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           RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O teste de palavras sobrepostas (SSW) é muito utilizado no 

mundo todo. Criado por Katz em 1962 foi adaptado para diversos idiomas. No Brasil 

existem duas versões disponíveis que se baseiam em interpretar e analisar o 

desempenho dos pacientes segundo os critérios de normalidade propostos para a 

língua inglesa. OBJETIVO: Investigar o desempenho de crianças de sete anos de 

idade sem queixas associadas, determinar número de erros por condição, 

caracterizar qualitativamente e quantitativamente os achados e comparar esses 

achados com a versão original. MÉTODO: Foram selecionadas 51 crianças de sete 

anos de idade de escolas públicas na cidade de Jundiaí no estado de São Paulo, 

sem alterações otológicas, sem antecedentes de perda auditiva e nem dificuldades 

de aprendizagem. Foi realizada a avaliação audiológica e as duas versões do teste 

SSW. Os resultados foram analisados estatisticamente segundo o número de erros 

e a porcentagem de acertos por condição, comparados com os valores obtidos por 

Katz (1962), Borges (1986) e por Machado (1993) e os erros foram analisados 

qualitativamente por uma análise descritiva. RESULTADOS: houve diferença 

estatisticamente significante entre as duas versões do teste SSW quando 

comparamos o número de erros e a porcentagem de acertos por condição, em todas 

as condições. O resultado do SSW Machado foi melhor do que na versão de Borges. 

Quanto à variável gênero e lateralidade não foram encontradas alterações 

estatísticamente significantes. Na análise qualitativa foi encontrado grande número 

de omissões principalmente na versão de Borges. CONCLUSÃO: Existe diferença 

estatística entre as versões do SSW para crianças de sete anos de idade e com 

base nos resultados encontrados concluímos que a versão de Machado é a que 

mais se aproxima dos resultados propostos por Katz em sua versão original. 

Palavras Chaves: Percepção auditiva, testes auditivos, transtornos da 

percepção auditiva. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The Staggered Spondaic Word (SSW) is a test used 

worldwide. Created by Katz in 1962, it was adapted into several languages. In Brazil 

there are two available versions that are based on interpreting and analyzing the 

performance of patients using the criteria of normality proposed for English language. 

OBJECTIVE: To investigate the performance of children from seven years old 

without associated complaints, determine the number of errors per condition, 

qualitatively and quantitatively characterize the findings and compare these findings 

with the original version. METHODS: We studied 51 children from seven years old in 

public schools in Jundiai city, in the state of São Paulo, without ontological 

complaints, no history of hearing loss and no learning difficulties. Audiological 

evaluation was performed and the two versions of the SSW test. The results were 

statistically analyzed according to the number of errors and the percentage of correct 

responses by condition, compared with values obtained by Katz (1962), Borges 

(1986) and Machado (1993) and the errors were qualitatively analyzed by descriptive 

analysis. RESULTS: There was a statistically significant difference between the two 

versions of SSW test when comparing the number of errors and the percentage of 

correct responses per condition, in all conditions the result of the SSW Machado was 

better than Borges´ version. As for the variable gender and laterality, no statistically 

significant changes were found. The qualitative analysis found numerous omissions 

mainly on Borges´ version. CONCLUSION: There is a statistical difference between 

the versions of SSW for seven years old children and based on these results we 

conclude that Machado´s version is the one closest to the results proposed by Katz 

in its original version. 

Keywords: Auditory Perception, hearing tests, Auditory Perceptual Disorders  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A audiologia, é ao mesmo tempo, um campo do conhecimento e uma 

profissão científica que obedece aos mais elevados padrões de medidas objetivas. 

Devido a essas características, os testes audiológicos, sejam eles objetivos ou 

subjetivos,  buscam a maior eficácia e acurácia na detecção ou no diagnóstico dos 

transtornos e/ou problemas auditivos. Os testes que avaliam o processamento 

auditivo (central) também procuram estabelecer seus padrões de excelência.   

O estabelecimento dos padrões de normalidade dos testes de processamento 

auditivo (central) tem sido objeto de discussão e de ênfase em congressos, eventos 

e jornadas de diversas instituições nacionais e internacionais.  

Em 1996, a força-tarefa da Associação Americana de Fala/linguagem e 

Audição (ASHA – American Speech/language Hearing Association) publicou um 

relatório em que comentava que alguns testes usados na clínica, para a avaliação 

do processamento auditivo, apresentavam dados normativos inadequados, com 

validade questionável e reprodutibilidade teste/reteste duvidosa.  

Jerger e Musiek (2000) relataram as preocupações que os pesquisadores e 

clínicos da área têm sobre o diagnóstico dos transtornos de processamento auditivo. 

Comentaram o pensamento de um grupo de estudiosos envolvidos em uma força-

tarefa que ocorreu em Dallas, naquele ano, sobre a necessidade de que os padrões 

psicométricos devam ser cumpridos em qualquer instrumento de triagem, incluindo–

se aí os conceitos de sensibilidade, especificidade, consistência e validade.   

Entretanto, Katz et al em 2002, afirmam ser de suma importância o 

estabelecimento de normas para os testes em diversos lugares. Além disso, os 

autores relatam que, se os profissionais desejam ter os critérios de normalidades 



 

 

2 

específicos para cada país ou região, eles devem reunir os dados relativos a 

sensibilidade e especificidade citados por Jerger e Musiek (2000) anteriormente, 

para determinar os padrões aceitáveis de psicometria. 

O grande problema é que os pesquisadores estabelecem certos dados 

normativos dos testes de processamento auditivo que nem sempre refletem a 

realidade. Katz et al (2002) afirmam que  dentre os muitos existentes, são poucos os 

testes de avaliação que têm regras adequadas de normatização. 

Linquist (1953), apud Mendell e Danhauer (19971), recomenda sete passos 

que devem ser seguidos para se desenvolver e  padronizar testes de percepção de 

fala  confiáveis e válidos: 1. Definição do teste; 2. Preparação e pré-teste de todos 

os itens; 3. Aplicação do teste em um grande números de sujeitos a fim de desenhar 

a população a ser estudada e formular o teste que realmente será aplicado; 4.  

Avaliação psicométrica de dados de uma parte da amostra; 5. Construção de formas 

de atingir os critérios da psicometria; 6. Cruzamento dos dados encontrados com os 

da avaliação psicométrica inicial e 7. Validação da forma final dos testes com uma 

nova amostra de sujeitos. 

