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RESUMO 

 

Queiroz, DS: Investigação do limiar de resolução temporal auditiva em idosos ouvintes. 
Palavras chaves: audição, transtornos da audição, idoso. 
 
Introdução: A habilidade auditiva de resolução temporal é responsável pela identificação de 
intervalos de silêncio em função do tempo, possibilitando a percepção da ocorrência de um ou 
dois estímulos sonoros. Transtornos desta habilidade auditiva estão freqüentemente 
relacionados a dificuldades de processamento fonológico e discriminação auditiva de pistas 
temporais da fala. Pesquisas relatam que o sujeito idoso necessita de intervalo maior para 
identificar a presença de dois tons e isso explicaria algumas das queixas de compreensão de 
fala dessa população. Objetivo: Medir o limiar de resolução temporal em idosos através do 
Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – Expandido (RGDT-E), desenvolvido por Keith 
(2002) e verificar a correlação entre os resultados do RGDT para as variáveis gênero, idade, 
limiar audiométrico e pontuação no questionário de auto-avaliação da comunicação (SAC). 
Metodologia: Foram avaliados 63 indivíduos de ambos os gêneros com audição periférica 
normal ou perda do tipo neurossensorial, simétrica de até grau leve. Resultados: Observou-se 
melhor desempenho, em milissegundos (ms), do grupo do gênero masculino em todas as 
freqüências avaliadas, sendo a média dos resultados do RGDT entre as freqüências de 500 e 
4000 Hz, para o gênero feminino de 104,81 ms (DP ± 48,8 ms), e para o gênero masculino de 
22,08 ms (DP ± 20,15). Com relação aos resultados do SAC, a maior parte da população 
avaliada (62:63) não apresentou queixas significativas de dificuldade de comunicação (SAC 
de grau 1 ou 2), sendo que no grupo do gênero masculino, nenhum sujeito (0:10) apresentou 
queixas significativas de dificuldade de comunicação e, no grupo do gênero feminino, apenas 
1:53 apresentou queixa (SAC de grau 3). Os resultados para o SAC em porcentagem também 
foram semelhantes em ambos os grupos, com média de 9,95% (DP ± 12,28%) para o grupo de 
mulheres e de 7,78% (DP ± 7,12%) para o grupo de homens. Quando comparados os 
resultados do questionário SAC com o RGDT, observou-se que dentre os sujeitos do gênero 
masculino, apenas um sujeito, dentre os 10 avaliados, apresentou limiar de resolução temporal 
maior do que 20 ms e mesmo assim apresentava SAC de Grau 1. Em contrapartida, no grupo 
do gênero feminino, 50 mulheres, entre as 53 avaliadas, apresentaram resultados médios para 
o RDGT maiores do que 20 ms, entretanto, apenas uma apresentou queixa significativa de 
dificuldade de comunicação (SAC de Grau 3). Na análise estatística da variável gênero sobre 
as variáveis RGDT e SAC, observou-se que ambos os gêneros são estatisticamente diferentes 
apenas para os resultados do RGDT. Em contrapartida, não foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas entre os gêneros para o SAC. Com relação à idade e à 
configuração audiométrica não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 
tanto para as variáveis do RGDT quanto para o SAC. Conclusão: Comparando os resultados 
do RGDT com os valores de referência para a população jovem, a idade mostrou-se fator de 
piora dos limiares de resolução temporal, principalmente para o gênero feminino, entretanto, 
mesmo com limiares aumentados, essa população não refere dificuldades de comunicação. 
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ABSTRACT 

Queiroz, DS: Research of the auditory temporal resolution threshold in the elderly 
listeners. 
Key words: hearing, hearing disorders, aged. 
 
Introduction: The auditory temporal resolution ability is responsible for the identification of 
silence gaps in function of time, allowing the perception of the occurrence of one or two 
stimuli. This auditory ability disorders are frequently associated with difficulties in 
phonological processing and in auditory discrimination of temporal cues in speech. Studies 
report that elderly subjects need a bigger gap to identify the presence of two tones and this 
would explain some of the complaints about the speech comprehension of this population. 
Objective: To measure the temporal resolution threshold in elderly people through the 
Random Gap Detection Test – Expanded (RGDT-E), developed by Keith (2002), and to 
verify the correlation between the RGDT results for the variables gender, age, audiometric 
threshold and punctuation in the Self-Assessment of Communication questionnaire (SAC). 
Methodology: We evaluated 63 subjects of both genders with normal peripheral hearing or 
symmetric mild sensorineural hearing loss. Results: A better performance was observed, in 
milliseconds (ms), of the male gender group in all evaluated frequencies, where the RGDT 
results average is between 500 and 4000 Hz frequencies, for the female gender of 104,81 ms 
(DP+- 48,8 ms), and for the male gender of 22,08 ms (DP+- 20,15). Regarding the SAC 
results, most part of the evaluated people (62:63) didn't present significant complaints of 
communication difficulty (SAC of level 1 or 2), where in the male gender group any subject 
(0:10) presented significant complaints of communication difficulty, and in the female gender 
group, only 1:53 presented complaints (SAC of level 3). The results for the SAC in 
percentage were also similar in both groups, with an average of 9,95% (DP+- 12,28%) for the 
women group and of 7,78% (DP+- 7,12) for the men group. When the SAC questionnaire was 
compared with the RGDT, it was observed that between the male gender subjects only one 
subject, among 10 evaluated, presented temporal resolution threshold bigger than 20ms and 
also presented SAC of level 1. On the other hand, in the female gender group, 50 women, 
among 53 evaluated, presented medium results for the RDGT bigger than 20ms; however, 
only one presented significant complaint of communication difficulty (SAC of level 3). In the 
statistic analysis of the variable gender over the variables RGDT and SAC, it was observed 
that both genders are statistically different only on the RGDT results. On the other hand, it 
wasn't observed significant statistically differences between the genders for the SAC. 
Concerning the age and the audiometric configuration, significant statistically differences 
weren't observed for the RGDT variables or for the SAC. Conclusion: Comparing the RGDT 
results with the reference values for young population, the age presented to be a complicate 
factor of the temporal resolution thresholds, mainly for the female gender; however, even with 
increased thresholds, this population doesn't mention communication difficulties.  
 



1 – INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está deixando de ser um país jovem. De acordo com os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2006, 2007), o brasileiro está vivendo mais. Até 

1991, a população idosa não ultrapassava 11 milhões, em 2000, já eram mais de 15 milhões. 

A expectativa de vida da população brasileira aumentou 2,6 anos, ao passar de 66,0 anos, em 

1991, para 68,6 anos, em 2000. Em 2006, a esperança de vida do brasileiro ao nascer era de 

72,3 anos. Vale destacar que o diferencial entre os gêneros mostrou um ligeiro incremento: 

em 1991, as mulheres possuíam 7,2 anos de vida média superior à dos homens, enquanto que 

em 2000 essa diferença aumentou para 7,8 anos. A projeção da expectativa de vida para 2050 

será de 82 anos para homens e 86 para mulheres. Segundo dados do Sistema Estadual de 

Análise de Dados – SEADE de 1o. de julho de 2005, a população com mais de 60 anos do 

estado de São Paulo era de 9,67% (10,11% na cidade de São Paulo). Nessa mesma data, o 

índice de envelhecimento era de 39,17% no estado de São Paulo (sendo 41,58% na capital). 

O aumento da longevidade é reflexo direto da crescente busca por melhor qualidade de 

vida, do sucesso no controle de algumas doenças infecciosas e da evolução dos tratamentos de 

doenças crônicas. Da mesma forma, o aumento da expectativa de vida permitiu e estimulou o 

estudo de doenças típicas do envelhecimento, dentre elas, as seqüelas auditivas geradas pela 

idade. 

O processo de envelhecimento é inerente à raça humana e atinge, em velocidades e 

graus diferentes, todos os diversos tipos de células que compõem nosso organismo, e isso 

inclui também o sistema auditivo (Ribeiro, 1999). A perda auditiva é uma das três principais 

condições crônicas que afetam a população idosa, ficando atrás apenas das artrites e da 

hipertensão (Bess et al, 1999).  

Denominada presbiacusia, a perda auditiva associada à idade é caracterizada por ser 
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simétrica, bilateral, neurossensorial, com configuração descendente (atinge primariamente 

freqüências altas) e pode atingir grau moderado. Porém, o envelhecimento do sistema auditivo 

não se restringe apenas à sua porção periférica. Embora existam evidências sugerindo 

degeneração coclear, acredita-se que também ocorra disfunção do sistema nervoso auditivo 

central. A diminuição no número de células íntegras disponíveis acomete desde as células 

ciliadas do Órgão de Córti, até as células nervosas do lobo temporal, passando por toda a via 

auditiva nervosa. Dessa forma, afeta a integridade funcional de todo o sistema envolvido no 

processamento de estímulos sonoros. Logo, o envelhecimento não representa somente a perda 

do limiar auditivo, mas também a diminuição da eficiência de todas as habilidades auditivas 

(Rose e Feniman, 2001).  

Os efeitos ocasionados pelas alterações periféricas do sistema auditivo podem ser 

facilmente observados, nos resultados abaixo do esperado nos testes logoaudiométricos que 

compõem a avaliação audiológica básica. Tais efeitos podem também ser detectados pela 

queixa do próprio idoso e/ou da família de que o indivíduo “escuta, mas não entende”. 

Quando a avaliação aponta perda auditiva periférica neurossensorial, acredita-se que a 

questão está resolvida, visto que a presença de um problema na entrada da informação faz 

com que essa não seja decodificada corretamente.  

Entretanto, nem sempre isso ocorre: há casos em que o idoso apresenta limiares 

auditivos dentro dos padrões de normalidade e, mesmo assim, apresenta inúmeras queixas de 

compreensão de fala e comunicação. O que estaria comprometendo seu desempenho 

comunicativo se a entrada do sinal auditivo está adequada? A partir da visão de que o sistema 

nervoso auditivo central utiliza sua redundância intrínseca1 para suprir eventuais falhas que 

acontecem quando a mensagem recebida pelo ouvinte está com a redundância extrínseca2 

comprometida (por exemplo, com ruído ambiental ou vários interlocutores) porque o idoso 

                                                 
1 Redundância intrínseca: abundância de informações presentes no sistema nervoso auditivo central devido à capacidade inerente de suas vias 
ricamente inervadas (Stach, 1997).  
2 Redundância extrínseca: abundância de informações presentes no sinal de fala (Stach, 1997). 
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não consegue se utilizar de seu domínio lingüístico para interpretar e entender a mensagem 

falada? Seriam essas queixas resultado apenas do envelhecimento das células que compõem a 

via auditiva nervosa? 

O fato é que, sejam de ordem periférica ou central, as alterações auditivas decorrentes 

do envelhecimento convergem para um problema: a dificuldade de comunicação do idoso e, 

por conseqüência, sua tendência ao isolamento social.  

Estudos numerosos e diversificados sobre testes comportamentais do processamento 

auditivo em idosos ainda não forneceram um mapeamento satisfatório dos efeitos da idade na 

percepção auditiva. A literatura relata a ocorrência de disfunções do processamento auditivo 

em torno de 17 a 20% na população entre 50 e 54 anos, 50 a 70% entre 65 e 69 anos, 72% 

entre 70 e 74 anos e até 95% a partir dos 80 anos de idade (Humes et al, 1992; Helfer, 1997). 

Por esse motivo, é necessário que pesquisas futuras dêem ênfase a investigações que apontem 

quais os mecanismos responsáveis pelo declínio das habilidades auditivas com o processo 

natural de envelhecimento, bem como a interação dos mecanismos centrais e periféricos 

necessários para a compreensão da fala (Musiek e Lamb, 1999). 

Muitas destas pesquisas investigaram os aspectos temporais da audição, salientando a 

acuidade temporal íntegra como pré-requisito de extrema importância para que o sistema 

auditivo determine a duração, o tempo de intervalo e ordenação temporal dos estímulos 

sonoros, essenciais para o processamento auditivo da fala e da música (Durrant e Lovrinic, 

1995).  

O Random Gap Detection Test – RGDT (Teste de Detecção de Intervalo Aleatório), 

desenvolvido por Keith (2000) tem como objetivo avaliar a habilidade de resolução temporal. 

O teste mostrou-se sensível às disfunções da resolução temporal auditiva que, segundo o 

autor, podem estar relacionadas a déficits do processamento fonológico, problemas de 

discriminação auditiva, linguagem receptiva e leitura. Em estudo realizado por Queiroz 
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(2003), a autora constatou que 20 entre 23 idosos avaliados não conseguiam detectar 

intervalos de silêncio até 40 milissegundos (MS), limite máximo do teste padrão.  

A partir destas pesquisas, podemos inferir que o sujeito idoso parece necessitar de um 

intervalo maior para identificar a presença de dois tons. Isso poderia explicar algumas das 

queixas de compreensão de fala mais comuns. Assim sendo, quando o idoso refere ouvir, mas 

não entender, há a possibilidade de que a habilidade de resolução temporal deteriorada pelo 

envelhecimento esteja contribuindo para esta dificuldade que pode estar ou não associada ao 

prejuízo da função auditiva periférica. O avanço da idade parece ser um fator significativo nos 

déficits de resolução temporal e o desempenho nas tarefas de resolução temporal auditiva 

parece ser independente dos limiares audiométricos. 

Eddins e Green (1995) questionaram: de quanto tempo o sistema auditivo necessita 

para processar a informação auditiva? Qual o tempo mínimo necessário para que o sistema 

auditivo determine a ocorrência de um ou dois eventos? Deste ponto de vista, são apontadas 

ainda as seguintes questões: haveria diferença nessa percepção de acordo com a idade do 

indivíduo? O envelhecimento teria efeito sobre esse tempo de resolução? A primeira hipótese 

levantada é a de que, na medida em que o sistema nervoso auditivo central envelhece, o limiar 

de resolução temporal aumenta. A segunda hipótese é que o aumento do limiar de resolução 

temporal decorrente do envelhecimento independe da condição do sistema auditivo periférico. 

A terceira hipótese suscitada é que o aumento do limiar de resolução temporal resultante do 

processo de envelhecimento seja co-responsável pelas queixas de dificuldade para 

compreender a fala apresentadas por essa população. 

Se o sistema nervoso auditivo central necessita tanto da habilidade de detectar 

discretos intervalos de silêncio entre dois estímulos acústicos, conhecer a forma como os 

idosos processam a informação auditiva, do ponto de vista da resolução temporal, pode ser de 

grande auxílio em programas de estratégias de comunicação para familiares/cuidadores. Além 
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disso, na etapa da intervenção e reabilitação auditiva, esta dificuldade poderá ser contemplada 

no momento da seleção de qual a melhor ou mais a adequada tecnologia para o idoso em 

questão. 

Partindo das considerações dos autores acima citados, o presente estudo tem como 

objetivo principal medir o limiar de resolução temporal para intervalos de silêncio em um 

grupo de idosos. 
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2 – OBJETIVO 

 

Objetivo Geral: 

Medir o limiar de resolução temporal auditiva em idosos por meio do teste de 

Detecção de Intervalo Aleatório Expandido – Random Gap Detection Test Expanded (RDGT-

E). 

Objetivos Específicos: 

- Verificar a correlação entre o limiar de resolução temporal e gênero; 

- Verificar a correlação entre o limiar de resolução temporal e idade; 

- Verificar a correlação entre o limiar de resolução temporal e limiar audiométrico; 

- Verificar a correlação entre o limiar de resolução temporal e pontuação no 

questionário de auto-avaliação da comunicação (SAC);  
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3 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Faz-se necessário ressaltar, que para facilitar a leitura e o entendimento do trabalho, a 

ordem cronológica das referências não foi o critério adotado, mas sim o encadeamento de 

idéias dentro de cada subtítulo. 

 

3.1. – Presbiacusia 

 

O termo presbiacusia (do grego presbis – velho, acusis – audição) determina a perda 

auditiva associada ao processo de envelhecimento. A presbiacusia é decorrente de uma 

variedade de mudanças anatônicas, fisiológicas e funcionais (Chilsom et al, 2003). Dentre os 

diferentes tipos de degeneração fisiológica estão as doenças metabólicas, vasculares e renais, 

uso de medicamentos ototóxicos, exposição à ruído, além da predisposição genética. Os 

fatores mais encontrados em mulheres é a presença de Doença de Menière e história familiar 

de perda auditiva, já em homens o maior risco para a deficiência auditiva é a exposição à 

ruído. 

Em geral, os limiares audiométricos encontram-se dentro da normalidade entre 250 e 

2000 Hz, com declínio gradual para perda auditiva leve em freqüências altas e configuração 

descendente leve para mulheres e perda moderada em freqüências altas com configuração 

descendente abrupta para os homens. 

Schuknecht em 1964 (apud Weinstein, 1999, Maurer e Rupp, 1979, Bess et al, 1999, 

Chilsom, 2003) descreveu quatro tipos de presbiacusia com base nos achados histológicos 

pós-morte nas estruturas cocleares e retrococleares, são elas: sensorial, neural, metabólica e 

mecânica.  

A presbiacusia sensorial é caracterizada pela perda de células ciliadas no giro basal da 
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cóclea, atingindo primariamente as células ciliadas internas, posteriormente as células ciliadas 

externas, podendo haver atrofia do nervo auditivo. As alterações surgem a partir da quinta 

década de vida e progridem lentamente. Nos achados audiológicos observou-se diminuição 

abrupta dos limiares em freqüências altas e redução proporcional nos índices de 

reconhecimento de fala. 

