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RESUMO 

Lima JP. Influência da musicoterapia em usuários de implante coclear [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: O implante coclear (IC) é um dos adventos tecnológicos na área da saúde 

mais importantes dos últimos anos. Mesmo com todo avanço tecnológico, os pacientes 

ainda apresentam queixas quanto ao rendimento do IC. O treinamento auditivo é o 

procedimento que pode proporcionar a melhora do desempenho das habilidades 

auditivas do indivíduo. Uma das possibilidades de treinamento auditivo é a 

musicoterapia. Objetivos: Verificar a influência da musicoterapia na compreensão da 

linguagem oral em pacientes pós linguais usuários de implante coclear, além disso, 

verificar a influência do efeito placebo; o desempenho das habilidades de percepção 

musical; verificar o desempenho das habilidades auditivas temporais de resolução e 

ordenação pré e pós musicoterapia em pacientes pós linguais usuários de implante 

coclear; e descrever os hábitos musicais nesses pacientes. Método: Participaram do 

estudo 11 indivíduos (média idade: 47,64 anos), pós linguais implantados, que foram 

submetidos a 10 sessões de musicoterapia, sendo uma por semana. Para a avaliação 

auditiva foram utilizados o teste Gap in Noise (GIN), o Montreal Battery Evaluation of 

Amusia, o teste de padrão de frequência (TPF), o teste de compreensão de sentenças, e 

o questionário de Munich Music Questionnaire. Todos os participantes passaram por 

um momento placebo antes da musicoterapia, e foram avaliados em três momentos 

distintos. Resultados: Foi observado melhora significativa no teste de sentenças de 

compreensão de fala, bem como nas habilidades musicais de contorno e melodia após 

musicoterapia. Não foi observado efeito placebo e nem diferença do TPF após a 

musicoterapia. Foi observado um desempenho ruim entre os participantes no teste GIN. 

Além disso, foi observado a redução do hábito de escutar música após IC.  Conclusões: 

A musicoterapia foi uma ferramenta útil para melhorar as habilidades auditivas e 

compreensão de fala em indivíduos adultos pós-linguais usuários de IC, além de 

melhorar a frequência de escuta musical entre os participantes. 

Descritores: audição; perda auditiva; implante coclear; musicoterapia; plasticidade 

neural; música. 



SUMMARY 

Lima JP. The influence of music therapy in cochlear implant users [thesis]. São Paulo: 

"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 

 

Introduction: Cochlear implants (CI) represent one of the most important technological 

innovations in the health care sector in recent years. Despite the technological advance, 

patients continue to complain about CI performance. Auditory training constitutes the 

procedure most capable of improving the performance of individual hearing skills. One 

possibility for auditory training is music therapy. Objectives: To verify the influence of 

music therapy on the understanding of spoken language by postlingual users of 

cochlear implants. In addition, verify the influence of the placebo effect; the 

performance of musical perception skills; verify the performance of temporal auditory 

resolution and ordering skills of pre- and post-music therapy patients with cochlear 

implants. Method: A total of 11 individual postlingual implant users participated in the 

study (average age: 47.64 years), consisting of 10 weekly sessions of music therapy. 

For purposes of the respective hearing evaluations, the Gap in Noise (GIN) test, 

Montreal Battery Evaluation of Amusia test, Frequency Pattern Test (FPT), sentence 

comprehension test, and Munich Music Questionnaire were applied. All participants 

were submitted to a placebo condition prior to music therapy and were evaluated at 

three different points. Results: A significant improvement was observed in the spoken 

sentence comprehension test, as well as enhanced musical contour and melody skills, 

following music therapy. No placebo effect was observed, nor any difference in FPT 

after music therapy. The participants registered poor performance on the GIN test. In 

addition, a reduction was observed in music listening habits after CI.  Conclusions: 

Music therapy was a useful tool to improve hearing and speech comprehension skills in 

adult postlingual users of CI and to improve the frequency of music listening among 

participants. 

 

Descriptors: hearing; hearing loss; cochlear implantation; music therapy; neuronal 

plasticity; music. 
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1.Introdução 

 

O implante coclear (IC) é um dos adventos tecnológicos na área da saúde mais 

importantes dos últimos anos. A possibilidade de (re) habilitar o indivíduo com perda 

auditiva é não somente proporcionar a entrada sensorial da audição, mas possibilitá-lo a 

inserção nas esferas educacional, social e emocional. Indicado para perdas severas e 

profundas em que o paciente não apresente ganho satisfatório com a prótese auditiva, o 

IC envia impulsos elétricos para o nervo auditivo que deverão ser codificados ao longo 

do sistema auditivo (Bilger et al., 1977; Loizou, 1999). 

 O sistema de codificação do som no IC é complexo e envolve várias etapas. A 

maior preocupação se refere a tradução mais fidedigna dos aspectos de tempo e 

frequência do som. Por isso, os dispositivos contam com uma estratégia de codificação 

do sinal, responsável por manter as características do input auditivo. Sabe-se que o 

sistema auditivo é muito sensível as mudanças temporais, e que essa característica é de 

extrema importância para o reconhecimento de fala e percepção musical. Parte das 

habilidades temporais e espectrais auditivas são perdidas ou reduzidas frente a perda 

auditiva neurossensorial. 

Ao longo dos anos, o IC sofreu grande avanço tecnológico, o som possui uma 

resolução melhor e, em alguns dispositivos, existe opção de algoritmos capazes de 

minimizar efeitos de ruído, vento, e reforçar aspectos temporais finos em situações de 

música, por exemplo. Porém, os usuários ainda possuem queixas relacionadas, 
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principalmente, às situações de difícil escuta, como por exemplo, fala na presença de 

ruído ou sons competitivos (McDermott, 2004; Tanamati, 2011).  

A performance dos usuários de implante coclear, pode variar por influência de 

diversos fatores, dentre eles a idade do implante, o tempo de surdez, a inserção dos 

eletrodos na cóclea, a presença de fibrose ao redor do implante, a etiologia da surdez, o 

número de eletrodos, a limitação do processador, entre outros (Anderson et al., 2016). 

No processo de indicação e uso do IC o treinamento auditivo é o procedimento 

que pode proporcionar o aumento do desempenho das habilidades auditivas do 

indivíduo (Scaranello, 2005). 

Uma das abordagens de treinamento auditivo é a musicoterapia. O uso da 

musicoterapia é descrito na literatura como forma de estimular o processamento 

auditivo nas mais diversas afecções (Gutgsell, et al. 2012; Raglio et al., 2012). O 

processo de interpretação da música no cérebro humano é extremamente complexo e 

envolve diversas áreas cerebrais, incluindo a do processamento da linguagem. Os 

conceitos básicos da música, como frequência e intensidade, são percebidos na área 

auditiva primária, enquanto que os conceitos mais robustos como frases musicais são 

processados na área secundária e área de associação que possui sobreposição próxima 

das áreas da linguagem (Mc Dermott et al., 2012). Além disso, há a participação do 

sistema límbico que está relacionado com as emoções transmitidas pela música. Dessa 

forma, o uso da música para a estimulação cerebral, na tentativa de melhorar a 

performance do desempenho auditivo deve ser considerado, principalmente na 

abordagem em que o paciente executa tarefas e se coloca de maneira ativa no processo 

terapêutico.   
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Assim, a hipótese levantada no presente estudo foi de que a musicoterapia 

poderia ser uma ferramenta capaz de estimular e promover a melhora das habilidades 

auditivas dos indivíduos implantados tanto nas questões de percepção musical, como na 

compreensão da linguagem oral.  
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2. Objetivos 

2.1 - Objetivo Geral: 

O objetivo geral deste estudo foi verificar a influência da musicoterapia na 

compreensão da linguagem oral em pacientes pós linguais usuários de implante coclear. 

 

2.2 – Objetivos Específicos: 

Especificamente, os objetivos foram: 

- Verificar a influência do efeito placebo em pacientes pós linguais usuários de 

implante coclear; 

- Verificar o desempenho das habilidades de percepção musical pré e pós musicoterapia 

em pacientes pós linguais usuários de implante coclear; 

- Verificar o desempenho das habilidades auditivas temporais de resolução e ordenação 

pré e pós musicoterapia em pacientes pós linguais usuários de implante coclear; 

- Descrever os hábitos musicais por meio de um questionário de auto avaliação em 

pacientes pós linguais usuários de implante coclear.  
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3. Revisão de Literatura 

 

3.1. Fisiologia do Sistema Auditivo 

 

Para entendermos a complexidade da funcionalidade do implante coclear, que 

foi o dispositivo usado nessa pesquisa, faz se necessário a compreensão da fisiologia e 

da neurofisiologia do sistema auditivo humano. 

O sistema auditivo é dividido anatomicamente em periférico e central. A parte 

periférica compreende a orelha externa, orelha média, orelha interna e o nervo auditivo. 

Já o sistema auditivo central abrange o núcleo coclear, complexo olivar superior, 

lemnisco lateral, colículo inferior, corpo geniculado medial, subcórtex auditivo, córtex 

e vias interhemisféricas (corpo caloso) (Anson e Donaldson, 1967).  

A orelha externa (OE), formada pelo pavilhão auditivo e meato acústico externo 

(MAE), tem função de “coletar” e conduzir o som para a membrana timpânica. O 

pavilhão tem função também de localização sonora. A orelha média (OM) formada pela 

membrana timpânica (MT), os ossículos: martelo, bigorna e estribo, e a tuba de 

Eustáquio, tem funções de aumentar a energia sonora advinda da OE e equalizar a 

pressão da OM. Através do sistema de alavanca produzido pelos três ossículos e devido 

a diferença de área entre a MT e a superfície do estribo, há um aumento de intensidade 

do som de entrada. A tuba de Eustáquio funciona como um equalizador de pressão da 

OM, abrindo e fechando, quando necessário. Ainda na OM há presença de tendões de 

músculos e um ramo do nervo facial. Os músculos (tensor do tímpano e estapédio) 
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contraem na presença de um som forte, fenômeno conhecido como reflexo acústico 

(Rose, 1978; Honjo, 1985; Yost, 2000; Amaral e Carvallo, 2008). 

 A orelha interna (OI) é composta pela cóclea e labirinto. A cóclea é uma 

estrutura localizada dentro do labirinto ósseo que se encontra no osso temporal. Possui 

um formato que se assemelha a uma concha de caracol, sendo larga na base e mais 

estreita no seu ápice. A rampa vestibular (RV), a rampa média (RM) e a rampa 

timpânica (RT) são três estruturas (ductos) localizados dentro da cóclea. A RT e a RV 

são banhadas por um líquido chamado de perilinfa, que é rico em sódio (Na+). Já a RM 

é banhada pela endolinfa, que tem alta concentração de potássio (K+). Elas são 

separadas por duas importantes membranas: a membrana basilar (MB) e a membrana 

de Reissner (Hudspeth, 1989; Russo e Santos, 1993). 

Sobre a MB se localiza o órgão de Corti, que contém várias células 

mecanossensíveis, chamadas de células ciliadas (CC), cuja função é gerar impulsos 

nervosos em resposta às vibrações sonoras. Há dois tipos de CC, as externas (CCE) e as 

internas (CCI). Essas vibrações iniciam-se na OM quando o som passa pela MT, 

fazendo com que os ossículos se movimentem. A base do estribo está ligada à janela 

oval e devido a essa movimentação, há um movimento para fora e para dentro da janela 

oval, o que causa movimentação dos líquidos da OI (perilinfa e endolinfa) (Hudspeth, 

1989). 

 Esse movimento gera o deslocamento das CC e dos estereocílios, estrutura que 

está presente sobre as CC, de um lado para o outro. Os estereocílios contêm filamentos 

de actina que os enrijecem, sendo que filamentos transversais conectam os estereocílios 

de cada CC entre si, fazendo com que todas as células se movimentem juntas. Quando 

os estereocílios se inclinam em uma direção, a CC despolariza, e, quando, os 
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estereocílios se inclinam na outra direção a CC hiperpolariza. Quando uma onda sonora 

provoca o deslocamento dos estereocílios de um lado para o outro, a CC através de um 

canal de cátion, o TRPA1, gera um potencial receptor que despolariza e hiperpolariza 

alternadamente. Quando os estereocílios são empurrados, a tensão sobre eles faz com 

que o canal fique parcialmente aberto, permitindo a entrada de K+ (presente na 

endolinfa) para dentro da célula. O deslocamento na direção oposta promove o 

contrário, ou seja, o fechamento do canal e a prevenção da entrada de K+. A entrada de 

K+ promove uma despolarização que ativa os canais de cálcio (Ca2+) dependentes de 

voltagem. A entrada de Ca2+ dispara a liberação de neurotransmissor que ativa os 

axônios do gânglio espiral, onde se localizam os corpos celulares do nervo auditivo 

(Hudspeth, 1989; Bear et al., 2008). 

 As CCE têm função ativa no processo de transmissão sonora. Sabe-se que elas 

possuem papel de amplificar o som de entrada. Para cada frequência do som de entrada 

há um local de estimulação máxima das fibras nervosas do órgão de Corti, 

caracterizando, portanto, uma tonotopia coclear que seguirá em todo o processo de 

condução até o córtex auditivo (von Bekesy, 1960; Kurc, 1999). 

 A última estrutura do sistema auditivo periférico é o nervo auditivo (NA). O NA 

possui dois tipos de fibras, as do tipo I, que correspondem a 90% do total de fibras, são 

mais mielinizadas e fazem conexão com as CCI. Já as do tipo II, corresponde a 10%, 

são menos mielinizadas do que as do tipo I e fazem conexão com as CCE.  O NA 

possui cerca de 30.000 fibras que serão responsáveis pela condução do estímulo até a 

próxima estação auditiva (núcleo coclear) (Spoendlin, 1972). 

 Cada fibra do NA possui uma sensibilidade maior para determinada frequência, 

esse fenômeno é conhecido como “característica de frequência”. A fibra poderá 
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responder para outras frequências, mas somente a fortes intensidades (von Bekesy, 

1970; Harrison, 2001). Além disso, a frequência é codificada, também, por uma 

característica temporal da informação, chamada de “phase-locking”. O “phase-locking” 

resulta nos intervalos entre os potenciais de ação que são múltiplos do período da onda 

sonora, representando assim a frequência. O período é o tempo necessário para um 

ciclo completo da onda senoidal. Existe uma resposta diferente das fibras do NA para 

sons de baixa e alta frequência. Nos estímulos de baixa frequência é observado que 

para cada ciclo da onda, há um “phase-locking” da fibra, enquanto que para os sons de 

alta frequência não há o mesmo padrão de resposta, e por isso, outras fibras são 

recrutadas para realizar a ação (princípio de Volley) (Johnson, 1978; Moller, 2000). 

A intensidade é codificada no NA pelo número de fibras recrutadas, sendo 

observado um maior de fibras para fortes intensidades e, também pela taxa de disparo 

(taxas maiores para fortes intensidades). As fibras também apresentam uma 

sensibilidade para a intensidade, sendo que algumas respondem melhor para baixas 

intensidades e outras respondem melhor para fortes intensidades (Kim e Parham, 1997).  

Essa especificidade que se inicia no sistema auditivo periférico é de extrema 

importância para os aspectos temporais do processamento auditivo. 
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3.2- Processamento Auditivo Temporal 

 

O sistema auditivo é extremamente sensível a mudanças temporais do estímulo 

acústico. O processamento temporal pode ser definido como a percepção do som em 

um determinado período restrito e definido de tempo (Hirsh, 1959; Musiek e Chermak, 

2007), sendo essencial para a percepção de fala e percepção da música (Bellis, 1996; 

Tallal et al., 1998). 

De acordo com a American Speech Language Hearing Association-  ASHA 

(1996) os aspectos temporais da audição envolvem as habilidades de mascaramento, 

integração, ordem/ sequência e resolução temporal. 

O mascaramento temporal refere-se ao mascaramento que ocorre quando o 

limiar de um som muda devido à presença de outro som que precede (forward masking) 

ou que se segue (backward masking). A integração temporal resulta da somação ou 

agregação de atividade neuronal como uma função de duração adicional de energia 

sonora. Ordenação temporal refere – se ao processamento de dois ou mais estímulos 

auditivos na sua ordem de ocorrência no tempo. E por fim, a resolução temporal pode 

ser definida como a capacidade do sistema auditivo de detectar a ocorrência de dois 

eventos auditivos consecutivos e evitar, consequentemente, que estes sejam detectados 

como um único evento (Pinheiro e Musiek, 1985; Gelfand, 1998). 

Clinicamente só existem testes para avaliar a ordem ou sequência e resolução 

temporal.  

A ordenação temporal tem sido amplamente investigada, principalmente pela 

sua importância na percepção de fala e na música (Hirsh, 1959; Balen, 2001; Santos et 
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al., 2010). A habilidade para reconhecer, identificar e sequencializar os padrões 

auditivos envolvem diversos processos, desde vias auditivas ipsi e contralaterais da 

orelha estimulada até os dois hemisférios corticais e corpo caloso (Colavita e Weisberg, 

1977; Musiek, 1990). Consequentemente, testes de padrões temporais são sensíveis 

para lesões hemisféricas e disfunções inter-hemisféricas (Musiek et al., 1990). Os testes 

de ordenação podem ser afetados por muitas variáveis, como por exemplo: tipo, 

duração e taxa de apresentação do estímulo acústico. 

Os testes de padrão de frequência e de duração propostos por Musiek (1994), 

são opções para a avaliação clínica de ordenação temporal.  

No teste de padrão de duração (TPD) de Musiek (1994), são apresentados 3 

estímulos de frequência de 1000 Hz com durações de 250 ms e 500 ms. O intervalo 

entre os tons é de 300 ms. O indivíduo deve discriminar e ordenar a sequência 

apresentada. O padrão de normalidade é de 70% de acertos para indivíduos adultos 

normo-ouvintes. 

No teste de padrão de frequência (TPF), a duração é mantida e os tons variam 

de 880 Hz e 1122 Hz, com 150 ms de intervalo entre eles. O padrão de normalidade é 

de 75% de acertos para indivíduos adultos normo-ouvintes. Esse teste pode ser 

realizado em indivíduos com perda auditiva periférica e pode ser também apresentado 

em campo livre com resultados similares àqueles com fone convencional (Musiek, 

1994). 

O TPD e o TPF proposto por Musiek (1994) foram padronizados por Corazza 

(1998) no Brasil. A autora estudou 80 universitários brasileiros com idade entre 17 e 30 

anos, sendo 40 do sexo masculino e 40 do sexo feminino, sem histórico de alteração 
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auditiva. A autora não achou resultados com diferença significativa entre as orelhas e 

nem em relação ao nível de intensidade de aplicação dos testes (50 dBNS e 20 dBNS). 

Foi observado maior facilidade para o padrão de resposta tipo “humming” quando 

comparado com as respostas de nomeação. Quanto aos valores encontrados, para o TPF 

os resultados estavam entre 76 a 100% de acertos, e para o TPD entre 83 a 100% de 

acertos. 

Como relatado anteriormente, a resolução temporal pode ser definida como a 

capacidade do sistema auditivo de discriminar o menor intervalo de tempo entre dois 

estímulos auditivos (Gelfand, 1998). Para sons breves, um indivíduo normo-ouvinte é 

capaz de identificar um intervalo de 2 a 3ms (Hirsh, 1959; Phillips, 1999). 

Para a avaliação de resolução temporal, dentre outros, existem os testes Gap In 

Noise (GIN) (Musiek et al., 2005), e o Random Gap Detection Test (RGDT), 

desenvolvido por Keith (2000). 

O GIN utiliza o ruído branco como marcador. 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 20ms. 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.  

A fisiologia da detecção de gap ainda não é totalmente compreendida. Alguns 

autores relacionam essa percepção com os diferentes tipos de células encontradas no 

sistema auditivo. Essas células se comportam diferentemente frente a um estímulo 

recebido. As células “on” são ativadas no início do estímulo, e tem como característica 

uma resposta abrupta e curta. Já as células “off” são desencadeadas no final do estímulo 



15 
 

acústico. As células primárias permanecem ativas ao longo de todo o estimulo acústico. 

E por fim, as células “on-off” disparam tanto no início quanto no final do estímulo 

(Abeles e Goldstein Jr., 1972; Rouileer et al., 1979). 