Um dos testes mais utilizados na nossa clínica audiológica é o SSW 

(Staggered Spondaic Word – teste de palavras espondaicas2 sobrepostas), 

originalmente desenvolvido por Katz, em 1962, com o objetivo de avaliar a 

integridade da audição central, e já adaptado para vários idiomas. No Brasil, existem 

duas versões para o teste SSW: a primeira foi desenvolvida por Borges (1986) e a 

segunda por Machado (1993). Estas, ao interpretar e analisar o desempenho dos 

pacientes baseiam se  nos critérios de normalidade propostos pela língua inglesa. 

                                                 
1
 Mendell e Danhauer (1997

1
) pág. 12. 

2
 Espondaico - relativo a espondeu  -   que contém espondeu;  que ou o que tem duas sílabas longas, 

correspondendo a quatro tempos (diz-se de pé métrico do sistema greco-latino). 
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As questões das diferenças linguísticas, semânticas, fonéticas e fonológicas,  

características de cada língua, devem ser contempladas ao se validar a forma final 

de um teste que use material de fala.  O SSW já foi adaptado para muitos idiomas 

(Rudmin e Cales (1982); Soto-Ramos, Windham e Katz (1992); Keydar e Katz 

(1976); Rudmin(1979)) e em todas elas, os cuidados com a seleção das palavras e o 

respeito às normas estabelecidas pelo autor do teste (Katz) na sua versão original, 

foram observadas.  

Em relação as versões brasileiras do teste SSW. Na de Borges os itens que 

compõem o teste são palavras dissilábicas e substantivos compostos; enquanto que, 

na versão de Machado, os itens que compõem a lista são palavras espondaicas – 

que no português brasileiro se caracterizam por pequenas expressões idiomáticas 

(por exemplo:  [sei lá] ; [não sei]).  

Resende (2001) e Depentor (2002) ao analisarem o desempenho das 

diferentes populações submetidas ao SSW, observaram uma discrepância entre o 

número de erros por condição de escuta, estabelecida na versão original (em 

inglês), e os resultados obtidos com as versões em português brasileiro. Esta 

diferença pode levar a erro na interpretação dos resultados deste teste, e por isso, a 

um erro na orientação destes pacientes. 

Esta dúvida torna importante e necessário o estudo do desempenho de 

crianças nativas do português brasileiro nas duas versões do teste SSW.  
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1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste estudo é investigar o desempenho de um grupo de 

crianças nativas do português brasileiro, com sete anos de idade, sem queixas 

acadêmicas, de desenvolvimento e/ou auditivas, para as duas versões do teste SSW 

em português-brasileiro. 

 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o número de erros por condição de escuta. 

 Determinar os valores de referência para as versões do teste SSW em 

português brasileiro. 

 Caracterizar quantitativamente e qualitativamente os resultados. 

 Comparar os achados de cada versão com a versão original proposta 

por Katz em 1962. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Processamento auditivo 

 

Bocca et al., em 1954, foram os primeiros a usar testes para avaliar a 

integridade do sistema auditivo central. Em suas pesquisas, verificaram que 

pacientes com lesões de lobo temporal se queixavam de dificuldades de 

inteligibilidade de fala, mesmo com limiares auditivos dentro dos padrões de 

normalidade. Os testes por eles desenvolvidos receberam o nome de 

“logoaudiometria sensibilizada”. 

Para Lazky e Katz (1983), a percepção auditiva ou processamento auditivo 

central é aquilo que fazemos com o que ouvimos. Embora não especifique todas as 

possíveis ramificações, tal definição indica que a percepção auditiva é a utilização 

(efetiva) da informação auditiva. 

Para Sloan (1991), o processamento auditivo central pode ser definido como 

sendo tudo que ocorre desde o momento da entrada do som no meato acústico 

externo até o momento em que aquele estímulo sonoro é experienciado pelo 

indivíduo, mesmo antes de se tornar uma experiência consciente. Ressalta que 

existe uma diferença entre processamento auditivo e percepção auditiva: afirma que 

a percepção auditiva é o resultado do processamento auditivo (PA).  

Bellis (1996, 2003) afirma que o ato de ouvir não se limita à mera detecção do 

estímulo acústico, mas, sim, que vários outros mecanismos e processos 

neurofisiológicos e cognitivos são necessários para a decodificação da entrada 

auditiva. Todos os eventos auditivos, até os mais simples, são influenciados por 

fatores de alto nível cognitivo, tais como memória, atenção e compreensão 



 

 

6 

(aprendizagem). O que é percebido por último pelo ouvinte é chamado de evento 

perceptivo auditivo. 

Os fonoaudiólogos, especialistas em audiologia, têm um papel importante na 

avaliação das funções do PA, pois, por meio de testes audiológicos, podem avaliar a 

competência do sistema auditivo desde a orelha externa até o córtex auditivo. A 

bateria dos testes varia consideravelmente, dependendo dos objetivos e das 

orientações do examinador. Nesse processo de avaliação, as habilidades auditivas 

não são apenas quantificadas, mas são também qualificadas. O resultado de uma 

avaliação de PA deve descrever o perfil da capacidade auditiva do sujeito avaliado, 

mostrando tanto os pontos positivos quanto os negativos, para que se possa realizar 

a intervenção apropriada (Bellis, 1996). 

Ferre, em 1997, define processamento auditivo como uma atividade mental, 

isto é, uma função cerebral e, assim sendo, não pode ser estudado como um 

fenômeno unitário, mas, sim, como uma resposta multidimensional aos estímulos 

recebidos por meio da audição. PA pode ser definido como um conjunto de 

habilidades específicas das quais o indivíduo depende para compreender o que 

ouve, e essas habilidades são  agrupadas em cinco grandes blocos: atenção, 

discriminação, associação, integração e organização.  

Carvallo em 1997, afirma que a identificação dos transtornos3 do 

processamento auditivo implica avaliação das habilidades envolvidas nesse 

processamento. Estas habilidades são as que capacitam o sistema nervoso auditivo 

                                                 
3
 Transtornos da percepção auditiva - Transtornos cognitivos adquiridos ou desenvolvidos de PERCEPÇÃO 

AUDITIVA, caracterizados por uma redução da capacidade em perceber informações contidas em estímulos 

auditivos apesar de vias auditivas intactas. Os indivíduos afetados têm dificuldade com a percepção da fala, 

localização sonora e compreensão do significado de inflexões da fala. DECS/BIREME, categoria: 

C09.218.807.186.094 ;C10.228.140.068.094; C10.597.606.762.200; C23.888.592.604.764.200; 

F01.700.750.200 ; F03.087.250.100 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Percepção%20Auditiva
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Percepção%20Auditiva
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Percepção%20da%20Fala
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Compreensão
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Fala
javascript:void(submit_GET_METHOD('001313','001313-2','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001313','001313-3','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001313','001313-4','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001313','001313-5','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001313','001313-6','hierarchic'))
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central (SNAC) a desempenhar as tarefas necessárias a essa atividade. Como as 

tarefas são inúmeras, e desempenhadas simultânea e sucessivamente entre as 

diversas estações do SNAC (tronco cerebral e córtex auditivo), são também 

múltiplos os procedimentos que fornecem informações sobre o processamento 

auditivo. Para que os procedimentos possam ser considerados, é necessário que se 

conheça o comportamento auditivo periférico.  