A presbiacusia neural está associada à degeneração das células do gânglio espiral, com 

perda maior na base da cóclea. Resulta em problemas de transmissão das informações 

codificadas. Nos achados audiológicos, os índices de reconhecimento de fala são 

desproporcionais à perda auditiva para tons puros. Essa diminuição da inteligibilidade da 

mensagem falada é denominada regressão fonêmica, pois o nível de discriminação da fala 

encontra-se bastante reduzido em contraste com a audição periférica. Embora Schuknecht 

tenha encontrado mais evidencias histopatológicas de degeneração do sistema nervoso 

auditivo central neste tipo de presbiacusia, ele não mostrou evidências diretas desse 

envolvimento, porém, declarou que indivíduos com presbiacusia neural tendem a ter 

degeneração difusa do sistema nervoso central, incluindo problemas de controle motor, perda 

de memória e deterioração intelectual. 

A presbiacusia metabólica ou da estria vascular, envolve a atrofia da estria vascular. 

Resulta em mudanças do potencial elétrico da cóclea e possíveis efeitos na produção de 

energia do órgão de Córti. Nos achados audiológicos observou-se perda auditiva plana, igual 

em todas as freqüências, e as habilidades de reconhecimento de fala tendem a se manter 

inalteradas, apesar da perda em tons puros. 

A presbiacusia mecânica, ou coclear-condutiva, envolve o enrijecimento da membrana 

basilar ou atrofia do ligamento espiral, o que interfere na transmissão do som dentro da 

cóclea. Os limiares de via aérea progridem lentamente, com configuração horizontal ou 

descendente leve. Pode haver presença de gap aéreo-ósseo e os limiares de via óssea podem 
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apresentar configuração descendente. O reconhecimento de fala é relacionado inversamente 

com o declive da configuração audiométrica. 

Schuknecht associou cada tipo de presbiacusia a um padrão audiométrico particular. 

Entretanto, a freqüência relativa de cada tipo de presbiacusia é desconhecida. De forma 

semelhante, embora cada tipo de presbiacusia esteja associado à alterações patológicas e 

padrões audiométricos distintos, na prática clínica, encontra-se combinações variadas dos 

quatro tipos de presbiacusias e de suas manifestações audiológicas. Além disso, o mecanismo 

exato da perda para cada um dos tipos de presbiacusia ainda é um assunto de considerável 

discussão entre os pesquisadores, mesmo tendo se passado mais de cinco décadas desde a 

descrição de Schuknecht. Mudanças patológicas podem ocorrer em mais de uma estrutura da 

cóclea, ou seja, um indivíduo pode apresentar dois ou mais dos tipos de presbiacusia descritos 

acima – os quadros denominados presbiacusia mista. Além disso, mudanças submicroscópicas 

da cóclea, incluindo mudanças de organelas intracelulares que controlam o metabolismo 

celular, reduzem o número de sinapses na célula ciliada, provocando alterações químicas na 

endolinfa – quadro denominado por Schuknecht como presbiacusia intermediária (Chilsom, 

2003).  

Há ainda outros dois tipos de presbiacusia descritos na literatura a presbiacusia por 

hiper-exostose do meato acústico interno e a presbiacusia vascular. Na hiper-exostose, quadro 

raro, ocorre um crescimento anormal do tecido ósseo dentro do meato acústico interno, 

comprimindo o nervo auditivo e a artéria auditiva, causando disfunção e/ou degeneração das 

fibras do nervo auditivo e do tecido interno da orelha. Na presbiacusia vascular ocorre 

diminuição da vascularização de arteríolas e vasos capilares na orelha interna, em especial, 

nas regiões da lâmina espiral e na parede lateral (Bess et al, 1999). 

Alem dessas alterações da orelha interna, faz-se necessário considerar o 

envelhecimento das demais estruturas do sistema auditivo. A orelha externa passa por 
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mudanças anatômicas como aumento na produção de cerúmen, aumento do crescimento de 

pêlos, mudanças físicas das propriedades da pele incluindo atrofia, perda de elasticidade e 

desidratação com tendências a traumas, e crescimento da cartilagem da orelha, resultando no 

colabamento do meato acústico externo e mudando as propriedades acústicas da orelha. As 

mudanças da orelha média incluem enrijecimento, diminuição e perda da vascularização da 

membrana timpânica, artrite nas articulações dos ossículos, atrofia e degeneração das fibras 

musculares e ligamentares, ossificação dos ossículos, calcificação da cartilagem de 

sustentação da tuba auditiva e declínio funcional do músculo que faz a abertura da tuba 

auditiva. São mudanças comuns, mas que representam pequenas mudanças na transmissão do 

som. (Maurer e Rupp, 1979, Chilsom, 2003) 

Existem ainda as alterações decorrentes do envelhecimento que ocorrem por toda via 

auditiva nervosa central. Os correlatos funcionais das alterações anatômicas nas vias auditivas 

centrais mostram-se difíceis de serem delineados, mas encontramos decréscimo substancial 

dos neurônios desde os núcleos cocleares, complexo olivar superior, colículo inferior até o 

giro temporal, área na qual a perda desses neurônios é mais acentuada (Weinstein, 1999). 

Particularmente o núcleo coclear, possui susceptibilidade maior para mudanças vasculares e 

condições de anoxia, pois esta estrutura é um sistema complexo com uma taxa metabólica 

anormalmente elevada, necessitando de maior fluxo sanguíneo. A perda de células do 

complexo olivar superior provoca atrasos na lateralização e localização da fonte sonora, além 

de prejudicar a inibição do ruído de fundo ou estimulo irrelevante para a compreensão da fala 

em ambiente desfavorável. Na mesma região do tronco encefálico, a decréscimo do número 

de células da formação reticular prejudica a consciência de eventos auditivos e, 

conseqüentemente, a habilidade em manter atenção no estímulo e a memória de curto prazo. 

(Maurer e Rupp, 1979). 

Podemos encontrar também a perda funcional de algumas células ciliadas externas que 
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participam de vias aferentes, ou seja, mesmo que exames microscópios mostrem a existência 

destas células e presença de mielina, não há garantia do funcionamento correto das sinapses. 

A perda de células ao longo da via auditiva pode também estar relacionada com a perda da 

sincronia das vias auditivas centrais, quadro que pode ser detectado pela avaliação 

eletrofisiológica com potenciais evocados de média e longa latência (Bess et al, 1999). 

Em resumo, essas alterações ocorrem em virtude de um importante aspecto do 

envelhecimento: a progressiva e irreversível perda de tecido nervoso. Estudos mostraram 

degeneração de núcleos, bainha de mielina e tecido intercelular de toda via cortical devido ao 

acumulo de gorduras, depósito de ferro no espaço perivascular e córtex e placas senis 

presentes tanto no tronco encefálico como no lobo temporal. As condições de atrofia e 

degeneração vão desde os núcleos cocleares até o córtex. A arteriosclerose atinge os vasos 

sangüíneos de toda via auditiva (Maurer e Rupp, 1979). 

É importante ressaltar que as mudanças parecem variar individualmente em termos de 

idade de início e severidade relativa. Entretanto, quando neurônios são perdidos, não são 

repostos por divisão celular, o que poderia sugerir que os mecanismos de processamento 

auditivo central tornam-se crescentemente menos eficientes na gestão de estímulos 

periféricos, sendo necessário mais tempo para compensar a lentidão da condução nervosa pela 

falta de neurônios, ou seja, mais redundância extrínseca é necessária para compensar a perda 

da redundância intrínseca (Maurer e Rupp, 1979).   

 

3.2. – Resolução temporal auditiva 

 

A resolução temporal auditiva é a habilidade para perceber ou discriminar como 

eventos separados, segmentos de sons que estão espacialmente próximos no tempo. É 

responsável pela detecção de mudanças no estímulo sonoro em função do tempo e é 
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necessária para que o indivíduo consiga distinguir a ocorrência de dois estímulos ao invés de 

um (Stach, 1997). 

 

A capacidade de resolução temporal é responsável pela compreensão da fala contínua 

e de seus segmentos isolados. Disfunções na capacidade de resolução temporal podem resultar 

em dificuldades para identificar pequenas variações acústicas da fala e conseqüentemente 

dificuldade em produzir de forma correta os sons da fala ou em interpretar a mensagem 

ouvida. A identificação do ponto e modo articulatórios dos sons da fala depende da 

identificação das transições de formantes3, que têm duração muito pequena e que variam de 

acordo com a velocidade de articulação do falante. Assim sendo, quando essa transição for 

menor que o tempo de resolução do sistema auditivo do ouvinte, ele terá dificuldade para 

discriminar corretamente os sons da fala (Balen, 1997). 

 

De acordo com Warren (2001), para discriminarmos palavras similares, tais como 

/gato/ e /gasto/, /pote/ e /poste/, entre outras, necessitamos de resolução temporal íntegra. Para 

o autor, se o limiar de resolução temporal do sujeito for maior do que a duração dos fonemas 

que compõem a palavra ouvida, este sujeito terá dificuldade para discriminar traços acústicos 

de fala mesmo que conheça a língua e faça uso de sua redundância extrínseca. 

 

O tempo de início da sonorização (voice onset time – VOT) é influenciado pela 

habilidade de resolução temporal. Por exemplo, para a discriminação entre consoantes 

plosivas surdas e sonoras (Ex: /pa/ versus /ba/), a maior pista perceptual é fornecida pelo 

VOT, ou seja, o curto tempo entre a explosão de ruído (consoante) e a vogal seguinte (Strouse 

et al, 1998). De acordo com Keith (2000) a diferença entre o VOT da consoante /p/ e da 

                                                 
3 Formantes são grupos de ondas sonoras específicas de um determinado fonema, ou seja, faixas de freqüências que concentram maior 
energia acústica (harmônicos) de um fonema. Dificuldades para perceber a transição de formantes podem gerar dificuldades para perceber e 
discriminar sons dentro do espectro da fala (RUSSO, 1993) 
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consoante /b/ é de aproximadamente 20 ms. 

 

Intervalos de silêncio da ordem de 2 a 3 ms são suficientes para indivíduos jovens 

normais sejam capazes de relatar que ouviram dois e não apenas um estímulo. Entretanto, um 

intervalo em torno de 20 ms é necessário para que o mesmo sujeito possa indicar a ordem 

desses mesmos estímulos. Esse intervalo parece ser independente do tipo de estímulo 

utilizado: curto ou longo, de freqüência baixa ou alta, tom puro ou ruído, seja de banda 

estreita ou larga. Esse tempo mínimo necessário para determinar a ordem dos estímulos 

requer mecanismos centrais associados além das habilidades do sistema auditivo periférico 

(Hirsh, 1959, Gelfand, 1997). 

 

Com relação à neurofisiologia da resolução temporal, Robin e Royer (1987) 

propuseram dois tipos de células com funções antagonistas que são responsáveis pela 

percepção de intervalos de silêncio: as células on, responsáveis pela percepção do estímulo, e 

as células off, responsáveis pela percepção do silêncio. Quando o estímulo é apresentado, as 

células on disparam o impulso nervoso e, quando esse estímulo é interrompido, as células off 

devem disparar o impulso nervoso. A detecção do intervalo de silêncio só ocorre se as células 

off dispararem, revelando que ocorreu ausência de energia. Se as células off não disparam, o 

intervalo de silêncio não será percebido, ou seja, haverá uma persistência perceptual do 

primeiro marcador ao longo do intervalo.  

 

A avaliação da resolução temporal é realizada por meio da detecção de intervalos de 

silêncio. São apresentados estímulos sonoros que contêm breves períodos de silêncio e outros 

que não possuem nenhum intervalo, sendo a tarefa do sujeito avaliado, indicar se há ou não 

um intervalo de silêncio (Samelli, 2005). A presente pesquisa utilizou um teste de detecção de 
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intervalos de silêncio para avaliar a resolução temporal auditiva em uma população de idosos 

e, por esse motivo, o subtítulo a seguir é destinado a explanar a origem do teste elencado para 

esta investigação. 

 

3.2.1. – RGDT - Histórico 

 

Os estudos sobre a habilidade de resolução temporal iniciaram na década de 1970 com 

McCroskey. Esse autor publicou em 1975 o primeiro teste para avaliar essa habilidade, 

chamado Wichita Auditory Fusion Test – WAFT (Teste de Fusão Auditiva de Wichita), porém 

nessa época houve pouca ou praticamente nenhuma utilização, visto que não há relatos sobre 

padronização ou pesquisas com o mesmo dentro da literatura consultada. 

 

A American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), no consenso anual de 

1996, descreveu padrões para a bateria de testes comportamentais utilizados para avaliar o 

processamento auditivo, e de acordo com esse consenso, essa avaliação deve ser composta por 

testes que avaliem as seguintes habilidades: localização e a lateralização do som; 

discriminação auditiva; reconhecimento de padrões auditivos; desempenho auditivo de 

reconhecimento da fala com sinal competitivo; desempenho auditivo de reconhecimento da 

fala degradada; e aspectos temporais da audição (resolução, integração, ordenação, 

seqüencialização e mascaramento), sendo a inclusão dessa última categoria a grande 

modificação na avaliação comportamental do processamento auditivo. 

  

Após o consenso da ASHA, os pesquisadores retomaram o interesse por testes 

destinados à avaliar a habilidade de resolução temporal auditiva. Em 1996, McCroskey 

juntamente com Keith revisaram o teste WAFT, criando o Auditory Fusion Test – Revised ou 
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Teste de Fusão Auditiva Revisado (AFT-R). 

O AFT-R é composto por três subtestes: 

 Subteste 1 – treino e triagem preliminar: composto de 18 apresentações de tons 

puros pareados na freqüência de 500 Hz, cujo tempo de intervalo entre os tons variam de zero 

a 300 ms em ordem crescente, utilizado para treino; 

 Subteste 2 – teste padrão: composto por cinco seqüências nas freqüências de 250, 

500, 1000, 2000 e 4000 Hz apresentadas na seguinte ordem: 500, 1000, 4000, 250, 2000 e 500 

Hz sendo a primeira apresentação em 500 Hz considerada prática e não inclusa na análise. 

Cada seqüência é composta por 18 apresentações de tons puros pareados, sendo nove pares 

ascendentes com intervalos de zero a 40 ms e nove pares descendentes com intervalos de 40 a 

zero ms, ambos com incrementos de cinco ms por par; 

 Subteste 3 – teste expandido: composto por três seqüências nas freqüências de 250, 

1000 e 4000 Hz, apresentadas na seguinte ordem: 1000, 4000 e 250 Hz. Cada seqüência é 

composta por 18 apresentações de tons puros pareados, sendo nove pares ascendentes com 

intervalos de 40 a 300 ms e nove pares descendentes com intervalos de 200 a 30ms, ambos 

com incrementos variando entre 10 e 100 ms. O subteste 3 é utilizado somente em indivíduos 

cujo limiar de fusão auditiva encontra-se pior que 60ms no subteste 1, ou seja, para os 

indivíduos que identificaram a ocorrência de dois tons somente a partir de 60ms de intervalo. 

O AFT-R foi padronizado em sujeitos norte-americanos com idades entre três e 70 

anos. Os resultados encontrados mostraram melhora progressiva do limiar de fusão auditiva 

até nove anos de idade, estabilizados até a idade adulta e decréscimo a partir da terceira idade. 

Sujeitos com queixas de dificuldade na linguagem oral e escrita apresentaram limiares de 

fusão auditiva abaixo do esperado no AFT-R. Desta forma o AFT-R mostrou-se eficiente na 

detecção de déficit da habilidade de resolução temporal auditiva. 
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Rose e Feniman (2001) investigaram o desempenho de idosos no Teste de Fusão 

Auditiva Revisado (AFT-R). Participaram da pesquisa 30 idosos, na faixa etária entre 65 e 75 

anos de idade, sendo 19 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Nove idosos foram 

excluídos após a realização da avaliação audiológica convencional, pois não atendiam aos 

critérios de inclusão da pesquisa. Todos os 21 idosos restantes foram submetidos ao subteste 1 

(triagem). A partir desses resultados os autores distribuíram os sujeitos em três subgrupos: 

Grupo 1 – oito idosos seriam submetidos ao subteste 2 – padrão, visto que esses conseguiram 

identificar a presença de dois tons até 60 ms; Grupo 2 – dez idosos seriam submetidos ao 

subteste 3 – expandido, já que esses não identificaram a presença de dois tons até 60 ms; e 

Grupo 3 – três idosos restantes seriam submetidos a ambos, pois não identificaram dois tons 

em até 60 ms em uma ou mais freqüências na condição ascendente e/ou descendente. 

Para o Grupo 2, os limiares médios de fusão auditiva foram de 87,1 ms (DP +/- 27,9). 

Para o Grupo 1, os limiares médios de fusão auditiva foram de 6,8 ms (DP +/- 5,3). Para o 

Grupo 3, os limiares médios de fusão auditiva foram de 29,9 ms (DP +/- 22,4). Os autores 

também observaram maior dificuldade na obtenção dos limiares de fusão auditiva nas 

freqüências de 250 e 4000 Hz. Os autores concluíram que: (1) houve uma variabilidade 

grande nos limiares de fusão auditiva dos idosos submetidos ao AFT-R; (2) o idoso pode 

mostrar dificuldade maior para detectar pequenos intervalos de silêncio em algumas das 

freqüências testadas, mas não necessariamente em todas; (3) existe evidência que o idoso 

apresenta limiar de fusão auditiva maior do que a população jovem. 