Para Robin e Royer (1987) as células “on” e “off” possuem uma ação 

antagonista inibitória, de modo que quando as células “on” são ativadas, as células 

“off” se hiperpolarizam. Quando a atividade das células “on” decaem, as células “off” 

disparam, e isso só não acontece se houver um estímulo que ativará as células “on” 

antes das células “off” iniciarem o disparo. A percepção do gap aconteceria, portanto, 

no disparo das células “off”. 

Outros estudiosos, entretanto, acreditam que a detecção do gap está relacionada 

com a adaptação neural. Fornecido um primeiro estímulo, a célula dispara, e em 

seguida sua atividade cai para uma resposta estável neural. Quando o “gap” é 

introduzido, essa resposta cessa, e assim permanece até o outro estímulo iniciar. 

Dependendo do tamanho do gap, essa segunda resposta (transitória) será mais evidente 

ou não. Quanto maior for o gap, maior será o intervalo de resposta neural e maior a 

resposta transitória entre um estímulo e outro (Schneider e Hamstra, 1999; Yuan et al., 

2014). 

Existem também estudos relacionando a detecção do gap com respostas 

corticais. Phillips (1993) relata que o córtex auditivo primário é sensível tanto para 

frequência como para o tempo de surgimento do sinal. 

Musiek et al. (2005), estudaram o teste GIN em um grupo normo-ouvintes 

(n=50) e em outro grupo com envolvimento neurológico confirmado do sistema 

auditivo central (n=18). Os resultados mostraram que o grupo com alteração 
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neurológica apresentou aumento da detecção de gap, com uma diferença de até 10 ms 

em relação ao grupo normal. Os resultados encontrados para indivíduos normais foi de 

4,8 ms e 4,9 ms para a orelha esquerda e orelha direita, respectivamente. 

Samelli e Schochat (2008) padronizaram o teste GIN no Brasil. Participaram do 

estudo 100 adultos sem alterações auditivas, sendo 50 do sexo masculino e 50 do sexo 

feminino. A média de limiar encontrado de detecção de gap foi de 4,19 ms.  

Algumas características do sinal podem afetar a detecção do gap, tais como: a 

duração dos marcadores, a posição do gap dentro dos marcadores e o modo de 

apresentação do estímulo. Além disso, a característica “intracanal”, que é quando os 

marcadores que limitam o gap possuem frequência similares, ou a característica 

“intercanal”, quando os marcadores são compostos por frequência diferentes, 

influenciam nos resultados. Nesse caso, é observado um melhor limiar de gap na 

situação intracanal (Heinrich et al., 2004). 

 

3.3. Aspectos Auditivos na Perda Auditiva Neurossensorial 

  

A perda auditiva neurossensorial (PANS) acarreta um dano nas células ciliadas 

na cóclea e/ou nas vias auditivas periféricas e centrais e, como consequência, ocorre 

uma atenuação do limiar auditivo e distorção dos estímulos auditivos recebidos. Essa 

distorção pode variar de indivíduo para indivíduo, e pode atingir desde as vias auditivas 

periféricas até o córtex auditivo central (Webster e Webster, 1977; Leake e Hradek, 

1988; Abbas e Brown, 2014). A perda de células e a alteração de desmielinização da 
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fibra neuronal leva a elevação dos limiares e reduz a eficiência da transmissão da 

informação auditiva no NA (Shepherd e Javel, 1997; Smith e McDonald, 1999). 

O aspecto de resolução de frequência é modificado na PANS. Pacientes que 

possuem esse tipo de perda, necessitam de mais energia sonora para separar dois tons 

diferentes quando comparados com indivíduos normo-ouvintes, e isso pode variar 

conforme o grau da perda (Freyman e Nelson, 1991).  

 Em relação a intensidade, pode ocorrer em pacientes com PANS uma alteração 

na sensação de loudness. É observado que a sensação de intensidade cresce 

rapidamente com pouco incremento do estímulo auditivo. Esse quadro, conhecido 

como recrutamento, pode variar entre os portadores de PANS e pode variar, inclusive, 

no mesmo indivíduo em frequências distintas (Metz, 1946; Schum, 2016). Essa 

característica deve ser levada em consideração, principalmente no processo de (re) 

habilitação do paciente, pois se acaso o sinal fornecido ao sistema auditivo estiver perto 

do limiar de desconforto do paciente, pode haver diminuição de extração das 

informações do sinal acústico (Studebaker et al., 1999).  

Quanto ao mascaramento temporal, pessoas com PANS apresentam maiores 

valores de identificação do sinal no forward masking quando comparadas as pessoas 

normo-ouvintes. Além disso, com o aumento do mascaramento, o crescimento do 

forward masking tende a ser mais acentuado (Kidd et al., 1984). Para a característica 

temporal de integração, os indivíduos com PANS também apresentam um pior 

rendimento quando comparados a indivíduos normais. A melhora dos limiares 

auditivos com aumento da duração dos sinais tende a ser menor nos indivíduos com 

perda auditiva do que com os normais. Essa redução fica mais evidente nas frequências 

com maior perda auditiva (Chung, 1982; Carlyon et al., 1990). 
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 O desempenho de pacientes com PANS de graus leve e moderado na tarefa de 

ordenação de eventos temporais tende a ser satisfatório, desde que os estímulos sejam 

audíveis e que possam ser discriminados (Musiek et al., 1990). Para o teste clínico 

proposto por Musiek (1994), explicado anteriormente, esses pacientes não apresentam 

dificuldade para realizá-lo (Rawool, 2006). 

Quanto a resolução temporal, os estudos com indivíduos com PANS são 

controversos.  

Azzolini e Ferreira (2010), compararam o desempenho entre 13 idosos sem 

perda auditiva e 08 idosos com perda auditiva de grau leve a moderadamente severo 

com os testes de padrão de frequência, padrão de duração e o RGDT. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos avaliados.  

A mesma conclusão foi encontrada no estudo de Pinheiro et al. (2012), que 

avaliaram 57 idosos com perda auditiva neurossensorial bilateralmente com os testes 

temporal de padrão de duração (TPD) e teste GIN antes e após a adaptação de próteses 

auditivas convencionais. Os indivíduos foram divididos em dois grupos: G1 – perda 

auditiva neurossensorial bilateral simétrica, com média de 500 a 4000 Hz entre 41 a 50 

dBNA, e G2:  perda auditiva neurossensorial bilateral simétrica, com média de 500 a 

4000 Hz entre 51 a 70 dBNA. Os indivíduos foram avaliados antes da protetização e 

após o uso das próteses, com um mínimo de uso de 3 meses e máximo de 10 meses. As 

autoras encontraram melhora significante dos resultados nos 2 testes avaliados entre os 

dois momentos de avaliação, com melhores resultados na segunda avaliação, 

demonstrando que o uso efetivo das próteses auditivas melhora as habilidades auditivas 

de ordenação e resolução temporal. Não houve diferença entre os grupos estudados, 

mostrando que a perda auditiva não influenciou nos resultados; e os valores médios 
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encontrados estavam dentro da faixa de valores médios dos trabalhos em idosos com 

testes de avaliação dessas habilidades auditivas, que mostram que o processo de 

envelhecimento está mais relacionado com os piores desempenhos desse grupo do que 

a perda auditiva periférica. 

 Hoover et al. (2015) avaliaram a resolução temporal e compressão de fala em 

11 pacientes jovens sem perda audição e em 19 idosos com PANS moderada. A 

resolução temporal foi avaliada por meio do teste GIN e por um teste desenvolvido por 

um software. Esse teste era composto por três segmentos de ruído de faixa de 

frequência entre 100 e 10.000 Hz, sendo que um deles apresentava um gap, e o 

participante deveria, então, identificá-lo. Nesse estudo, os pesquisadores justificaram a 

elaboração desse outro teste, devido a possibilidade, segundo eles, do GIN não refletir 

o limiar real de gap, devido a insegurança do participante em identificar o gap e, ainda, 

no julgamento do audiologista de considerar o quão próximo deve ser a resposta do 

indivíduo ao gap escutado. Os autores revelaram limiares de gaps piores no grupo de 

idosos nos dois testes temporais, sendo pior no GIN. Os autores atribuíram esse fato 

tanto a idade, como a presença de PANS, uma vez que a falta de audibilidade em 

frequências altas afetaria a identificação dos gaps. O teste de compreensão de fala 

apresentou correlação apenas com o teste temporal desenvolvido pelo estudo, e não 

apresentou correlação com o GIN. 

Uma das maiores dificuldades que acontece na PANS é a compreensão de fala 

no ruído. Muitos são fatores que contribuem para esse quadro: 1) redução de 

seletividade de frequência da cóclea por diminuição de CC (Robles e Ruggero, 2001); 

2) diminuição da supressão na cóclea, dificultando que as características de fala fiquem 

mais salientes, e portanto, mais difícil para serem separadas do ruído de fundo (Young, 
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2008); 3) Redução na capacidade da percepção de eventos acústicos quando o ruído de 

fundo flutuante diminui momentaneamente (Gregan et al., 2013).  

  Além disso, a alteração dos níveis de mascaramento, podem influenciar na fala 

encadeada, já que pode ocorrer uma oscilação de até 30 dB entre os fonemas, e dessa 

maneira, um som mais fraco, seguido de um mais forte, seria mascarado pelo seguinte. 

Ainda, em uma situação cotidiana de compreensão de fala no ruído, o sistema auditivo 

extrai as informações relevantes do sinal durante os gaps no ruído de fundo. Indivíduos 

com PANS necessitam de maiores gaps para detectar o intervalo (Fitzgibbons e 

Wightman, 1982; Glasberg et al., 1987). Uma vez que a detecção de gaps se torna pior, 

essa característica é perdida, dificultando, portanto, a análise das informações 

relevantes. Associado a isso, a falta de sincronia temporal, característica observada 

quando o sistema auditivo percebe que dois sons são da mesma fonte sonora ou não, 

maximizam mais ainda a dificuldade de entendimento de fala (Glasberg e Moore, 1987; 

Johannesen et al., 2016). O prejuízo do processamento do sinal em pacientes com perda 

periférica não fica restrito apenas ao sistema periférico. Estudos revelam alteração da 

organização cortical associados a privação sensorial (Cardin, 2016). Portanto, fica 

claro, que qualquer perda auditiva periférica pode modificar o processamento do sinal 

acústico nas vias auditivas. 

 

3.4. Implante Coclear 

 

O Implante Coclear (IC) é um dispositivo eletrônico que estimula diretamente o 

nervo auditivo transformando o sinal acústico em sinal elétrico que será enviado pelas 
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vias auditivas até o córtex cerebral (Bilger et al., 1977; Clark, 2003). O seu uso clínico 

começou em 1983 com a aprovação pela Food and Drug Admnistration (FDA) (Clark, 

2003) para o uso em adultos, e a partir de então, com o avanço da tecnologia, esse 

dispositivo tem sido cada vez mais aprimorado. 

O IC tem como objetivo reproduzir a codificação do som para o sistema 

auditivo o mais próximo possível para a melhor percepção sonora, possibilitando a 

aquisição de fala, no caso dos pacientes pré-linguais, e reabilitando o deficiente 

auditivo pós-lingual. Porém, essa tarefa não é tão simples assim. Para começar, existe 

uma limitação de quantidade de eletrodos, que no IC, tem a função de enviar a 

informação para o NA. O ouvido humano possui cerca de 3500 células ciliadas internas 

e 12000 células ciliadas externas, que são responsáveis pelo envio da informação 

auditiva com complexos padrões temporais e espectrais para as fibras do NA, além de 

realizar um processo de auto regulagem com o sistema eferente. Atualmente, há 

disponível feixe de IC com até 22 eletrodos (Nucleus/Cochlear Corporation), que 

desempenham o papel de estimular o NA (Clark, 1996; Burguetti, 2008). Sem dúvida, 

existe uma limitação na reprodução do estímulo acústico, muito embora a extração de 

informações de fala possa possibilitar boa percepção de fala nos implantados 

(McDermott e McKay, 1992).  

O desempenho do usuário de IC pode variar, e isso acontece porque existem 

muitos fatores que podem afetar a habilidade do implantado para identificar e 

discriminar sinais acústicos do meio ambiente, que podem ser: o modo como o 

processador de fala é programado; o número de eletrodos ativos; a extensão em que a 

estrutura fina temporal é transmitida; a inserção dos eletrodos; a interface entre os 

eletrodos intracocleares e as fibras do NA; o tempo de surdez; o nível residual pré-
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implante; o uso de prótese auditiva convencional anterior ao IC; o nível 

socioeconômico; as malformações de orelha interna e até mesmo, as características do 

sistema auditivo central (Tyler et al., 2000; Frijins et al., 2001; Anderson et al., 2016).  

Atualmente, existem hoje no mundo quatro fabricantes de IC: Cochlear 

Corporation, MED-EL, Advanced Bionics e Neurelec, porém todos possuem as 

mesmas características básicas para o funcionamento do IC. 

Wolfe e Schafer (2010), explicaram sobre o funcionamento do IC, afirmando 

que todos os implantes possuem um processador externo que capta o som do meio e 

transforma o sinal acústico em sinal elétrico; e um sistema de transmissão que envia 

esse sinal elétrico para o estimulador interno, que posteriormente enviará, para o feixe 

de eletrodos que estimulará, então, o nervo auditivo.  

O microfone do processador capta o sinal acústico e o converte em sinal 

elétrico. Este sinal elétrico é enviado para um pré-amplificador para melhorar a relação 

sinal/ruído durante a transmissão para o processador. O sinal é analisado por um 

sofisticado processador digital no componente externo para que as características de 

intensidade, frequência e domínio de tempo do estimulo sejam mantidas Wolfe e 

Schafer (2010).  

O sinal, então, é convertido em um sinal elétrico e enviado para a antena de 

rádio frequência via cabo. Na antena o sinal é transformado em sinal eletromagnético e 

transmitido via indução eletromagnética para a antena interna e, então, para o 

estimulador interno, que também contém um processador digital, que converte o sinal 

elétrico em código digital. O processador determina a estimulação necessária para ser 

usada e converte o código digital para pulsos elétricos baseados nas características do 
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sinal de entrada e o conjunto de regras definido pela estratégia de código. Os pulsos 

elétricos então são enviados ao longo do cabo de eletrodos para estimular os eletrodos 

intracocleares, onde os pulsos estimulam fibras do nervo auditivo. A informação de fala 

de cada banda é apresentada para um eletrodo ao longo do feixe inserido na cóclea, que 

representa determinada região de frequência (Shannon et al., 2002). 

A tecnologia presente na prótese do IC extrai as características mais importantes 

e que são críticas para a compreensão de fala, enquanto aquelas menos importantes são 

descartadas (Shannon et al., 2002). Inicialmente, o sinal acústico é analisado por pré-

processadores que farão uma análise do som e para que as principais informações sejam 

mantidas, esse processo envolve a análise do sinal por localização do som em cada 

microfone do dispositivo; filtros de bandas, extração do envelope do sinal acústico, 

entre outros. Essas características podem variar conforme a marca do implante coclear. 

O sinal é analisado, também, conforme a estratégia de codificação de fala. A 

estratégia de codificação do sinal acústico carrega a maneira como o sinal acústico de 

entrada será transformado em sinal elétrico. A estratégia de codificação deve abranger 

os seguintes parâmetros: frequência, amplitude e tempo, dessa forma, o sinal acústico 

de entrada manterá suas características (Loizou, 1999; Nie e Zeng, 2004). Atualmente, 

as estratégias de fala buscam enfatizar tanto o aspecto temporal como espectral, na 

tentativa de proporcionar melhor compreensão de fala ao usuário. Embora alguns 

indivíduos apresentem rendimento melhor de percepção de fala com determinada 

estratégia de codificação, os escores médios comparando estratégia presentes 

atualmente no mercado não demonstram superioridade de nenhuma marca (Rubinstein, 

2004). 



24 
 

O reconhecimento de frequência no IC pode acontecer respeitando o lugar 

tonotópico, quando ocorre uma profunda inserção do feixe de eletrodos, ou por meio de 

taxa de estimulação (pista temporal). Dessa maneira, as pistas de periodicidade são 

também importantes para os usuários de IC, uma vez que muitas vezes a inserção dos 

eletrodos não atinge regiões tonotópicas abaixo de 1000Hz, as pistas através de taxas 

auxiliam na percepção de frequências (Fu, 2002). Porém, os usuários de IC podem 

acessar as informações temporais até 300-500Hz. Com essas taxas é observado uma 

melhor sincronia das fibras do NA, depois disso o aumento da taxa não produz aumento 

no pitch (Wilson, 1997). Entretanto, uma sequência rápida entre os eletrodos parece 

produzir frequências intermediárias, melhorando a percepção na estrutura temporal fina 

(Wilson e Dorman, 2008). 

Como relatado anteriormente, indivíduos com perda auditiva, podem apresentar 

redução na área dinâmica do som, isso significa que pequenas mudanças de estímulo 

(intensidade) podem levar a uma grande mudança de percepção do som. O controle de 

crescimento de loudness na prótese de IC, é realizado por uma função logarítmica, que 

preservará a sensação entre os sons de fala em um estímulo (Zeng et al., 1998).  

O limiar e a loudness por meio de estimulação elétrica, estão relacionadas a 

quantidade de descarga elétrica em cada estimulação de pulso. Um pulso com uma fase 

de longa duração requer uma amplitude de corrente menor para produzir o mesmo 

efeito de um pulso de curta duração. Baixas amplitudes de correntes podem ser 

melhores para efeitos de tonotopia, já que os efeitos do campo de corrente cobrem uma 

região tonotópica menor. Por outro lado, para estimulação de eletrodos intercalados, 

uma fase de longa duração, requer taxa de pulso mais baixa, e uma fase de curta 
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duração, taxas mais altas, que podem provocar interações entre os eletrodos (Shannon 

et al., 2002). 

A interação entre os eletrodos pode reduzir a efetividade espectral dos canais do 

implante. Medidas atuais para avaliar a interação dos eletrodos no IC são complexas. 

Quando sinais elétricos são apresentados simultaneamente para dois eletrodos o campo 

de corrente pode somar ou diminuir completamente. Como a área dinâmica do implante 

é extremamente pequena, a soma de corrente de dois eletrodos pode causar um 

desconforto na sensação de intensidade. Essa interação pode ocorrer mesmo quando a 

estimulação não for simultânea, e for sequencial. Se um pulso é apresentado em um 

eletrodo e os neurônios nessa região são ativados, esses neurônios ficam inaptos para 

receber estimulação de outro eletrodo. Na medida em que as populações neurais 

excitadas por dois eletrodos se sobrepõem, então, mesmo a estimulação não 

apresentada de forma simultânea pode mostrar interação (Shannon et al., 2002). 

A ativação neuronal pode também estar relacionada com o modo de estimulação 

do eletrodo. A estimulação monopolar, que é quando o eletrodo terra (dissipador de 

corrente) está localizado fora da cóclea, o que provocaria uma ativação mais ampla das 

fibras nervosas do que a estimulação bipolar, quando o eletrodo ativo e o terra estão 

dentro da cóclea (Van den Honert e Stypulkoski, 1987).  

Ainda existem muitos outros fatores que podem contribuir na interação entre os 

eletrodos, entre eles a localização do feixe de eletrodo, ossificação, tecido fibroso ao 

redor do implante e, ainda, a quantidade de células neuronais sobreviventes (Hanekon e 

Shannon, 1998).  
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Depois de realizada todas as análises do sinal recebido, a informação segue para 

os eletrodos, que estimularão o NA. Embora exista uma diferença do número de 

eletrodos entre as empresas que fabricam IC, estudos com implantados demonstram 

que existe uma grande variação para resolver picos espectrais até 8 eletrodos ativos e 

que depois disso o reconhecimento de fala não demonstra variação significante (Friesen 

et al., 2001; Henry e Turner, 2003). Em relação a posição do feixe de eletrodos na 

cóclea, alguns estudos revelam que a posição da guia de eletrodos inseridos pela escala 

timpânica é menos traumática quando comparado com a inserção pela escala vestibular. 

Ainda, eletrodos perimodiolares estão associados com uma melhor performance em 

usuários de IC (van der Beek et al., 2005; Holden et al., 2013). 