Um transtorno de processamento auditivo (TPA) está presente quando o 

indivíduo não é capaz de fazer uso pleno do sinal auditivo. Isto se torna um 

problema significativo quando a pessoa não é capaz de atingir o objetivo final da 

informação.  O TPA não depende da idade ou da inteligência da pessoa, e os 

profissionais ligados à área afirmam que esse transtorno pode ser  resultado de um 

quadro maior, como, por exemplo, estar associado à Síndrome do Déficit de Atenção 

(Katz e Wilde, 1999).  

Em linhas gerais, processamento auditivo é “aquilo que fazemos com o que 

ouvimos”. Isto implica que o processamento auditivo, ou percepção auditiva4, é a 

construção que fazemos em cima do sinal auditivo para tornar a informação 

funcionalmente útil. Processamento auditivo envolve não somente a percepção dos 

sons, mas, mais importante do que isso, envolve a maneira como identificamos, 

localizamos,  temos atenção, analisamos, memorizamos e recuperamos a 

informação (Katz e Wilde,1999). 

Para os mesmos autores, o ato de ouvir começa com a detecção de um 

estímulo acústico, ou seja, uma atividade periférica. A partir disso, são necessários 

                                                 
4
 Percepção auditiva -  Definição Português: Processo por meio do qual os estímulos auditivos são selecionados, 

organizados e interpretados por um organismo. DECS/BIREME Categoria: F02.463.593.071 

G11.561.531.810.263.260 

 

javascript:void(submit_GET_METHOD('001312','001312-1','hierarchic'))
javascript:void(submit_GET_METHOD('001312','001312-2','hierarchic'))
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processos cognitivos e neurofisiológicos para que ocorra um processamento 

acurado da informação. 

Um transtorno de processamento auditivo está presente quando o indivíduo 

não é capaz de fazer uso pleno do sinal ouvido. Isto se torna um problema 

significativo quando a pessoa não é capaz de atingir o potencial total devido a essas 

deficiências. Um transtorno de PA não depende da idade ou da inteligência da 

pessoa. Os fonoaudiólogos, frequentemente, consideram que os problemas de PA 

podem realmente ser uma ramificação de uma disfunção mais generalizada, como, 

por exemplo, associado à Síndrome do Déficit de Atenção (Katz e Wilde, 1999). Isto 

faz com que os transtornos de processamento auditivo, em um determinado quadro, 

sejam um sintoma associado a uma disfunção maior e, em outro, a causa da 

disfunção.  

De acordo com a ASHA (2005), o processamento auditivo se refere à 

eficiência e à efetividade com que o sistema nervoso central utiliza a informação 

auditiva. Em outras palavras, processamento auditivo é um conjunto de habilidades 

específicas das quais o indivíduo depende para compreender o que ouve. É uma 

atividade mental. 

  

2.2. O teste SSW – Palavras Espondaicas Sobrepostas 

 

O teste SSW (Staggered Spondaic Word) foi desenvolvido em 1962 por Katz 

como uma forma de avaliar a integridade do sistema auditivo central. Foi 

originalmente utilizado em pacientes adultos com alterações neurológicas causadas 

por tumores, acidente vascular cerebral ou doenças degenerativas. Os estudos 

expandiram-se e passaram a ser utilizados em crianças com problemas de 
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aprendizagem, transformando-se em uma importante ferramenta na identificação de 

distúrbios de processamento auditivo.  

Balas (1962), apud McCoy, Butler e Broekhoff (19825) estudou o desempenho 

de dois grupos para o teste SSW com o objetivo de avaliar o efeito da idade. O 

primeiro grupo era composto por 18 mulheres e 2 homens de 14 a 28 anos e o 

segundo grupo, por 5 mulheres e 15 homens de 60 a 80 anos. Os resultados 

indicaram uma diferença significante de desempenho entre os grupos separados por 

faixa etária, e alta correlação entre o desempenho por idade mas não sem diferença 

significante entre as orelhas. 

Ainda em 1962, Katz avaliou dois grupos com idades diferentes e aplicou o 

SSW. Os grupos eram compostos de 15 homens e 5 mulheres cada, com idade 

média de 23 anos no primeiro grupo e de 66 anos no segundo. Os resultados 

mostraram que o grupo mais jovem apresentou melhores desempenhos que o 

segundo grupo, e que as mulheres apresentam melhores desempenhos quando 

comparadas aos homens; e não houve diferença significante entre os jovens e as 

mulheres idosas. 

A partir disso, o autor afirma que os efeitos idade e gênero são significantes 

bilateralmente, e que homens idosos apresentam mais dificuldades em tarefas 

dicóticas. 

Sanger et al, em 1990, determinaram a relação entre os testes auditivos e de 

linguagem em crianças com suspeita de transtornos de processamento auditivo. 

Trinta e uma crianças com idades entre 6 anos e 2 meses e 10 anos e 4 meses 

foram encaminhadas por seus professores de sala de aula. Todas as crianças foram 

submetidas a uma avaliação audiológica e ao teste SSW. Os resultados sugerem 

                                                 
5
 McCoy, Butler e Broekhoff (1982), Central auditory assesment; The SSW test development and clinical use. 

Effects of age and sexon dichotic listening: The SSW test.College Hill Press -pag.430 
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que as abordagens do teste medem diferentes aspectos da capacidade de 

processamento auditivo em crianças, e ambos são necessários para descrever 

adequadamente as habilidades de processamento auditivo em todos os níveis. 

O SSW foi um dos primeiros procedimentos mais utilizados nos EUA para a 

avaliação de disfunções centrais, tendo grande aceitação, entendimento e uso por 

audiologistas e outros profissionais (Katz e Ivey, 1999). O teste, ainda hoje, é muito 

empregado na prática clínica por ser um teste rápido, que não sofre a influência de 

perda auditiva periférica, não necessita de muito treino por parte do paciente e pode 

ser utilizado em crianças a partir de cinco anos de idade. 