 

No ano de 2000, após alguns experimentos utilizando o AFT-R, Keith verificou que 

esse teste necessitava de uma nova revisão para que sua aplicação fosse mais rápida e para 

eliminar a probabilidade de predição das respostas. O autor desenvolveu então o Random Gap 

Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório (RGDT). A utilização do AFT-R já 
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havia demonstrado que indivíduos sem déficit da habilidade de resolução temporal 

apresentavam limiar de fusão auditiva abaixo de 40 ms. Desta forma, o RGDT foi 

desenvolvido com apresentações, cujos intervalos não ultrapassam 40 ms. No AFT-R a 

apresentação dos intervalos em ordem crescente e decrescente, possibilitava ao examinado a 

predição das respostas e ao mesmo tempo, impossibilitava o examinador de distinguir entre as 

respostas corretas e as inferidas. Por esse motivo os intervalos apresentados no RGDT foram 

padronizados em ordem aleatória. O RGDT trata-se também de um teste que avalia a 

habilidade de resolução temporal, identificando e qualificando as desordens de timing4 do 

sistema auditivo.   

O RGDT é composto por quatro subtestes: 

 Subteste 1 – triagem / treino com tons puros: utilizado para treino, é composto de 

nove apresentações de tons puros pareados na freqüência de 500 Hz, cujo tempo de intervalo 

entre os tons variam de zero a 40 ms em ordem crescente, com incrementos que variam de 

dois a 10 ms; 

 Subteste 2 – padrão: utilizado para a análise, é composto de quatro seqüências nas 

freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, contendo nove apresentações de tons puros 

pareados para cada seqüência, cujo tempo de intervalo entre os tons variam de zero a 40 ms 

em ordem aleatória, com incrementos que variam de dois a 10 ms; 

 Subteste 3 – triagem / treino com cliques: utilizado para treino, é composto de 

nove apresentações com estímulo do tipo clique pareados, cujo tempo de intervalos entre os 

tons variam de zero a 40 ms, em ordem crescente, com incrementos que variam de dois a 10 

ms; 

 Subteste 4 – cliques: utilizado para análise, é composto de nove apresentações com 

                                                 
4 “O timing pode ser definido como o tempo certo para uma determinada estrutura entrar em funcionamento. No sistema auditivo central, 
cada neurônio possui o seu momento certo de disparar o impulso nervoso, e este está relacionado e é dependente do estímulo (...) O sistema 
nervoso central atua na análise do tipo de estímulo e é especializado na codificação e decodificação dos estímulos importantes para o 
indivíduo, como, por exemplo, a identificação da fala contínua e de todos os seus aspectos segmentais e supra-segmentais” (BALEN, 1997), 
logo alterações do timing podem causar dificuldade de compreensão de fala. 
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estímulo do tipo clique pareados, cujo tempo de intervalos entre os pares variam de zero a 

40ms em ordem aleatória, com incrementos que variam de dois a 10 ms.  

A utilização do estímulo clique foi introduzida conforme recomendação de JERGER e 

MUSIEK em uma conferência no ano de 2000. 

O RGDT foi padronizado em crianças norte-americanas com idades entre cinco e 11 

anos. Os resultados indicaram que sujeitos que apenas detectaram intervalos superiores a 20 

ms apresentam déficit de processamento temporal e em conseqüência deste, apresentam 

dificuldade na percepção de fala.  

 

Manso et al (2002) aplicaram o RGDT em 48 adultos jovens do sexo feminino com 

idades entre 20 e 40 anos. Os autores encontraram intervalo médio para tom puro de10 ms 

(DP ±3,82) e para cliques de 7,5 ms (DP ±4,58).  

 

Queiroz (2003) comparou a habilidade de resolução temporal auditiva entre jovens e 

idosos através do teste RGDT. Foram avaliados 70 indivíduos do sexo feminino, divididos em 

dois grupos: G1 – composto por 46 indivíduos, com idades entre 20 e 39 anos e audição 

periférica normal, e G2, composto por 24 indivíduos, com idades entre 60 e 75 anos e audição 

periférica normal ou perda do tipo neurossensorial simétrica de até grau leve. Os indivíduos 

dos dois grupos foram submetidos ao RGDT (Auditec of Saint Louis, 2000) para tons puros, 

nas freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Todos os indivíduos do G1 identificaram 

intervalos de até 40 ms em todas as freqüências, sendo o intervalo médio de respostas entre as 

freqüências de 12,2 ms. Com relação ao G2, a autora observou um número estatisticamente 

significativo de indivíduos (20:23) que não identificaram intervalos de até 40 ms em uma ou 

mais freqüências, independente da condição auditiva periférica, evidenciando que o idoso 

parece necessitar de um intervalo maior para identificar a presença de dois tons. 
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Em 2002, Keith publicou a versão expandida do RGDT para ser aplicado em 

indivíduos cujo limiar de detecção de intervalo excedem 40 ms. O RGDT expandido é 

composto de quatro seqüências nas freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, contendo 10 

apresentações de tons puros pareados para cada seqüência, cujo tempo de intervalo entre os 

tons variam de 50 a 300 ms em ordem aleatória, com incrementos que variam de 10 a 100 ms. 

Segundo KEITH, o RGDT expandido é administrado da mesma forma que o RDGT padrão e 

pode ser utilizado para medir a melhora das habilidades de processamento temporal que 

podem ocorrer com a maturação ou durante o processo terapêutico. Cabe ressaltar que não há 

padrão de normalidade para o RGDT expandido, visto que na normatização do RDGT padrão 

verificou-se que indivíduos sem dificuldade de resolução temporal identificaram o intervalo 

até 20 ms. 

 

3.3. – Processamento temporal auditivo em idosos. 

 

Lutman (1991) investigou os efeitos da idade na habilidade de resolução temporal e de 

freqüência e seus impactos na identificação da fala em duas amostras da população: Grupo 1 – 

denominado Estudo Nacional da Audição (NSH), constituído por 1754 sujeitos, com idades 

entre 17 e 80 anos e audição normal ou perda auditiva neurossensorial de grau leve a 

moderado; Grupo 2 – denominado Estudo dos Idosos de Glasgow (GES), composto por 229 

sujeitos, com idades entre 50 e 75 anos e audição normal ou perda auditiva neurossensorial de 

grau leve a moderado. Para investigar a habilidade de resolução de freqüência no grupo NSH, 

1192 sujeitos foram testados com a técnica PTC, 897 com o método de entalhe do ruído e 325 

sujeitos foram submetidos a ambos. No grupo GES somente o método do entalhe do ruído foi 

utilizado. No grupo NSH ambas as orelhas foram testadas e no grupo GES somente a melhor 

orelha. A habilidade de resolução temporal foi investigada somente no grupo GES, utilizando 
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a técnica de detecção de menor intervalo entre dois ruídos centrados em 2 kHz e com 400 Hz 

de banda crítica, apresentados a 85 dBNPS. O grupo GES também foi submetido a um teste 

de identificação de sentenças no ruído com relação sinal/ruído (S/R) +5 dB. 

Após análise dos resultados, o autor concluiu que: (1) a resolução de freqüência 

deteriorou-se levemente com o aumento do limiar auditivo que acompanha a idade; (2) a 

resolução temporal não é deteriorada com a idade, mas sim é deteriorada pelo aumento do 

limiar auditivo que acompanha a idade; (3) a dificuldade de identificar sentenças no ruído 

pode ser uma combinação do aumento do limiar auditivo entre 2000 e 8000 Hz e a idade. 

  

Moore et al (1992) pesquisaram a habilidade de detecção de intervalo temporal nas 

freqüências de 100 até 2000 Hz. Os testes foram aplicados 26 sujeitos idosos, divididos em 

dois grupos: Grupo 1 – composto por indivíduos com perda auditiva neurossensorial e Grupo 

2 – composto por indivíduos com limiares dentro da normalidade até 2000 Hz. Os autores 

pesquisaram o limiar de detecção de intervalo para freqüências de 100, 200, 400, 800, 1000 e 

2000 Hz, variando a intensidade de apresentação dos estímulos em 25, 40, 55, 70 e 85 

dBNPS. Os autores verificaram que grande parte da população estudada apresentou resultados 

normais. Com relação aos efeitos da intensidade, observaram uma tendência ao decréscimo do 

limiar de intervalo com o aumento da intensidade e, em relação à variação de freqüência 

observaram melhora dos limiares de intervalo nas freqüências altas. Os autores concluíram 

que a perda da habilidade de resolução temporal não é somente uma conseqüência inevitável 

da idade, já que dentro dessa variável, o declínio das respostas mostrou-se não-significativo, 

parecendo estar mais relacionado com os agravos da perda auditiva periférica. 

 

Em contrapartida, os estudos a seguir mostraram exatamente o contrário: que a idade 

interfere na habilidade de resolução temporal independente da presença de perda auditiva 
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periférica. 

 

Partindo do pressuposto de que a idade e a perda auditiva seriam fatores independentes 

no desempenho das habilidades temporais auditivas, Gordon-Salant e Fitzgibbons (1993) 

investigaram o desempenho de reconhecimento de fala entre indivíduos jovens e idosos. Para 

tal, os autores estudaram 40 sujeitos, divididos em quatro grupos de idosos e jovens com e 

sem perda auditiva. 

Os autores dividiram a coleta de dados em duas etapas, sendo a primeira fase 

composta por testes com material de fala e a segunda por medidas psico-acústicas. Na 

primeira fase, aplicaram oito listas de um teste de sentenças no ruído LP R-SPIN (Low 

Predictability Revised – Speech in Noise), primeiramente sem distorções, e depois com três 

diferentes distorções temporais: Compressão: com quatro diferentes razões de compressão: 

30%, 40%, 50% e 60%; Reverberação: com quatro diferentes tempos de reverberação: 0.2, 

0.3, 0.4 e 0.6 segundos (s); e Interrupção: com quatro diferentes freqüências de interrupção: 

12.5, 25, 50 e 100 interrupções por segundo. Na segunda etapa avaliaram a habilidade de 

discriminação da duração e detecção de intervalos para as freqüências de 500 e 4000 Hz. 

Com relação aos resultados, na aplicação da primeira condição do SPIN, sem 

distorções, todos os sujeitos apresentaram escores entre “bom” e “excelente”, porém os 

grupos de idosos e jovens com audição normal apresentaram desempenho significativamente 

melhor do que os grupos de idosos e jovens com perda auditiva. Portanto, os autores 

concluíram que esse teste é pouco sensível para comparar o desempenho com relação à idade. 

Os resultados do SPIN com compressão e reverberação mostraram efeitos significativos para 

a idade, a condição auditiva, a razão de compressão e o tempo de reverberação, porém a 

interação desses efeitos não foi significativa. Os resultados do SPIN com interrupção 

mostraram efeitos significativos da idade e da condição auditiva, mas não com relação à 
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freqüência de interrupções. Dentre esses testes, os autores selecionaram algumas condições 

para comparar com os resultados das medidas psico-acústicas: escore total do SPIN, SPIN 

com 40% de compressão, SPIN com 12.5/s de interrupções, SPIN com 0.2 e 0.6 s de 

reverberação.  

Nessa comparação os autores chegaram a duas conclusões: (1) a presença de perda 

auditiva em freqüências altas está associada ao declínio dos escores sem distorções e com 

distorções, sendo que isso pode ser observado principalmente nos escores do SPIN com 

compressão de 40%; (2) o avanço da idade e o decréscimo dos limiares de discriminação do 

intervalo estão relacionados com a redução dos escores de reconhecimento de fala com 

reverberação. Analisando o desempenho de reconhecimento de fala os autores observaram um 

significativo efeito da idade, independente da perda auditiva, do tempo de compressão, 

reverberação ou interrupção. Os resultados também sugeriram que a idade, associada à perda 

auditiva periférica, contribuem para os déficits de reconhecimento de fala. Dessa forma os 

resultados convergem para dois pontos: (1) a idade e a perda auditiva contribuem 

independentemente para os déficits de reconhecimento de fala comprimida e reverberante e 

(2) a combinação dos fatores idade, perda auditiva e distorção da fala deixam idosos com 

perda auditiva em severa desvantagem de comunicação. 

 

Fitzgibbons e Gordon-Salant (1994) estudaram os efeitos da idade na sensibilidade 

temporal auditiva por meio da medida de discriminação da duração. Para tal, os autores 

estudaram 40 sujeitos divididos em quatro grupos de idosos e jovens com e sem perda 

auditiva. Os autores tinham por objetivo avaliar os efeitos independente da idade e da perda 

auditiva na habilidade de discriminação de duração, bem como a interação de ambos os 

fatores e, posteriormente, comparar o desempenho dos sujeitos idosos em diferentes 

condições de discriminação. Os estímulos utilizados foram pares de tone bursts em 500 e 
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4000Hz com duração de referência de 250ms. A aplicação dos testes propostos durava duas 

horas em média e, por conta disso, os autores aplicaram e repetiram a mesma bateria duas 

vezes, com intervalo de uma semana. 

A comparação entre as três triagens não mostrou diferenças sistemáticas significativas. 

Com relação ao desempenho da discriminação da duração, os resultados indicaram efeitos 

significativos do fator idade, bem como a interação com o fator sinal de freqüência e condição 

auditiva. Os resultados também indicaram que a perda auditiva exerce efeitos significativos 

no desempenho dos sujeitos, tanto para os testes de discriminação de duração quanto para 

discriminação de intervalo, porém a diferença nos resultados entre os dois grupos com perda 

auditiva, mostrou-se menor do que a diferença entre os resultados dos grupos com audição 

normal. Tal diferença foi atribuída à deterioração da habilidade auditiva de discriminação 

inerente ao processo de envelhecimento, observando que os indivíduos idosos apresentaram 

discriminação de intervalo maior em relação aos indivíduos jovens, mostrando claramente que 

independente da condição auditiva, a idade exerce influência significativa no desempenho da 

habilidade de resolução temporal. Concluíram que o aumento da idade pode ocasionar 

diminuição da eficiência dos mecanismos centrais de timing. 

 

Com o objetivo de comparar o desempenho entre jovens e idosos para a detecção de 

intervalos de silêncio, Schneider et al (1994) avaliaram 36 sujeitos, divididos em dois grupos 

de idosos e jovens com limiares audiométricos entre 250 e 3000 Hz menores que 25 dB 

exceto por um sujeito idoso que apresentava limiares de 3 kHz em 30 dB. 

No grupo de adultos jovens todos os sujeitos identificaram o intervalo até 10ms em 

ambas as orelhas, sendo o resultado médio de intervalo 3,8 ms (DP 1.4 ms) para a orelha 

esquerda e 3,5 ms (DP 1,4 ms) para a orelha direita, não havendo diferença estatisticamente 

significativa entre as orelhas. No grupo de idosos, para os estímulos apresentados na orelha 
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direita, 14 de 18 sujeitos identificaram o intervalo até 10 ms sendo o resultado médio de 

intervalo 6,2 ms (DP 2,3 ms). Para os estímulos apresentados na orelha esquerda, 15 de 18 

sujeitos identificaram o intervalo até 10 ms sendo o resultado médio de intervalo 6,5 ms (DP 

2,3 ms). Nesse grupo também não houve diferença estatisticamente significativas entre as 

orelhas. Entretanto, os limiares de detecção de intervalo no grupo de sujeitos idosos foram 

maiores e mais variáveis do que no grupo de jovens, indicando que não há correlação entre 

limiares audiométricos e limiar detecção de intervalo, visto que tal variável foi controlada na 

amostra. Tal achado é confirmado pelo fato de que dentre os sujeitos que falharam na 

detecção de intervalo até 10ms (quatro na OD e três na OE), apenas um apresentava limiar 

para tom puro aumentado em uma orelha, evidenciando que sujeitos idosos possuem janela 

temporal maior (acuidade temporal pior) do que sujeitos jovens e que a perda dessa acuidade 

não está correlacionada com o aumento da perda auditiva periférica. 

 

Fitzgibbons e Gordon-Salant (1995) compararam o desempenho entre jovens e idosos 

na habilidade de discriminação de aspectos temporais para padrões tonais simples e 

complexos. O principal objetivo foi verificar se haveriam variações significativas para 

estímulos complexos pela diminuição da capacidade de processamento temporal decorrente 

da idade. Nesse estudo foram inclusos 40 sujeitos divididos em quatro grupos de idosos e 

jovens com e sem perda auditiva. Os autores utilizaram oito testes de discriminação de 

duração e detecção de intervalos de silêncio, sendo dois com estímulos simples e quatro com 

estímulos complexos. O estímulo utilizado foi o tone burst em 4000 Hz, com intensidade fixa 

em 85 dBNPS, sendo que o nível de sensação deveria ser no mínimo de 25/30 dB para os 

indivíduos com perda auditiva. 

Nos resultados da discriminação da duração, bem como na identificação de intervalos, 

os autores encontraram diferenças significativas com relação à condição do estímulo, a idade 
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dos sujeitos e na interação de ambos os fatores. A discriminação da duração de seqüências de 

estímulos complexos mostrou diferenças significativas nos sujeitos idosos. Nos sujeitos 

jovens, a variação da condição do estímulo não mostrou diferenças significativas, ao contrário 

dos sujeitos idosos, nos quais o desempenho foi diretamente influenciado por tal variação. A 

análise também revelou efeitos significativos da perda auditiva tanto para os jovens quanto 

para os idosos. A partir desses dados os autores concluíram que o desempenho dos sujeitos foi 

determinado primariamente pela idade, portanto os sujeitos idosos apresentam diminuição das 

habilidades de processamento temporal, principalmente para estímulos complexos.  