Finalmente, estudos relacionam o desempenho do implante coclear com 

mudanças corticais causadas pela privação sensorial da perda auditiva.  

Moore e Shannon (2009), apontaram a importância do tempo de privação 

sensorial causada pela perda auditiva periférica e a degeneração do sistema auditivo 

central. Eles relataram que essa modificação cortical pode afetar os resultados do IC e 

que podem ser, inclusive, mais importantes do que características periféricas como o 

número de eletrodos.  

Um grande estudo envolvendo pesquisadores de vários países elencaram os 

fatores que influenciaram na performance dos usuários de IC em dois momentos 

diferentes. O primeiro estudo (Blamey et al., 1996) contou com 808 usuários de IC. O 

segundo (Blamey et al., 2013), avaliou 2251 pacientes. No primeiro estudo, os fatores 

de tempo de surdez, idade do início da surdez e idade da cirurgia do IC, influenciaram 

negativamente os resultados. Em relação a etiologia, a patologia que apresentou pior 

desempenho foi a labirintite bacterial, e a doença de Mèniére apresentou o melhor 
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desempenho. O tempo de experiência de até 3 anos com o IC apresentou papel positivo 

na performance dos usuários.  No estudo de 2013, o efeito negativo do tempo de surdez 

foi menos importante do que o encontrado em 1996, a etiologia também teve um 

impacto menor, assim como a idade do início de uso do IC. Nesta última pesquisa, a 

experiência com o tempo de IC se tornou mais significante. Os autores concluíram que 

os novos critérios de indicação de IC; as novas tecnologias dos dispositivos tanto dos 

IC, quanto das próteses convencionais (que antecedem os IC); as novas técnicas 

cirúrgicas; e ainda o acesso a novas tecnologias (como a internet, por exemplo), que 

auxiliaram no processo de reabilitação; influenciaram nessa mudança de perfis dos 

indivíduos usuários de IC estudados.    

Tan et al. (2015) desenvolveram um estudo para relacionar dados de 

ressonância magnética funcional pré IC em 16 crianças (média de idade: 20 meses) 

com deficiência auditiva pré-lingual, e o desempenho delas de fala e linguagem após 2 

anos de uso do IC. A avaliação de fala e linguagem foi feita por meio do teste CELF-P2 

que avalia a linguagem em diferentes domínios, incluindo estrutura de palavra, 

vocabulário expressivo e conceitos. Os autores encontraram relação nas imagens da 

ressonância com a performance das crianças estudadas. As crianças que apresentaram 

melhores desempenhos no teste CELF-P2 tiveram os índices mais altos de ativação das 

áreas do giro temporal superior, responsável pela percepção de fala; e com o giro 

temporal médio, responsável pelo processamento de informação lexical e semântica da 

fala na ressonância pré IC. Os autores ressaltaram a importância de exames que possam 

ajudar o prognóstico de casos de implante coclear, devido tanto ao aspecto financeiro 

dos custos que envolvem o implante, como também na expectativa da família e 

profissional com o paciente.  
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3.5. Avaliação dos Aspectos Temporais no Implante Coclear 

 

Seguindo o mesmo raciocínio já apresentado nesse estudo, os aspectos 

temporais da audição envolvem as habilidades de mascaramento, integração, ordem/ 

sequência e resolução temporal (ASHA, 1996).  

O funcionamento complexo e limitado do IC e as possíveis variáveis que 

interferem no desempenho do usuário, dificulta a análise de uma característica isolada 

do processamento auditivo no implantado, principalmente quando os testes são 

comportamentais (Shearer et al., 2017). Por outro lado, testes comportamentais são de 

grande valia clínica, pois demonstram o comportamento auditivo do indivíduo frente a 

um estímulo (Hurley e Fulton, 2007). 

 

Abaixo seguem estudos relacionados aos aspectos temporais de ordenação e 

resolução no IC. 

Hanekon e Shannon (1998), avaliaram a detecção de gaps em três implantados 

de acordo com a localização dos dois estímulos marcadores que limitavam o gap, 

variando entre 1 eletrodo e 2 eletrodos espaçados do primeiro marcador (do eletrodo 

“padrão”), e ainda do modo de estimulação (pseudo – monopolar, bipolar, bipolar+1, 

BP+2, BP+3). A hipótese do estudo foi que quando dois estímulos que limitam o gap 

estimulam o mesmo eletrodo, e então a mesma população neural, o limiar de gap seria 

mais curto. E, quando dois estímulos são apresentados em dois eletrodos separados, a 
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quantidade de sobreposição neural diminui, e o limiar de gap tende a ser maior. Os 

achados revelaram que os limiares de gaps encontrados foram sempre menores quando 

os dois estímulos que limitavam o gap foram apresentados no mesmo eletrodo, 

variando o limiar entre 3-4 ms. O limiar do gap aumentou consideravelmente quando a 

distância entre os eletrodos aumentou, variando os resultados entre os participantes, 

com respostas de 10 a 200 ms de limiar. Quanto ao modo de estimulação, os achados 

variaram muito entre os participantes.  

Frederigue (2006) analisou o reconhecimento de padrões auditivos de 

frequência e duração em crianças implantadas de 7 a 11 anos de idade, e grupo controle 

sem alterações auditivas. A autora constatou melhores respostas não verbais do que 

respostas verbais no teste de padrão de frequência, influência da idade no teste de 

padrão de duração (com respostas melhores em crianças mais velhas), e ainda, 

desempenho melhor no teste de padrão de frequência do que o de duração nas crianças 

implantadas. Nos dois testes o grupo implantado teve desempenho inferior quando 

comparado ao grupo controle. 

Campos et al. (2008) compararam o desempenho nos testes de padrão de 

frequência e padrão de duração, propostos por Musiek em 14 indivíduos usuários de IC 

(grupo estudo-GE) e 14 indivíduos normo-ouvintes, sem histórico de alteração de 

processamento auditivo (grupo controle-GC).  A idade média dos participantes, com 

grupos pareados, foi de 29 anos. Os resultados encontrados para o GE foram de 48,7% 

para o TPF e 59,6% para o TPD. Para o GC os resultados foram de 63,4% no TPF, e 

64,6% TPD. Os autores não encontraram diferença estatisticamente significante entre 

os grupos.  
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Daniels e Musiek (2009), utilizaram o teste GIN para avaliar 7 adultos 

implantados pós-linguais, com tempo de uso mínimo de implante de 6 meses, e 6 

adultos normo-ouvintes. Foi aplicado o GIN em campo livre a 30 dBNS e 50 dBNS. 

Eles encontraram limiares de 8,79 ms para a apresentação do teste a 50 dBNS, e 17,60 

ms para 30 dBNS. Os autores, portanto, encontraram uma melhora de limiar de gap 

quando o estímulo foi apresentado em maior intensidade. Além disso, houve diferença 

estatisticamente significante entre o grupo estudo e o grupo controle. 

Comerlatto (2011) avaliou a resolução temporal em crianças usuárias de IC e 

crianças normo-ouvintes. O autor utilizou os testes RGDT e GIN para avaliação dos 

indivíduos. Foi constatado maior facilidade para a realização do RGDT do que o GIN 

para as crianças implantadas, já que apenas quatro das vinte crianças do grupo estudo 

conseguiram realizar o teste GIN. Foi observado, também, que as crianças implantadas 

apresentam limiares de detecção de gap significativamente maiores em relação as 

crianças sem alterações auditivas. O limiar do RGDT para as crianças com IC foi de 

74,13ms e para o GIN de 12,12ms, enquanto que para as crianças sem alteração foi de 

18,77ms para o RGDT e 6,13 ms para o GIN.  

Zhang et al. (2013) relacionaram o fenômeno de adaptação neural (citada nesse 

estudo no subitem 3.2 da fisiologia do sistema auditivo), avaliação temporal 

comportamental e teste de percepção de fala em 14 implantados. A adaptação neural foi 

avaliada por meio do potencial de ação composto do nervo auditivo eletricamente 

evocado (ECAP) e do potencial de longa latência (N1) - PLL. Os autores usaram o 

termo adaptação como termo geral para se referir a redução de resposta neural frente a 

repetição de um determinado estímulo. A avaliação comportamental foi realizada com 

o RGDT, avaliando gaps de 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40ms; nas frequências de 500, 
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1KHz, 2KHz e 4KHz. Os testes de fala utilizados foram o de monossílabos e o AzBio 

(lista de sentenças). Os autores não encontraram correlação entre as respostas de 

adaptação, ou seja, a diminuição de respostas no ECAP e no PLL em relação aos 

limiares de gap no RGDT (teste comportamental). Também, não houve correlação 

significante entre o índice de resposta de adaptação e a média para os resultados de 

testes de fala. Porém, tanto no RGDT quanto na resposta de adaptação do PLL, 

indivíduos implantados apresentaram um rendimento pior em relação a indivíduos 

normo-ouvintes. A média de limiar de gap no RGDT nos implantados foi de 24,96 ms, 

e nos indivíduos normais foi de 5,58 ms. 

Sharma e Yadav (2015) avaliaram os limiares de detecção de silêncio no ruído 

em pacientes implantados e indivíduos normo-ouvintes (G1). A amostra foi composta 

por pacientes entre 7 e 20 anos, e os gaps foram avaliados nas frequências de 500, 1000 

e 4000 Hz. Os gaps foram gerados pelo software Adobe Audition. O grupo de 

implantados foi dividido conforme o tempo de implante: G2- indivíduos com 2 meses 

de IC, G3 - indivíduos com 5 meses de IC, G4 - indivíduos com 10 meses de IC e G5 - 

indivíduos com 15 meses de IC. Os resultados mostraram um pior desempenho dos 

grupos dos pacientes implantados. Os autores concluíram que isso ocorreu devido as 

limitações do implante coclear e que o sinal entregue pelo implante para o sistema 

auditivo é um som degradado. Porém, mesmo com limiares pobres de detecção de gap, 

os implantados são capazes de desenvolver habilidades de fala e linguagem. 

Duarte et al. (2016) avaliaram adultos implantados pós-linguais e normo-

ouvintes com o teste de padrão de frequência e teste GIN. Eles encontraram uma média 

de limiar do GIN de 16,33 ms para o grupo implantado (n=12) e uma média de 8,33 

para o grupo controle (n=12). Já no teste de frequência, o escore no grupo IC foi de 
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47,7% e de 76,1% no grupo controle. O tempo médio de uso de IC foi de 1 ano e 2 

meses. Os resultados demonstraram uma diferença significante dos implantados em 

relação aos indivíduos normo-ouvintes.   

Mesmo com o avanço tecnológico e os novos algoritmos que buscam a melhora 

de compreensão de fala, principalmente, em situações de sons competitivos, os usuários 

de implante coclear ainda apresentam dificuldades auditivas no processamento 

temporal. Com a perspectiva de maximizar o desempenho desses pacientes, a 

habilitação (para paciente pré-linguais) e reabilitação (para os pacientes pós-linguais) 

auditiva se tornam imprescindíveis nesse processo. Uma das possíveis abordagens 

terapêuticas é a musicoterapia (Buitrago, 2014). 

 

 

3.6. Música, musicoterapia e IC  

 

A organização musical no cérebro é um dos grandes desafios da neurociência 

contemporânea. Devido a sua complexidade, a música é capaz de ativar diversas áreas 

cerebrais em uma simples melodia. Estudos realizados em pacientes afásicos ou com 

outras lesões cerebrais, revelam que outras funções podem estar normais quando a 

percepção musical se encontra alterada, e o mesmo acontece quando existe um prejuízo 

na linguagem e a percepção musical continua intacta. Isso mostra o princípio da 

dissociação, implicando especificidade funcional e anatômica musical (Thaut e 

McIntosh, 2010; Thaut et al., 2014). 
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 O ritmo, a melodia e harmonia correspondem aos elementos básicos na música. 

O ritmo é o elemento de tempo da música e é composto pela duração do som, tempo da 

velocidade da batida e métrica, que é a representação da repetição dos ciclos das 

batidas fracas e fortes. A melodia é a apresentação horizontal do pitch, é a sequência de 

notas organizadas de forma a proporcionar sentido musical. E harmonia é a 

verticalização do pitch, quando duas ou mais notas são tocadas simultaneamente 

(Peretz e Zatorre, 2005; Thaut et al., 2014). 

 A percepção e performance da música requerem a habilidade de construir uma 

arquitetura ordenada temporalmente das sequências de sons em sucessões rápidas. 

Experiências musicais envolvem interações complexas entre uma variedade de 

processos cognitivos, perceptuais, afetivo e motor. Recentes estudos sugerem distintos 

sistemas neurais para melodia, harmonia, timbre, emoção e ritmo (Peretz e Zatorre, 

2005; Alluri et al., 2012). 

 A fundamentação teórica apresentada aqui em relação ao sistema fisiológico 

cerebral envolvendo a música se refere a estudos com indivíduos com audição normal 

bilateralmente.  

Como qualquer som, a música é processada primeiramente na via auditiva 

ascendente por meio da cóclea em direção ao córtex auditivo primário, que está 

localizado na parte medial do giro de Heschl (GH) no lobo temporal superior. A parte 

lateral do GH contém um centro para a percepção do pitch. Circundante ao GH está 

uma rede de áreas corticais superiores, conhecida como “áreas de associação auditivas” 

que processa determinadas propriedades do som. Posterior ao GH encontra-se um 

“planum temporale”, que tem sido implicada na análise de diferentes atributos da fonte 

sonora, incluindo sua localização espacial e características de identificação como o 
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timbre de uma voz ou instrumento musical, e informações sobre padrões de pitch que 

eles carregam. Anterior ao GH está o giro temporal superior que está envolvido na 

análise de fluxos de informação auditiva, como uma frase falada ou melodia musical. A 

ínsula e área temporal anterior estão envolvidas na identificação de sons não verbais e 

sons familiares (Peretz e Morais, 1980; Peretz et al., 1994; Griffiths e Warren, 2002; 

Patterson et al., 2002; Warren et al., 2003; Satoh et al.,2006). Áreas temporal lateral e 

parietal conectam as informações derivadas de outras modalidades sensoriais, como a 

visão. Há também participação da área frontal na memória de trabalho e na execução de 

algum instrumento musical (Warren, 2008), e ainda ativação da área occipital em 

tarefas que envolvam reconhecimento de altura sonora (Platel et al., 1997).  

Existe uma predominância do hemisfério direito cerebral quando ocorre 

exposição à música para indivíduos não músicos e, pode haver lateralização para 

indivíduos músicos, em que o hemisfério esquerdo passa a ser predominante nessa 

tarefa (Gaser e Schlaug, 2003).  

Em uma abordagem cognitiva-neuropsicológica, Peretz et al., 2003, propuseram 

um modelo que mostra a distribuição do input auditivo nas diferentes áreas de 

processamento. Segundo a autora, a música aciona paralelamente o sistema de 

processamento da linguagem (fala) e o sistema de processamento musical. Dessa 

forma, as letras de uma música seriam processadas no sistema de linguagem e o input 

musical seria analisado em dois sistemas paralelos e independentes: uma para a 

dimensão melódica e o outro para a dimensão temporal. Assim, as rotas de melodia e 

ritmo enviariam as análises realizadas para o repertório, que por sua vez, pode ativar 

representações de outros sistemas, como as representações lexicais, memórias 
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associativas, e ainda, sentimento de familiaridade, mesmo que a nomeação do trecho 

musical não seja realizada (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Modelo cognitivo-neuropsicológico do processamento musical, 

esquematizando os componentes e processos envolvidos no reconhecimento da música 

(Nunes-Silva e Haase, 2012).  

 

A percepção na música com o IC pode estar prejudicada devido as limitações do 

IC. O processador do IC seleciona as informações relevantes que serão enviadas para o 

NA. Para a fala, essa seleção não é tão prejudicial, porém no caso da música, todos as 

informações do estímulo são relevantes e precisariam ser processadas (Stainsby, 2000).  

Para Shannon (2014), o processamento típico do sinal acústico no IC, elimina a 

estrutura fina espectral e temporal do sinal, e o espaçamento entre os eletrodos é muito 

grosseiro para representar os harmônicos que são importantes para transmitir o tom 

musical. 
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A percepção musical nos usuários de IC não é somente afetada pelas limitações 

técnicas do IC, mas também pela (re) organização neural e a privação auditiva das vias 

auditivas periféricas e centrais. Essa privação resulta na degeneração das fibras do NA, 

e o córtex auditivo pode ser recrutado para outras áreas, como o sistema visual e 

somatossensorial (Collignon et al., 2011; Lazzouni e Lepore, 2014).  

Estudos com pacientes implantados e percepção musical revelam uma facilidade 

maior de percepção de ritmo, e pobre reconhecimento de melodia. A identificação do 

timbre também é insatisfatória. Além disso, a satisfação em ouvir música é menor em 

indivíduos implantados quando comparados aos normo-ouvintes (McDermott, 2004). 

Gfeller et al. (2000) chama a atenção para o fato dos implantados terem pouco hábito 

de escutarem música após o implante, devido a qualidade do som. Consequentemente, 

eles perdem a possibilidade de melhorar suas habilidades com a prática de escutar 

música. 

Cooper, Tobey e Loizou (2008) aplicaram o teste Montréal Battery of 

Evaluation of Amusia (MBEA) (Peretz et al., 2003) em implantados. O MBEA é um 

teste que avalia seis aspectos da percepção musical (Contorno, Intervalo, Escala, 

Ritmo, Métrica e Memória). Os autores optaram pelo teste por ser uma avaliação que 

delineia os diferentes aspectos da percepção musical, e não ser dependente de aspectos 

como memória familiar de melodias pré aprendidas pelo paciente (antes da surdez); 

além de ser um teste confiável e possuir boa sensibilidade. 

Nesse estudo, os autores avaliaram o mínimo de canais necessários por normo-

ouvintes (com simulação de IC) e usuários de IC para obtenção da melhor performance 

do teste. O objetivo foi entender melhor as habilidades de percepção musical usando 

um número de canais próximo da realidade clínica. Para os participantes normo-
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ouvintes foi utilizado amostras do MBEA tratadas em um software com filtros e canais 

(4, 6, 8, 12 e 16 canais). Participaram 12 usuários de IC e 30 normo-ouvintes. Eles 

encontraram um escore maior para o subteste de ritmo e métrica em relação aos demais 

subtestes do MBEA para o grupo implantado. Para o grupo de normo-ouvinte que 

recebeu o som tratado em número de canais, foi verificado que também os subtestes de 

ritmo e métrica tiveram maior escore, porém não houve diferença para esses subtestes 

quanto a quantidade em relação ao número de canais (Cooper et al., 2008).  

Uma das possibilidades para tentar melhorar a percepção musical nos usuários 

de IC é a musicoterapia (Gfeller et al., 2015), que se baseia na capacidade de 

neuroplasticidade do sistema nervoso auditivo por meio da música. A plasticidade no 

cérebro pode ser definida como uma propriedade do sistema nervoso para se adaptar e 

mudar a sua organização estrutural e funcional (Pascual – Leone et al., 2005). O 

sistema auditivo pode se reorganizar frente a influências ambientais, como a variação 

na entrada auditiva, devido à diminuição (no caso de lesão colear), ou amento de novos 

estímulos (como o uso de IC e prótese auditiva convencional) (Musiek et al., 2002; 

Knobel e Sanchez, 2005). 

A musicoterapia é conhecida por modificar a organização cortical (Musacchia et 

al., 2007). Diante da complexidade com que a música ativa redes neuronais no córtex, a 

musicoterapia vem sendo utilizada há muito tempo na tentativa de reabilitação de 

diversas afecções. As pesquisas variam quanto ao tipo de estímulo fornecido e a 

atividade solicitada ao paciente, podendo ter participação ativa ou passiva (Rauscher e 

Shaw, 1993; Hughes et al., 1998). A execução da música, ao contrário da escuta 

passiva, engaja e integra múltiplos sistemas sensoriais e sistema motor, além de 

promover alta demanda em uma variedade de processos cognitivos de alta ordem. Além 
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disso, o envolvimento da música pode ser associado à excitação, recompensa, humor 

positivo e fatores sociais; e estes podem promover a atenção e um envolvimento 

sustentado (Herholz e Zatorre, 2012). 