O teste caracteriza-se como uma tarefa dicótica, ou seja, apresenta estímulos 

diferentes em cada orelha, simultaneamente. É apresentado a 50 dBNS 

considerando-se as médias aritméticas dos resultados audiométricos tonais por via 

aérea das frequências de 500Hz, 1.000 e 2.000Hz. É utilizada uma lista com 40 

itens, sendo que cada item é formado por quatro apresentações, totalizando 160 

palavras, e seu tempo médio de apresentação é de, aproximadamente, 10 minutos. 

No caso de intolerância à intensidade inicialmente proposta, ou nos casos de perda 

auditiva condutiva maior ou igual a 20 dB, a apresentação pode ser realizada a 30 

dBNS (Katz e Ivey, 1999).  

Inicialmente, conforme proposto por Katz, as palavras utilizadas seriam dois 

espondaicos como as palavras “upstairs” e “downtown,” por exemplo. Essas 

palavras são apresentadas duas a duas em cada orelha, separadamente ou 

parcialmente sobrepostas, como mostra a figura 1.  
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Figura 1: Exemplo de apresentação de um item do SSW na versão original. 

 

Katz, em 1962, afirmou que as  palavras espondaicas que formam cada item 

foram escolhidas com base nos seguintes critérios: palavras consideradas 

familiares, itens competitivos de duração aproximadamente igual e itens não 

competitivos que formassem uma terceira palavra espondaica. O autor estabeleceu 

a utilização de espondaicos por que estas palavras apresentam maior redundância; 

dessa forma, um maior número de informações pode ser omitido sem que haja 

redução ou perda da inteligibilidade.  

As palavras ou itens são apresentados em uma sequência predeterminada, a 

saber: iniciando-se pela orelha direita DNC – direita não competitiva; DC – direita 

competitiva; EC – esquerda não competitiva; ENC – esquerda não competitiva; ENC 

– esquerda não competitiva; EC – esquerda competitiva; DC – direita competitiva; 

DNC – direita não competitiva ou iniciando-se pela orelha esquerda:  ENC – 

esquerda não competitiva; EC – esquerda competitiva; DC – direita competitiva; 

DNC – direita não competitiva; DNC – direita não competitva; DC – direita 

competitiva; EC – esquerda competitiva; ENC – esquerda não competitiva. Cada 
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uma dessas condições corresponde a uma célula de uma tabela que pode ser vista 

no quadro 1. 

 

Quadro 1: Exemplo das palavras ou itens nas sequências predeterminadas 

 

Propôs que os oito números cardinais originados dos números de erros de 

cada coluna fossem organizados de tal modo que, somando-os, poderíamos obter o 

número total de erros de cada condição: DNC,DC,EC e ENC. Assim teríamos que a 

soma dos valores das colunas A e H representaria o total de erros na condição DNC; 

a soma dos valores das colunas B e G representaria o total de erros na condição 

DC; a soma dos valores das colunas C e F representaria o total de erros na 

condição EC; a soma dos valores das colunas D e E representaria o total de erros 

na condição ENC; como mostra o quadro 2: 

 

Quadro 2: Exemplo da análise dos totais combinados das quatros condições do teste SSW. 

 DNC DC EC ENC 

A-D ou 
E-H 

2 9 6 3 

H-E ou 
D-A 

5 10 9 2 

TOTAL 7 19 15 5 

 

Além da soma e análise do número de erros obtido em cada condição Katz 

propõe que seja feita a análise dos dados brutos, ou seja, sem que sejam 

descontados os erros que o paciente cometeu na logoaudiometria, condição 

considerada ótima para escuta de fala. Denominou esta análise de SSW-Bruto 

(SSW-B) e este representa a porcentagem de erros para cada condição, para cada 

DNC DC EC ENC ENC EC DC DNC 

A B C D E F G H 

UP STAIRS DOWN TOWN OUT SIDE IN LAW 
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orelha e para a porcentagem total de erros. Cada valor dos totais combinados é 

transferido para o quadro do SSW-B e multiplicado por 2,5 (quando o total de itens 

apresentados for 40), visando determinar a porcentagem de erros. Com esses 

valores, faz-se a média para a OD e OE e, depois, a média para a obtenção do total, 

como esta descrito no quadro 3. 

 

Quadro 3: Exemplo de cálculo para a obtenção do valor do  SSW-Bruto 

Condição n.º de erros 
DNC 

7 
DC 
19 

EC 
15 

ENC 
5 

x 2,5% 17,5% 47,5% 37,5% 12,5% 

Orelha (soma os dois valores de cada 
orelha e divide por 2) 

OD 
65% : 2 = 32,5% 

OE 
50% : 2 = 25% 

SSW-S % erros - total 29% 

 

O autor denominou de SSW–Corrigido (SSW–C) as porcentagens de erros 

nas quatro condições transferidas do SSW–Bruto após a subtração da porcentagem 

de erro obtida na pesquisa do Índice de Reconhecimento de Fala (IRF). Isto é 

realizado para neutralizar possíveis interferências de alguma alteração periférica. 

Uma vez determinados os valores do SSW-C, faz-se a média para a OD e OE e, 

depois, a média para obtenção do total, como esta descrito no quadro 4. 

 

Quadro 4: Exemplo de cálculo  para a obtenção do valor do SSW-C 

Condição DNC DC EC ENC 

SSW-S  
% Erros 

17,5% 47,5% 37,5% 12,5% 

Discriminação  
% erros 

-4 -4 -8 -8 

SSW-C  
% erros 

13,5% 43,5% 29,5% 4,5% 

Orelha SSW-C 
% erros 

OD 
28,5% 

OE 
17% 

Total SSW-C  
% erros 

22,75% 

 

A partir desses dados, Katz traça uma curva de desempenho do teste SSW, 

chamada de SSW Grama, na qual são colocadas as porcentagens de erros obtidas 
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nos totais do SSW-B e do SSW-C. Este quadro contém uma escala de porcentagem 

de –25% a 100% para obter a curva de desempenho no teste. 

O SSW- Ajustado (SSW-A) é o último aspecto do teste a ser analisado, e 

somente é indicado na avaliação de adultos. O autor também recomenda que seja 

utilizado quando, na avaliação dos efeitos de orelha e condição de escuta, houver 

diferença significante. Nestes casos, o risco da interferência dos vieses de resposta 

pode induzir a erro na interpretação dos resultados, como por exemplo, em casos 

em que o paciente apresenta problemas de memória e apresenta grande número de 

erros no primeiro item e isto leva a um efeito de ordem significante.  Para calcular o 

SSW–A são utilizados os menores valores obtidos nas condições DNC, DC, EC e 

ENC, multiplicados segundo uma tabela apresentada no próprio gráfico (quadro 6).   