 

Snell (1997) investigou as mudanças relacionadas com a idade para a detecção de 

intervalo temporal. Para tal investigação, a autora selecionou 20 sujeitos jovens, com idade 

entre 17 e 40 anos (média 25,6 anos) e 20 sujeitos idosos, com idade entre 64 e 77 anos 

(média 69,6 anos). Todos os sujeitos apresentavam limiares audiométricos normais de 250 a 

6000 Hz. Os testes de detecção de intervalo foram feitos com ruído do tipo tone bursts passa-

baixo, digitalizados, com corte de freqüência de 1 k ou 6 kHz e reproduzido aleatoriamente 

para cada apresentação por uma placa de processamento do sinal. Os limiares de detecção 

foram obtidos em dois níveis de intensidade (70 e 80 dBNPS), dois níveis de modulação (zero 

e 12,6%), dois cortes de freqüência (passa baixo em 1 k e 6 KHz) e três condições de ruído de 

fundo (no silêncio, com ruído branco e com ruído branco e mascaramento de alta freqüência 

para minimizar a contribuição potencial de fibras auditivas sintonizadas para freqüências 

altas), em um total de 24 condições. 

As médias dos limiares de intervalo do grupo de idosos foram maiores nas 24 

condições e indicaram que as mudanças relacionadas com a idade na acuidade temporal 

ocorrem, principalmente, com a variação das características do estimulo e condições de ruído 

de fundo, mostrando que os sujeitos idosos possuem resolução temporal pior do que os 
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sujeitos jovens. 

Para verificar os efeitos da idade, da velocidade de fala e do tipo de teste no 

desempenho do processamento auditivo temporal, Vaughan e Letowski (1997) selecionaram 

54 sujeitos divididos em três grupos: adultos jovens, com idades entre 25 e 35 anos de idade, 

adultos de meia idade, com idades entre 45 e 55 anos de idade, e idosos, com idades entre 65 

e 75 anos de idade, todos com limiares auditivos até 25 dB entre 500 e 4000 Hz. Foram 

aplicados 12 testes, utilizando quatro materiais de sentenças, cada um com três tempos de 

compressão (60%, 70% e 80%). 

Os autores relataram que não foi possível estabelecer uma relação precisa entre idade, 

velocidade de fala e tipo de compressão; em contrapartida, os resultados possibilitaram 

discussões acerca das mudanças que os aspectos temporais do processamento auditivo podem 

ocasionar na percepção de fala, pois esses apontaram um declínio no desempenho quando os 

três grupos foram comparados. Em um dos quatro materiais de fala os autores observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de meia idade e o de jovens nos três 

tempos de compressão. Nesse mesmo material também observaram diferenças significativas 

entre os três grupos com 70% de compressão. Esses resultados mostraram que a partir da meia 

idade já ocorrem mudanças significativas no processamento temporal auditivo, e 

conseqüentemente será considerada disfunção quando atingir a terceira idade. Os autores 

também concluíram que o melhor tempo de compressão para investigar os efeitos da idade é 

de 70%. 

 

Fitzgibbons e Gordon-Salant (1998) investigaram os efeitos da idade e da perda 

auditiva na habilidade auditiva de ordenação temporal em jovens e idosos para seqüências de 

tons puros. Para tal investigação, foram inclusos 40 sujeitos divididos em quatro grupos de 

idosos e jovens com e sem perda auditiva. Os materiais utilizados foram seqüências de três 
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tons puros, selecionados a partir de 4000 Hz com expansão de aproximadamente 1/3 de 

oitava, determinados arbitrariamente 3548 Hz como tom grave (L), 4000 Hz como médio (M) 

e 4467 Hz como agudo (H). Esses três estímulos foram organizados em três condições de 

teste, sendo duas para avaliar a discriminação da ordenação temporal e uma para avaliar a 

identificação da ordenação temporal. A primeira condição determinada unidirecional (UNI) 

possuía duas seqüências para apresentação: LMH e HML. A segunda condição determinada 

bidirecional (BI) também possuía duas seqüências para apresentação: MHL e HLM. A 

terceira condição determinada randomizada (RAN), possuía seis seqüências: LMH, LHM, 

MHL, MLH, HML e HLM, apresentadas em quatro diferentes durações: 750, 500, 250 e 100 

ms. Os estímulos foram apresentados em 85dBNPS que deveriam corresponder a no mínimo 

25/30 dBNS. 

Com relação à discriminação da ordenação temporal, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas com relação à idade, à condição de discriminação e à interação 

entre ambos os fatores nas condições BI e RAN. Em relação à identificação da ordenação 

temporal foram encontradas diferenças estatisticamente significativas com relação à duração 

da apresentação e à interação entre os fatores idade, condição auditiva e duração. Os autores 

observaram declínio progressivo do desempenho nos quatro grupos à medida que a duração 

da apresentação foi diminuída. Os autores concluíram que para determinar déficits na 

habilidade de ordenação temporal relacionadas à idade, é necessário utilizar estímulos 

complexos. 

 

Com o intuito de investigar os efeitos do envelhecimento do sistema auditivo no 

processamento temporal e na sensibilidade binaural, Strouse et al (1998) avaliaram 24 sujeitos 

divididos em dois grupos de jovens idosos. Os sujeitos foram pareados por sexo e limiares 

audiométricos, sendo critério de inclusão sujeitos com audição normal de 250 a 6000 Hz, 
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simétrica e sem componente condutivo. O processamento temporal monoaural, mais 

envolvido com os seguimentos dos sinais de fala, foi medido pelo limiar de detecção de 

intervalo e a sensibilidade binaural, que contribui para a separação do sinal de sons 

competitivos, foi medida pelo limar diferencial de tempo de interação (ITD). Ambos os 

limiares foram obtidos em três níveis de som (quatro, oito e 16 dBNS). Os sujeitos também 

foram avaliados em duas medidas de percepção de fala, uma tarefa de limiar diferencial de 

mascaramento (MLD) e uma tarefa de identificação/discriminação de sílabas que incluíam 

fonemas, variando no tempo de início da sonorização (voice onset time – VOT). 

Com relação ao limiar de detecção de intervalo, os sujeitos idosos apresentaram 

limiares estatisticamente significativos maiores do que os sujeitos jovens nas três condições 

de apresentação (quatro, oito e 16 dBNS), sendo que, quanto menor a intensidade de 

apresentação, maior o limiar, indicando que houve efeito da idade e sugerindo tendência ao 

decréscimo no desempenho na tarefa de detecção de intervalo para níveis sonoros menos 

intensos. Com relação ao VOT, os resultados indicaram que os sujeitos idosos tiveram 

redução da sensibilidade para diferentes VOTs quando comparados com sujeitos jovens. Com 

relação aos limiares para ITD, da mesma forma que nos limiares de detecção de intervalo, os 

sujeitos idosos apresentaram limiares estatisticamente significativos maiores do que os 

sujeitos jovens nas três condições de apresentação (quatro, oito e 16 dBNS). Os autores 

enfatizaram que a perda relacionada à idade na habilidade de lateralização da fonte sonora é 

clara pois todos possuíam limiares audiométricos normais. No teste MLD, a média de 

resultados para os sujeitos jovens foi de 7 dB e para os sujeitos idosos foi de 4,9 dB e esta 

diferença também foi estatisticamente significativa. 

Apesar das correlações estatisticamente significativas entre jovens e idosos na análise 

isolada de todas as tarefas, os autores não acharam correlações significativas entre as medidas 

psico-acústicas e de fala. Dessa forma, apesar dos achados sugerirem que os idosos 
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apresentam desvantagem funcional na percepção de mudanças temporais na forma acústica 

das ondas sonoras que compreendem a fala do cotidiano, pelo número pequeno de 

participantes e de testes, os autores relataram que não foi possível afirmar que déficits na 

habilidade de resolução temporal contribuem para dificuldades de percepção de fala. Os 

achados sugeriram que outros fatores relacionados à idade, além da perda auditiva periférica, 

podem contribuir para déficits de processamento temporal em idosos. 

 

Gordon-Salant e Fitzgibbons (1999) investigaram o perfil do processamento temporal 

em idosos através do desempenho em testes verbais e não-verbais envolvendo diferentes 

manipulações acústicas do sinal e variando a complexidade dos estímulos. O presente estudo 

possuía três objetivos: (1) examinar o desempenho de jovens e idosos em uma série de testes 

temporais verbais e não-verbais, verificando quais seriam sensíveis e efetivos na investigação 

da relação com a idade; (2) selecionar subtestes para mensurar os efeitos da idade e da 

condição da audição periférica; e (3) analisar individualmente o desempenho dos ouvintes, 

com a finalidade de determinar adequadamente a seleção de testes para mensurar o 

processamento temporal nos respectivos grupos. Nesse estudo participaram 40 sujeitos 

divididos em quatro grupos de idosos e jovens com e sem perda auditiva. 

Para os testes verbais foi utilizada uma lista de sentenças no ruído (LP-SPIN), em uma 

condição sem modificações e cinco condições com manipulação digital: compressão de 50% e 

60%, reverberação de 0.4 e 0.6s e a última uma combinação de compressão de 40% e 

reverberação de 0.3s. Todos os testes foram apresentados em 90dBNPS, sem competição e 

com competição, com relação S/R +12 dB. Para os testes não-verbais foram selecionados 

cinco testes, sendo dois com estímulos simples, avaliando limiar diferencial tonal e limiar 

diferencial de intervalo e três com estímulos complexos, avaliando limiar diferencial tonal, de 

intervalo e de ordenação temporal, todos apresentados em 85dBNPS. Na análise dos 
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resultados dos testes não-verbais, a condição do teste, a idade e a interação de ambos os 

fatores mostraram-se significativas, enquanto o status auditivo não mostrou interferência 

significativa. 

Na análise dos resultados dos testes verbais sem ruído competitivo, a idade, o status 

auditivo e a condição do teste mostraram diferenças significativas, bem como a interação 

entre esses três fatores. Analisando isoladamente a condição do teste e a idade, foram 

encontradas diferenças significativas no teste sem modificações e com reverberação de 0.4 s. 

Em relação à presença de ruído, foram encontrados efeitos significativos da idade, do status 

auditivo e da condição do teste, bem como a interação entre os três fatores. Os autores 

concluíram que o desempenho dos sujeitos, em todos os testes não-verbais revelou consistente 

interferência da idade na sensibilidade temporal. Em contrapartida, o desempenho dos sujeitos 

nos testes verbais revelou efeitos da idade em algumas das condições, a saber: compressão e 

reverberação de 0.4 s. 

A partir dos resultados encontrados os autores sugeriram que os efeitos da idade 

independem dos efeitos atenuantes impostos pela presença da perda auditiva. Sugeriram 

também que a grande dificuldade dos sujeitos idosos nos testes com fala comprimida, indica a 

limitação da habilidade para processar rapidamente os segmentos da fala. Os autores também 

concluíram que o pequeno número de participantes desta pesquisa impossibilitou a 

determinação do segundo e terceiro pressupostos, sugerindo que futuras pesquisas com o 

mesmo material sejam aplicadas em larga escala. 

 

Schneider e Hamstra (1999) afirmaram que as queixas freqüentes de dificuldade para 

ouvir em variadas situações, principalmente em ambientes com ruído ou vários falantes em 

grande parte da população idosa, mesmo com audição normal, presume que outras 

habilidades, além da capacidade para ouvir tons puros no silêncio, podem estar envolvidas, 
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como a diminuição da capacidade de resolução temporal. Para verificar tal hipótese, os 

autores compararam o desempenho entre 20 jovens com audição normal e 20 idosos em 

estágio inicial de presbiacusia (audição normal até 2 kHz) para a detecção de intervalos de 

silêncio. O teste consistia em determinar presença ou ausência de intervalo de silêncio entre 

dois tons de igual duração e marcadores. A duração de cada marcador foi constante dentro de 

um bloco de teste, mas variavam entre 0,83 e 500 ms através dos blocos. O estímulo constava 

de um entalhe de ruído, centralizado em 2 kHz. 

Os limiares de detecção de intervalo dos idosos foram acentuadamente maiores do que 

os jovens para marcadores menores do que 250 ms, mas convergiram com os resultados dos 

jovens a partir de 250 até 500 ms. Para ambos os grupos, os limiares de detecção de intervalos 

foram independentes dos limiares audiométricos. Estes resultados indicaram que idosos têm 

mais dificuldade para detectar um intervalo do que jovens quando marcadores de curta 

duração (por exemplo, as características de alguns sons da fala) são utilizados. A pesquisa 

mostrou que estes resultados não podem ser explicados pelos modelos lineares de 

processamento temporal, mas são consistentes com o modelo de janela temporal que inclui os 

efeitos de adaptação. A acuidade temporal para duração curta está reduzida em idosos porque 

a recuperação da adaptação em idosos não é tão rápida como em jovens.  

 

Snell e Frisina (2000) estudaram a relação entre as diferenças relacionadas à idade na 

detecção de intervalos e reconhecimento de palavras em 80 sujeitos com audição normal ou 

perda neurossensorial de grau leve, divididos em um grupo de jovens e um grupo de idosos. A 

pesquisa foi realizada em duas fases. 

Na primeira, o limiar de detecção de intervalo foi obtido em todos os sujeitos. Os 

intervalos continham 150 ms, modulados com filtro passa-baixo em ruído bursts com corte de 

freqüência em 1 k ou 6 kHz e aleatoriamente gerados para cada apresentação. Os ruídos 
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bursts foram apresentados geralmente em 80 dBNPS, em três condições de fundo (silêncio, 

com ruído branco contínuo e com mascaramento de alta freqüência). A média dos limiares de 

intervalos estiveram entre 2,6 e 7,8 ms para o grupo de jovens e entre 3,4 e 10 ms para o 

grupo de idosos. A média dos limiares de intervalos foram significativamente maiores para os 

idosos em todas as seis condições. Os limiares de detecção de intervalo não foram 

significativamente correlacionados com os limiares audiométricos em nenhum dos dois 

grupos, o limiar de detecção de intervalo em 1 kHZ, aumentou com a idade no grupo de 

jovens nas três condições de fundo, mas em 6 kHz isso não foi observado. 

Na segunda fase da pesquisa, foi determinada a relação entre o limiar de detecção de 

intervalos através de duas medidas de reconhecimento de palavras (spondees) no ruído 

(bable) e sensibilidade absoluta. Outro pressuposto foi verificar se o reconhecimento de 

palavras foi significativamente correlacionado com o limiar de detecção de intervalos quando 

foram mensuradas ambas as condições relativamente complexas de ruído de fundo. Nesta 

fase, 66 sujeitos foram avaliados. Comparados com os idosos, os jovens reconheceram 

spondees significativamente mais baixos (mais difíceis) na relação sinal/ruído entre spondee e 

ruído bable. Em ambos os grupos, não houve correlação significativa entre limiar de 

reconhecimento de palavras no ruído e limiar audiométrico. No entanto, quando comparadas 

com a variável idade, os limiares de reconhecimento de spondees no ruído bable foram 

significativamente piores no grupo de idosos. No grupo de jovens, os limiares de 

reconhecimento de spondee no ruído bable foram significativamente correlacionados com os 

limiares de detecção e intervalo em ambas as condições de mascaramento. 

Os resultados demonstraram que as mudanças relacionadas à idade no processamento 

auditivo ocorrem por toda vida adulta. Especificamente, mudanças na acuidade temporal 

relacionadas à idade podem começar décadas mais cedo do que as mudanças relacionadas à 

idade no reconhecimento de fala. 
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Com a hipótese de que idosos apresentam diminuição da sensibilidade para mudanças 

no ritmo e nos padrões de timing dentro de seqüências tonais, Fitzgibbons e Gordon-Salant 

(2001) realizaram experimentos que compararam a habilidade de jovens e idosos para 

discriminar mudanças no timing de sucessivos eventos dentro de seqüências auditivas. 

Participaram deste estudo 52 sujeitos divididos em quatro grupos de jovens e idosos com e 

sem perda auditiva. As seqüências de estímulos foram construídas com cinco tons do tipo 

tone bursts de 4 kHz, com duração de 50 ms, separados no tempo por iguais intervalos de 

silêncio. Os tons de intervalo inter-estímulo tinham entre 100 e 600 ms. A pesquisa verificou 

a magnitude das diferenças relacionadas à idade na sensibilidade temporal para mudanças 

múltiplas versus únicas dentro de um intervalo espacial de seqüência de estímulos. A 

discriminação foi examinada em condições separadas, mensurando a diferença de limiar para 

incrementos de tons de intervalos inter-estímulos em seqüências semelhantes. Em algumas 

condições, foram comparados tons de intervalo inter-estímulo com incrementos iguais para 

verificar a sensibilidades dos sujeitos para mudanças uniformes. Outras condições mensuradas 

foram as diferenças de limiar para incrementos com intervalo inter-estímulo único em 

diferentes localizações aleatórias. 