 Strait e Kraus (2011), revelaram uma melhor performance de músicos quando 

comparados a não músicos no reconhecimento de fala no ruído. A autora explica que 

tal fato pode ser justificado por redes cerebrais no processo de atenção seletiva serem 

reforçadas em músicos em comparação aos não músicos, o que indica uma ativação 

mais forte da área pré-frontal e aumento do controle da função executiva auditiva, ou, 

em outras palavras, um melhor desempenho dos mecanismos top-down que orientam a 

resolução da competição imposta por uma gama de sinais de entrada. 

 Gfeller et al. (2002), avaliaram o efeito de treinamento musical em implantados 

pós-linguais. Eles estudaram 24 implantados que foram divididos em dois grupos: o 

controle, que foi exposto acidentalmente à música na rotina diária; e o grupo com 

treinamento musical, que consistiu na apresentação de quatro instrumentos familiares 

com diferentes frequências por meio de atividades no computador. Os resultados 

mostraram maior reconhecimento de melodia simples e complexas no grupo submetido 

ao treino musical em comparação ao grupo controle. Além disso, o grupo musical 

apresentou após o treino uma melhora na apreciação das músicas propostas em relação 

ao outro grupo.  

 Mitani et al. (2007), verificaram a influência da exposição musical caseira em 

17 crianças implantadas entre 4 e 9 anos de idade. Os autores avaliaram a capacidade 

de reconhecimento de 14 músicas de programas de televisão em 3 versões: versão 

original, versão instrumental da música original, e versão melódica tocada por flauta 

com melodia da versão original. Além disso, houve avaliação com 25 palavras 
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trissílabas, nas quais as crianças deveriam repetir cada palavra escutada, e um 

questionário aplicado aos pais referente as atividades musicais das crianças (escutar 

música, cantar, dançar). Os resultados revelaram que houve uma correlação entre a 

idade de implantação e a idade que as crianças começaram a atividade de escuta 

musical, isso é, as crianças implantadas mais precocemente, iniciaram antes a atividade 

de escutar música e apresentaram maior pontuação no reconhecimento de palavras. 

Yucel et al. (2009), compararam crianças implantadas (n=9) submetidas ao 

treinamento musical e crianças sem treinamento musical prévio (n=9). As crianças 

foram avaliadas pré implante, 1mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 24 meses após o 

implante. Aquelas submetidas ao treinamento musical demonstraram significantemente 

familiaridade de reconhecimento de diferentes pitch e maior habilidade quanto aos 

aspectos musicais (na avaliação de 24 meses) em relação ao outro grupo. Porém, não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação à percepção de 

fala nas situações de conjunto fechado, semiaberto e aberto. 

Chen et al. (2010), avaliaram o treinamento musical e a melhora do 

reconhecimento de pitch em crianças surdas pré-linguais (n=27). O treinamento 

consistia em ouvir, cantar, ler e tocar instrumentos musicais. Os resultados mostraram 

que o treinamento musical influenciou positivamente para a percepção correta do pitch 

em dois tons diferentes de piano. Os resultados foram melhores para crianças maiores 

que seis anos e não houve diferença de percepção do pitch e idade do implante, gênero 

e marca do IC. Os autores concluíram, portanto, que o treinamento musical deve ser 

utilizado nos programas de reabilitação pós IC. 

Lima (2010) realizou um programa de treinamento musical em implantados 

pós-linguais com o objetivo de avaliar o desempenho dos indivíduos quanto à 
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discriminação e reconhecimento de frequência e duração, e descrever o processo 

perceptivo-musical desses pacientes. A autora encontrou que houve uma evolução no 

processo de desenvolvimento auditivo musical, com melhora nos testes temporais de 

frequência e duração, bem como melhora no aspecto de apreciação musical nos 

pacientes avaliados. 

Buitrago (2014), desenvolveram um programa de treinamento de detecção, 

discriminação, identificação e compreensão sonora musical para 4 crianças implantadas 

de 8 a 10 anos pré-linguais, com no mínimo um ano de implante. A autora encontrou 

melhora em todas as respostas avaliadas pós terapia. 

Fu et al. (2015) propuseram um treinamento musical para crianças implantadas 

(n=6) por meio de um programa de treinamento de computador. O treinamento 

consistia em no mínimo 18 semanas.  As crianças desse estudo foram avaliadas quanto 

a percepção do pitch musical e contorno melódico. Após as sessões as crianças tiveram 

melhora na percepção do contorno melódico. Os autores concluíram que embora o 

contorno melódico inicial tenha sido insatisfatório (pré-treino), os escores aumentaram 

pós treinamento musical, mostrando a eficácia da terapia. 
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4. Método:  

 

O presente estudo foi realizado no Curso de Fonoaudiologia da Universidade de 

São Paulo - São Paulo. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (anexo I). Os indivíduos foram informados 

quanto aos objetivos deste estudo bem como sobre a importância de sua colaboração. 

Após aceitação quanto à participação no mesmo, foi solicitada leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no qual constavam informações acerca do 

estudo e dos direitos dos sujeitos participantes da pesquisa (Anexo II). 

 

4.1. Amostra: 

 

Participaram do estudo 11 indivíduos, sendo 5 do gênero masculino e 6 do 

gênero feminino, com idade entre 25 e 68 anos, média de 47,64 (±14,36), que 

apresentaram os seguintes fatores de inclusão: 

- Possuir perda auditiva neurossensorial pós-lingual de grau severo ou profundo 

bilateralmente; 

- Fazer uso de implante coclear unilateral há, pelo menos, um ano; 

- Não ter estudado música de maneira formal previamente;  

- Apresentar ganho funcional do implante coclear de, pelo menos, 40dBNA em campo 

livre nas frequências de 500, 1k, 2k, 3k e 4kHz; 
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- Ter a língua portuguesa como a primeira língua aprendida; 

- Não estar em terapia fonoaudiológica no momento do estudo. Devido a portaria que 

rege os serviços de IC no Brasil, todos os pacientes devem ser submetidos por terapia 

fonoaudiológica após o IC, e isso aconteceu com todos os pacientes participantes desse 

estudo, porém todos já não frequentavam terapia há, pelo menos, um ano. 

Foram utilizados os seguintes critérios para exclusão dos indivíduos: 

- Possuir alterações neurológicas e/ou psiquiátricas; 

- Não frequentar a terapia proposta regularmente. 

As características individuais dos participantes desse estudo (n=11) são mostradas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Caracterização dos participantes do estudo 

Sujeito Idade Gênero Processador/ Estratégia Etiologia 

Tempo de 

surdez 

(anos) 

Tempo de 

Ativação 

(anos) 

Idade quando 

o ic foi 

ativado 

(anos) 

1 67 M Opus2/FS4 idiopática 47 3 64 

2 29 F Freedom/ACE sífilis 7 3 26 

3 55 F N6/ACE otosclerose 40 11 44 

4 34 M N6/ACE ototóxico 29 5 29 

5 52 M Opus2/FS4 meningite 40 2 50 

6 54 F Harmony/HiRes120 idiopática 30 6 48 

7 25 M N5/ACE idiopática 19 2 23 

8 51 F Harmony/HiRes120 meningite 42 17 34 

9 51 F N5/ACE familiar 39 11 40 

10 38 F Naída/HiRes Optima idiopática 30 1 37 

11 68 M Naída/HiRes Optima idiopática 28 3 65 

Média 

(DP) 

47.6 

(±14,3) N/A N/A N/A 31.9 (±11,5) 5.8 (±5,0) 41.8 (±14,1) 

DP- desvio padrão, N/A= não se aplica, N5- Nucleus 5, N6 – Nucleus 6, M- masculino, F-feminino 
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Como pode ser observado na Tabela 1, a amostra do presente estudo teve 5 

participantes do gênero masculino e 6 do gênero feminino. Os processadores utilizados 

foram de três marcas diferentes: Opus 2, marca MED-EL; Freedom, Nucleus 5 e 

Nucleus 6, marca Cochlear Corporation; Harmony e Naída, marca Advanced Bionics. 

A etiologia para perda auditiva se mostrou diversificada, sendo 5 de origem idiopática, 

2 causada pós meningite, 1 por ototóxico, 1 por otosclerose, 1 por causas familiares e 1 

pós sífilis. O tempo médio do início da surdez a cirurgia do IC foi de 31,9 anos (±11,5). 

O tempo médio de uso do IC foi de 5,8 anos (±5,0). E finalmente, a idade média que o 

paciente tinha quando foi implantado foi de 41,8 anos (±14,1).  Esses dados foram 

coletados a partir da evolução médica do prontuário do paciente.  

 

4.2. Material: 

 

Foram utilizados os seguintes materiais: 

-Audiômetro da marca Interacoustics, modelo AC33; 

-Caixa de som da marca Interacoustics; 

-Lista de sentenças proposta por Valente (1998); 

- Notebook da marca HP, modelo G42, que foi utilizado para a apresentação dos testes 

de processamento auditivo e teste de avaliação de percepção musical. 
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4.3. Procedimentos: 

 

4.3.1. Anamnese: 

 Foi realizada uma entrevista inicial a fim de obtenção de dados de identificação, 

história pregressa da perda auditiva e saúde geral do paciente. Um modelo da anamnese 

está no anexo III. 

 

4.3.2. Avaliação Audiológica Básica: 

 Os pacientes foram submetidos à avaliação audiológica básica, por meio da 

audiometria tonal e vocal. Na audiometria tonal foram pesquisados os limiares entre 

250 a 8K Hz por via aérea com fone aural TDH-39, e de 500 a 4K Hz por via óssea 

com vibrador ósseo. A intensidade máxima para a pesquisa de via aérea foi de 110 

dBNA e 70 dBNA por via óssea. Na audiometria vocal, foram pesquisados o nível 

mínimo de compreensão de fala (Speech Reception Threshlod –SRT) ou detecção de 

fala. 

   

4.3.3- Ganho Funcional do Implante Coclear: 

O ganho funcional do implante coclear em campo livre foi realizado com o 

paciente sentado em posição 0° azimute (frontal), com distância da caixa de som de 50 

cm. Foram pesquisados os limiares entre 500 a 4000 Hz e as respostas anotadas em 

dBNA. 

O paciente no momento da avaliação estava utilizando apenas o IC. 
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Os testes dos itens a seguir (4.3.4, 4.3.5, 4.3.6) foram apresentados em campo 

livre, com o paciente sentado em posição 0° azimute, com distância da caixa de som de 

50 cm, na intensidade de 40dBNS, com base no limiar da logoaudiometria avaliada 

anteriormente. Estudo realizado mostra que não existe diferença significante na posição 

do alto falante em 0° azimute e ipsilateral ao lado do implante na avaliação proposta 

(Santos et al., 2009). 

Além disso, o paciente foi orientado a colocar o programa do processador mais 

utilizado no seu dia-a-dia, e retirar a prótese auditiva convencional, se fosse o caso. 

 

4.3.4- Avaliação das habilidades de percepção musical: 

 Para essa avaliação, o teste utilizado foi o de Montréal Battery of Evaluation of 

Amusia (MBEA) desenvolvido por Peretz et al. (2003), e adaptado por Nunes- Silva et 

al. (2012), versão reduzida.  

 O MBEA, também, está disponível na versão online através do link: 

https://www.brams.org/en/onlinetest/ 

Esse teste musical consiste em seis subtestes que avaliam a discriminação de: 

escala, contorno, intervalo, ritmo, métrica e memória musical, respectivamente 

subtestes 1, 2, 3, 4, 5 e 6; ou seja, abrange tanto os aspectos espectrais da música 

(escala, contorno, intervalo), quanto os aspectos temporais (ritmo e métrica). Essa 

avaliação permite o diagnóstico de diferentes déficits musicais. A faixa de frequência 

dos trechos das apresentações varia de 247Hz a 988Hz, utilizando timbre de piano. 
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 Cada subteste possui de 14 a 15 apresentações, e antes do início de cada 

subteste há um treino teste. O participante é avisado que a diferença é muito sutil entre 

uma apresentação e outra, portanto, ele deve ficar atento durante toda a avaliação. Para 

a pontuação final de cada subteste foi utilizado regra de três. 

Nos quatro primeiros subtestes, o ouvinte deve discriminar se os dois trechos de 

sons apresentados são iguais ou diferentes, e correspondem as seguintes habilidades 

musicais: 

- Discriminação de Escala: se refere a informação da escala ou tonalidade. 

Nesse teste há alteração da nota musical (altura), ou seja, ocorre uma nota fora da 

sintonia. 

- Discriminação do Contorno: Esse teste altera o contorno da melodia mudando 

uma nota da melodia de tal forma que a altura da frequência, respectiva às suas notas 

vizinhas, é invertida. Então, se a nota for mais alta do que a nota que precede e a que 

sucede, ela será mudada para uma nota mais baixa em relação as mesmas.  

- Discriminação de Intervalo: Nesse teste há uma mudança na distância de entre 

uma frequência e outra. O contorno da melodia é mantido. 

- Discriminação de Ritmo: Nessa avaliação são utilizados os mesmos trechos 

com as frequências-base do teste, porém as durações de duas notas adjacentes são 

alteradas. Essa manipulação altera o agrupamento rítmico das melodias, mas não faz 

alterar a métrica ou o número de notas. 

- Discriminação de Métrica: São utilizados os mesmos padrões melódicos dos 

outros testes, porém os estímulos são apresentados como sequências de duas fases ao 

invés de uma, como utilizado nos testes anteriores. O participante deve indicar se o 
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padrão melódico é binário ou triplo, usando os termos “marcha” ou “valsa”, 

respectivamente. 

- Memória Incidental: O último subteste avalia a memória de melodia, e o 

participante é questionado se o padrão apresentado já foi escutado no decorrer do teste. 

 Em cada subteste existe uma amostra chamada de “item estratégico” que difere 

bastante entre uma apresentação e outra. Desse modo, o participante deverá identificar, 

obrigatoriamente, que aquela apresentação é diferente, caso não faça, todo o subteste 

será desconsiderado, pois isso mostra que o indivíduo não está atento ou não é capaz de 

diferenciar os outros itens do subteste avaliado (Nunes-Silva e Haase, 2012). 

 A escolha por esse teste foi devido à composição ser inteira instrumental, ou 

seja, não possuir melodias que em outra língua não poderia ser aplicada aos 

participantes desse estudo. 

A pontuação de cada subteste é feito por meio de regra de três.  

 Em estudo realizado por Nunes-Silva (2012) em uma população brasileira 

normo-ouvintes, os resultados para esse teste foram de 80% de acertos. 

 

4.3.5- Teste de detecção “Gap in Noise”- GIN: 

 O teste GIN foi desenvolvido por Musiek et al. (2005). O teste tem como 

objetivo determinar o limiar de detecção de gap tendo como estímulo ruído branco.  

 O teste GIN é composto por uma faixa treino e quatro faixas teste, sendo cada 

faixa composta por segmentos de ruído branco. Cada segmento consiste em seis 

segundos de ruído branco com intervalos de silêncio apresentados entre 2 e 20 ms de 
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duração, sendo: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 e 20 ms. 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.  

 Como resposta, o paciente deverá apertar o sinalizador visual toda vez que 

escutar o “gap”. 

Foi utilizado para a avaliação apenas a faixa 1 do teste, com apresentação em 

40dBNS em relação limiar de reconhecimento ou detecção de fala pesquisada durante o 

ganho funcional (anexo IV). 

 

 

Figura 2: Exemplo de uma amostra do teste GIN (Gap in Noise), proposto por 

Musiek (2005). 

 

 

Em estudo realizado por Samelli e Schochat (2008), o padrão de normalidade 

deste teste é de 4/6 acertos para o valor do gap ser considerado como limiar de detecção 

do gap. E este foi o critério usado no presente estudo para determinar o limiar do gap. 
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4.3.6- Teste de reconhecimento de padrão de frequência: 

 Para a avaliação de discriminação e ordenação temporal, foi escolhido o teste de 

padrão de frequência (TPF), proposto por Musiek et al. (1994). Nesse teste, cada 

estímulo dura 200 ms, o intervalo entre um estímulo e outro é de 150ms. A frequência 

utilizada para o tom agudo é de 1122Hz e para o grave é de 880Hz. Foram apresentadas 

dez sequências randomizadas compostas por três diferentes estímulos auditivos. O 

paciente deveria responder verbalmente a sequência ouvida utilizando o termo “fino” e 

“grosso” para o tom agudo e grave, respectivamente.  

 Foram utilizadas, apenas, dez sequências devido ao tempo de toda avaliação ser 

longo, podendo os resultados serem comprometidos por cansaço auditivo.  

Respostas apresentadas com inversões, omissões e inserções de tons e padrões 

sequenciais foram consideradas erros. O anexo V mostra a folha de anotações desse 

teste. 

 

 

    200ms                                      200ms                                        200ms 

                  880Hz             150ms          1122Hz                 150ms           1122Hz 

 

Figura 3: Exemplo do teste padrão de frequência: grosso-fino-fino, proposto por 

Musiek et al. (1994). 
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4.3.7- Avaliação de compreensão de fala: 

Os pacientes foram avaliados quanto a compreensão de fala através de uma lista 

de sentenças balanceada foneticamente, proposta por Valente (1998), apresentada em 

campo livre (sem pista visual) na intensidade de 40dBNS acima do limiar de 

reconhecimento ou detecção de fala pesquisada durante o ganho funcional. Cada lista 

contém 50 palavras que devem ser pontuadas e multiplicadas por 2 a cada acerto. No 

anexo VI está um exemplo de uma das dez listas disponíveis de aplicação. Para cada 

avaliação foi utilizada uma lista de frases diferente. 

Caso o paciente apresentasse uma porcentagem maior que 80% de compreensão 

de sentenças, a avaliação era realizada, também, com ruído competitivo associado 

(speech noise), em uma relação S/R de +10dB. 

Os resultados foram anotados em folha de avaliação em porcentagem de acertos 

(anexo V). 

 

4.3.8. Questionário Munich Music Questionnaire:  

O questionário Munich Music Questionnaire foi adaptado por Frederigue-Lopes 

et al. (2015). Esse questionário de auto avaliação foi desenvolvido Stark et al. (2003) 

para a população adulta com perda auditiva adquirida (pós-lingual) e usuária de IC. 

Esse questionário investiga a apreciação musical e questões relacionadas ao hábito de 

escutar música do indivíduo antes e após o uso de IC, permitindo, portanto, uma 

comparação nos diferentes momentos de vida do indivíduo. O questionário possui 25 
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questões com diversas opções de respostas. Nas questões que avaliaram o hábito 

musical pré implante, pós perda de audição, os pacientes do presente estudado, faziam 

uso de prótese auditiva convencional (Anexo VIII). 

No presente estudo, o questionário foi aplicado, apenas, no primeiro momento 

do estudo (avaliação 1). Essa escolha foi devido à grande dificuldade de leitura de 

muitos participantes (nível sócio econômico cultural baixo). Como se trata de um 

questionário amplo, optou-se em caracterizar os aspectos de hábitos e apreciação 

musical do participante no primeiro momento, e depois, foram feitas questões simples e 

diretas com os pontos mais relevantes e que poderiam mudar ao longo do estudo, 

mostradas no próximo tópico. 

 

4.3.9. Questionário de auto avaliação: 

Foram elaboradas, portanto, três perguntas simples para auto avaliação dos 

participantes em relação ao IC e a música. 

As três perguntas foram:  

1- O quão satisfeito você está com o implante, 

2- Você sente prazer em escutar música? 

3- Qual a frequência que você escuta música. 

Nas perguntas 1 e 2, o paciente tinha cinco opções de respostas em 

porcentagem distribuídas visualmente em uma régua: 

 

                 0%                  25%                      50%                    75%                  100% 
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Na pergunta 3, o paciente teve que indicar quantos dias na semana escutava 

música (1,2,3,4,5,6, ou 7x na semana). 

As perguntas foram realizadas nos três momentos de avaliação abaixo 

relacionados. 