Os valores obtidos na  análise interpretativa dos resultados do SSW-C são 

transferidos para uma tabela que é denominada TOC: Total (T6), Orelha (O7) e 

Condição (C8). O autor recomenda que essa tabela somente seja usada em 

pacientes com idade superior a 12 anos.  

Esta análise é feita com os números mais elevados dos resultados, tanto 

positivos quanto negativos, o que permite descrever o desempenho de um paciente. 

Estes dados revelam, respectivamente, o envolvimento central nos números 

positivos (leve, moderado ou severo) e periférico nos números negativos 

(supercorrigido).  

                                                 
6
 T: Score total, resultante da soma dos erros das duas orelhas 

7
 O: Score por orelha, porcentagem de erros de cada orelha subtraída a porcentagem de erros do IRF 

8
 C: Score por condição, resultado da orelha nas condições competitivas e não competitivas. 
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Tabela 1: Análise do TOC do SSW-Corrigido/ SSW-Ajustado. Informações para o 
topodiagnóstico em adultos. 

 Supercorrigido Normal Leve Moderado Severo 

Total ----- a -5 -4 a 5 6 a 15 16 a 35 36 a 100 

Orelha ----- a -7 -6 a 10 11 a 20 21 a 40 41 a 100 

Condição ----- a -10 -9 a 15 16 a 25 26 a 45 46 a 100 

 

Katz, em 1962 e Katz et al. em 1980 indicam prováveis locais de disfunção na 

via auditiva, que justificam as alteração encontradas, ressaltando que isto deveria 

fazer parte de uma boa análise quantitativa a partir dos resultados do SSW-C. 

Os critérios para análise dos qualificadores foram propostos por Arnst e Katz 

em 1982 e são os seguintes: 

 Efeito de orelha: quando significativo, indica dificuldades em dirigir a 

atenção para a orelha não dominante. O local sugestivo de envolvimento pode ser o 

lobo temporal posterior, córtex auditivo (alto/baixo – quando se encontram mais 

erros nas palavras que iniciam pela orelha direita), ou lobo temporal anterior e frontal 

(baixo/alto – quando se encontram mais erros nas palavras que iniciam pela orelha 

esquerda). 

 Efeito de ordem: quando significativo, indica dificuldade na memória 

auditiva imediata, por ter um número maior de erros no primeiro espondeu. O local 

sugestivo de envolvimento pode ser o lobo temporal posterior, córtex auditivo – giro 

de Heschel e córtex auditivo (baixo/alto – encontram-se mais erros nos segundo 

espondeu). Funcionalmente, a região parece estar envolvida com decodificação 

fonêmica e com a recepção da linguagem funcional. Já os achados com o efeito 

alto/baixo – encontram-se mais erros no primeiro espondeu, são associados com a 

metade anterior do cérebro (lobo frontal e temporal anterior) que são geralmente 
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responsáveis por alterações na linguagem expressiva, memória e problemas de 

desenvolvimento. Funcionalmente, este efeito parece estar associado a problemas 

de fala em presença de ruído e perda progressiva de memória. 

 Padrão tipo A: quando encontrado, indica dificuldade em realizar 

associação símbolo/som (geralmente encontrado em pacientes com dificuldade 

acentuada de leitura e escrita). Não é muito efetivo para localização das lesões; 

porém, é vista em um terço dos casos de imaturidade do corpo caloso. Também é 

encontrado em pacientes com dislexia clássica, com dificuldades graves de leitura e 

soletração. Assim sendo, este padrão tem como característica o déficit de integração 

visual-auditiva. 

 Inversões: é quando o paciente repete as quatro apresentações de um 

item, porém inverte a ordem sequencial da apresentação. Em crianças com mais de 

8 anos e em adultos, duas ou mais inversões deverão ser valorizadas. Não é muito 

clara qual é a peculiaridade que essa tendência representa. Os resultados do SSW 

de paciente com lesões cerebrais, que apresentaram esse padrão de resposta, 

sugerem que as regiões cerebrais envolvidas são frontoparietotemporal, 

frontoparietal e pré-motora. 

O teste SSW apresenta características muito úteis que o tornaram um dos 

testes mais frequentemente empregados na avaliação da função auditiva central; 

dentre elas: não sofre interferências de perdas auditivas periféricas; é simples e de 

fácil aplicação; confiável, válido e de rápida execução (Borges, 1986). 
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2.2.1. O teste SSW em francês 

 

O SSW em francês foi desenvolvido por Rudmin e Cales  em 1982, seguindo 

os mesmos moldes do teste SSW em inglês. Foram avaliados 20 indivíduos, sendo 

10 nativos americanos (5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino) e 10 nativos 

franceses, com idade entre 21 e 35 anos, destros, com audição normal 

bilateralmente, sem nenhum tipo de alterações otológicas e neurológicas, com 

fluência em sua língua não nativa. Segundo os autores, todos os sujeitos 

completaram o teste sem muita dificuldade. 

Os sujeitos franceses apresentaram melhor desempenho na condição não 

competitiva do SSW, em sua versão original, do que os ingleses na condição não 

competitiva do SSW em francês, levantando a hipótese de que a versão em francês 

do teste não é comparada à versão original do teste; o que leva se normas únicas 

para a versão francesa também deveriam ser desenvolvidas e validadas para a 

devida interpretação dos resultados do teste. 

 

2.2.2. O teste SSW em espanhol (Chile) 

 

A versão em espanhol chileno do teste SSW foi desenvolvida por Soto-

Ramos,  Windham e Katz em 1992. Foi planejada a partir de três passos: 1) análise 

das diferenças de linguagem e cultura dos falantes do inglês americano, se 

comparados aos falantes do espanhol da América do Sul, que poderiam influenciar 
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as características do teste; 2) seleção das palavras, e 3)  a gravação das palavras e 

sua sobreposição temporária em dois canais. 

No primeiro passo, os autores fizeram um levantamento detalhado dos 

idiomas, uma vez que o espanhol não tem muitas palavras monossilábicas ou 

espondeus. Desta forma, foram utilizadas, como em outras versões, palavras 

dissílabas no lugar de palavras compostas. O segundo momento de 

desenvolvimento do teste constou da escolha de palavras que fossem familiares a 

crianças menores. Os itens foram apresentados a cinco crianças entre 5 e 17 anos 

de idade, que eram falantes nativas do espanhol e a três adultos falantes do 

espanhol, com idade entre 35 e 50 anos de idade. A lista foi formada de acordo com 

os preceitos da versão original e foi constituída de quatro palavras para cada item 

sendo totalizados 40 itens, apresentadas por um falante nativo do espanhol do Chile. 