Os resultados mostraram que a sensibilidade dos sujeitos para mudanças de intervalos 

temporais dependeram da magnitude e do número de seqüências de intervalos que estão 

sujeitos à mudanças. Os resultados também indicaram que os sujeitos idosos apresentaram 

desempenho pior do que sujeitos jovens em todas as condições avaliadas, com maior 

diferença da idade observada para a discriminação de intervalos únicos breves, que variavam 

aleatoriamente na localização da seqüência. Nenhum resultado revelou efeitos significantes da 

perda auditiva no desempenho entre jovens e idosos.  
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Fitzgibbons e Gordon-Salant (2004) realizaram um experimento para verificar as 

mudanças em relação à idade na sensibilidade temporal para incrementos inter-estímulos para 

uma seqüência tonal. O objetivo foi de verificar a maneira pela qual estímulos temporais e 

complexidade espectral atuam sobre o processamento de padrões verbais e não-verbais em 

idosos ouvintes. Foram inclusos neste experimento 51 sujeitos divididos em quatro grupos de 

jovens e idosos, com e sem perda auditiva. As seqüências foram construídas usando cinco 

tons do tipo tone burst de igual duração (50 ms), separados por intervalos de silêncio. Os tons 

de freqüências foram fixados em 4 kHz ou variavam entre 2k e 4kHz para produzir padrões de 

espectros complexos. Os tons de intervalos inter-estímulos foram fixados em 200 ou 600 ms, 

ou variavam entre 200 e 600 ms para produzir padrões complexos.  

Os idosos apresentaram resultados inferiores quando comparados aos resultados dos 

ouvintes jovens em todas as condições, mas as maiores diferenças relacionadas com a idade 

foram observadas para condições de estímulos temporalmente mais complexas, não tendo 

sido observados efeitos sistemáticos da presença de perda auditiva. Esses resultados 

confirmaram alguns achados prévios desses autores de que idosos têm dificuldade para 

discriminar diferenças temporais em seqüências tonais. Enquanto os achados anteriores foram 

coletados com seqüência de estímulos com freqüência fixa e timing igual, os achados atuais 

foram coletados com padrões espectral e temporalmente complexos, cuja intenção é imitar 

algumas características inerentes dos padrões da fala. As evidências coletadas indicaram que a 

complexidade espectral dentro de seqüências pode exercer importante influência no 

desempenho de discriminação temporal de todos os sujeitos avaliados, mas principalmente 

para os sujeitos idosos. Os resultados confirmam a hipótese de que o envelhecimento está 

associado com dificuldades significativas para processar seqüências de estímulos temporais 

com características complexas.  

 

34 
 



Para caracterizar o desempenho de idosos com sensibilidade auditiva normal em testes 

de padrão de freqüência (TPF) e padrão de duração (TPD), Parra et al (2004) selecionaram 25 

idosos com audição normal e sem história de comprometimentos centrais, com idade entre 60 

e 80 anos (média 67,44 anos). Os testes foram aplicados a 50 dBNS e foi solicitada resposta 

por meio de nomeação. Não foram encontradas diferenças nos dois testes, segundo a variável 

lado da orelha. A porcentagem média de acertos obtida no TPD foi de 67,5% e no TPF foi de 

49,2%. A correlação entre os testes TPD e TPF e idade dos pacientes mostrou-se 

inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a idade pior o desempenho nos testes, sendo 

que a maior correlação foi encontrada no TPD. Os resultados obtidos neste estudo, quando 

comparados à padronização dos testes realizados em indivíduos jovens, que sugerem valores 

de normalidade acima de 76% para o TPF e acima de 83% para o TDP, e sugerem também 

que o indivíduo idoso com audição normal apresenta padrões de normalidade inferiores a 

indivíduos jovens com audição normal e, desta forma, outros estudos devem ser realizados 

com objetivo de uma nova padronização dos testes TPF e TPD na população idosa. 

 

Pichora-Fuller et al (2006) compararam o desempenho na detecção de intervalo entre 

jovens e idosos usando estímulos verbais e não-verbais espectralmente análogos, variando a 

duração e a simetria espectral. Foram avaliados 16 indivíduos jovens e 16 idosos com audição 

normal entre 250 e 3000 Hz em ambas as orelhas. Foram usados oito estímulos de detecção de 

intervalo, sendo quatro verbais e quatro não verbais. Os marcadores variavam entre curtos (40 

ms) e longos (250 ms). Os limiares de detecção de intervalo foram maiores nos idosos em 

todas as condições e tal diferença foi ainda maior com o aumento da complexidade dos 

estímulos. Para ambos os grupos, o limiar de detecção de intervalo foi muito menor quando os 

marcadores antes e depois do intervalo eram espectralmente simétricos, em comparação com 

marcadores espectralmente assimétricos, tanto para estímulos verbais quanto para estímulos 
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não-verbais. Além disso, os limiares de detecção de intervalos foram menores para estímulos 

não-verbais do que para estímulos verbais quando os marcadores eram espectralmente 

simétricos, mas o oposto foi observado quando os marcadores eram espectralmente 

assimétricos. Os autores concluíram que os efeitos da idade estímulo-dependentes refletem a 

diminuição na eficácia da habilidade de processamento temporal. 

 

Fitzgibbons et al (2007) mensuraram a sensibilidade de jovens e idosos para 

incrementos em intervalos inter-estímulos separados por pares sucessivos de 20 ms em 4 kHz, 

variando em seis condições de 25, 50, 100, 200, 400 e 600 ms. Foram avaliados 30 sujeitos, 

divididos em três grupos: jovens, idosos com audição normal e idosos com perda auditiva. O 

desempenho para a discriminação dos intervalos para todos os sujeitos foi pior para intervalos 

mais curtos e melhorou para intervalos mais longos, com respostas estáveis em torno de 200 

ms. A sensibilidade temporal dos jovens foi significativamente melhor do que os idosos em 

todas as condições, sendo observadas maiores diferenças relacionadas à idade para intervalos 

mais curtos. Em todas as tarefas, não foram observadas diferenças significativas entre os 

idosos com e sem perda auditiva. 

 

Além das pesquisas com experimentos subjetivos, alguns autores realizaram 

experimentos objetivos, através de medidas eletrofisiológicas para comparar o desempenho 

entre jovens e idosos em tarefas temporais. 

 

Poth et al (2001) mensuraram a onda V do potencial evocado auditivo do tronco 

encefálico para duas bandas de ruído tipo bursts de 50 ms, separados por intervalos de 

silêncio com duração variável de 4, 8, 32 e 64 ms, em 16 sujeitos distribuídos em dois grupos 

de jovens e idosos com audição normal. Todos os sujeitos apresentaram resposta de onda V 
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para o primeiro ruído, entretanto, para o segundo ruído, três de oito idosos não apresentaram 

resposta na onda V para intervalos de silêncio de 4 e 8 ms e um de oito jovens, não apresentou 

onda V para 4 ms de intervalo de silêncio. Ambos os grupos apresentaram latência 

semelhante, porém os idosos apresentaram amplitude menor quando comparados aos jovens. 

Os resultados sugeriram déficits relacionados com a idade na detecção de intervalos no nível 

do tronco cerebral no grupo de idosos, mesmo sem a elevação do limiar audiométrico. 

 

Para investigar os efeitos do envelhecimento na resolução temporal, Bertoli et al 

(2002) pesquisaram o limiar de detecção para intervalos muito pequenos de silêncio dentro de 

tons puros através de medidas eletrofisiológicas e psico-acústicas. Para tal, avaliaram 20 

sujeitos com audição normal, divididos em dois grupos de jovens e idosos. Os autores não 

encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para as medidas psico-

acústicas. No entanto, para as medidas eletrofisiológicas, os idosos necessitaram de intervalos 

mais longos para ativar o mismatch negativity (MMN). No grupo de idosos, o MMN foi 

evocado para intervalos de 24, 21, 18 e ms, mas não para os intervalos menores de 12, 9 ou 6 

ms. Já no grupo de jovens, o MMN não foi evocado somente para intervalos de 6 ms. Em 

relação aos picos de amplitudes de P1, N1 e P2, enquanto não houve diferença de P1 entre 

ambos os grupos, a amplitude de N1 mostrou ser maior e a latência de N1 atrasada nos idosos 

quando comparadas com os jovens, porém, não significativa. Em contraste, a amplitude de P2 

foi claramente visível nos sujeitos idosos, mas praticamente desapareceu nos sujeitos idosos, 

mostrando diferenças estatisticamente significativas. 

Os autores relatam que tais achados podem ser decorrentes das mudanças estruturais 

do sistema nervoso central com o envelhecimento, como a perda de neurônios, a atrofia 

dendrítica e a redução no número de sinapses. Os achados apontam que a resolução temporal 

encontrava-se reduzida nos sujeitos idosos no nível pré-atencional, como indicado pelos 
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resultados do MMN, mas não quando a atenção está direcionada para uma tarefa, como 

indicado pelos resultados psico-acústicos. Os autores acreditam que, combinar os resultados 

de testes eletrofisiológicos, em especial o MMN, com os resultados de testes psico-acústicos, 

poderia permitir um melhor delineamento dos déficits que subjazem os problemas de 

compreensão de fala na população idosa. Talvez esses déficits poderiam, pelo menos em 

parte, ser localizados em estágios mais iniciais do processamento auditivo central, no limite 

entre o processamento automático e níveis mais altos, onde os mecanismos atencionais 

começam a se tornar crescentemente importante.  

 

Para saber mais sobre a deterioração com o avanço da idade na habilidade para 

perceber mudanças na variação do tempo, Tremblay et al (2007) utilizaram 

eletroencefalografia magnética (MEG) para analisar respostas fisiológicas para diferenças de 

fase interaural através da medida dos potencias evocados P1m, N1m e P2m com estímulos de 

500 Hz. Foram avaliados 33 sujeitos, com audição simétrica e normal até 2 kHz, divididos em 

três grupos: jovens, adultos de meia idade e idosos. Os autores não observaram diferenças 

entre as latências no início da detecção do som. No entanto, a capacidade de detectar 

mudanças no estímulo apresentou diferenças significativas com o avanço da idade. Os autores 

acreditam que esses resultados fornecem evidências de que as mudanças no processamento 

temporal às quais os idosos estão susceptíveis são alheias à perda auditiva ou à capacidade 

cognitiva, visto que a atividade cerebral foi medida passivamente em resposta à estímulos de 

baixa freqüência. 

 

As pesquisas mostram investigações com diferentes estímulos. Especificamente para 

os testes de resolução temporal encontramos pesquisas com (1) uso de tons puros versus uso 

de ruído; (2) duração do estímulo que contem o intervalo de silêncio; (3) maneira na qual os 
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estímulos são apresentados durante o intervalo de silêncio; (4) presença de ruído mascarador 

(Schneider e Hamstra, 1999); (5) avaliação através de métodos subjetivos e objetivos. 

Entretanto, independente destas variáveis, as pesquisas deixam clara a desvantagem da 

população idosa em relação aos jovens nas tarefas de processamento temporal. 

 

3.4. – Processamento da informação auditiva e as diferenças entre gêneros 

 

Com o objetivo de estabelecer critérios de normalidade para o teste Gap in Noise – 

GIN, em adultos com audição normal, Samelli (2005) avaliou 100 indivíduos (50 do gênero 

feminino e 50 do gênero masculino), de faixa-etária entre 18 e 31 anos. Foram observados 

limiares de detecção de intervalo de silêncio e porcentagens médias de acertos semelhantes 

para as orelhas direita e esquerda, para os gêneros masculino e feminino e para as quatro 

faixas-teste avaliadas. No entanto, para a orelha esquerda, somente para a faixa-teste 3, houve 

diferença estatisticamente significativa, com o grupo masculino apresentando maior 

porcentagem de acertos que o feminino. Também para a faixa-teste 3, o grupo masculino 

mostrou uma tendência estatística de melhores limiares que o grupo feminino. 

 

Szymaszek et al (2006) investigaram os efeitos da idade e do gênero no processamento 

de estímulos temporais. Para tal, utilizaram estímulos mono e binaurais em tarefas de 

percepção de ordem temporal em quatro grupos de jovens e idosos de ambos os gêneros, com 

preferência manual direita, audição normal e sem histórico de doenças neurológicas. O teste 

monoaural consistia em dois cliques de 1 ms apresentados separadamente em ambas as 

orelhas, com diferentes intervalos inter-estímulos. O teste binaural consistia em dois tons de 

400 e 3000 Hz apresentados simultaneamente em ambas as orelhas, com diferentes intervalos 

inter-estímulos. Os autores observaram efeitos estatisticamente significativos para as variáveis 
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idade, sexo e tipo de teste. Os limiares médios de ordenação temporal para os sujeitos jovens 

foram de 48 ms e para os sujeitos idosos 82 ms. Os autores atribuíram esses resultados à 

lentidão do processamento da informação temporal decorrente do envelhecimento, que reflete 

a degeneração da velocidade de processamento no cérebro de sujeitos idosos. Os limiares 

médios para as mulheres foram de 78 ms contra 52 ms para os homens. 

De acordo com os autores, limiares de ordenação temporal menores em homens 

podem ser decorrentes de: (1) maior proporção de substância branca do que cinzenta em 

homens (mais tecido conectivo mielinizado do que células nervosas); (2) maior velocidade 

dependente da neurotransmissão (melhores mecanismos dependentes da dopamina) em 

homens; (3) maior assimetria entre os hemisférios masculinos; ou (4) uso de estratégias mais 

globais pelo cérebro dos homens do que de mulheres para tarefas de ordenação temporal. 

 

Além de pesquisas psico-acústicas, encontramos na literatura pesquisas com 

diagnóstico por imagem e dosagem hormonal que explicam as assimetrias funcionais entre 

homens e mulheres.   

 

Para avaliar as diferenças funcionais do córtex auditivo primário (CAP) entre homens 

e mulheres, Ruytjens et al (2006) realizaram uma pesquisa com tomografia computadorizada 

com emissão de pósitrons durante tarefas auditivas. Os autores avaliaram o fluxo sangüíneo 

no CAP em 10 homens, com idade média de 23 anos, e em 10 mulheres, com idade média de 

22 anos, durante a apresentação de musica, ruído e no silêncio. Os autores encontraram 

diferenças entre os gêneros na ativação do CAP esquerdo e direito quando compararam a 

música com o ruído. O CAP foi mais ativado para a música do que para o ruído em ambos os 

grupos. No entanto, a diferença entre os estímulos foi muito maior em homens do que em 

mulheres, ou seja, o CAP de homens é menos ativado para o ruído do que para a música 
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quando os resultados são comparados às mulheres. Encontraram diferenças na forma como o 

cérebro de homens e mulheres processam estímulos como o ruído. Os resultados das mulheres 

mostraram maior ativação do CAP durante o ruído e os resultados dos homens indicam 

desativação significativa do córtex pré-frontal. Os pesquisadores atribuíram esta diferença de 

ativação do CAP às diferenças funcionais entre os gêneros no CAP e na área pré-frontal, que 

estariam envolvidos com a atenção auditiva. Esta experiência demonstrou que o gênero pode 

influenciar a atividade cerebral já no nível do CAP.  

 

Castro-Caldas (2004) afirma que a influência da testosterona nas habilidades do 

sistema nervoso central foi comprovada através de estudos com o líquido amniótico, durante a 

realização da amniocentese de rotina durante a gestação. O líquido coletado foi armazenado e 

as crianças dessas gestações foram avaliadas em idade escolar segundo suas capacidades 

visuo-motoras e verbais. Aquelas crianças que apresentavam níveis de testosterona mais 

elevados no líquido amniótico, apresentavam mais facilidade em realizar operações visuo-

espaciais e menor domínio das capacidades verbais e, sabendo que a primeira se relaciona 

mais com o hemisfério direito e a segunda com o hemisfério esquerdo, conclui-se que a 

exposição pré-natal à testosterona foi importante para determinar a assimetria funcional entre 

os hemisférios. Foram avaliadas crianças de ambos os gênero, pois apesar da testosterona ser 

um hormônio masculino, também pode ser mensurado em mulheres, por esse motivo a 

diferença de desempenho foi encontrada em ambos os gêneros. No entanto, os sujeitos do 

gênero masculino são naturalmente mais expostos à testosterona.  
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4 – MATERIAL E MÉTODO 

 

Esta é uma pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa. Os dados somente foram 

coletados após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP sob 

protocolo no. 0047/2006. De acordo com as normas preconizadas para experiências utilizando 

seres humanos, todos os participantes assinaram o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (Anexo I).  

 

Composição da casuística 

 

A amostra deste estudo foi constituída por 63 sujeitos (53 mulheres e 10 homens) 

conforme os seguintes critérios de seleção:  

• Idade entre 60 e 80 anos (Lei no. 10.741 – Estatuto do Idoso); 

• Ausência de histórico clínico otológico ou alterações no sistema nervoso central, 

tais como doenças degenerativas, evento vascular, aneurisma, entre outros; 

• Português brasileiro como língua materna; 

• Limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade ou curva audiométrica 

do tipo neurossensorial, simétrica e de até grau leve (Lloyd e Kaplan, 1978); 

• Timpanometria do tipo A ou suas variações (Ad ou Ar). 

 

A coleta de dados foi realizada nos seguintes locais: 

1) Grupo da terceira idade da Igreja Nossa Senhora da Candelária: constituído por 

aproximadamente 200 pessoas, localizado na zona norte de São Paulo. Todos foram 

convidados, a partir de uma palestra realizada no salão da Igreja, no dias das atividades deste 

grupo. Aderiram ao convite 53 sujeitos dentre os quais, 31 foram incluídos e 22 foram 
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excluídos por não atenderem aos critérios de seleção.  

2) Voluntários de uma clínica particular localizada também na zona norte de São 

Paulo: compareceram 38 idosos, dos quais 32 foram incluídos e seis foram excluídos de 

acordo com os mesmos critérios. 

Na tabela 1 encontra-se a distribuição dos sujeitos do gênero feminino e masculino 

que foram inclusos nesta pesquisa. 