4.3.10. Etapas das avaliações: 

As avaliações foram realizadas em três momentos: 

-Avaliação 1: antecedeu qualquer intervenção, realizada após a anamnese; 

-Avaliação 2: realizada após o período placebo, antes da musicoterapia; 

-Avaliação 3: avaliação final, após a musicoterapia. 
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Figura 4: Fluxograma das etapas de realização do estudo. 
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Para cada momento de avaliação foi gasto um tempo de, aproximadamente, 1h e 

meia. É válido lembrar que ao longo de toda a coleta, o paciente não teve a 

programação do seu implante modificada. 

 

4.3.11. Caracterização das etapas: 

A- Avaliação inicial – avaliação 1: 

Após realizada a anamnese, os pacientes foram submetidos a avaliação inicial, 

avaliação 1. Essa avaliação foi composta pela avaliação auditiva básica, questionário de 

autoavaliação, questionário de Munich, avaliação de compreensão de fala, avaliação 

das habilidades musicais (teste MBEA) e avaliação com os testes temporais, descritos 

anteriormente nesse capitulo. 

Essa avaliação serviu como referência, uma vez que foi realizada antes de 

qualquer procedimento do presente estudo. O tempo médio para a realização dessa 

avaliação foi de 2 horas. 

 

B- Etapa período de placebo: 

 Após realizada anamnese e avaliação 1, todos os participantes foram submetidos 

a um período de atividade placebo. Esse treino placebo consistiu na solicitação para 

que o paciente assistisse duas vezes na semana algum jornal de televisão ou rádio, em 

um total de 4 semanas. A avaliadora ao final de cada semana fazia perguntas 

relacionadas às reportagens assistidas a fim de confirmar a realização da atividade. O 
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contato foi realizado via telefone, mensagem de celular diretamente com o paciente, e 

quando não foi possível, o contato foi feito com algum familiar/cuidador. 

O objetivo dessa etapa foi avaliar o efeito teste-reteste proporcionando maior 

transparência na pesquisa. 

Após a fase placebo, os participantes foram reavaliados (avaliação 2). 

 

C – Avaliação 2: 

Após o período placebo e antes do início da musicoterapia, os pacientes foram 

submetidos a avaliação 2. Essa avaliação foi composta pela avaliação auditiva básica, 

questionário de autoavaliação, avaliação de compreensão de fala, avaliação das 

habilidades musicais (teste MBEA) e avaliação com os testes temporais, descritos 

anteriormente nesse capitulo.  

Essa avaliação ocorreu na semana seguinte após o período placebo, e foi 

realizada para verificar a possível influência do placebo no presente estudo. O tempo 

médio para a realização dessa avaliação foi de 1hora e 30 minutos. 

 

D - Etapa de treinamento musical:  

Os participantes após a fase placebo e avaliação 2, foram submetidos a um 

treinamento musical. 

Esse treinamento foi composto de atividades confeccionadas pela pesquisadora, 

uso de software e atividades para casa. 
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As atividades feitas pela pesquisadora envolveram exercícios de discriminação e 

ordenação de frequência e duração de tons, percepção de ritmo e métrica, 

reconhecimento de contorno melódico, reconhecimento de timbre, treino de resolução 

temporal, compreensão de letra de música com e sem apoio visual e uso de teclado para 

tocar música infantil conhecida. 

Os exercícios de discriminação e ordenação de tons, foi realizado com 

diferentes apresentações de frequências e durações, e aumento do número de 

sequências. Os exercícios de entonação foram realizados com apoio visual, e depois 

sem pista visual. As diferenças entre as sequências foram gradativas, diminuindo a 

distância entre as oitavas. 

Os exercícios de ritmo e métrica envolveram tanto atividades com metrômero, 

como músicas brasileiras. Primeiramente, nas atividades do metrômero, as sequencias 

foram apresentadas com menos para mais elementos, e esses foram sendo modificados 

de mais lentos e mais espaçados para mais rápidos e menos espaçados. 

Nas atividades envolvendo timbre, eram dados os modelos sonoros com os 

respectivos instrumentos musicais, depois era apresentada uma sequência e o 

participante tinha que escolher aquele correspondente ao modelo apresentado. No 

treino de resolução de frequência foi utilizado o teste RGDT. 

Em todas as sessões eram realizadas atividades no teclado. As músicas 

escolhidas foram canções infantis, como “atirei o pau no gato”.  A escolha por canções 

infantis se deve ao fato de serem popularmente conhecidas e por terem uma sequência 

curta. Em um primeiro momento, o participante tinha apoio visual das notas musicais 

(dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) em uma folha e na marcação nas teclas do teclado. Quando o 
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participante conseguia tocar colocando a entonação correta, era então retirado o apoio 

visual da folha com as notas, porém a marcação nas teclas permanecia. 

Em todas as sessões, também, o paciente escolhia uma música do seu repertório 

ou de um estilo musical que mais o agradasse para que fosse trabalhada. As letras das 

músicas eram apresentadas visualmente, num primeiro momento, e depois, a letra tinha 

lacunas para serem preenchidas pelo paciente. As atividades envolvendo música 

também incluía novas músicas fora do estilo musical que o paciente estava acostumado 

a ouvir. 

O software utilizado foi desenvolvido pela Universidade de Southampton 

(Oliver; van Besouw; Nicholls, 2012) para pacientes implantados e dispõe de 25 

sessões com atividades de treino das habilidades musicais.  Nesse software o paciente 

pode manipular as informações musicais que ele quiser treinar.  

 As atividades para casa incluíram exercícios de treino das diferentes habilidades 

musicais, além de escuta passiva de trechos da sinfonia de Mozart. A apostila para casa 

possuía 100 exercícios, sendo realizados ao longo do programa. 

 A ordem dos exercícios em todas as atividades teve caráter progressivo de 

dificuldade. Quando o paciente atingia um escore de 80%, o nível de dificuldade 

avançava. As sessões presenciais foram realizadas 1x por semana, com duração de 40 

minutos, por 10 semanas. 

As sessões foram realizadas individualmente em ambiente silencioso, sempre 

com monitoramento da terapeuta. Durante a terapia, o paciente só fez uso do IC (caso 

usasse prótese auditiva convencional contralateral). 
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Por fim, depois de realizado os treinamentos, todos os participantes passaram 

por reavaliação (avaliação 3). 

E – Avaliação 3: 

Após o período da musicoterapia, os pacientes foram submetidos a avaliação 

final (avaliação 3). Essa avaliação foi composta pela avaliação auditiva básica, 

questionário de autoavaliação, avaliação de compreensão de fala, avaliação das 

habilidades musicais (teste MBEA) e avaliação com os testes temporais, descritos 

anteriormente nesse capitulo.  

Essa avaliação foi realizada com o objetivo de verificar a influência da 

musicoterapia no presente estudo. O tempo médio para a realização dessa avaliação foi 

de 1 hora e 30 minutos. 

 

4.4. Método Estatístico: 

 

Conforme os objetivos já especificados, o método estatístico utilizado visou 

verificar o efeito da musicoterapia em pacientes usuários de IC. 

         Para isto, foram realizadas análises descritivas dos resultados obtidos nos testes 

comportamentais, por meio da construção de tabelas com valores observados das 

estatísticas descritivas: média, desvio padrão, mínimo e máximo (Bussab e Morettin, 

2002). 

 Uma vez que a amostra desse estudo foi pequena e as hipóteses dos testes 

paramétricos não foram satisfeitas, foram utilizados testes estatísticos não-paramétricos 

em todas as análises as quais serão apresentadas. Para a comparação entre os períodos 
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de intervenção (Placebo e Treinamento) foi utilizado o teste dos postos com sinais de 

Wilcoxon (Wilcoxon, 1945). 

Para complementar a análise descritiva, foi usado o Intervalo de Confiança, 

utilizado para verificar o quanto a média pode variar numa determinada probabilidade 

de confiança. O intervalo de confiança estabelecido para a análise dos dados foi de 95% 

de probabilidade de confiança e um nível de significância (p) de 0,05 (5%).  
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5. Resultados 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados e análise dos testes 

comportamentais antes e após a musicoterapia. 

É importante lembrar que para o estudo, o sujeito foi controle dele mesmo, 

devido as muitas variáveis encontradas nos grupos de pacientes implantados, e por se 

tratar de um “n” pequeno.  

 

Para facilitar a apresentação, este capítulo será dividido em três partes, a saber: 

5.1. Efeito Placebo  

5.2. Efeito da Musicoterapia 

5.3 Resultados individuais dos participantes 
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5.1. Efeito Placebo 

 

 As Tabelas 2 e 3 apresentam a estatística descritiva dos testes utilizados nas 

avaliações 1 e 2 (placebo) e a comparação entre elas. 

   

Tabela 2. Estatística descritiva do desempenho dos indivíduos nos testes utilizados 

obtido durante o período placebo 

 
TPF % Teste de Fala % Satisfação % Prazer Musical % 

Frequência Musical 

(Dias na semana) 

Avaliações 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Média 25,45 29,09 47,45 50,18 95,45 95,45 65,91 65,91 2,82 2,82 

Desvio 

padrão 
32,05 33,60 38,54 41,50 15,08 15,08 37,54 37,54 2,23 2,23 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 90,00 100,00 98,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,00 7,00 

p-valor 0,38 0,51 1,00 1,00 1,00 

TPF- teste de padrão de frequência, N= número de participantes 

 

 A Tabela 2 mostra a porcentagem de acertos da média dos indivíduos 

participantes nos testes de padrão de frequência (TPF), teste de fala, satisfação com uso 

do IC, prazer musical; e a quantidade de dias na semana (frequência) que o paciente 

escutava música.  

 Nessa tabela os resultados foram divididos no período que antecede o treino 

placebo (avaliação 1), e no período após o treino placebo (avaliação 2). É possível 

observar que não há diferença estatisticamente significante entre as avaliações 1 e 2 em 

nenhuma das avaliações acima relacionadas. 
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Tabela 3. Estatística descritiva do desempenho dos indivíduos no teste específico 

musical MBEA durante o período placebo 

 
Subeste 1 % Subeste 2 % Subteste 3 % Subteste 4 % Subteste 5 % Subteste 6 % 

Avaliações 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Média 45,18 44,00 35,64 26,45 39,82 32,55 43,36 29,00 54,00 60,27 47,18 45,73 

Desvio 

padrão 
25,18 23,44 26,87 25,80 26,89 23,62 35,34 36,21 29,53 32,46 27,21 25,72 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 80,00 66,00 80,00 60,00 73,00 73,00 86,00 93,00 86,00 93,00 86,00 78,00 

p-valor 0,73 0,11 0,20 0,11 0,04* 0,68 

N= número de participantes 

 

 Na tabela 3 estão os resultados em porcentagem do teste MBEA nas avaliações 

1 e 2. Os subtestes que compõem o teste MBEA são: 1- escala, 2- contorno, 3- 

intervalo, 4- ritmo, 5- métrica e 6- memória. O teste dos postos com sinais de Wilcoxon 

revelou que não houve uma diferença entre as duas avaliações realizadas no período 

placebo, com exceção do subteste 5 (z= -2,103, p=0,04).  

Uma vez que poucos sujeitos conseguiram realizar os testes GIN e Fala com 

Ruído (FR), foram construídas as tabelas 4 e 5 com a descrição do desempenho obtido 

por cada um dos sujeitos nas avaliações 1 e 2. 

 

Tabela 4. Descrição do desempenho dos três sujeitos que obtiveram pontuação no teste 

GIN nas avaliações 1 e 2 

  GIN (1) -ms GIN (2) -ms 

Sujeito 2 10 10 

Sujeito 7 10 10 

Sujeito 9 - 15 

GIN- Gap in Noise, (1) - avaliação 1, (2) - avaliação 2, ms -milissegundos. 

 

Na tabela 4 é possível observar que apenas 2 participantes do estudo 

conseguiram realizar o teste GIN na avaliação 1. E, 3 participantes realizaram o teste 

GIN na avaliação 2. Os resultados estão expressos em milissegundos. 
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Tabela 5. Descrição do desempenho dos cinco sujeitos que obtiveram pontuação no 

teste Fala com Ruído nas avaliações 1 e 2 

  FR (1) % FR (2) % 

Sujeito 1 - 64 

Sujeito 2 74 70 

Sujeito 3 80 82 

Sujeito 7 84 84 

Sujeito 9 - 86 

FR- Fala com ruído, FR (1) – avaliação 1, FR (2) – avaliação 2 

 

 Na tabela 5 estão os resultados em porcentagem de acertos do teste de fala no 

ruído, daqueles participantes que atingiram o teste de fala em 80% de acertos. Na 

avaliação 1, 3 sujeitos realizaram o teste de fala com ruído; e na avaliação 2, 5 

participantes realizaram o teste. 

 

Nos Quadros 1 e 2 é possível observar, nos diagramas de barra de erro, a 

existência de substancial sobreposição dos Intervalos de Confiança de 95% para todos 

os testes nos períodos avaliados (Avaliação 1 e Avaliação 2) no período placebo, 

sugerindo que não houve um efeito real do período na avaliação 2. 
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Quadro 1. Resultados médios e barra de erros indicando o intervalo de confiança (95%) 

entre as avaliações 1 e 2 para o teste de padrão de frequência, teste de fala, satisfação 

com IC, prazer musical e frequência musical 

  

  

 
TPF- teste de padrão de frequência  
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Quadro 2. Resultados médios e barra de erros indicando o intervalo de confiança (95%) 

entre os períodos 1 e 2 para os testes específico musical MBEA 

  

  

  
MBEA- Montreal Battery Evaluation of Amusia 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

5.2. Efeito da Musicoterapia 

 

As Tabelas 6 e 7 apresentam a estatística descritiva dos testes utilizados nas 

avaliações 2 e 3 (treinamento auditivo) e a comparação entre elas. 

 Apesar de ser observado aumento dos valores médios entre as avaliações 2 e 3 

(pré e pós treinamento auditivo) o teste dos postos com sinais de Wilcoxon revelou que 

houve diferença estatisticamente significante entre as seguintes variáveis: Teste de Fala 

(z= -2,317, p=0,02); Frequência Musical (z= -2,414, p=0,02); Subteste 2 do MBEA (z= 

-2,449, p=0,01) e Subteste 6 do MBEA (z= - 2,554, p=0,01). 

 

Tabela 6. Estatística descritiva do desempenho dos indivíduos nos testes aplicados 

obtido durante a avaliação 2 e 3 

 
TPF % Teste de Fala % Satisfação % Prazer Musical % Frequência Musical 

Avaliações 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Média 29,09 32,73 50,18 61,82 95,45 97,27 65,91 86,82 2,82 4,09 

Desvio 

padrão 
33,60 29,36 41,50 37,02 15,08 9,05 37,54 12,70 2,23 1,81 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 14,00 50,00 70,00 0,00 75,00 0,00 1,00 

Máximo 100,00 80,00 96,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,00 7,00 

p-valor 0,72 0,02* 0,32 0,09 0,02* 

N= número de participantes, TPF = teste de padrão de frequência 

 

 Na tabela 6 observa-se o desempenho dos participantes nos testes de padrão de 

frequência (TPF), teste de fala, satisfação com uso do IC, prazer musical; e a 

quantidade de dias na semana (frequência) que o paciente escutava música. 

 Foi observado uma diferença estatisticamente significante no teste de fala e no 

item de frequência em escutar música entre as avaliações 2 e 3.  
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Tabela 7. Estatística descritiva do desempenho dos indivíduos no teste específico 

musical MBEA durante a avaliação 2 e 3 

 
Subteste 1 % Subteste 2 % Subteste 3 % Subteste 4 % Subteste 5 % Subteste 6 % 

Avaliações 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Média 44,00 54,18 26,45 54,18 32,55 43,45 29,00 42,18 60,27 59,55 45,73 62,18 

Desvio 

padrão 
23,44 20,90 25,80 11,79 23,62 30,82 36,21 42,42 32,46 21,17 25,72 17,67 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 43,00 

Máximo 66,00 73,00 60,00 73,00 73,00 80,00 93,00 100,00 93,00 86,00 78,00 100,00 

p-valor 0,33 0,01* 0,37 0,37 1,00 0,01* 

N =número de participantes 

Na tabela 7 estão os resultados em porcentagem do teste MBEA nas avaliações 

2 e 3. Os subtestes que compõem o teste MBEA são: 1- escala, 2- contorno, 3- 

intervalo, 4- ritmo, 5- métrica e 6- memória. É possível observar que diferença 

estatisticamente significante nos subtestes 2 e 6 (contorno e memória). 

 

Uma vez que poucos sujeitos conseguiram realizar os testes GIN e Fala com 

Ruído (FR), foram construídas as Tabelas 8 e 9 com a descrição do desempenho obtido 

cada um dos sujeitos nos períodos 2 e 3 (pré e pós musicoterapia). 

Tabela 8. Descrição do desempenho dos cinco sujeitos que obtiveram pontuação no 

teste GIN nos períodos 2 e 3 

  GIN (2) -ms GIN (3) -ms 

Sujeito 1 - 12 

Sujeito 2 10 15 

Sujeito 7 10 12 

Sujeito 8 - 20 

Sujeito 9 15 15 

GIN- Gap in Noise, (1) - avaliação 1, (2) - avaliação 2, ms -milissegundos. 
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Na Tabela 8 é possível observar que três participantes do estudo conseguiram 

realizar o teste GIN na avaliação 2. E, cinco participantes realizaram o teste GIN na 

avaliação 3. Os resultados estão expressos em milissegundos. 

 
 
 

Tabela 9. Descrição do desempenho dos seis sujeitos que obtiveram pontuação no teste 

Fala com Ruído nos períodos 2 e 3 

  FR (2) % FR (3) % 

Sujeito 1 64 - 

Sujeito 2 70 92 

Sujeito 3 82 80 

Sujeito 7 84 88 

Sujeito 9 86 74 

Sujeito 10 - 56 

FR- Fala com ruído, FR (1) – avaliação 1, FR (2) – avaliação 2 

 

 Na Tabela 9 estão os resultados em porcentagem de acertos do teste de fala no 

ruído, daqueles participantes que atingiram o teste de fala em 80% de acertos. Na 

avaliação 2, os sujeitos 1, 2, 3, 7 e 9 realizaram o teste de fala com ruído; e na avaliação 

3, os participantes 2, 3, 7, 9 e 10 realizaram o teste. 

Nos Quadros 3 e 4 é possível observar nos diagramas de barra de erro que a 

sobreposição dos Intervalos de Confiança de 95% foi menor no teste de fala, teste 

frequência musical, teste 2 e teste 6 nos períodos 2 e 3 (pré e pós musicoterapia).  
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Quadro 3. Resultados médios e barra de erros indicando o intervalo de confiança (95%) 

entre as avaliações 2 e 3 para o teste de padrão de frequência, teste de fala, satisfação 

com IC, prazer musical e frequência musical 

  

  

 
TPF- teste de padrão de frequência 
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Quadro 4. Resultados médios e barra de erros indicando o intervalo de confiança (95%) 

entre as avaliações 2 e 3 para o teste específico musical MBEA 

  

  

  
MBEA- Montreal Battery Evaluation of Amusia 
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5.3 Resultados individuais dos participantes: 

  

Para posterior discussão, serão expostos alguns resultados de cada participante 

do estudo. 

Abaixo seguem as Tabelas com o desempenho de cada participante para o teste 

de fala e o teste de padrão de frequência TPF.  

 

Tabela 10: Desempenho do teste de fala de cada participante em todas as avaliações 

realizadas 

Sujeito Avaliação 1 (%) Avaliação 2 (%) Avaliação 3 (%) 

1 64 82 72 

2 98 92 98 

3 84 92 98 

4 0 0 14 

5 0 0 26 

6 44 46 64 

7 98 96 98 

8 8 10 16 

9 76 94 98 

10 36 30 82 

11 14 10 14 

 

Tabela 11: Desempenho do teste de padrão de frequência de cada participante em todas 

as avaliações realizadas 

Sujeito Avaliação 1 (%) Avaliação 2 (%) Avaliação 3 (%) 

1 20 10 10 

2 80 60 80 

3 40 70 60 

4 0 0 30 

5 0 0 50 

6 0 0 0 

7 90 100 70 

8 10 10 0 

9 20 30 40 

10 0 10 0 

11 20 30 20 
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 As figuras abaixo mostram as pontuações de cada participante nos três 

momentos de avaliação dos subtestes do MBEA. 