Foram selecionados 20 sujeitos com audição normal, sem histórico de 

alterações otológicas, neurológicas e de transtornos de processamento auditivo 

(TPA): 10 falantes do espanhol chileno, com idade entre 16 e 52 anos, sendo 4 

homens e 6 mulheres e 10 não falantes do espanhol chileno que eram da Colômbia, 

El Salvador, México, Porto Rico, Espanha e Uruguai; tinham idades entre 16 e 55 

anos, sendo 9 mulheres e apenas um era homem. Os indivíduos dos dois grupos 

foram expostos a uma segunda língua (inglês americano) por 2 a 9 anos. 

Os resultados obtidos permitiram aos autores concluir que: 1) não houve 

diferenças entre a apresentação do teste, em sua versão hispânica, para os nativos 

do espanhol chileno se comparados aos nativos de outras nacionalidades 

hispânicas; 2) os resultados obtidos e os critérios de corte na análise foram os 

mesmo obtidos na versão original (inglês americano) e 3) que mais estudos eram 
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necessários para observar o desempenho de sujeitos portadores de  diferentes tipos 

de TPA para a obtenção de dados normativos em crianças.  

 

2.2.3. O teste SSW em hebraico 

 

O teste SSW em hebraico foi adaptado por Keydar e Katz em 1976, da 

mesma forma que a  versão original; porém, devido às dificuldades de se encontrar 

espondeus na língua, o teste foi formado por 40 itens, tendo cada item duas 

palavras compostas cada. A gravação foi realizada por uma israelita nativa. 

Para a elaboração da lista final, uma lista com 90 palavras foi mostrada a 10 

indivíduos israelitas residentes nos Estados Unidos, e que, necessariamente tinham 

familiaridade com o vocabulário de crianças israelitas. Para este conjunto de 

palavras os juízes/julgadores estabeleceram o seguinte critério de avaliação: Você 

acha que essa palavra é: 1) extremamente familiar, 2) familiar, 3) razoavelmente 

familiar, 4) pouco familiar e 5) não familiar. As palavras que receberam pontuação 

média acima do valor 3 foram excluídas. O valor médio das 80 palavras que 

restaram foi 1,8 e eram consideradas palavras pouco familiares. 

Para a validação do instrumento, foram avaliados 20 sujeitos com audição 

normal e bilíngües, sendo 10 americanos com idade média de 22 anos, e 10 

israelitas com idade média de 29 anos, tendo cada grupo cinco homens e cinco 

mulheres. O objetivo era avaliar se os dois testes eram compatíveis e se falantes 

não nativos poderiam ter suas performances normais no teste SSW. 

O nível de apresentação do teste foi de 50 dBNS na primeira metade do teste, 

e na outra, a dBNS. Com intensidade em 50 dBNS os indivíduos normais 
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apresentavam poucos erros e o resultado foi significativamente mais pobre na orelha 

esquerda do que na orelha direita, conforme o esperado na versão original; não 

houve diferença significativa entre os dois grupos. Porém, quando utilizaram a 

intensidade de apresentação de 15 dBNS, os israelitas demonstraram mais erros no 

teste em inglês do que os americanos tiveram no teste em hebraico. Tal fato se 

explica porque, ao utilizar apenas palavras monossilábicas, o teste americano se 

torna mais difícil, pois há menos pistas fonêmicas e menos tempo para a 

decodificação da informação. Isso não é uma desvantagem para os nativos do 

inglês, mas parece ser para os falantes não nativos. Desse modo, os autores 

concluíram que o uso de palavras monossilábicas provavelmente deixou o teste 

mais difícil.  

 

2.2.4. O teste SSW em japonês 

 

Rudmin, em 1979, realizou um estudo que teve como objetivo desenvolver 

um teste dicótico de fala em japonês, em paralelo ao modelo do teste SSW. Para 

isso, dois procedimentos foram estudados: o primeiro selecionou palavras japonesas 

equivalentes a palavras espondaicas do inglês, que eram familiares e apropriadas 

para o teste. A partir disso, 50 palavras foram gravadas e apresentadas, sendo que 

um questionário sobre a qualidade da lista de palavras e sua gravação era 

completado pelos sujeitos no final do teste. Assim, a lista de 90 palavras de quatro 

sílabas foi apresentada a uma criança com menos de 10 anos de idade, um jovem 

adulto do sexo masculino e um do sexo feminino e um adulto com mais de 50 anos 

de idade. Esses indivíduos deveriam escolher 20 itens da lista que fossem familiares 
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e fáceis para crianças e 20 a 30 itens que não fossem familiares e que fossem 

difíceis para os japoneses em geral. Baseado neste julgamento, 30 dos 90 pares 

originais foram eliminados.  

Os resultados mostraram que as palavras com quatro sílabas foram 

selecionadas como mais apropriadas, pois apresentaram o menor limiar de 

inteligibilidade e o melhor desvio padrão de erros. Além disso, essas palavras, 

quando separadas em duas, formavam, em cada segmento, uma palavra completa.  

O segundo estudo teve como propósito gravar e alinhar dicoticamente os 

itens do teste similarmente ao SSW, selecionando os itens finais que fossem mais 

inteligíveis pois, durante a análise do teste SSW em sua versão original, foi 

observado que havia uma pequena pausa não natural entre os dois segmentos de 

cada palavra espondaica. Os 60 itens foram gravados por um falante nativo do 

japonês e a apresentação continha pausas e sobreposição central. 

O teste foi apresentado a 8 sujeitos com audição normal bilateralmente. A 

instrução inicial do teste foi realizada a 30 dBNS e a apresentação do teste a 15 

dBNS, com o objetivo de gerar erros em indivíduos normais. Alguns erros foram 

notados, como omissões, substituições e distorções.  A partir disso, foram 

escolhidos 40 itens dos 60 iniciais. A seleção e organização dos 20 itens mais fáceis 

para crianças se basearam na indicação do próprio Katz. 

Considerando os 40 itens selecionados para a versão com adultos, foi 

observado mais erros quando as palavras com quatro sílabas eram apresentadas 

mais rapidamente do que quando eram apresentadas mais lentamente. Esse estudo 

pôde ajudar na técnica de alinhamento utilizada durante a gravação do teste. 
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Os autores concluíram, também, que mais pesquisas devem ser realizadas, 

com o objetivo de testar a gravação em um grande número de pessoas de várias 

idades, sem comprometimento educacional, auditivo, inteligência e dialeto, visando 

quantificar as alterações que possam ocorrer. 