 

Tabela 1: Distribuição dos sujeitos de acordo com o gênero (n= 63) 

Gênero n % 

Fem 53 84,13 

Mas 10 15,87 

Total 63 100 
 

Na tabela 2 encontra-se a análise descritiva dos sujeitos de acordo com a idade e 

gênero. 

 

Tabela 2: Faixa etária dos sujeitos, em anos, de acordo com o gênero (n= 63) 

Média Desvio Padrão Mediana Moda Mínimo Máximo 

Fem 69,87 6,48 71 72 60 80 

Mas 66,6 5,34 65 65 60 77 
 

Procedimentos  

 

Os sujeitos foram submetidos aos seguintes procedimentos: 

 

A) Avaliação audiológica básica (Anexo II e III) 

 Inspeção visual do meato acústico externo: os indivíduos que apresentaram 

obstrução parcial ou total do meato acústico externo por presença de cerume foram 
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encaminhados ao médico otorrinolaringologista para remoção, antes da aplicação dos demais 

procedimentos; 

 Anamnese: realizada com o próprio idoso, para obter dados sobre sua saúde geral, 

histórico otológico e audiológico.  

 Timpanometria; 

 Audiometria tonal liminar: medida do limiar audiométrico por via aérea nas 

freqüências de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000Hz e, por via óssea, nas 

freqüências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000Hz quando os limiares dessas freqüências por via 

aérea foram iguais ou maiores do que 25 dBNA.  

 Índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF): realizado com listas gravadas 

em mídia, sendo utilizadas 50 palavras (25 monossilábicas e 25 dissilábicas) para cada orelha, 

apresentadas a 40 dBNS, ou na intensidade de melhor conforto. Consideramos o valor de 2% 

para cada acerto das palavras apresentadas; 

 

B) Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – Random Gap Detection Test 

(RGDT) – versão expandida – Auditec of Saint Louis, 2002 (Anexo IV): 

Protocolo de aplicação: realizado a 40 dBNS, apresentação binaural (simultânea em 

ambas as orelhas), no qual os sujeitos foram orientados a responder verbalmente ou apontar se 

ouviram um ou dois tons.  O teste foi aplicado uma única vez.  

O teste RGDT é composto por seqüências de tons puros pareados, nas freqüências de 

500, 1000, 2000 e 4000 Hz, cujo tempo de intervalo entre os tons variam de zero a 40 ms em 

ordem aleatória, com incrementos que variam de dois a 10ms. 

Na figura 1 encontra-se a representação dos intervalos de silêncio entre os tons puros. 
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Figura1: Representação gráfica dos intervalos de silêncio do teste RGDT 

                  Tons puros 

   

 

        ...   
2 ms  10 ms  50 ms    300 ms  

 

 

Intervalos de silêncio 

 

C) Questionário de Auto-Avaliação da Comunicação – Self-Assessment of 

Communication (SAC) – (Anexo V): 

Composto por 10 questões de múltipla escolha, numeradas de 1 a 5, equivalentes à 

pontuação entre zero e quatro consecutivamente. Os sujeitos foram orientados a escolher 

apenas uma alternativa para cada pergunta. 

 

Critérios de análise dos procedimentos 

 

a) Avaliação audiológica básica: 

1) Timpanometria: foram inclusos os indivíduos que apresentaram curva 

timpanométrica tipo A, ou seja, pico de máxima complacência entre +50 e -50 daPA e volume 

de orelha média entre 0,3 e 1,6 ml, ou suas variações Ar (abaixo de 0,3 ml) ou Ad (acima de 

1,6 ml) (Russo e Momensohn-Santos, 2005); 

2) Audiometria tonal liminar: para a análise dos resultados, os sujeitos foram 

divididos em três subgrupos de acordo com os limiares audiométricos. 

Grupo 1 – composto por sujeitos que apresentaram limiares audiométricos dentro dos 

padrões de normalidade, ou seja, iguais ou menores do que 25 dBNA (Lloyd e Kaplan, 1978) 

e configuração horizontal (Carhart, 1936 apud Momensohn-Santos, et al, 2005); 

45 
 



Grupo 2 – composto por sujeitos que apresentaram média tonal dos limiares de 500, 

1000 e 2000 HZ dentro da normalidade, ou seja, iguais ou menores do que 25 dBNA (Lloyd e 

Kaplan, 1978) e configuração descendente, ou seja, perda nas freqüências altas (Carhart, 1936 

apud Momensohn-Santos, et al, 2005); 

Grupo 3 – composto por sujeitos que apresentaram média tonal dos limiares de 500, 

1000 e 2000 HZ de grau leve, isto é, entre 26 e 40 dBNA (Lloyd e Kaplan, 1978) e 

configuração descendente (Carhart, 1936 apud Momensohn-Santos, et al, 2005). 

Na tabela 3 verifica-se a distribuição dos sujeitos de acordo com o gênero e o padrão 

audiométrico. Cabe ressaltar, que os resultados não foram separados por orelha, pois foram 

inclusos nesta pesquisa, somente os sujeitos que apresentavam audição simétrica, ou seja, 

curva audiométrica de mesmo grau e mesma configuração em ambas as orelhas. 

 

Tabela 3: Distribuição dos sujeitos de acordo com o gênero e o resultado da audiometria (n= 63) 

Gênero Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Fem (n= 53 / 84,13 %) 19 (30,16%) 22 (34,92%) 12 (19,05%) 

Mas (n= 10 / 15,87 %) 2 (3,17%) 6 (9,52%) 2 (3,17%) 

Total (n= 63 / 100%) 21 (33,33%) 28 (44,44%) 14 (22,22%) 
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente

 

b) Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – Random Gap Detection Test 

(RGDT) – versão expandida – Auditec of Saint Louis, 2002: 

Verificamos o menor intervalo a partir do qual o indivíduo passou a identificar sempre 

dois intervalos.  Essa análise foi realizada em cada uma das freqüências avaliadas (500, 1000, 

2000 e 4000Hz) e também foi realizada a média do menor intervalo entre essas freqüências. 

Foram considerados resultados dentro do esperado, média de menor intervalo entre as 

freqüências igual ou menor a 20 ms e fora do esperado média de intervalo entre as freqüências 

maior que 20 ms (Keith, 2000).  
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c) Questionário de Auto-Avaliação da Comunicação – Self-Assessment of 

Communication (SAC): 

Composto por 10 questões de múltipla escolha, numeradas de 1 a 5, equivalentes à 

pontuação entre zero e quatro consecutivamente. A pontuação, em porcentagem, obedece a 

seguinte escala descrita no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Escala de pontuação no questionário de auto-avaliação da comunicação 

Grau 1 Quase nunca (ou nunca) tem dificuldade de comunicação 0 – 20% 

Grau 2 Ocasionalmente tem dificuldade de comunicação 
(Cerca de ¼ das vezes) 21 – 40% 

Grau 3 Às vezes tem dificuldade de comunicação 
(Cerca de metade das vezes) 41 – 60% 

Grau 4 Frequentemente tem dificuldade de comunicação 
(Cerca de ¾ das vezes) 61 – 80% 

Grau 5 Quase sempre (ou sempre) tem dificuldade de comunicação 81 – 100% 
(Baseado em Schow RL, Nerbonne MA. Communication screening profile: use with elderly clients. Ear Hear 1982; 3(3): 135-47) 
 

Análise Estatística 

 

A análise dos dados foi dividida em duas etapas. 

Na primeira etapa, comparamos os resultados do RGDT e do SAC, entre os gêneros. 

Foram realizadas análises descritivas, através dos cálculos de média, desvio padrão, mediana, 

moda, mínimo e máximo, e análise estatística por meio do Teste de Mann-Whitney, com o 

intuito de verificar possíveis diferenças entre os gêneros para as variáveis de interesse.  

Na segunda etapa, tendo em vista que o grupo de homens apresentou baixa 

representatividade, em termos estatísticos, foi considerado apenas o grupo de mulheres, visto 

que este foi o grupo com o número maior de sujeitos. Desta forma, tomando os resultados do 

grupo do gênero feminino, inicialmente foi realizada a Análise de Correlação de Spearman, 

com o objetivo de verificar possíveis influências da idade sobre o desempenho no teste RGDT 
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e no questionário SAC. 

Posteriormente, foi desconsiderada a segregação da amostra em faixas etárias e os 

grupos foram divididos de acordo com a configuração audiométrica, conforme já discutido 

nesse capítulo. Foram comparados os resultados do RGDT e do SAC entre os três grupos, por 

meio de análises descritivas, através dos cálculos de média, desvio padrão, mediana, moda, 

mínimo e máximo e análise estatística aplicando o Teste de Kruskal-Wallis, com o intuito de 

verificar possíveis diferenças entre os três grupos de configuração audiométrica, para as 

variáveis de interesse. 

Para todas as significâncias calculadas (p), foram adotados os valores abaixo de 5%, 

ou seja, p ≤ 0,050, como valor de significância. 

Foi construído ainda um intervalo de confiança com os resultados do RGDT para 

fornecer valores de referência para a população estudada nesta pesquisa. 
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5 – RESULTADOS 

 

Na tabela 4 encontra-se a análise descritiva, em milissegundos, dos resultados do teste 

RGDT. 

 

Tabela 4: Descrição dos resultados (ms) do testes RGDT (n= 63) 

Média Desvio Padrão Mediana Moda Mínimo Máximo 

500 Hz 76,62 48,12 60 60 2 150 

1 kHz 96,89 61,39 100 150 2 200 

2 kHz 87,24 54,9 80 150 2 200 

4 kHz 105,97 75,04 100 150 2 300 
Média 500 Hz-

4 kHz 91,68 54,64 90 150 2,75 187,5 
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No quadro 2 encontra-se descrito o número de sujeitos que identificaram cada 

intervalo de silêncio, em valores de milissegundos (ms), para cada uma das quatro freqüências 

avaliadas, de acordo com o gênero. 

 

Quadro 2: Distribuição dos sujeitos de acordo com o gênero e o resultado do RGDT (n= 63) 

Freqüência 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Gênero Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas 

Intervalo N % n % n % n % n % n % n % n % 

2 ms 1 1,59 0 0,00 1 1,59 1 1,59 1 1,59 2 3,17 2 3,17 1 1,59

5 ms 0 0,00 2 3,17 1 1,59 3 4,76 1 1,59 2 3,17 0 0,00 0 0,00

10 ms 2 3,17 0 0,00 1 1,59 2 3,17 1 1,59 2 3,17 0 0,00 2 3,17

15 ms 1 1,59 4 6,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,59 2 3,17 5 7,94

20 ms 0 0,00 1 1,59 0 0,00 1 1,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

25 ms 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,59 0 0,00

30 ms 0 0,00 0 0,00 1 1,59 0 0,00 1 1,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

40 ms 3 4,76 0 0,00 3 4,76 0 0,00 2 3,17 0 0,00 1 1,59 0 0,00

50 ms 4 6,35 1 1,59 7 11,11 3 4,76 9 14,29 2 3,17 7 11,11 2 3,17

60 ms 15 23,81 2 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,17 0 0,00

70 ms 3 4,76 0 0,00 1 1,59 0 0,00 6 9,52 1 1,59 2 3,17 0 0,00

80 ms 2 3,17 0 0,00 4 6,35 0 0,00 3 4,76 0 0,00 4 6,35 0 0,00

90 ms 1 1,59 0 0,00 1 1,59 0 0,00 1 1,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

100 ms 6 9,52 0 0,00 6 9,52 0 0,00 6 9,52 0 0,00 2 3,17 0 0,00

150 ms 15 23,81 0 0,00 22 34,92 0 0,00 21 33,33 0 0,00 20 31,75 0 0,00

200 ms 0 0,00 0 0,00 5 7,94 0 0,00 1 1,59 0 0,00 6 9,52 0 0,00

250 ms 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,76 0 0,00

300 ms 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,59 0 0,00

Total (n/%) 53 84,13 10 15,87 53 84,13 10 15,87 53 84,13 10 15,87 53 84,13 10 15,87
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Na tabela 5 verifica-se a análise descritiva, em milissegundos, dos resultados do teste 

RGDT para o grupo de mulheres e o grupo de homens. 

 

Tabela 5: Descrição dos resultados (ms) do RGDT de acordo com o gênero (n= 63) 

Média Desvio Padrão Mediana Moda Mínimo Máximo 

500 Hz 
Fem 86,17 45,74 70 60 2 150 

Mas 26 21,83 15 15 5 60 

1 kHz 
Fem 111,26 55,61 150 150 2 200 

Mas 20,7 20,80 10 5 2 50 

2 kHz 
Fem 99,57 50,1 100 150 2 200 

Mas 21,9 24,92 10 2 2 70 

4 kHz 
Fem 122,25 70,47 150 150 2 300 

Mas 19,7 16,49 15 15 2 50 

Média 500 
Hz-4 kHz 

Fem 104,81 48,8 102,5 150 8,75 187,5 

Mas 22,08 20,15 11,25 11,25 2,75 57,5 
 

Na tabela 6 encontra-se a distribuição de mulheres e homens de acordo com a 

classificação no questionário SAC. É importante ressaltar que, pela não ocorrência de sujeitos 

classificados nos Graus 4 e 5, ambos não estão descritos nessa e nas demais análise do SAC. 

 

Tabela 6: Distribuição dos sujeitos de acordo com o gênero e grau no SAC (n= 63) 

Fem Mas Total 

n % n % n % 

Grau 1 47 74,60 9 14,29 56 88,89 

Grau 2 5 7,94 1 1,59 6 9,52 

Grau 3 1 1,59 0 0,00 1 1,59 

Total 53 84,13 10 15,87 63 100 
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A tabela 7 mostra a análise descritiva, em porcentagem, dos resultados do questionário 

SAC para o grupo de homens e mulheres. 

 

Tabela 7: Descrição dos resultados (%) do SAC de acordo com o gênero (n= 63) 

Média Desvio Padrão Mediana Moda Mínimo Máximo 

Fem 9,95 12,28 5 0 0 42,5 

Mas 7,78 7,12 5 2,5 0 22,5 
 

O quadro 3 refere-se à distribuição dos sujeitos de acordo com a classificação no 

questionário SAC e o resultado no teste RDGT. 

 

Quadro 3: Distribuição dos sujeitos de acordo com o gênero, grau no SAC e resultado do 
RGDT (n= 63) 

 

RGDT Média 500 Hz-4 kHz ≤ 20 ms RGDT Média 500 Hz-4 kHz > 20 ms Total 

Fem Mas Fem Mas  

N % n % n % n % N % 

Grau 1 3 4,76 6 9,52 44 69,84 0 0 53 84,16

Grau 2 0 0 3 4,76 5 7,94 1 1,59 9 14,59

Grau 3 0 0,00 0 0,00 1 1,59 0 0,00 1 1,59

Total 3 4,76 9 14,29 50 79,37 1 1,59 63 100 
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Encontra-se na tabela 8 a análise estatística da variável gênero versus as variáveis 

RGDT e SAC. 

 

Tabela 8: Análise da variável gênero versus RGDT e SAC (n= 63) 

Variável Gênero n Média Desvio-
padrão Significância (p) 

RGDT 500 Hz 
Fem 53 86,17 45,74 

< 0,001 
Mas 10 26,00 21,83 

RGDT 1 kHz 
Fem 53 111,26 55,61 

< 0,001 
Mas 10 20,70 20,80 

RGDT 2 kHz 
Fem 53 99,57 50,10 

< 0,001 
Mas 10 21,90 24,92 

RGDT 4 kHz 
Fem 53 122,25 70,47 

< 0,001 
Mas 10 19,70 16,49 

RGDT Média 
500 Hz-4 kHz 

Fem 53 104,81 48,80 
< 0,001 

Mas 10 22,08 20,15 

SAC (%) 
Fem 53 10,00 11,98 

0,761 
Mas 10 8,25 6,88 

 

A análise estatística da variável idade versus as variáveis RGDT e SAC, no grupo de 

mulheres é encontrada na tabela 9. 

 

Tabela 9: Análise da variável idade versus RGDT e SAC para o grupo do gênero feminino 
(n= 53) 

Variável Coeficiente de Correlação (Idade) Significância (p) 

RGDT 500 Hz 0,121 0,394 

RGDT 1 kHz 0,100 0,480 

RGDT 2 kHz -0,021 0,883 

RGDT 4 kHz -0,050 0,725 
RGDT Média 500 Hz-4 

kHz 0,023 0,874 

SAC (%) 0,001 0,994 

SAC (Grau) 0,190 0,176 
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No quadro 4 verifica-se descrito o número de sujeitos, do grupo de mulheres, que 

identificaram cada intervalo de silêncio, em valores de milissegundos (ms), para cada uma das 

quatro freqüências avaliadas. 