 

 

Figura 5: Resultado dos subtestes do MBEA (Montreal Battery Evaluation of Amusia) 

de cada participante do estudo na avaliação 1. 
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Figura 6: Resultado dos subtestes do MBEA (Montreal Battery Evaluation of Amusia) 

de cada participante do estudo na avaliação 2. 
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Figura 7: Resultado dos subtestes do MBEA (Montreal Battery Evaluation of Amusia) 

de cada participante do estudo na avaliação 3. 

 

A comparação entre os subtestes que compõe a avaliação do MBEA, por meio 

da ANOVA de Friedman, não mostrou diferença estatisticamente significante entre os 

subtestes, tanto na avaliação inicial (χ2(5) =5,02, p=0,41) quanto na avaliação final 

(χ2(5) =3,45, p=0,63), ou seja, no presente estudo nenhuma das habilidades musicais 

avaliadas no teste MBEA se mostrou mais significativa que outra. 
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5.4. Questionário Munich Music Questionnaire: 

 Para a análise dos resultados do questionário Munich Music Questionnaire, 

optou-se em selecionar algumas perguntas presentes no questionário e realizar uma 

descrição qualitativa. As perguntas selecionadas foram as de número 1,2, 3, 7 e 15. 

 Para as questões de número 1 e 2 foi utilizado a escala de Likert, como proposto 

por Frederigue-Lopes, Bevilacqua e Costa (2015) na adaptação do questionário para a 

língua portuguesa. A escala de Likert permite medir as atitudes e conhecer o grau de 

conformidade das respostas dadas pelo indivíduo. As respostas dadas nas questões 

selecionadas, foram divididas em 5 grupos (5 pontos), dessa maneira, foi possível 

caracterizar as respostas encontradas.  

 

Pergunta 1: Com que frequência você ouve e/ou ouvia música? 

a- Antes da perda auditiva: 

 

Tabela 12: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “com que frequência você ouve/ouvia música”, antes do início da perda 

auditiva 

Resposta N % 

Sempre 3 27,27 

Frequentemente 4 36,36 

Ocasionalmente 2 18,18 

Raramente 1 9,09 

Nunca 1 9,09 

-- 11 100% 

N=número de participantes  
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Como pode ser observado na tabela 12, dos 11 participantes do estudo, a maior 

parte escutava música sempre ou frequentemente (sete indivíduos). Dois participantes 

escutavam música ocasionalmente, 1 raramente e 1 nunca. 

b- Durante a perda auditiva, antes do uso do IC: 

Tabela 13: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “com que frequência você ouve/ouvia música”, durante a perda auditiva 

Resposta N % 

Sempre 1 9,09 

Frequentemente 2 18,18 

Ocasionalmente 1 9,09 

Raramente 0 0 

Nunca 7 63,63 

-- 11 100 

N=número de participantes  

 

Na tabela 13, pode ser observado uma inversão em relação a tabela 1. Durante a 

perda auditiva, antes do IC, sete indivíduos deixaram de escutar música. Apenas 1 dos 

participantes escutava sempre, 2 frequentemente e 1 ocasionalmente. 

c- Após o IC: 

Tabela 14: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “com que frequência você ouve/ouvia música”, após o uso do IC 

Resposta N % 

Sempre 2 18,18 

Frequentemente 2 18,18 

Ocasionalmente 4 36,36 

Raramente 3 27,27 

Nunca 0 0 

 11 100 

N=número de participantes  

 

Já na tabela 14, que questionou a frequência que o indivíduo escuta música 

atualmente, ou seja, após o IC, pode-se observar um aumento de frequência em relação 
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à tabela anterior, que caracterizou a situação pré-implante, porém ainda não é a mesma 

frequência observada na tabela x, antes da perda auditiva. Nessa tabela, houve dois 

participantes que responderam escutar sempre música, 2 frequentemente, 4 

ocasionalmente, 3 raramente.  

 

 

Pergunta 2: Que papel a música desempenhou/desempenha na sua vida? 

a- Antes da perda auditiva: 

Tabela 15: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “que papel a música desempenhou/desempenha na sua vida”, antes do início 

da perda auditiva 

Resposta N % 

Muito importante 6 54,54 

Importante 2 18,18 

Médio 1 9,09 

Pequeno 1 9,09 

Nenhum 1 9,09 

-- 11 100 

 N=número de participantes  

 

Na tabela 15 que questionou a importância da música do indivíduo antes da 

perda auditiva, 6 indivíduos responderam ser muito importante, 2 importante, 1 médio, 

1 pequeno, e 1 nenhuma importância. Percebe-se, portanto, um papel positivo da 

música na maioria dos indivíduos do estudo antes da perda auditiva. 
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b- Durante a perda auditiva, antes do uso do IC: 

Tabela 16: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “que papel a música desempenhou/desempenha na sua vida”, durante a perda 

auditiva 

Resposta N % 

Muito importante 1 9,09 

Importante 1 9,09 

Médio 5 45,45 

Pequeno 0 0 

Nenhum 4 36,36 

-- 11 100 

N=número de participantes  

 

Novamente, observa-se uma mudança na importância da música após a perda 

auditiva. Pode ser observado que a maioria dos indivíduos classificaram como médio 

ou nenhuma importância da música no momento que antecedeu o IC. Um participante 

classificou como muito importante a música na sua vida, 1 classificou como 

importante, 5 médio e 4 referiram nenhuma importância da música em sua vida nesse 

período. 

 

c- Após o IC: 

Tabela 17: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “que papel a música desempenhou/desempenha na sua vida”, depois do uso 

do IC 

Resposta N % 

Muito importante 6 54,54 

Importante 1 9,09 

Médio 3 27,27 

Pequeno 0 0 

Nenhum 1 9,09 

-- 11 100 

N=número de participantes  
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Após o IC, foi observado a retomada da importância da música na vida dos 

participantes. Seis classificaram como muito importante, 1 como importante, 3 como 

médio e, apenas, classificou como nenhuma importância. 

 

Pergunta 03: Quando você ouve/ouvia música, durante quanto tempo o faz/fazia? 

Tabela 18: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “Quando você ouve/ouvia música, durante quanto tempo o faz/fazia? ”, antes 

do início da perda auditiva, durante a perda auditiva e após o uso do IC 

 Menos de 

30 min. 

De 30 min. 

A 1 h. 

De 1 a 2h. Mais de 2h. O dia todo  

Antes (n) 2 1 3 4 1 11 

% 18,18 9,09 27,27 36,36 9,09 100% 

Durante (n) 8 1 0 1 1 11 

% 72,72 9,09 --- 9,09 9,09 100% 

Depois do IC (n) 1 3 2 3 2 11 

% 9,09 27,27 18,18 27,27 18,18 100% 

 

 Na tabela 18 é possível observar que antes, durante e depois há uma mudança 

quanto ao hábito de escutar música, sendo muito evidente a diminuição do hábito de 

escutar música no período que antecedeu o IC.  

 

Pergunta 7: Porque você ouve música? (antes da perda de audição, durante a perda de 

audição e após o IC).  

Tabela 19: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “Porque você ouve música? ” 

Motivo N % 

Prazer 9 81,81 

Satisfação emocional 5 45,45 

Relaxar 4 36,36 

Humor 1 9,09 

Dançar 1 9,09 

Profissional 0 0 

Ficar acordado 0 0 
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O principal motivo pelo qual os participantes escutam música, foi o de prazer, 

sendo que 9 pessoas assinalaram essa opção, seguido pelo segundo principal motivo, 

que foi o de satisfação emocional. Nessa pergunta o participante podia assinalar mais 

de uma opção.  

 

Pergunta 15: Atualmente, que tipo de música você ouve? (ou seja, com o uso de IC) 

Nessa pergunta, o participante podia escolher mais de uma opção para assinalar. 

Tabela 20: Número de participantes e porcentagem para cada resposta assinalada na 

pergunta “Que tipo de música você ouve? ” 

Estilo Musical N % 

Rock 6 54,54 

MPB 4 36,36 

Sertaneja 4 36,36 

Religiosa 3 27,27 

Música para dançar 3 27,27 

Ópera 2 18,18 

Clássica 2 18,18 

Jazz 1 9,09 

N=número de participantes  

 

Como pode ser observado na tabela 20, o estilo musical mais escutado no 

momento do presente estudo, e, portanto, com o participante fazendo uso do IC, foi o 

rock, seguida de MPB, música sertaneja, religiosa, música para dançar, ópera, clássica 

e jazz.  
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6. Discussão 

 

 A discussão será dividida em cinco tópicos de acordo com os objetivos 

propostos nesse trabalho: 

 

6.1. Influência da musicoterapia na compreensão da linguagem oral em pacientes pós 

linguais usuários de implante coclear; 

6.2. Influência do efeito placebo em pacientes pós linguais usuários de implante 

coclear; 

6.3. Desempenho das habilidades de percepção musical pré e pós musicoterapia em 

pacientes pós linguais usuários de implante coclear; 

6.4. Desempenho das habilidades auditivas temporais de resolução e ordenação pré e 

pós musicoterapia em pacientes pós linguais usuários de implante coclear; 

6.5. Hábitos musicais em pacientes pós linguais usuários de implante coclear.  
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6.1.  Influência da musicoterapia na compreensão da linguagem oral em pacientes pós 

linguais usuários de implante coclear. 

 O objetivo desse tópico foi correlacionar a performance do teste de fala 

utilizado nesse estudo, proposto por Valente (1998), após as sessões de musicoterapia. 

Cada participante foi controle dele mesmo. Não foi realizado estatística entre os 

participantes, devido a variabilidade entre os sujeitos da pesquisa. 

 Em um primeiro momento, na avaliação 1, como pode ser visto na tabela 2, 

houve um desempenho variável entre os participantes. A média para o teste de fala foi 

de 47,45% de acertos, porém com um desvio padrão de 38,54%, com um valor mínimo 

de 0% e máximo de 98%. Isso mostra o padrão heterogêneo dos participantes. Esta 

variabilidade é descrita na literatura e justificada devido a inúmeros fatores que podem 

influenciar nos resultados entre os implantados, dentre eles: tempo de surdez, inserção 

de eletrodos, número de eletrodos ativos, nível residual pré-implante, entre outros 

(Anderson et al., 2016). Na tabela 1 é possível verificar a caracterização dos 

participantes e as diferenças entre eles. Por esse motivo, foi inserido a tabela 10, com a 

pontuação individual de cada indivíduo nas 3 avaliações. 

 Ainda na avaliação 1, foi realizado o teste de fala com ruído, para aqueles 

participantes que atingiram 80% de acertos para o teste de fala. Na tabela 5 é possível 

observar que apenas os sujeitos 2, 3 e 7 realizaram o teste de fala com ruído. É possível 

observar, também, que houve uma diminuição de compreensão desses indivíduos na 

presença de ruído, e isso se deve ao fato dos implantados apresentarem maior 

dificuldade nessa situação. Isso ocorre devido à perda de padrões auditivos que 

controlam o ruído de fundo e enfatizam sinais de fala na audição normal. Embora os 

processadores externos dos implantes cocleares tendem a melhorar cada vez mais essa 
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questão, os pacientes ainda apresentam um desempenho inferior em relação aos normo-

ouvintes. (Glasberg, Moore, 1987; Johannesen et al., 2016). 

 O IC preserva os envelopes de 6 a 22 canais de frequências, que são convertidos 

em sinais elétricos. O IC não é capaz, ainda, de fornecer características mais refinadas 

do estímulo acústico, que são essenciais para situações de difícil escuta, como fala no 

ruído, por exemplo, e percepção musical, muito embora exista considerável 

variabilidade de desempenho entre os implantados (Limb e Roy, 2014; Gfeller et al., 

2015). 

 A tabela 2 mostra, também, o desempenho dos participantes no momento da 

avaliação 2. Essa avaliação aconteceu após o período placebo de 4 semanas. Não foi 

observado diferença estatisticamente significante entre a avaliação 1 e a avaliação 2 no 

teste de fala. Isso significa que as atividades diárias e as atividades solicitadas pela 

terapeuta no período placebo (assistir telejornal ou escutar a rádio), não influenciaram 

no desempenho auditivo dos participantes ao longo do estudo. 

 Foi observado, porém, que os participantes 1 e 9, que na avaliação 1 não 

atingiram o teto de 80% no teste de fala, na avaliação 2, atingiram. Uma possível 

explicação para tal achado se deve ao fato da influência de fatores como atenção e 

motivação e até mesmo, relação entre avaliador-participante em testes 

comportamentais. O teste de fala utilizado é pontuado por cada palavra na frase, ou 

seja, caso o paciente fique desatento ou nervoso em um curto momento, isso é 

suficiente para diminuir sua pontuação.  

 A Tabela 6 mostra o desempenho dos participantes no teste de fala após 

musicoterapia. Foi observado diferença estatisticamente significante nesse teste após 
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musicoterapia. Especificamente, a tabela 10 mostra a pontuação por indivíduo, na qual 

pode ser verificado que exceto o sujeito 1, todos os demais apresentaram melhora na 

compreensão de fala, inclusive aqueles que tinham escores de zero nas avaliações 

anteriores. Na Tabela 9, também, é possível visualizar a melhora da pontuação, 

inclusive, na situação de fala com ruído. 

 A música é um instrumento de reabilitação de grande potencial. Ela ativa 

diversas áreas cerebrais simultaneamente, incluindo vias auditivas periféricas, córtex 

primário, ínsula, área temporal anterior e lateral, área parietal, área frontal e ainda 

occipital (Griffiths e Warren, 2002; Patterson et al., 2002; Warren et al., 2003; Satoh et 

al.,2006). Em relação ao processamento de linguagem, há um funcionamento paralelo 

ao sistema do processamento musical (Breitling et al., 1987; Polk e Kertesz, 1993; 

Peretz et al., 2003). É esperado que em um trabalho envolvendo música, haja uma 

generalização para a codificação neural de fala, promovendo assim, uma melhora de 

compreensão oral nos implantados (Kraus et al, 2009). Além disso, quando ocorre um 

trabalho terapêutico com participação ativa do indivíduo, a música promove a atenção 

sustentada, excitação, senso de recompensa e humor positivo (Gfeller et al., 2000; 

Herholz e Zatorre, 2012). 

 No presente estudo, duas abordagens envolvendo o treinamento auditivo foram 

utilizadas. A primeira se refere a abordagem analítica, que enfatiza os processos 

perceptuais “bottom-up”. Nessa abordagem foram realizadas atividades envolvendo a 

análise de elementos com características musicais pelos participantes, como por 

exemplo, julgar e distinguir diferentes timbres, pitch, ritmo, identificação de gap, e 

ainda, contorno de trecho musical. A intenção da utilização desses recursos foi a de 
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aumentar a eficiência no processamento ao longo das vias auditivas (Moore e Amitay, 

2007; Strait et al., 2009). 

 A segunda abordagem se refere as características sintéticas, ou características 

“top-down” . Esse trabalho teve como objetivo promover mais eficiência do 

processamento central, como o uso de pistas contextuais. Para essas atividades foram 

utilizadas: letras de canções familiares e desconhecidas para que o participante 

completasse frases e parágrafos, atenção direcionada para a voz do cantor com 

instrumento musical de fundo, e ainda, uso de teclado para a prática de canções 

infantis, promovendo, dessa forma, integração dos sistemas visual, motor e auditivo. 

 Mitani et al. (2007), encontraram escores mais altos de reconhecimento de 

palavras em crianças implantadas com exposição musical caseira precoce. Já Yucel et 

al. (2009), encontraram melhora nas habilidades auditivas musicais em crianças 

implantadas que foram submetidas a musicoterapia, mas não observaram diferença 

estatisticamente significante em relação à percepção de fala nas situações de conjunto 

fechado, semiaberto e aberto. No presente estudo foi possível observar melhora na 

compreensão de fala após musicoterapia, realizado por meio de avaliação com lista de 

palavras. 

Os achados do presente estudo revelam a influência positiva da musicoterapia 

na habilidade de compreensao de fala de pacientes adultos pós linguais implantados, 

uma vez que foi observado melhora da compreensao de fala após musicoterapia, 

demonstrando, portanto, que o treinamento proposto foi efetivo no grupo estudado. 
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6.2. Influência do efeito placebo em pacientes pós linguais usuários de implante 

coclear. 

 O termo placebo se origina do latim “placeo”, “ placere” que significa agradar. 

Se entende efeito ou resposta placebo como a melhoria dos sintomas e/ou funções 

fisiológicas do organismo em resposta a fatores supostamente inespecíficos, sendo 

atribuível, comumente, ao simbolismo que o tratamento exerce na expectativa positiva 

do paciente (Teixeira, 2009).  

Os pacientes do presente estudo foram submetidos a um período placebo, 

caracterizado por atividades cotidianas solicitadas pela terapeuta. Os pacientes tiveram 

que assistir a um telejornal ou escutar notícias pelo rádio. Ao final de cada semana, a 

terapeuta entrava em contato para que o paciente (ou familiar) relatasse o que havia 

entendido, e dessa forma, portanto, garantir a realização da atividade.    

No presente trabalho não foi observado efeito placebo, uma vez que nao foi 

encontrado melhores respostas dos testes aplicados entre as avaliações 1 e 2, que 

delimitaram o período placebo. 

  

6.3. Desempenho das habilidades de percepção musical pré e pós musicoterapia em 

pacientes pós linguais usuários de implante coclear. 

 Para avaliar as habilidades da percepção musical nos participantes desse estudo, 

foi utilizado o teste MBEA. Esse teste foi desenvolvido por Peretz, Champod e Hyde 

(2003), e inicialmente foi utilizado para avaliar indivíduos com quadro de amusia. Esse 

teste já aplicado em implantados, tem a grande vantagem de não solicitar canções 

familiares, que além de sofrer influência de memória de longo-prazo, ainda limita 
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quanto ao aspecto linguístico. O MBEA avalia 6 aspectos musicais: contorno, intervalo, 

escala, ritmo, métrica e memória. 

 Os dados da Tabela 3 e do Quadro 2 mostram os resultados dos participantes 

nas avaliações 1 e 2 nos subtestes do MBEA. Foi observado diferença estatisticamente 

significante apenas no subteste 5, que avalia o aspecto de métrica, entre as avaliações 1 

e 2, ou seja, durante o período placebo. Como pode ser observado nas figuras 5 e 6, 

houve uma grande variação dos resultados entre os participantes, com o mínimo de 

zero em todos os subestes nas avaliações 1 e 2. O teste MBEA possui um “item 

estratégico” que se refere a dois estímulos muito diferentes entre si, e por isso, caso o 

participante erre esse item (responder como os dois sons sendo iguais), todo o subteste 

é zerado. Isso pode ter influenciado nessa diferença encontrada. Além disso, como já 

citado anteriormente, o MBEA é um teste comportamental que pode sofrer influência 

da atenção e motivação do participante. 

 A Tabela 7 e Quadro 4 mostram o desempenho dos participantes no MBEA 

após terapia musical. Pode ser observado que houve melhora em 5 dos 6 subtestes 

avaliados (escala, contorno, intervalo, ritmo e memória). Nos subtestes 2 (contorno) e 

no 6 (memória) foram observadas diferenças estatisticamente significantes. Os 

presentes achados concordam com diversos trabalhos da literatura que relataram 

melhora das habilidades musicais em implantados após musicoterapia. Gfeller et al. 

(2002), encontraram o efeito da musicoterapia em pacientes adultos pós linguais, com 

maior reconhecimento de melodias simples e complexas no grupo submetido ao treino 

musical em comparação ao grupo que não recebeu o treinamento. Fu et al. (2015), 

também, encontraram melhora na percepção do contorno melódico em crianças 

implantadas submetidas a musicoterapia, assim como no presente estudo, que pode ser 
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observado uma melhora geral nas habilidades musicais dos indivíduos adultos pós-

linguais usuários de IC. 

 Em relação ao desempenho de cada subteste do MBEA, é possível observar que 

houve uma maior pontuação no subteste 5 em relação aos demais subtestes tanto na 

avaliação 1 como na 2, embora não haja diferença estatisticamente significante entre 

eles (p=0,41). O subteste 5 avalia a habilidade de métrica. Tais achados corroboram em 

parte com o estudo de Cooper, Tobey e Loizou (2008) que encontraram pontuação 

maior nos subtestes de ritmo e métrica em 12 pacientes implantados. No presente 

estudo, apenas o subteste de métrica se sobressaiu em relação aos demais. 