 

2.2.5. O teste SSW em português 

 

No português brasileiro existem duas versões do teste SSW. A primeira 

versão foi desenvolvida por Borges (1986) e é conhecida como teste dos dissílabos 

alternados e a segunda versão foi desenvolvida por Machado (1993) e utilizou-se de 

expressões espondaicas. 

A versão do SSW escrita por Borges (1986) é composta por palavras 

dissílabas do português brasileiro. São 40 itens constituídos de quatro dissílabos 

cada um, totalizando 160 palavras-estímulo. O nível de apresentação do teste em 

ouvintes com sensibilidade normal é de 50 dBNS com referência aos limiares 

audiométricos. Vinte itens são apresentados inicialmente à orelha direita (os 

ímpares) e 20 itens (os pares) iniciando-se pela orelha esquerda. Consideram-se 

erros a omissão, a substituição ou a distorção da palavra. A modificação na 

sequência de repetição das palavras de um mesmo item é uma alteração qualitativa 

denominada inversão. 

A versão de Machado de 1993, obedece à estrutura proposta por Katz, mas 

as palavras-estímulo são compostas por espondaicos que foram levantados em 

pesquisa anterior da mesma autora.  
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Mendes-Civitela, em 2000 ressalta que o material de fala deve apresentar 

vocabulário apropriado para a população a ser testada. Além disso, o tempo para a 

aplicação do teste também é outro fator importante, devendo ser observado, 

indicando que o número de estímulos apresentados, sua extensão, o tempo entre os 

estímulos, quantidade de tempo que o paciente requer para responder a cada 

estímulo e a própria dificuldade do estímulo são variáveis que podem influir no 

resultado do teste. 

Resende, em 2001 teve como objetivo analisar o SSW, enquanto instrumento 

de avaliação do processamento auditivo, a partir do desempenho de crianças de 9 e 

10 anos. Foram analisadas 99 crianças, divididas em dois grupos, um com queixas 

de aprendizagem e outro sem queixas. Foram comparados os desempenhos dos 

dois grupos na avaliação. Foi também realizada uma analise comparativa da 

amostra estudada com os dados normativos do SSW original, bem como os dados 

normativos da adaptação ao português  e a partir disso, salientou que a prática 

indiscriminada e não criteriosa dos testes, além da própria falta de um número maior 

de estudos voltados para a padronização e validação dos instrumentos disponíveis, 

têm gerado descrédito nos resultados e no diagnóstico do processamento auditivo. 

Na prática clínica, nos chama a atenção o fato de que os dados brasileiros 

para o teste SSW não serem compatíveis com os dados apresentados na literatura 

internacional indicando, também, uma certa disparidade no número de erros entre os 

materiais existentes nas versões em língua portuguesa. 

Depentor, em 2002, estudando de crianças brasileiras de nove anos de idade, 

sem queixas de o desempenho desenvolvimento cognitivo, de linguagem/fala ou de 

aprendizagem e com audição dentro dos limites de normalidade para as duas 

versões do SSW brasileiro, mostrou que usando os valores de corte propostos por 
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Katz, o número de exames interpretados como alterados é muito elevado. Propôs 

que, em vez disso, houvesse uma adaptação, para os padrões brasileiros, de 

valores de corte baseados no desempenho das nossas crianças.  

Gama, em 2004, discutiu a construção das listas de palavras do teste de 

Limiar de Reconhecimento da Fala (LRF) em crianças com idade entre 5 e 7 anos, 

matriculadas em escolas públicas da pré-escola até a 1ª série do ensino 

fundamental. Primeiramente, relacionou palavras trissílabas paroxítonas, 

constituídas a partir de um levantamento feito com programas e filmes infantis de 

maior audiência pelas crianças. Das palavras obtidas, 35 foram selecionadas e 

formaram duas listas em ordem aleatória. Depois disso, essas listas foram gravadas 

por um locutor do sexo feminino, nativo do português brasileiro e, na terceira etapa 

do estudo, esse material desenvolvido foi aplicado a um grupo de 94 crianças de 5 a 

7, anos de ambos os sexos. Os resultados deste estudo não mostraram diferenças 

estatisticamente significantes entre as variáveis listas, orelhas, faixa etária, ordem de 

apresentação e gênero.  

Para Momensohn-Santos et al (2004), existe a necessidade de melhor 

entender-se as bases subliminares das dificuldades dos pacientes, em uma 

abordagem mais inclusiva, que estabeleça um modelo de integração que incorpore 

tanto a análise acústica do sinal quanto os processos cognitivos superiores, mas que 

não se limite à linguagem, à atenção e à memória. E, a partir disso, as autoras 

afirmam que algumas das medidas propostas para avaliação do processamento 

auditivo disponíveis têm validade questionável e perdem a confiabilidade no 

teste/reteste, têm pequeno controle sobre o estímulo acústico e/ou apresentam 

dados normativos errados.  
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Queiroz, em 2004, avaliou 722 sujeitos que realizaram o teste SSW no 

período de 1994 a 2001 em três instituições de ensino. Separou em grupos divididos 

por faixa etária as crianças com TPA e em um só grupo as crianças sem TPA, 

independente da idade. A amostra foi composta, na sua maioria, por crianças do 

sexo masculino, cursando as séries iniciais do ensino fundamental, relatando 

dificuldades de fala, leitura  e escrita. O tipo de transtorno encontrado nas avaliações 

foi o de decodificação com classificação quanto ao grau de dificuldade de 

compreensão de fala. A condição esquerda competitiva foi a que apresentou maior 

número de erros e as palavras que mais provocaram erros foram [taça], [mori] e 

[sala]. A autora ainda cita que sob a óptica da neurociência, a perspectiva aponta 

para uma clínica fonoaudiológica bastante diversa da tradicional. 

Em 2005, Araújo et. al. analisaram 226 protocolos de pacientes atendidos no 

ambulatório da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP e o critério de inclusão foi 

que esses sujeitos tivessem realizado o teste SSW. A faixa etária variou de 7 a 78 

anos de idade, sendo 87 do sexo feminino e 139 do sexo masculino. Encontraram 

como resultado 11,9% classificados como normais, 40,4% com alterações do tipo 

decodificação, 19,7% do tipo organização, 15,9% com perda gradual de memória, 

12,7% de integração auditivo visual. E concluíram também que o maior número de 

erros ou omissões ocorreu na orelha esquerda na condição competitiva.  