 

Quadro 4: Distribuição dos sujeitos do gênero feminino de acordo com a configuração 
audiométrica e o resultado do RGDT (n= 53) 

Freqüência 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Configuração 
Audiométrica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Intervalo (ms) n % n % n % n % n % n % N % n % n % n % n % n % 

2 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 1 1,89 1 1,89 0 0,00 1 1,89

5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

10 0 0,00 2 3,77 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

15 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 1 1,89 0 0,00

20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89

30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00

40 1 1,89 1 1,89 1 1,89 1 1,89 0 0,00 2 3,77 1 1,89 0 0,00 1 1,89 1 1,89 0 0,00 0 0,00

50 3 5,66 1 1,89 0 0,00 0 0,00 7 13,21 0 0,00 3 5,66 5 9,43 1 1,89 0 0,00 6 11,32 1 1,89

60 5 9,43 7 13,21 3 5,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 1 1,89

70 1 1,89 2 3,77 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 1 1,89 5 9,43 0 0,00 1 1,89 1 1,89 0 0,00

80 1 1,89 0 0,00 1 1,89 1 1,89 3 5,66 0 0,00 2 3,77 1 1,89 0 0,00 1 1,89 3 5,66 0 0,00

90 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00

100 1 1,89 2 3,77 3 5,66 5 9,43 1 1,89 0 0,00 4 7,55 1 1,89 1 1,89 0 0,00 2 3,77 0 0,00

150 6 11,32 5 9,43 4 7,55 8 15,09 9 16,98 5 9,43 7 13,21 8 15,09 6 11,32 10 18,87 7 13,21 3 5,66

200 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 1 1,89 3 5,66 0 0,00 1 1,89 0 0,00 2 3,77 2 3,77 2 3,77

250 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 0 0,00 2 3,77

300 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89

Total (n/%) 19 35,85 22 41,51 12 22,64 19 35,85 22 41,51 12 22,64 19 35,85 22 41,51 12 22,64 19 35,85 22 41,51 12 22,64

Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal
Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente

Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente

 

 

 

54 
 



A tabela 10 mostra a análise descritiva dos resultados do teste RGDT, dos sujeitos do 

gênero feminino, de acordo com a configuração audiométrica. 

 

Tabela 10: Descrição dos resultados (ms) do RGDT de acordo com a configuração 
audiométrica para o grupo do gênero feminino (n= 53) 

 Média Desvio Padrão Mediana Moda Mínimo Máximo 

500 Hz 

Grupo 1 87,11 46,82 60 150 15 150 

Grupo 2 63,82 49,81 60 60 2 150 

Grupo 3 90,36 45,76 90 150 15 150 

1 kHz 

Grupo 1 112,11 50,06 100 150 10 200 

Grupo 2 82,04 61,3 65 150 2 200 

Grupo 3 112,64 72,69 150 150 2 200 

2 kHz 

Grupo 1 98,95 46,18 100 150 10 150 

Grupo 2 72,71 59,62 70 150 2 200 

Grupo 3 90,29 59,80 95 150 2 150 

4 kHz 

Grupo 1 127,21 65,3 150 150 2 250 

Grupo 2 83,64 61,41 75 150 2 200 

Grupo 3 129,79 101,47 150 150 2 300 

Média 500 
Hz-4 kHz 

Grupo 1 106,34 44,7 110 150 9,25 175 

Grupo 2 77,3 54,17 75 150 2,75 162,5 

Grupo 3 105,77 64,78 130 162,5 9,25 187,5 
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente
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Na tabela 11 encontra-se a análise estatística da variável configuração audiométrica 

versus as variáveis do RGDT no grupo de mulheres. 

 

Tabela 11: Análise da variável configuração audiométrica versus RGDT para o grupo do 
gênero feminino (n=53) 

Variável (RGDT) Grupos n Média Desvio-padrão Mínimo Máximo Significância (p)

500 Hz 

1 19 87,11 46,82 15,00 150,00 

0,396 2 22 77,82 47,15 2,00 150,00 

3 12 100,00 41,34 40,00 150,00 

Total 53 86,17 45,74 2,00 150,00  

1 kHz 

1 19 112,11 50,06 10,00 200,00 

0,483 2 22 102,05 53,51 5,00 200,00 

3 12 126,83 67,93 2,00 200,00 

Total 53 111,26 55,61 2,00 200,00  

2 kHz 

1 19 98,95 46,18 10,00 150,00 

0,997 2 22 99,32 51,83 5,00 200,00 

3 12 101,00 56,96 2,00 150,00 

Total 53 99,57 50,10 2,00 200,00  

4 kHz 

1 19 127,21 65,30 2,00 250,00 

0,257 2 22 103,41 54,15 15,00 200,00 

3 12 148,92 96,82 2,00 300,00 

Total 53 122,25 70,47 2,00 300,00  

Média 500 Hz-4 kHz

1 19 106,34 44,70 9,25 175,00 

0,336 2 22 95,65 46,08 8,75 162,50 

3 12 119,19 59,48 16,50 187,50 

Total 53 104,81 48,80 8,75 187,50  
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente
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Encontra-se na tabela 12 a distribuição de mulheres de acordo com a classificação no 

questionário SAC e a configuração audiométrica. 

 

Tabela 12: Distribuição dos sujeitos do gênero feminino de acordo com o grau no SAC e a 
configuração audiométrica (n= 53) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

n % N % n % N % 

Grau 1 18 33,96 20,00 37,74 9 16,98 47,00 88,68 

Grau 2 1 1,89 2,00 3,77 2 3,77 5,00 9,43 

Grau 3 0 0,00 0,00 0,00 1 1,89 1,00 1,89 

Total 19 35,85 22,00 41,51 12,00 22,64 53,00 100,00 
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente

 

A tabela 13 refere-se à análise estatística, no grupo de mulheres, da variável 

configuração audiométrica versus a variável de classificação do grau no questionário SAC. 

 

Tabela 13: Análise da variável configuração audiométrica versus SAC (grau) para o grupo do 
gênero feminino (n= 53) 

Configuração 
Audiométrica 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Total Significância 
(p) N % n % n % n % 

Grupo 1 18 94,74 1 5,26 0 0,00 19 100,00 

0,205 
Grupo 2 20 90,91 2 9,09 0 0,00 22 100,00 

Grupo 3 9 75 2 16,67 1 8,33 12 100,00 

Total 47 88,68 5 9,43 1 1,89 53 100,00 
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente
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Na tabela 14 encontra-se a análise descritiva, em porcentagem, dos resultados do 

questionário SAC para o grupo de mulheres, de acordo com a configuração audiométrica. 

 

Tabela 14: Descrição dos resultados (%) do SAC, para o gênero feminino, de acordo com a 
configuração audiométrica (n= 53) 

Média Desvio Padrão Mediana Moda Mínimo Máximo 

Grau 1 7,5 9,89 5 0 0 40 

Grau 2 8,45 11 5 0 0 37,5 

Grau 3 16,82 16,24 15 0 0 42,5 
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente

 

Verifica-se na tabela 15 a análise estatística, no grupo de mulheres, da variável 

configuração audiométrica versus a variável resultado do SAC em porcentagem. 

 

Tabela 15: Análise da variável configuração audiométrica versus SAC (%) para o gênero 
feminino (n= 53) 

Variável Grupo N Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo Significância 

(p) 

SAC (%) 

1 19 8,03 9,88 0,00 40,00 

0,309 2 22 8,41 10,73 0,00 37,50 

3 12 16,04 15,72 0,00 42,50 

 Total 53 10,00 11,98 0,00 42,50  
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente
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A distribuição dos sujeitos do gênero feminino de acordo com a classificação no 

questionário SAC e o resultado no teste RDGT encontra-se no quadro 5. 

 

Quadro 5: Distribuição dos sujeitos do gênero feminino, de acordo com o grau no SAC e 
resultado no RGDT (n= 53) 

 

RGDT Média 500 Hz-4 kHz ≤ 20 
ms 

RGDT Média 500 Hz-4 kHz > 20 
ms Total 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

n % n % n % n % n % n % n % 

Grau 1 1 1,89 1 1,89 1 1,89 17 32,08 19 35,85 8 15,09 47 88,68

Grau 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 2 3,77 2 3,77 5 9,43 

Grau 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 1 1,89 

Total 1 1,89 1 1,89 1 1,89 18 33,96 21 39,62 11 20,75 53 100 
Grupo 1: Limiares audiométricos dentro da normalidade e configuração horizontal

Grupo 2: Média tonal dentro da normalidade e configuração descendente
Grupo 3: Média tonal de grau leve e configuração descendente

 

Na tabela 16 observa-se a análise estatística, no grupo de mulheres, da variável SAC 

frente às variáveis de resultado do RGDT. 

 

Tabela 16: Análise da variável SAC versus RGDT para o gênero feminino (n= 53) 

Variável Coeficiente de Correlação (SAC - %) Significância (p) 

RGDT 500 Hz 0,061 0,665 

RGDT 1 kHz 0,038 0,788 

RGDT 2 kHz -0,019 0,890 

RGDT 4 kHz 0,010 0,941 
RGDT Média 500 Hz-4 

kHz 0,029 0,837 
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Na tabela 17 verifica-se o intervalo de confiança dos resultados do RGDT para o 

grupo do gênero feminino. 

 

Tabela 17: Intervalo de confiança para o RGDT no grupo do gênero feminino (n= 53) 

Variável 
Intervalo de Confiança 

Limite Inferior Limite Superior 

500 Hz 73,56 98,78 

1 kHz 95,94 126,59 

2 kHz 85,76 113,38 

4 kHz 102,82 141,67 

Média 500 Hz-4 kHz 91,36 118,26 
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6 – DISCUSSÃO 

 

Assim como já explanado no capítulo Método, a análise estatística foi realizada em 

duas etapas, e para melhor entendimento dos resultados, este capítulo também será redigido 

com a mesma formatação.  

 

6.1. – Comparação dos resultados entre os gêneros 

 

No quadro 2 e na tabela 5 encontram-se os resultados do RDGT para ambos os 

gêneros. Observamos melhor desempenho, em milissegundos, do grupo do gênero masculino 

em todas as freqüências avaliadas. A média dos resultados do RGDT entre as freqüências de 

500 e 4 kHz, para o gênero feminino foi de 104,81 ms (DP ± 48,8 ms) e para o gênero 

masculino de 22,08 ms (DP ± 20,15).  

Nas tabelas 6 e 7 encontram-se os resultados do SAC para ambos os gêneros. Os 

resultados mostram que a maior parte da população avaliada (62:63) não apresenta queixas 

significativas de dificuldade de comunicação (SAC de grau 1 ou 2), sendo que no grupo do 

gênero masculino nenhum sujeito (0:10) apresentou queixas significativas de dificuldade de 

comunicação e, no grupo do gênero feminino, apenas 1:53 apresentou queixa (SAC de grau 

3). Os resultados para a pontuação em porcentagem no SAC também foi semelhante em 

ambos os grupos, com média de 9,95% (DP ± 12,28%) para o grupo de mulheres e de 7,78% 

(DP ± 7,12%) para o grupo de homens. 

No quadro 3, quando comparados os resultados do questionário SAC com o RGDT, 

observa-se que entre os 10 sujeitos avaliados do gênero masculino, apenas um sujeito, 

apresentava limiar de resolução temporal maior do que 20 ms e mesmo assim apresentava 

SAC de Grau 1. Embora entre os sujeitos do gênero feminino, 50 mulheres, dentre as 53 
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avaliadas, apresentassem resultados médios para o RDGT maiores do que 20 ms, apenas uma 

apresentava queixa significativa de dificuldade de comunicação (SAC de Grau 3). 

Na tabela 8 encontra-se a análise estatística da variável gênero sobre as variáveis 

RGDT e SAC. Observou-se que ambos os gêneros são estatisticamente diferentes, pois, para 

todas as variáveis do RGDT, apurou-se diferenças significativas, ou seja, todas as 

significâncias calculadas (p) estão muito abaixo 5% (0,050), que foi o valor da significância 

adotada. Como os gêneros comportaram-se de modo diferente, é plausível afirmar que existe, 

efetivamente, um “efeito da variável gênero” para os resultados do RGDT. Em contrapartida, 

não observamos diferenças estatisticamente significativas entre os gêneros para o SAC.  

Grande parte das pesquisas consultadas não analisaram os resultados de testes 

temporais em homens e mulheres separadamente, impossibilitando averiguar possíveis efeitos 

da variável gênero. Entretanto, as diferenças entre os gêneros encontradas no teste de 

resolução temporal utilizado nesta pesquisa concordam com as pesquisas de Samelli (2005) e 

Szymaszek et al (2006). 

Partindo do pressuposto que o teste RGDT avalia uma habilidade auditiva 

predominantemente central, do córtex auditivo primário e sendo o RGDT um teste não-verbal, 

analisado predominantemente pelo hemisfério direito, é possível explicar a superioridade 

masculina no teste RGDT através das pesquisas de Castro-Caldas (2004), Ruytjens et al 

(2006) e Szymaszek et al (2006).De acordo com esses autores, respectivamente, o hemisfério 

direito é mais desenvolvido em homens pela exposição à testosterona; o córtex auditivo 

primário dos homens é mais irrigado para estímulos não-verbais do que mulheres; e homens 

apresentam maior proporção de substância branca do que cinzenta (mais tecido conectivo 

mielinizado do que células nervosas), maior velocidade dependente da neurotransmissão 

(melhores mecanismos dependentes da dopamina) e melhor uso de estratégias mais globais 

pelo cérebro para tarefas de ordenação temporal. Logo, existem diferenças anátomo-
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funcionais que justificam esse melhor desempenho. 

 

6.2. – Análise dos resultados do grupo do gênero feminino 

 

Na tabela 9 encontra-se a análise estatística da variável idade frente às variáveis 

RGDT e SAC. Observamos que todas as significâncias calculadas (p) estão bem acima dos 

5% (0,050), que foi o valor da significância adotada. Logo, as relações entre idade e as demais 

variáveis são estatisticamente não-significantes, o que indica que a variável idade apresenta 

efeito estatisticamente fraco sobre as demais. Por esse motivo, desconsiderou-se a segregação 

da amostra em faixas etárias. 

No quadro 4 e na tabela 10 encontram-se os resultados descritivos do RGDT de acordo 

com a configuração audiométrica. A média dos resultados do RGDT entre as freqüências de 

500 a 4000 Hz para o Grupo 1 foi de 106,34 ms (DP ± 44,7 ms), para o Grupo 2 de 77,3 ms 

(DP ± 54,17 ms) e para o Grupo 3 de 105,77 ms (DP ± 64,78). 

Na tabela 11 encontra-se a análise estatística da variável configuração audiométrica 

frente às variáveis do teste RGDT. Observamos que todas as significâncias calculadas (p) 

então bem acima dos 5% (0,050), que foi o valor da significância adotada. Logo, as relações 

entre configuração audiométrica e as diferentes variáveis do RGDT são estatisticamente não-

significantes, o que indica que a variável configuração audiométrica apresenta efeito fraco 

sobre as demais. 

Observam-se resultados semelhantes nos três grupos, mostrando que, 

independentemente da condição auditiva periférica, o sujeito idoso necessita de grande 

intervalo de silêncio para identificar a ocorrência de dois estímulos. 

Esses resultados confirmam a segunda hipótese deste estudo e estão em conformidade 

com a literatura pesquisada. Gordon-Salant e Fitzgibbons (1993) apontaram que a idade e a 

63 
 



perda auditiva contribuem de forma independente para os transtornos do processamento 

temporal. Fitzgibbons e Gordon-Salant (1994, 1995, 1998, 1999, 2001 e 2004) e Fitzgibbons 

et al (2007) identificaram que o aumento da idade pode ocasionar diminuição da eficiência 

dos mecanismos centrais de timing e a deterioração na habilidade de resolução temporal sofre 

interferência da idade independente da presença de perda auditiva. Os autores acreditam que 

os efeitos da idade podem justificar a limitação na habilidade de processar rapidamente os 

segmentos da fala e sugerem que independente do indivíduo ser jovem ou idoso a presença da 

perda auditiva não afeta o desempenho dos testes, pois os mecanismos cocleares não dão 

início às diferenças relacionadas com a idade na sensibilidade temporal. Alterações 

decorrentes do envelhecimento no processamento auditivo ocorrem por toda a terceira idade 

e, especificamente, mudanças relacionadas à idade na acuidade temporal podem começar 

antes das mudanças no limiar auditivo ou no reconhecimento de palavras (Snell e Frisina, 

2000). 

Desta forma, acredita-se que o avanço da idade seja um fator significante nos déficits 

de resolução temporal. Caso contrário, idosos com audição periférica normal apresentariam 

desempenho semelhante aos adultos jovens.  

Na tabela 12 encontra-se a distribuição dos resultados do SAC, de acordo com o Grau 

e a configuração audiométrica. Os resultados mostram que a maior parte da população 

avaliada (52:53) não apresenta queixas significativas de dificuldade de comunicação (SAC de 

grau 1 ou 2), independente da audição periférica. Na tabela 13, a análise estatística da variável 

SAC (Grau) frente à variável configuração audiométrica, mostrou resultados estatisticamente 

não-significantes.  

Quando observamos o SAC em porcentagem, também foram obtidos resultados 

semelhantes. Na tabela 14, a análise descritiva também aponta que os resultados foram 

semelhantes, independente da configuração audiométrica, sendo que o Grupo 1 apresentou 
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média de 7,5% (DP ± 9,89%), o Grupo 2 média de 8,45% (DP ± 11%) e o Grupo 3 16,82% 

(DP ± 16,24%). Na tabela 15, a análise estatística da variável SAC (em porcentagem) frente à 

variável configuração audiométrica, também mostrou resultados não-significantes.  

No quadro 5, quando comparamos a pontuação no SAC com os resultados do RGDT, 

foi observado que entre 52 dos 53 sujeitos avaliados que não apresentam queixas 

significativas de dificuldade de comunicação, apenas três apresentam resultados médios para 

o RDGT menores do que 20 ms. Entretanto, na tabela 16, a análise estatística da variável SAC 

frente às variáveis do RGDT mostrou resultados não-significativos, ou seja, uma variável não 

apresentou efeito sobre a outra. 