É possível observar, também, na figura 7 que o melhor escore obtido foi no 

subteste 6, seguido dos subtestes 5 (métrica), 2 (contorno), 1 (escala), 3 (intervalo) e 4 

(ritmo) após a musicoterapia, porém sem diferença estatisticamente significante. Esses 

dados não concordam com os achados de Cooper, Tobey e Loizou (2008) e alguns 

outros autores que revelaram que aspectos espectrais (escala, contorno e intervalo) 

foram menos percebidos pelos implantados em relação aos aspectos temporais (ritmo e 

métrica). 

 Segundo McDermott (2004), a percepção do ritmo musical acontece com a 

detecção da duração dos sons e gaps entre os sons. Para a percepção adequada de 

padrões de ritmo, o processo temporal requerido é a duração de gaps que acontece na 

ordem de dez milissegundos, o que seria, segundo o autor, um gap possível de ser 

percebido por implantados. Isso não foi observado no presente estudo, nem em relação 

a percepção do ritmo, nem em relação aos gaps (que será discutido no próximo 

capítulo). Em contrapartida, o mesmo autor refere que os implantados possuem 

dificuldade para reconhecer melodia devido a pobre conversão das informações de 
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pitch pelo IC. No presente estudo esses aspectos espectrais, foram avaliados 

separadamente por meio da escala, contorno e intervalo, e os resultados na ordem de 

classificação se mostrou variável nos três momentos de avaliação.  

 Podemos observar, também, que a média dos resultados dos participantes, 

mesmo após a musicoterapia estão aquém quando comparados aos resultados de 

normo-ouvintes para esse teste, que estão por volta de 80% de acerto (Nunes-Silva, 

2012). Esse fator pode ser explicado, além das características individuais dos 

implantados, pelas limitações dos processadores existentes no mercado. Sabe-se que há 

uma limitação de resolução temporal fina nos IC, tanto nos aspectos espectrais, como 

nos temporais. O IC extrai as informações mais relevantes do sinal acústico e, isso para 

a compreensão de fala é suficiente, porém para a música, há uma perda de informações 

essenciais que caracterizam os elementos musicais do som, e com isso, a música é 

distorcida e modificada (Stainsby, 2000). 

McDermott (2004) sugeriu que melhores tecnologias nos processadores quanto 

a extração da informação do som, posição do feixe de eletrodos na cóclea, design do 

feixe de eletrodos, poderiam melhorar o reconhecimento da estrutura temporal fina nos 

sons processados nos IC, e, portanto, na percepção musical. Além disso, a combinação 

de estimulação elétrica e acústica também auxiliaria nessa percepção. 

 Além disso, muitos usuários de IC tem menos tempo de experiência musical do 

que pessoas com audição normal. Quando observamos a Tabela 1, constatamos que o 

grupo estudado possui um longo período de surdez (31,9 anos), que mesmo com uso de 

prótese convencional anterior ao implante, teve uma limitação de recepção da 

percepção total dos aspectos sonoros musicais. 
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 Com os resultados encontrados podemos concluir que houve melhora 

significante nos aspectos de memória e contorno do teste MBEA após musicoterapia. 

 

6.4. Desempenho das habilidades auditivas temporais de resolução e ordenação pré e 

pós musicoterapia em pacientes pós linguais usuários de implante coclear. 

 O presente estudo avaliou as habilidades de ordenação e resolução temporal nos 

usuários de IC, por meio do TPF, proposto por Musiek (1994), e o teste GIN, também 

proposto por Musiek (2005). 

 É possível observar na Tabela 2 e Quadro 1 o desempenho dos participantes da 

pesquisa no TPF. Não foi observada diferença estatisticamente significante nos 

resultados entre as avaliações 1 e 2. Na Tabela 6 e Quadro 3 é possível observar o 

desempenho dos participantes nas avaliações 2 e 3. Também não foi observado 

diferença estatisticamente significante nesse período. É possível observar que em todas 

as avaliações as pontuações obtidas pelos usuários de IC desse estudo, estão muito 

aquém do padrão de normalidade para indivíduos normo-ouvintes, que é de 75% de 

acertos. É possível, ainda, observar que nos três momentos de avaliação houve uma 

grande variação entre as respostas dos participantes (que pode ser observado pelo 

desvio padrão). Na tabela 11 observa-se que os sujeitos de número 2 e 7 apresentaram a 

melhor pontuação desse teste.  Esses dois participantes são os indivíduos de menor 

idade do grupo, 29 e 25 anos, respectivamente; e também, os que tiveram menor tempo 

de privação sensorial quando comparados com os demais participantes.   

 Os achados desse estudo corroboram a pesquisa realizada por Frederigue (2006) 

que utilizou o TPF em crianças implantadas. Nesse estudo, a autora também encontrou 
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escores inferiores nos implantados quando comparados aos normo-ouvintes. Por outro 

lado, Campos et al. (2008), não encontraram diferença estatisticamente significante nos 

resultados encontrados em implantados e normo-ouvintes. 

 Os trabalhos sugerem que a habilidade auditiva para ordenação temporal 

envolve diversos processos, incluindo vias auditivas periféricas e os hemisférios 

corticais (Colavita, Weisberg, 1977; Musiek, 1990). No presente estudo, observa-se 

uma média de privação sensorial (tempo de surdez) de 31,9 anos. A privação sensorial 

resulta na degeneração das fibras do NA e, ainda, na reorganização cortical, quando 

outras áreas sensoriais recrutam aquela região que não está sendo estimulada 

(Collignon et al., 2011; Lazzouni, Lepore, 2014). Esse fator pode justificar o índice tão 

baixo nesse teste pelos participantes da pesquisa, porém trata-se de um “n” baixo, e 

como relatado anteriormente, diversos fatores em conjunto podem influenciar na 

performance do indivíduo implantado. 

 A resolução temporal foi avaliada pelo teste GIN. Os participantes desse estudo 

tiveram um desempenho muito aquém em relação aos achados em normo-ouvintes, que 

é de 4,19 ms (Samelli e Schochat, 2008). Como pode ser visto na Tabela 4, na 

avaliação 1, apenas 2 sujeitos (indivíduos 2 e 7) dos 11 avaliados, conseguiram realizar 

o teste, ou seja, conseguiram identificar o gap nos estímulos dados. Os demais 

participantes não identificaram o gap máximo apresentado no teste, que é de 20 ms. Os 

dois indivíduos tiveram um limiar de 10 ms. 

 Na avaliação 2, Tabela 4, houve resposta de 3 indivíduos, sendo os sujeitos que 

tinham respondido ao teste na avaliação 1 e a inclusão do sujeito 9, que apresentou 

limiar de 15 ms. Considerando que não houve mudança no mapeamento dos 
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processadores dos participantes ao longo do estudo, podemos atribuir essa diferença a 

influência do período placebo ou ainda a atenção e motivação do participante. 

 Já na avaliação 3, Tabela 8, após musicoterapia, outros dois indivíduos 

conseguiram identificar o gap no GIN, sendo o limiar do participante 1 de 12 ms, e de 

20 ms para o participante 8. 

 Em estudo realizado por Comerlatto (2011), houve também uma grande 

dificuldade das crianças usuárias de IC para realizar o teste GIN. Nesse estudo, apenas 

4 das 20 crianças avaliadas conseguiram realizar o teste. Em contrapartida, Daniels e 

Musiek (2009) conseguiram limiares de 8,79 ms para o GIN em implantados pós-

linguais. Embora ainda com desempenho pior do que normo-ouvintes, os resultados 

foram melhores em relação aos achados do presente estudo. O mesmo aconteceu no 

estudo de Duarte et al. (2016), que encontraram limiar de gap de 16,33 ms em 

pacientes adultos implantados pós-linguais. 

 A fisiologia da identificação de gap ainda não é totalmente compreendida. 

Alguns autores relacionam a identificação do gap com os tipos de células encontradas 

no sistema auditivo, que se comportam de maneira diferente frente a um estimulo 

sonoro, sendo que a percepção do gap estaria relacionada ao disparo do tipo de célula 

“off” (Robin; Royer, 1979). 

 Já outros autores relacionam a identificação do gap com a adaptação neural. 

Para esses autores, o gap seria identificado na transição entre a ativação de resposta 

neural do primeiro estímulo e a segunda resposta, chamada de transitória, do início do 

segundo estímulo. Quanto maior for o gap, maior seria essa resposta transitória e, 

portanto, mais fácil para ser percebido (Yuan et al., 2014). Em estudo realizado por 
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Zhang et al. (2013) não houve relação da adaptação neural e limiar de gap em 

implantados. No presente estudo, não foi realizado nenhuma avaliação de adaptação de 

resposta neural, portanto, não é possível correlacionar a dificuldade dos participantes 

em identificar os gaps com essa característica do sistema auditivo. 

 O limiar de detecção do gap pode variar conforme o estímulo dado. Em estudo 

realizado por Hanekon e Shannon (1998) para avaliar questões relacionadas ao IC e 

detecção de gap, os autores constataram que os limiares de gap foram menores quando 

o primeiro e segundo marcadores que limitavam o gap aconteciam no mesmo eletrodo 

(intracanal), e que o limiar de gap aumentava quando a distância entre o eletrodo que 

recebia o primeiro marcador e o eletrodo que recebia o segundo marcador aumentava 

também (característica intercanal). Os autores relacionaram os achados com uma 

possível maior sobreposição neural quando os dois estímulos eram apresentados no 

mesmo eletrodo, e uma menor sobreposição neural quando os eletrodos se 

distanciavam, fazendo com que a informação transportada fosse dividida em 

populações neurais distintas, e, portanto, um aumento de detecção do gap. No presente 

estudo, o estímulo usado para a avaliação do gap foi o ruído branco, um tipo de 

estímulo capaz de ativar várias regiões distintas, já que não é um estímulo de tom puro. 

Dessa maneira, isso poderia justificar em partes a dificuldade dos participantes para 

identificar os gaps do teste utilizado, porém há outras variáveis importantes para o 

processamento de características temporais no IC. Além das limitações técnicas do IC e 

características centrais (como tempo de privação), já citadas anteriormente, fatores 

como a localização do feixe de eletrodos e a quantidade de população neural são 

importante nesse processo.  
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No caso da localização da guia de eletrodos, alguns estudos mostram que quanto 

mais distante do modíolo estiver o eletrodo, maior será o nível de corrente para atingir 

o limiar e maior será a propagação de corrente, e que, portanto, a colocação mais 

próxima do modíolo ocasionaria uma estimulação mais focal. Outra questão 

importante, é a quantidade de células neurais sobreviventes. Esse fator é extremamente 

variável, inclusive dentro da mesma patologia. Sabe-se que com poucos neurônios, a 

estimulação elétrica deve ser maior, provocando, dessa maneira, uma redução de 

informação de canais independentes. No presente estudo, foi observado grande 

dificuldade de identificação dos gaps, porém se trata de um grupo extremamente 

heterogêneo, o que impossibilita a atribuição de um único fator responsável pelo 

presente achado. Além disso, alguns dados não estão disponíveis, como posição do 

feixe de eletrodo na cóclea e quantidade de fibras neuronais sobreviventes (Rebscher et 

al., 1994; Zimmermann et al., 1995; Hanekon e Shannon, 1997; Nadol, 1997).      

 A interação de eletrodos pode levar a diversos efeitos, o campo de corrente pode 

somar ou diminuir completamente. Os resultados podem ser positivos ou negativos. 

Pode haver uma sensação confusa ou até mesmo indistinguível, causando uma 

deterioração do reconhecimento de fala (Hanekon e Shannon, 1998). Por outro lado, é 

por meio de interação entre os eletrodos que frequências intermediárias são percebidas 

pelos usuários de IC (Wilson e Dorman, 2008). 

 Além disso, existem estudos que relacionam a detecção do gap com respostas 

corticais. Musiek (2005), relatou que indivíduos com alterações neurológicas 

demonstraram pior desempenho no teste GIN. 

 Os participantes desse estudo não tinham alteração neurológica, porém como 

citado anteriormente, a média de tempo de surdez foi de 32,9 anos, o que poderia 
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ocasionar em uma reorganização cortical, e, portanto, uma influência no resultado do 

teste GIN. 

 Os dados encontrados nesse estudo em relação ao teste GIN foram diversos. 

Mais estudos precisam ser realizados para esclarecer a performance desse teste em 

indivíduos implantados. 

 

6.5. Hábitos musicais em pacientes pós linguais usuários de implante coclear.  

 O questionário Munich Music Questionnaire foi aplicado no presente estudo 

durante a avaliação 1. Nas avaliações 2 e 3, foi aplicado um breve questionário sobre 

satisfação com o uso do IC, prazer musical e frequência em escutar música. 

 Em relação ao questionário Munich Music Questionnaire foram analisadas as 

questões 1, 2, 3, 7 e 15. Com relação à questão 1 (Tabelas 12, 13 e 14) que se refere a 

frequência que o paciente escutava/escuta música, é possível observar que no primeiro 

momento, antes da perda auditiva, 7 dos 11 participantes escutavam música sempre ou 

frequentemente, no período com perda auditiva, antes do IC, esse número caiu para 3. 

Nesse momento, 7 de 11 participantes nunca escutavam música. Após o IC, observa-se 

que essa situação melhorou, já que 4 dos 11 indivíduos passaram a escutar sempre ou 

frequentemente música após o IC, e 4 ocasionalmente, porém ainda não é observada a 

mesma frequência do momento “sem perda auditiva”. 

 Essa situação é descrita em literatura. A diminuição da frequência de escutar 

música está relacionada ao pobre sinal recebido pelos implantados nos sons musicais 

com o uso do IC, sendo que a falta dessa prática faz com que esses indivíduos percam a 
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oportunidade de melhorar suas habilidades auditivas (Gfeller et al., 2000; McDermott, 

2004). 

 Na questão 2, foi avaliado o papel que a música desempenha/desempenhou na 

vida do participante. Nas Tabelas 15, 16 e 17 é possível observar a mudança de grau de 

importância da música nos momentos sem perda auditiva, com perda auditiva e sem IC, 

e após o uso do IC na vida dos participantes. Na tabela 15, percebe-se um papel 

positivo da música na maioria dos participantes antes da perda auditiva, já que 8 de 11 

participantes classificaram a música como muito importante ou importante. Durante a 

perda de audição (tabela 16) esse número caiu para 2. Nesse mesmo período, 4 

participantes classificaram como nenhum papel que a música desempenhou nas suas 

vidas. Nesse período, os participantes usavam prótese auditiva convencional. Na tabela 

17, observa-se uma melhora da pontuação com o uso do IC. O ganho acústico 

fornecido pelo IC para os participantes desse estudo, dá a possibilidade ao indivíduo 

escutar os estímulos acústicos da música, muito embora, muitas vezes, haja dificuldade 

de distinguir vozes e instrumentos musicais.  

 Na tabela 18 é possível observar que antes, durante e depois há uma mudança 

quanto ao hábito de escutar música, sendo muito evidente a diminuição do hábito de 

escutar música no período que antecedeu o IC, no momento de “perda auditiva, sem 

IC”. Isso pode ser explicado pelo fato desses pacientes apresentarem uma perda 

auditiva de graus severo e profundo, que mesmo com o uso de prótese auditiva 

convencional, limita a percepção dos sons, sobretudo da música, que é um sinal 

complexo.   

 Quando perguntados “porque ouvem música”, os participantes responderam que 

o principal motivo foi o de prazer em escutar música, sendo que 9 pessoas assinalaram 
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essa opção, seguido pelo segundo principal motivo, que foi o de satisfação emocional 

(tabela 19). Segundo o pesquisador Pinker (1999), a música é capaz de estimular áreas 

de prazer com a liberação de neurotransmissores responsáveis por essa sensação.  

Em relação ao estilo musical, como pode ser visto na tabela 20, o estilo musical 

mais escutado entre os participantes foi o rock, seguida de MPB, música sertaneja, 

religiosa, música para dançar, ópera, clássica e jazz. Segundo Llari (2006), a 

preferência de estilo musical estaria ligada a alguns adjetivos de personalidade do 

indivíduo. No caso do rock, seria caracterizado por jovem de idade ou espirito; MPB, 

saudosista, politizado e inteligente; música sertaneja, caracterizado por pessoas 

interioranas, sentimentais e simples; música para dançar, como pagode, estaria 

relacionada a pessoas de baixa renda, extrovertidas e energéticas; música clássica, 

relacionada a pessoas cultas calmas e velhas; e jazz, pessoas cultas, sofisticadas e 

esnobes. No presente estudo foi observado, também, a opção de música evangélica, que 

pode ser explicado pelo tipo de religião dos participantes.  

Já no questionário reduzido aplicado nas avaliações 1, 2 e 3, pode ser observado 

que durante o período placebo (avaliações 1 e 2), tabela 2, não houve mudança dos 

resultados. Observa-se que a satisfação do IC (média de 95,4%) é alta mesmo para 

aqueles pacientes que não possuem boa discriminação de fala. Quanto ao prazer 

musical a média de 65,91%, evidencia que os participantes sentem a modificação 

sofrida na música pelo IC.  Pode-se observar uma baixa frequência que os pacientes 

escutavam música nesse período (média de 2,8 vezes na semana), reforçando o que há 

descrito na literatura (Gfeller et al., 2000), de que os pacientes usuários de IC possuem 

um habito reduzido em escutar música, e isso se deve a qualidade musical transmitida 

pelo IC a esses usuários, que é muito aquém do que eles estavam acostumados antes da 
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perda de audição, no caso dos indivíduos pós -linguais, que foi o grupo estudado no 

presente trabalho. 

 Após a musicoterapia, tabela 6, observa-se a continuidade de satisfação com o 

IC e um aumento de prazer musical, sem diferença estatisticamente significante entre as 

avaliações 2 e 3. Porém, quanto à frequência, observa-se um aumento estatisticamente 

significante na frequência com que os participantes ouviam música. Antes da 

musicoterapia, havia uma média de frequência de escutar música de 2,8 vezes na 

semana, e depois da musicoterapia, 4 vezes na semana. Treinamentos musicais tem 

ajudado aos implantados em terem melhor apreciação musical do IC (van Besouw et 

al., 2014). O paciente que possui experiência auditiva pré IC, e portanto, memória 

auditiva, compara a informação nova recebida pelo IC. O sinal da música, que é um 

sinal extremamente complexo, é percebido como deteriorado por esses pacientes, e 

portanto, a maioria dos pacientes não apreciam a música como antes da perda auditiva. 

Além disso, a compreensão da letra é uma tarefa difícil, já que os instrumentos, que 

acabam atuando como ruído de fundo, dificultam essa situação (Lasaletta et al., 2008; 

McDermott, 2004). Com a musicoterapia, além da maior exposição a esse tipo de 

atividade, os pacientes foram encorajados a escutar música mais vezes, mesmo que em 

um primeiro momento fosse difícil o reconhecimento da canção.   

 No presente estudo foi observado uma influência na musicoterapia no aumento 

da frequência do hábito de escutar música em pacientes adultos pós linguais 

implantados. 
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7.Conclusões: 

Frente aos resultados obtidos nesse estudo, podemos concluir que: 

• A musicoterapia mostrou influência positiva na habilidade de 

compreensão de fala de pacientes adultos pós linguais implantados, 

melhorando os escores de acertos dos participantes após o treinamento; 

• Nao foi observado efeito placebo nos pacientes adultos pós linguais 

implantados; 

• Houve melhora nas habilidades auditivas de escala, contorno, intervalo, 

ritmo e memória do teste MBEA, após musicoterapia em pacientes 

adultos pós linguais implantados; 

• Os dados encontrados em relação às habilidades auditivas temporais 

(TPF e GIN) foram diversos, não sendo possível observar diferença 

estatisticamente significante nesses testes após a musicoterapia. Mais 

estudos precisam ser realizados para esclarecer a performance desses 

testes com indivíduos implantados;  

• Por meio dos questionários de auto avaliação foi possível perceber que o 

uso do IC influencia negativamente no hábito de escutar música, mas 

que com a musicoterapia, é possível que os indivíduos implantados 

aumente o hábito e sintam mais prazer em escutar música, mesmo com 

as limitações tecnológicas do IC. 
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8.Anexos 

ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA FMUSP 
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “INFLUENCIA DA 

MUSICOTERAPIA NA PERCEPÇÃO MUSICAL E DESEMPENHO DE LINGUAGEM ORAL EM 

USUARIOS DE IMPLANTE COCLEAR”, de autoria da Fonoaudióloga Janaina Patrício de Lima, CRFª 

2-15242, aluna do curso de doutorado pela Universidade de São Paulo/SP, sob orientação da Profa. Dra. 

