID – identificação; ACL – audiometria em campo livre
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APÊNDICE 3 – Características e resultados individuais das crianças pertencentes ao Grupo Controle

M

ACL
(dB)
15

500 Hz
15

Random Gap Detection Test (RGDT) (ms)
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
Média
15
25
25
20

Gaps In Noise (GIN) (ms)
L1
L2
L1+L2
6
6
6

2

119

F

10

20

15

25

15

18,75

6

6

6

3

87

M

10

2

5

5

2

3,5

4

6

5

4

125

M

10

5

5

10

10

7,5

8

8

8

5

99

F

10

15

5

30

40

22,5

6

6

6

6

117

F

15

30

5

40

15

22,5

4

5

4,5

7

118

M

10

2

20

30

25

19,25

6

6

6

8

99

F

10

15

10

5

5

8,75

5

4

4,5

9

102

M

15

40

40

40

40

40

10

8

9

10

119

M

10

15

5

5

10

8,75

8

6

7

11

98

M

15

30

20

25

15

22,5

5

6

5,5

12

98

F

10

60

50

50

50

52,5

6

6

6

13

110

F

10

40

30

30

30

32,5

6

6

6

14

111

M

10

15

10

5

10

10

8

8

8

15

119

F

20

20

25

30

20

23,75

6

6

6

16

107

F

10

15

10

5

5

8,75

8

6

7

17

100

M

10

2

10

10

20

10,5

5

5

5

18

121

M

10

15

10

25

15

16,25

8

6

7

19

119

M

10

2

5

2

10

4,75

4

5

4,5

20

133

M

10

20

20

25

25

22,5

6

5

5,5

Sexo

Legenda: ID – identificação; ACL – audiometria em campo livre
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(meses)
118

ID
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ANEXO 2 – Folha de respostas do Teste Dicótico de Dígitos (PEREIRA;
SCHOCHAT, 1997)
Nome:_____________________ Idade: ___________

Data:_____________

TESTE DICÓTICO DE DÍGITOS:

INTEGRAÇÃO BIAURAL

OD

OE

5____4____8____7____
4____8____9____7____
5____9____8____4____
7____4____5____9____
8____9____7____5____
5____7____9____5____
5____8____9____4____
4____5____8____9____
4____9____7____8____
9____5____4____8____
4____7____8____5____
8____5____4____7____
8____9____7____4____
7____9____5____8____
9___7____4____5____
7____8____5____4____
7____5____9____8____
8____7____4____9____
9____4____5____7____
8____4____7____9____

ATENCÃO
DIRECIONADA À
DIREITA

ATENÇÃO
DIRECIONADA À
ESQUERDA

OD

OE

OD

OE

5, 4
4, 8
5, 9
7, 4
8, 9
5, 7
5, 8
4, 5
4, 9
9, 5
4, 7
8, 5
8, 9
7, 9
9, 7
7, 8
7, 5
8, 7
9, 4
8, 4

8, 7
9, 7
8, 4
5, 9
7, 5
9,5
9, 4
8, 9
7, 8
4, 8
8, 5
4, 7
7, 4
5, 8
4, 5
5, 4
9, 8
4, 9
5, 7
7, 9

5, 4
4, 8
5, 9
7, 4
8, 9
5, 7
5, 8
4, 5
4, 9
9, 5
4, 7
8, 5
8, 9
7, 9
9, 7
7, 8
7, 5
8, 7
9, 4
8, 4

8, 7
9, 7
8, 4
5, 9
7, 5
9,5
9, 4
8, 9
7, 8
4, 8
8, 5
4, 7
7, 4
5, 8
4, 5
5, 4
9, 8
4, 9
5, 7
7, 9

Integração Binaural: OD:_________

OE:_________

ERROS:________

Separação binaural: Atenção à direita: ______ Atenção à esquerda: ______
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ANEXO 3 – Folha de respostas do Random Gap Detection Test (RGDT) (KEITH,
2000)

Teste de Detecção de Intervalos Aleatórios RGDT-EXP (Revised AFT-R)
Nome:
Idade:
Avaliador:

Data da avaliação:

Interstimulus Interval (Gap) in msec.
(In order of presentation)
. EXPANDED TONES

Subtest 5: Expanded
500 Hz

90 50 200 100 300
   


80 60 250 70 150
    

Lowest Gap_________msec

1000 Hz

60 200 80 100 250 300 50 70 90 150
   

    

Lowest Gap_________msec

2000 Hz

60 90 100 300
   

50 250 150 70 200 80

    

Lowest Gap_________msec

4000 Hz

90 300
 

50 250 60 150 70 200

    

Lowest Gap_________msec

80 100
 

. TONES
Subtest 1: Screening/Pratice
0 2
 

5 10 15
  

20 25 30 40
   

Lowest Gap_________msec

Subtest 2: Standard
10 40 15
500 Hz
  

5


0


25 20
 

2


30


Lowest Gap ________ msec

1000 Hz

30 10 15
  

2


0


40 5 20
  

25


Lowest Gap_________msec

2000 Hz

20 2 40
  

5 10
 

0 30
 

Lowest Gap_________msec

4000 Hz

5 10 40
  

15 20
 

25 15
 
2 30
 

0 25
 

Lowest Gap_________msec

112

Anexos

ANEXO 4 – Folha de respostas do teste Gaps In Noise (GIN) (MUSIEK et al., 2005)
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