Estes dados não confirmam a terceira hipótese deste estudo e discordam da literatura 

pesquisada. De acordo com Durrant e Lovrinic (1995) e Balen, (1997), a integridade dos 

aspectos temporais da audição é pré-requisito para que o sistema auditivo execute 

corretamente o processamento fonológico e a discriminação auditiva de pistas temporais da 

fala. Para Keith (2000) e Warren (2001), sujeitos que apresentam limiar de resolução temporal 

maior do que a duração dos fonemas que compõem a palavra ouvida, ou seja, limiar de 

resolução temporal superior a 20ms, podem apresentar dificuldades para discriminar palavras 

auditivamente similares mesmo conhecendo língua e fazendo uso de sua redundância 

extrínseca. Para Rose e Feniman (2001), Fitzgibbons e Gordon-Salant (1994, 1995, 1998, 

1999, 2001 e 2004) e Fitzgibbons et al (2007), as dificuldades de reconhecimento de fala em 

idosos podem ser conseqüência do declínio da sensibilidade temporal. Para esses autores, 

sujeitos idosos que referem ouvir, mas não entender, podem apresentar a habilidade de 

resolução temporal deteriorada pelo envelhecimento, o que explicaria algumas queixas para 

compreender a fala e dificuldades de comunicação mesmo sem a presença de perda auditiva 

periférica. 

Porém, esta pesquisa, assim como a de Strouse et al (1998), mostrou que não se pode 
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inferir que o idoso apresenta dificuldade de compreensão de fala e de comunicação.por conta 

do aumento do limiar de resolução temporal. 

É possível que mesmo com a resolução temporal deteriorada pelo envelhecimento, o 

idoso consiga fazer uso da redundância extrínseca da fala para dar conta da tarefa de 

compreender a mensagem ouvida. 

Outra possibilidade é a de que a baixa pontuação no SAC seja decorrente da não 

consciência da dificuldade de comunicação, visto que tal complicação é um processo de 

instalação lenta e insidiosa. Além disso, a plasticidade do sistema nervoso, presente mesmo na 

terceira idade, poderia fazer com que o sistema nervoso auditivo central se adapte para 

compreender a mensagem ouvida, mesmo necessitando de maiores intervalos de silêncio. 

Os resultados do grupo do gênero feminino encontram-se aumentados quando 

comparados aos valores de referência para a população jovem. Esses resultados confirmam a 

primeira hipótese deste trabalho e concordam com a literatura pesquisada, pois Schneider et al 

(1994), Snell (1997), Schneider e Hamstra (1999), Snell e Frisina (2000), Queiroz (2003) e 

Pichora-Fuller et al (2006) também encontraram limiares de resolução temporal piores quando 

comparados com adultos jovens com as mesmas condições auditivas periféricas. O desvio 

padrão de ambos os grupos também mostra a variabilidade da amostra, dado que também 

coincide com os achados de Schneider et al (1994) e Rose e Feniman (2001), que encontraram 

grande variação de resposta na população idosa para testes de detecção de intervalos de 

silêncio. 

Se indivíduos jovens normais detectam intervalos de tempo da ordem de 2 a 3ms 

(Hirsh, 1959, Gelfand, 1997), esta pesquisa mostrou que mulheres idosas necessitam de 

intervalos de silêncio maiores para identificar a presença de dois tons, visto que os limiares 

médios do RGDT foram de 104,81 ms (DP ± 48,8 ms), assim como demonstrado por ROSE e 

FENIMAN (2001).  
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Com os resultados do RGDT para o grupo do gênero feminino, foi possível estabelecer 

intervalo de confiança para a faixa etária avaliada (tabela 17). Dessa forma, podemos estimar 

valores de referência do teste RGDT para mulheres entre 60 e 80 anos de idade, e como 

podemos notar, são valores muito superiores aos encontrados em adultos jovens, cujos valores 

médios de normalidade são de até 20 ms. Isso nos remete aos estudos de Robin e Royer 

(1987) sobre as células on e as células off. Considerando que a detecção do intervalo de 

silêncio só ocorre quando as células off disparam, revelando que ocorreu ausência de energia, 

podemos inferir que o sistema nervoso auditivo central de mulheres idosas necessita de maior 

intervalo de silêncio para ativar o funcionamento das células off, ou seja, quando os intervalos 

de silêncio são muito curtos, há persistência perceptual do primeiro marcador ao longo do 

intervalo de silêncio. Schneider e Hamstra (1999) também atribuíram o aumento dos limiares 

de resolução temporal em idosos aos efeitos da adaptação do sistema nervoso auditivo central 

para estímulos de curta duração. Para esses autores a acuidade temporal para duração curta 

está reduzida em idosos porque a recuperação da adaptação em idosos não é tão rápida como 

em jovens, isto é, o sujeito idoso necessita de maior intervalo de silêncio para perceber a 

ausência do estímulo. Poth et al (2001), Bertoli et al (2002) e Tremblay et al (2007), 

encontraram mudanças nas medidas psico-acústicas que foram comprovadas pelas mudanças 

eletrofisiológicas do sistema nervoso auditivo central de sujeitos idosos. Essas pesquisas 

demonstraram que a diminuição no número de células no sistema nervoso central em 

decorrência do envelhecimento provoca lentidão na condução nervosa e modifica a eficácia 

de tarefas como a detecção de intervalos de silêncio, assim como explanado por Maurer e 

Rupp (1979) há mais de duas décadas. 
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Comentários finais 

 

O aumento da expectativa de vida tem permitido o estudo de diversas mudanças no 

organismo decorrentes do envelhecimento, dentre elas, as mudanças no sistema nervoso 

auditivo (central), foco desta pesquisa. 

Nossos resultados, assim como as pesquisas consultadas, demonstram que as 

mudanças decorrentes do envelhecimento provocam maior lentidão na condução nervosa e 

prejuízo da habilidade de resolução temporal, tendo em vista que a população avaliada 

apresentou resultados do RGDT piores em milissegundos quando comparados aos valores de 

referência para a população jovem. Entretanto, cabe ressaltar, que essas conclusões valem 

apenas para a população do gênero feminino, pois, devido à dificuldade em conseguir 

voluntários do gênero masculino, essa população não apresentava representatividade 

estatística para que fossem realizadas as mesmas análises em ambos os gêneros. Desta forma, 

sugerimos que pesquisas futuras dêem ênfase no estudo comparativo entre os gêneros. 

Com relação à baixa pontuação no questionário SAC, evidenciamos a necessidade de 

questionar ao idoso se ele acredita que tem dificuldades e não apenas inferir que ela exista 

baseada nos resultados de testes psico-acústicos. No entanto, cabe ressaltar, que a maior parte 

da população avaliada era de idosos saudáveis, e que freqüentavam grupos ou tinham 

atividades sociais regulares, ou seja, idosos “ativos” mostrando a plasticidade cerebral mesmo 

na terceira idade. Talvez, se esta pesquisa tivesse incluído idosos institucionalizados, os 

resultados teriam sido diferentes.   
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7 – CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados da presente pesquisa, foi possível concluir que: 

- O limiar médio de resolução temporal auditiva nos idosos avaliados (n= 63) foi de 

91,68 ms (DP± 54,64 ms). 

- Foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre o desempenho de 

homens e mulheres apenas para os resultados do teste RGDT, mas não para os resultados no 

questionário SAC; 

- Para o grupo do gênero feminino (n= 53), não foram observados efeitos das variáveis 

idade e configuração audiométrica, tanto para os resultados do teste RGDT quanto para os 

resultados no questionário SAC; 

- Ainda para o grupo do gênero feminino (n= 53), foi possível observar que os 

resultados no questionário SAC foram independentes dos limiares de resolução temporal.  
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
Nome do participante: ______________________________________ Data: ___/___/______ 
Pesquisador: Daniela Soares de Queiroz 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP 
 
1. Título do estudo: “Investigação do limiar de resolução temporal auditiva em idosos ouvintes” 
2. Propósito do estudo: Investigar os efeitos da idade na resolução temporal auditiva, que é a habilidade 
responsável por determinar qual o tempo mínimo que necessitamos para percebermos a ocorrência de dois 
estímulos auditivos. 
3. Procedimentos: Caso aceite participar como sujeito desta pesquisa, o(a) Sr.(a) terá sua audição avaliada por 
meio dos seguintes testes: audiometria tonal e vocal, imitânciometria, teste de detecção de intervalo aleatório e 
um questionário de auto-avaliação da comunicação. A audiometria tonal, é realizada em uma cabine com fones e 
o(a) Sr.(a) será orientado(a) a levantar a mão cada vez que ouvir os apitos. A audiometria vocal, também é 
realizada em cabine com fones e o(a) Sr.(a) será orientado(a) a repetir uma seqüência de palavras. A 
imitanciometria é realizada através da colocação de uma sonda de borracha no ouvido e para este teste o(a) Sr.(a) 
não precisará dar nenhuma resposta. O teste de detecção de intervalo aleatório também será realizado em cabine 
com fones e o(a) Sr.(a) será orientado(a) a responder se ouviu um ou dois apitos. O questionário de auto-
avaliação da comunicação é composto por dez (10) questões sobre diversas situações de comunicação do 
cotidiano. O Sr.(a) não sentirá nenhum tipo de dor durante os procedimentos desta avaliação. A aplicação 
completa dos testes desta pesquisa demorará em torno de 60 minutos. 
4. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos associados com este projeto, embora 
o(a) Sr.(a) possa experimentar  alguma fadiga  e/ou stress durante estes testes. O(a) Sr.(a) receberá tantas 
interrupções quanto desejar durante a sessão de teste. 
5. Benefícios: Não existem benefícios médicos diretos para os participantes deste estudo. Entretanto os 
resultados podem ajudar os pesquisadores a entender melhor sobre os efeitos do envelhecimento nas habilidades 
auditivas.  
6. Direitos do participante: Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizar todos os 
exames se não quiser, mesmo que já tenha assinado o consentimento de participação. Se desejar, poderá retirar 
seu consentimento a qualquer momento e isto não trará nenhum prejuízo ao seu atendimento. Caso algum 
problema auditivo seja detectado o(a) Sr.(a) receberá as orientações e encaminhamentos necessários, porém, 
cabe ressaltar que as despesas advindas desse tratamento são de sua responsabilidade e não do pesquisador. Em 
caso de dano pessoal comprovado causado por este estudo (nexo causal comprovado) o participante terá direito à 
tratamento na instituição, bem como as indenizações legalmente previstas. 
7. Financeiro: O(a) Sr.(a) não receberá nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua 
participação, assim como o(a) Sr.(a) não terá nenhum custo adicional. Como qualquer paciente o(a) Sr.(a) só terá 
que arcar com as despesas de condução até o local da pesquisa. 
8. Confidencialidade: Os seus dados serão mantidos em sigilo. Serão analisados em conjunto com os de outros 
pacientes e não serão divulgados dados de nenhum paciente isoladamente. Os resultados deste estudo poderão 
ser publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos profissionais, mas sua identidade não será 
revelada.  
9. Dúvidas: Em caso de dúvidas poderá telefonar para a fonoaudióloga DANIELA SOARES DE QUEIROZ no 
número (11)9293.3940 a qualquer momento. 
 
Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto em participar deste 
estudo. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito. Recebí uma cópia assinada deste 
formulário de consentimento. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do participante 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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ANEXO II 

 

ANAMNESE 
 
Nome: __________________________________________________________ Data: ___/___/______ 
Idade: ________ Data de Nascimento: ___/___/_____ Telefone: ______________________________ 
 
Preferência manual: Escolaridade: 
Língua materna: 
Iniciação musical: Convênio: 
 
Queixa auditiva: 
Passado otológico: 
Zumbido: Tontura: 
Exame anterior: 
 
Saúde geral: 
 
Histórico clínico de quadros neurológicos: 
TCE: 
 
Atividade profissional anterior: 
Atividade profissional atual: 
Atividade social: 
Atividade física: 
 
Outras observações: 
 

AUDIOMETRIA TONAL 
 

 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8kHz 
OD (aérea)         
OD (óssea) x-x-x      x-x-x x-x-x 
OE (aérea)         
OE (óssea) x-x-x-      x-x-x x-x-x 

LRF: OD __________ OE __________ 
 

TIMPANOMETRIA 
 

 Pressão Volume 
OD   
OE   

Inspeção do MAE: OD __________ OE __________ 
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ANEXO III 

 

LOGOAUDIOMETRIA 
 
Nome: ___________________________________________________ Data: ___/___/______ 
Idade: _______ OD: Média tonal ______ LRF ______ OE: Média tonal: ______ LRF ______ 
 

 Faixa   Faixa   Faixa 5  Faixa 6  
 Lista 5 IPRF F/R Lista 6 IPRF F/R Lista 4  Lista 5  
1 Rol   Gin   Zona  Amor  
2 Rir   Gás   Vento  Gola  
3 Pão   Flor   Unha  Logo  
4 Ovo   Faz   Faca  Ilha  
5 Nu   Dor   Disco  Hora  
6 Mil   Cha   Chuva  Oito  
7 Mel   Cão   Tela  Nariz  
8 Lua   Cal   Senhor  Mesa  
9 Ler   Boi   Rato  Gasto  
10 Vai   Rol   Carro  Queijo  
11 Uva   Rir   Capuz  Poste  
12 Trem   Pão   Bola  Onça  
13 Tom   Ovo   Logo  Carro  
14 Til   Nu   Ilha  Capuz  
15 Tem   Mil   Hora  Bola  
16 Sol   Mel   Queijo  Tela  
17 Gin   Lua   Poste  Gelo  
18 Gás   Ler   Onça  Senhor  
19 Flor   Vai   Oito  Rato  
20 Faz   Uva   Nariz  Faca  
21 Dor   Trem   Mesa  Disco  
22 Chá   Tom   Amor  Chuva  
23 Cão   Til   Gola  Zona  
24 Cal   Tem   Gelo  Vento  
25 Boi   Sol   Gasto  Unha  
 Total   Total   Total  Total  
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ANEXO IV 

 

Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – Random Gap Detection Test (RGDT) 
 
Nome: ___________________________________________________ Data: ___/___/______ 
Idade: _______ OD: Média tonal ______ LRF ______ OE: Média tonal: ______ LRF ______ 
 
PADRÃO 

500 Hz 
10 40 15 5 0 25 20 2 30 menor gap 

          

1 kHz 
30 10 15 2 0 40 5 20 25 menor gap 
          

2 kHz 
20 2 40 5 10 25 15 0 30 menor gap 
          

4 kHz 
5 10 40 15 20 2 30 0 25 menor gap 
          

Média GAP 500/4000 Hz: __________ 
  
EXPANDIDO 

500 Hz 
90 50 200 100 300 80 60 250 70 150 menor gap 
           

1 kHz 
60 200 80 100 250 300 50 70 90 150 menor gap 
           

2 kHz 
60 90 100 300 50 250 150 70 200 80 menor gap 
           

4 kHz 
90 300 80 100 50 250 60 150 70 200 menor gap 
           

Média GAP 500/4000 Hz: __________ 
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ANEXO V 

 

Auto-Avaliação da Comunicação – Self-Assessment of Communication (SAC) 
 
Nome: ________________________________________________ Idade: _______________ 
Data: ___/___/______ Índice bruto ___________ x 2 = __________ x 1,25 = __________ %. 
 
Escolha o número apropriado de 1 a 5 para as seguintes perguntas. 
Marque com um círculo somente um número em cada pergunta. 
 

Diversas Situações de Comunicação 
 
1. Você tem dificuldade de comunicação em situações nas quais fala com outra pessoa? 
(por exemplo, em casa, no trabalho, em uma situação social, com uma garçonete, com 
uma balconista, com o cônjuge, com o chefe, etc.) 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
2. Você tem dificuldade de comunicação em situações nas quais está conversando com 
um pequeno grupo de pessoas? (por exemplo, com amigos ou família, colegas de 
trabalho, em reuniões ou conversas casuais, no jantar ou enquanto joga cartas, etc.) 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
3. Você tem dificuldade de comunicação quando ouve alguém falar em um grande 
grupo? (por exemplo, em uma igreja ou em uma reunião civil, em uma irmandade ou 
clube de mulheres, em um seminário, etc.) 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
4. Você tem dificuldade de comunicação quando participa de diversos tipos de 
diversão? (por exemplo, cinema, TV, radio, peças de teatro, boates, entretenimento 
musical, etc.) 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 



  

5. Você tem dificuldade de comunicação quando se encontra em um ambiente de escuta 
desfavorável? (por exemplo, em uma festa com muito barulho, onde há música de 
fundo, quando está andando de ônibus ou carro, quando sussurra ou fala do outro lado 
da sala, etc.) 
1) 
 

quase 
nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
6. Você tem dificuldade de comunicação quando usa ou ouve diversos aparelhos de 
comunicação? (por exemplo, telefone, campainha do telefone, campainha da porta, 
sistema público de alto-falantes, sinais de alerta, alarmes, etc.) 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
Sentimentos sobre a Comunicação 

 
7. Você acha que alguma dificuldade com sua audição limita ou dificulta sua vida 
pessoal e social? 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
8. Um problema ou dificuldade com a audição o aborrece? 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
Outras Pessoas 

 
9. Os outros sugerem que você tem um problema de audição? 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 

 
10. Os outros o deixam fora de conversas ou ficam irritados devido à sua audição? 
1) quase 

nunca 
(ou 
nunca) 

2) ocasionalmente 
(cerca de ¼ das 
vezes) 

3) cerca de 
metade 
das vezes

4) freqüentemente 
(cerca de ¾ das 
vezes) 

5) praticamente 
sempre 
(ou sempre) 
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