Eliane Schochat, CRFa 2- 2937. 

 Tal pesquisa será realizada em sessões, sendo que não haverá nenhum prejuízo para a audição/ 

saúde do senhor (a). Inicialmente, o senhor (a) responderá algumas perguntas referente a saúde geral e 

auditiva. Depois de realizada a anamnese, o senhor (a) realizará a avaliação da audição, por meio da 

audiometria convencional, e teste de ganho funcional do implante colear. A audiometria será realizada 

em cabine acústica e servirá para medir o quanto escuta. Será solicitado que toda vez que ouvir um apito, 

aperte o botão. O teste de ganho funcional com o implante coclear terá como objetivo verificar o ganho 

que o implante está dando para a sua audição. O procedimento de resposta será igual da audiometria.  

Após essa etapa, o senhor (a) será avaliado (a) quanto as habilidades musicais e temporais auditivas. 

Serão três testes, sendo que o primeiro, composto de quatro subtestes, o senhor (a) deverá julgar se os 

sons apresentados são iguais ou diferentes. No segundo teste, o senhor (a) deverá dizer a sequência de 

tons escutada. E no terceiro teste, o senhor (a) deverá detectar a presença de silencio no ruído. Por 

último, o senhor (a) será avaliado quanto a compreensão de sentenças apresentadas em campo livre, no 

qual o senhor (a) repetirá a frase dita.  

Após as avaliações iniciais, serão sorteados dois grupos: o primeiro passará por um treinamento 

auditivo realizado com vídeos gravados em DVDs, fornecidos pela pesquisadora. Os participantes desse 

grupo deverão assistir duas vezes na semana os vídeos para responder algumas questões posteriormente. 

O segundo grupo não fará o treinamento com os DVDs e deverá aguardar a convocação para a avaliação 

2. Após essa etapa, todos farão a avaliação 2. Depois disso, os grupos serão submetidos a um treinamento 

auditivo, composto por 25 sessões, individualizadas, em dias e horários combinados pelo senhor (a) e 
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avaliadora. No final das sessões haverá a reavaliação de todas as habilidades auditivas e musicais, bem 

como a compreensão de sentenças (avaliação 3). 

 Não haverá remuneração por sua participação nesse estudo. Os benefícios serão indiretos e 

referem-se às melhorias no campo cientifico. 

 A identidade do senhor (a) será mantida em sigilo, mesmo que a pesquisa seja publicada em 

revista científica.  

 Em caso de dúvidas, o senhor (a) deverá entrar em contato com a Fga. Janaina Patrício de Lima 

pelos telefones: (11) 97588-8805, (11) 3091-8410 ou encontrá-la na Clínica de Fonoaudiologia da 

Universidade de São Paulo, na Rua Cipotânea n° 51. 

Os resultados obtidos serão informados ao paciente e/ou aos seus familiares e se houver 

qualquer dúvida acerca da carta de informação, bem como das etapas a serem seguidas, a mesma será 

esclarecida imediatamente. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Fui informado quanto ao objetivo da pesquisa “INFLUENCIA DA MUSICOTERAPIA NA 

PERCEPÇÃO MUSICAL E DESEMPENHO DE LINGUAGEM ORAL EM USUARIOS DE 

IMPLANTE COCLEAR” pela Fga Janaina e li a carta de informação acima, sabendo que não sofrerei 

qualquer prejuízo em participar desta pesquisa. 

 Concordo e aceito, voluntariamente, participar deste estudo. 

São Paulo, ____de ______________ de 20__. 

 

_______________________________              

(Assinatura do colaborador)    

Nome legível:      

RG: 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

_____________________________ 

Pesquisadora responsável 

Janaina Patrício de Lima - CRFa. 2- 15242 
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ANEXO III – MODELO DE ANAMNESE 

ANAMNESE:  

NOME: ___________________________________________________________________ 

D.N.: ____________________IDADE: ________ ESCOLARIDADE: _____________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

TEL: (    )____________________CEL: (    )_________________________ 

EMAIL: _____________________________ PROFISSÃO: ____________________________ 

PROCESSADOR EXTERNO: _______________________________________ 

PROCESSADOR INTERNO: _______________________________________ 

LADO IMPLANTADO: __________________ DATA DA CIRURGIA: _____________________ 

IDADE QUE COMEÇOU A SURDEZ: ______________________ 

ETIOLOGIA: ______________________________ 

JÁ FEZ TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA: (    ) SIM TEMPO: ___ PAROU HÁ_______  (    )NÃO 

USA AASI CONTRA: (    ) SIM – MARCA:  _________________ MODELO: ________________  

          (    )NÃO 

USO DO IC: (    )DIÁRIO     (    )ESPORÁDICO, MOTIVO:________________________ 

2- DADOS DO IC: 

TAXA: ______________ ESTRATÉGIA: _____________________________ ELETRODOS ATIVOS: 

_______________ MODO DE ESTIMULAÇÃO: ______________ MAXIMA: ______________ 

LARGURA DE PULSO: _______________ MEMÓRIA: __________________________ 

3- SAÚDE GERAL: 

POSSUI ALGUMA DOENÇA: (   )NÃO     (   )SIM  _____________________________ 

USO DE MEDICAMENTO: (   )NÃO     (   )SIM  _____________________________ 

TERAPIA: (   )NÃO     (   )SIM  _____________________________ 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: ______________________________________________ 
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ANEXO IV- Gap in Noise Test -Folha de resposta 

 

 

 



110 
 

 

ANEXO V – TESTE DE PADRÃO DE FREQUÊNCIA – Folha de resposta 
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ANEXO VI - EXEMPLO DE FRASES UTILIZADAS NO TESTE DE FALA, 

PROPOSTAS POR VALENTE (1998). 

1 -  O bar é lugar agradável para conversar com amigos 

           1   2    3          4         5        6               7 

2 – Ela comprou um telefone usado 

        8      9           10            11 

3 – Ninguém segura aquele time de basquete 

           12         13      14      15      16 

4 – A comida da mamãe sempre é gostosa 

        17            18            19       20        21 

5 – O jantar acabou mais cedo 

         22          23     24     25 

6 – As eleições vão começar no próximo mês 

           26        27     28             29        30 

7 – Aquelas pessoas são muito humildes 

        31          32       33     34        35 

8 – A prova de matemática foi difícil 

        36              37             38     39 

9 – Ele queria irão cinema depois do trabalho 

      40    41     42      43            44        45 

10 – Eles foram para a escola de ônibus 

         46     47     48     49          50 

 

IRF = ________ X 2 = ________ % 
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ANEXO VII -  FOLHA DE MARCAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTES 

APLICADOS NO ESTUDO 

 

Marcação Resultados 

1- Teste MBEA 

Teste 1  

Teste 2  

Teste 3  

Teste 4  

Teste 5  

Teste 6  

 

2- Teste GIN: __________ms 

 

3- Teste de sentenças: _____________ % acertos 

 

 

4- Teste de sentenças no ruído (Relação S/R= +10dB): _____________ % acertos 

 

5- Teste de Frequência – Musiek (1994) 

 

Verbal: _____________ % acertos 
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ANEXO VIII – Munich Music Questionnaire. 

 

Nome:_____________________________________________ Data (dd/mm/aa):____________ 

Data de nascimento (dd/mm/aa):___________________ 

Por favor, assinale todos os dispositivos que você utiliza: 

(  )Implante coclear direito             (  )Implante coclear esquerdo 

(  )Aparelho auditivo direito           (  )Aparelho auditivo esquerdo 

(  )Implante coclear/DUET direito  (  )Implante coclear/DUET esquerdo 

 

1. Com que frequência você ouve e/ou ouvia música? 

Por favor, assinale a resposta que mais se aplica. 

Com que frequência você ouvia música antes de perder a audição? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Com que frequência você ouvia música após a perda auditiva e antes de receber o implante coclear (IC)? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Com que frequência você ouve música atualmente, após receber o implante coclear? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

2. Que papel a música desempenhou/desempenha em sua vida? 

Por favor, assinale a resposta que mais se aplica. 

Antes do início da sua perda auditiva? 

Muito importante     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nenhum 

Após a sua perda auditiva, antes de receber o implante coclear? 

Muito importante     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nenhum 

Atualmente, desde que recebeu o implante coclear? 

Muito importante     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nenhum 

3. Quando você ouve/ouvia música, durante quanto tempo o faz/fazia? 

Antes do início da perda auditiva 

Menos de 30 minuto  (  ) 

De 30 minutos a 1 hora  (  ) 

De 1 a 2 horas (  ) 

Mais de 2 horas  (  ) 

O dia todo  (  ) 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear 
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Menos de 30 minuto  (  ) 

De 30 minutos a 1 hora  (  ) 

De 1 a 2 horas (  ) 

Mais de 2 horas  (  ) 

O dia todo  (  ) 

Atualmente, desde que recebeu o implante coclear 

Menos de 30 minuto  (  ) 

De 30 minutos a 1 hora  (  ) 

De 1 a 2 horas (  ) 

Mais de 2 horas  (  ) 

O dia todo  (  ) 

4. Como  a música geralmente lhe soa aos ouvidos quando você usa o implante coclear? Por favor, assinale a 

resposta que mais se aplica. 

Natural                                   10  9  8  7  6  5  4  3  2  1                   Artificial 

Agradável                              10  9  8  7  6  5  4  3  2  1                   Desagradável 

Nítida                                    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1                   Indistinguível 

Menos metálica                    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1                   Mais metálica 

Menos reverberante              10  9  8  7  6  5  4  3  2  1                    Mais reverberante 

5. Normalmente, você liga a música diretamente no processador de fala? (por exemplo, usando a entrada que 

conecta dispositivo de áudio, tais como MP3) 

Sim  (   )                                       Não   (  ) 

6. Como você ouve música? 

Como música de fundo    (   ) 

Como meu único foco de atenção/sem distrações    (   ) 

Ambos    (    ) 

7. Porque você ouve música? 

Por favor, assinale todas as respostas que se apliquem. 

Por prazer  (   )  Por motivos profissionais   (   )      Satisfação emocional   (   ) 

Melhorar o humor  (   )   Para ficar acordado   (   )      Para dançar (   )   Para relaxar   (   ) 

8. Caso você ouça música com seu implante coclear, quando começou a ouvir música regularmente após 

receber o implante? 

Logo após o primeiro ajuste (ativação)   (   )            Após 1 semana  (   )  Após 1 mês (  ) 

Após 3 meses  (   ) Após 6 meses  (   )      Após 1 ano  (   )    Após 2 anos  (   )    Mais tarde  (   ) 

9. Você prefere ouvir solos de instrumentos ou orquestras/bandas? 

Solo de instrumento (   )     Orquestras/bandas (  )     Não tenho preferência (   ) 
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10. Caso você ouça música, quais elementos da música você consegue ouvir? 

Tons agradáveis, mas não melodia                Sim (   )  Não (   ) 

Ritmo       Sim (   )  Não (   ) 

Apenas sons desagradáveis   Sim (   )  Não (   ) 

Melodia    Sim (   )  Não (   ) 

11. Você consegue distinguir as notas agudas das notas graves? 

Sim (   )   Não (   ) 

12. Qual (is) instrumento (s) você consegue identificar bem? 

Por favor, assinale todas as respostas que se apliquem. 

Violino  (   )      Flauta  (   )       Trompete  (   )    Tuba  (   )     Piano  (   )     Trompa (   )    Violoncelo  (   ) 

Xilofone (   )     Trombone  (   )     Sanfona (    )   Harpa  (   )     Bateria  (   )    Violão (   )   Saxofone (    ) 

Outro instrumento de corda (    )   

Outro instrumento de teclado  (    )   

Outro instrumento de sopro (    ) 

Algum outro instrumento que não foi mencionado  (   ) 

13. Qual (is) instrumento (s) que você gosta de ouvir? 

Violino  (   )      Flauta  (   )       Trompete  (   )    Tuba  (   )     Piano  (   )     Trompa (   )    Violoncelo  (   ) 

Xilofone (   )     Trombone  (   )     Sanfona (    )   Harpa  (   )     Bateria  (   )    Violão (   )   Saxofone (    ) 

Outro instrumento de corda (    )   

Outro instrumento de teclado  (    )   

Outro instrumento de sopro (    ) 

Algum outro instrumento que não foi mencionado  (   ) 

14. Onde você já ouviu música ou onde você ouve música atualmente? 

Por favor, assinale todas as respostas que se apliquem. 

Antes do início da perda auditiva 

No rádio, em casa (   )       No rádio do carro  (   )       Em eventos sociais  (    )      

Na televisão  (   )      LP/CD/MC/MP3  (   )     Em instituições religiosas  (    )      

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear 

No rádio, em casa (   )       No rádio do carro  (   )       Em eventos sociais  (    )      

Na televisão  (   )      LP/CD/MC/MP3  (   )     Em instituições religiosas  (    )      

Atualmente, desde que recebeu seu implante coclear 

No rádio, em casa (   )       No rádio do carro  (   )       Em eventos sociais  (    )      

Na televisão  (   )      LP/CD/MC/MP3  (   )     Em instituições religiosas  (    )      

 



116 
 

15. Que tipo de música você ouve? Por favor, assinale todas as respostas que se apliquem. 

Antes do início da perda auditiva 

Clássica (   )       Opera/opereta  (    )    Religiosa (    )      Sertaneja/Country  (    ) 

MPB  (    )      Rock  (    )       Jazz/Blues  (    )    Música para dançar  (    ) 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear 

Clássica (   )       Opera/opereta  (    )    Religiosa (    )      Sertaneja/Country  (    ) 

MPB  (    )      Rock  (    )       Jazz/Blues  (    )    Música para dançar  (    ) 

Atualmente, desde que recebeu seu implante coclear 

Clássica (   )       Opera/opereta  (    )    Religiosa (    )      Sertaneja/Country  (    ) 

MPB  (    )      Rock  (    )       Jazz/Blues  (    )    Música para dançar  (    ) 

16. Como você classifica seu prazer em ouvir música agora? 

Por favor, assinale a resposta mais adequada. 

Música clássica 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

Ópera/opereta 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

Música religiosa 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

Música sertaneja/country 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

MPB 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

Jazz / blues 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

Música para dançar 

Muito prazer           10  9  8  7  6  5  4  3  2   1         Nenhum prazer 

17. Você toca/tocava/tocou algum instrumento? 

Por favor, assinale a resposta mais adequada. 

Quando criança 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Antes do início da perda auditiva, antes de receber o implante coclear? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 
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Atualmente, desde que recebeu o implante coclear ? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Caso você não toque ou nunca tenha tocado um instrumento, pule a pergunta 18 e vá para a pergunta 19! 

18. Qual (is) instrumento (s) você já tocou ou toca atualmente? 

Por favor, assinale todas as respostas que se apliquem. 

Quando criança: 

Flauta doce  (   )    Flauta  (    )      Metais  (   )     Clarinete (   )    Piano (   )      Teclado  (    ) 

Sanfona (    )         Violão (   )      Violino  (    )      Percussão  (    )      Saxofone  (    ) 

Outro instrumento de corda (    )   

Outro instrumento de teclado  (    )   

Outro instrumento de sopro (    ) 

Algum outro instrumento que não foi mencionado  (   ) 

Antes do início da perda auditiva, antes de receber o implante coclear? 

Flauta doce  (   )    Flauta  (    )      Metais  (   )     Clarinete (   )    Piano (   )      Teclado  (    ) 

Sanfona (    )         Violão (   )      Violino  (    )      Percussão  (    )      Saxofone  (    ) 

Outro instrumento de corda (    )   

Outro instrumento de teclado  (    )   

Outro instrumento de sopro (    ) 

Algum outro instrumento que não foi mencionado  (   ) 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear? 

Flauta doce  (   )    Flauta  (    )      Metais  (   )     Clarinete (   )    Piano (   )      Teclado  (    ) 

Sanfona (    )         Violão (   )      Violino  (    )      Percussão  (    )      Saxofone  (    ) 

Outro instrumento de corda (    )   

Outro instrumento de teclado  (    )   

Outro instrumento de sopro (    ) 

Algum outro instrumento que não foi mencionado  (   ) 

Atualmente, desde que recebeu o implante coclear ? 

Flauta doce  (   )    Flauta  (    )      Metais  (   )     Clarinete (   )    Piano (   )      Teclado  (    ) 

Sanfona (    )         Violão (   )      Violino  (    )      Percussão  (    )      Saxofone  (    ) 

Outro instrumento de corda (    )   

Outro instrumento de teclado  (    )   

Outro instrumento de sopro (    ) 

Algum outro instrumento que não foi mencionado  (   ) 
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19. Você canta ou já cantou? Assinale a resposta adequada. 

Antes do início da perda auditiva? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Atualmente, desde que recebeu o implante coclear ? 

Frequentemente     10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      Nunca 

Caso você não cante/nunca tenha cantado, pule as perguntas 20 e 21 e vá diretamente para a pergunta 22! 

20. Caso você cante/já tenha cantado, informe onde canta/cantava. 

Assinale todas as respostas que se apliquem. 

Antes do início da perda auditiva 

Em um coral  (   )      Em um grupo  (    )     Em casa, sozinho  (   ) 

No carro  (   )     Em instituições religiosas  (   )     Com amigos  (   ) 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear 

Em um coral  (   )      Em um grupo  (    )     Em casa, sozinho  (   ) 

No carro  (   )     Em instituições religiosas  (   )     Com amigos  (   ) 

Atualmente, desde que recebeu o implante coclear 

Em um coral  (   )      Em um grupo  (    )     Em casa, sozinho  (   ) 

No carro  (   )     Em instituições religiosas  (   )     Com amigos  (   ) 

21. Caso você cante/já tenha cantado, informe o que canta/cantava. 

Por favor, assinale todas as respostas que se apliquem. 

Antes do início da perda auditiva 

Música sertaneja  (    )    Música Clássica  (   )     Canções de Natal  (    )     Jazz/blues  (    ) 

Música religiosa  (   )    Ópera/opereta  (    )      MPB/Rock  (    ) 

Após a perda auditiva, antes de receber o implante coclear 

Música sertaneja  (    )    Música Clássica  (   )     Canções de Natal  (    )     Jazz/blues  (    ) 

Música religiosa  (   )    Ópera/opereta  (    )      MPB/Rock  (    ) 

Atualmente, desde que recebeu o implante coclear 

Música sertaneja  (    )    Música Clássica  (   )     Canções de Natal  (    )     Jazz/blues  (    ) 

Música religiosa  (   )    Ópera/opereta  (    )      MPB/Rock  (    ) 

22. Você teve aulas de música fora da escola (aula de instrumento e/ou canto)? 

Sim   (    )    Não  (   ) 

       Caso não tenha recebido aula de música, pule a pergunta 23 e vá para a pergunta 24! 
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23. Quanto tempo você fez aula de música fora da escola (aula de instrumento e/ou canto)? 

Menos de 3 anos  (   )   Mais de 3 anos  (   ) 

24. Você já ouviu música após receber o implante coclear? 

Sim   (    )    Não  (   ) 

Caso não tenha ouvido música após receber o implante, pule a pergunta 25! 

25. Em que circunstâncias você ouviu música após receber o implante coclear? 

Assinale todas as respostas que se apliquem. 

Ouvi músicas conhecidas repetidamente  (   ) 

Li e toquei música  (   ) 

Ouvi músicas desconhecidas repetidamente  (   ) 

Toquei músicas conhecidas repetidamente sem ler a música em questão  (   ) 

Ouvi e li música  (   ) 

Treinei ouvir música durante a minha recuperação  (   ) 

Tive aulas de música  (   ) 
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