Pereira, também em 2005, transforma os valores das condições competitivas 

em porcentagem de acertos e classifica, assim,  a normalidade ou o transtorno do 

processamento auditivo baseando-se em valores de referência para crianças 

normais. Em crianças de nove anos ou mais os valores de referência obtidos foram 

de números de acertos maiores ou iguais a 90% em cada uma dessas condições. A 

partir disso, a autora classificou como transtorno de processamento auditivo de grau 
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leve quando os valores porcentuais variam entre 80% e 90%; de grau moderado 

para valores de acertos de 60% a 79% e grau severo para valores inferiores a 60%.  

Em 2005,  Zalewski estudou 30 indivíduos com idade média de 49,9 anos 

para determinar a confiabilidade do teste/reteste do SSW. Esses indivíduos 

apresentavam perda auditiva neurossensorial simétrica bilateral e foram divididos 

igualmente em três grupos: sem amplificação, com amplificação monoaural e com 

amplificação binaural. O teste SSW foi apresentado com intervalo de seis meses 

para todos os participantes e se pôde concluir que o teste reteste é confiável para os 

três grupos avaliados de indivíduos com perda de audição neurossensorial bilateral. 

Arduino  et al em 2007 analisaram 75 prontuários de crianças de nove anos 

de idade, submetidas ao SSW e cujos exames foram interpretados segundo os 

critérios propostos por Borges (1986) e por Machado (1993). Foram encontrados 37 

prontuários (49,3%) que representam o falso verdadeiro, ou seja, resultados 

classificados como alterados (na análise de Borges e Machado), em sujeitos que 

não apresentavam o problema, como foi indicado na análise segundo o critério de 

corte de Depentor (2002). 

 

2.2.6. Versão SSW – Dissílabos alternados - Borges (1986) 

 

O SSW é um procedimento que foi proposto como uma forma de avaliar a 

integridade da função auditiva central, isto é, verificar a presença de algum 

impedimento nesta função. 

Borges, em 1986, relatou que  a adaptação do SSW para o português 

brasileiro foi realizada com a supervisão do próprio autor do teste, uma vez que a 

língua portuguesa não apresenta palavras espondaicas. O autor recomendou que os 
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itens que comporiam o instrumento fossem dois pares de palavras dissilábicas 

paroxítonas, como pode ser visto no quadro 5. 

 

Quadro 5: Exemplo das palavras dissilábicas paroxítonas da versão elaborada por Borges 
(1986) 

DNC DC  

PORTA MALA  

 UMA LUVA 

 EC ENC 

 

Da mesma maneira que no teste original, a aplicação é realizada a 50 dB 

acima da média das frequências de 500, 1.000 e 2.000Hz.. 

A primeira gravação realizada pela autora utilizou-se de fita K7 para a 

apresentação do teste e de um rádio gravador. Desde 1997, com a elaboração de 

um manual de avaliação de processamento auditivo desenvolvido por Pereira e 

Schochat, o material foi gravado em compact disc (faixa 6 do CD vol2). 

Para a realização do teste, o paciente recebe instruções relativas à forma de 

apresentação das palavras (quatro palavras apresentadas de forma alternada e 

parcialmente sobrepostas) e ao formato de resposta (paciente deverá repetir as 

quatro palavras obedecendo a ordem de apresentação das mesmas).  

Antes do início do teste propriamente dito, o paciente recebe um treino com a 

demonstração de alguns itens. É importante enfatizar que, durante esse treino as 

palavras não aparecem sobrepostas e que durante o teste propriamente dito, existe 

uma frase introdutória para as seqüências de dissílabos. 
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Esta versão do teste SSW, assim como a original, é composta por 40 

sequências compostas por quatro palavras (itens) cada, sendo que 20 sequências 

iniciam-se pela orelha direita e 20 pela orelha esquerda. 

Alguns sinais gráficos foram criados para a marcação do desempenho do 

indivíduo, como:  [●] acerto, [--] omissão, [I] inversão e [ns] não sei. 

A autora qualifica os três tipos de erros mais comuns como:  

 omissão: quando a palavra dita não é repetida, nesse caso coloca-se 

um risco sobre a palavra; 

 substituição: quando a palavra dita é substituída por outra, nesse 

caso deve-se escrever a palavra falada em cima da que foi substituída; 

 distorção: quando a palavra dita é substituída por um som ou grupo de 

som que não representam a palavra.  

A autora apresentou como sendo os três tipos de erros mais comuns: 

omissão, substituição e distorção, como já foi citado anteriormente. A análise do 

teste é baseada nos aspectos quantitativos, aspectos qualitativos  e qualificadores . 

(Borges, 1986) 

Os aspectos qualitativos é a tabulação dos resultados por número de erros 

por condição de teste (DNC – direita não competitiva, DC – direita competitiva, EC – 

esquerda competitiva e ENC – esquerda não competitiva), calculando assim o SSW 

não corrigido (SSW-S) e SSW corrigido (SSW-C). 

Alem disso,  as análises T, E9, C estão baseadas nos resultados do SSW-C e 

auxilia no estudo do local da lesão em pacientes adultos, e se dividem em cinco 

                                                 
9
 E: Score por orelha 
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categorias: super corrigido, normal, alteração leve, alteração moderada ou alteração 

severa. 

Os aspectos qualitativos envolvem dois processos, as tendências de 

respostas e os qualificadores. 

As tendências de respostas são as que apenas as omissões, as substituições 

e as distorções constituem erros, e não é computado como erro quando a ordem das 

palavras estiver inadequada, sendo chamada de inversão. Assim temos: 

 Inversões: quando as palavras de um item são repetidas fora de 

ordem, desde que não haja mais que um erro por item. Para adultos e crianças com 

mais de oito anos, mais que duas inversões já devem ser valorizadas. 

 Efeito de Ordem: significa errar mais vezes nas duas primeiras 

espondaicas (efeito alto/baixo) ou errar mais nas duas últimas espondaicas (efeito 

baixo/alto) dos itens do teste. 

 Efeito Auditivo: significa errar mais vezes quando o teste é iniciado pela 

orelha direita (efeito alto/baixo) ou pela orelha esquerda (efeito baixo/alto). 

 Padrão de respostas tipo A: ocorre quando detectamos um grande 

número de erros em uma mesma coluna do SSW (coluna B ou F). Em crianças com 

mais de 8 anos e em adultos, duas ou mais inversões deverão ser valorizadas. 

Os qualificadores, para a autora caracterizam um padrão temporal de 

respostas comportamentais como: respostas excessivamente rápidas (< 0,5 seg) 

sugerem pacientes com alterações de memória; respostas lentas (~ 3seg) ou 

excessivamente lentas (> 3 seg) referem-se a pacientes com decodificação fonêmica 

lenta. 
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Já em 1997, Pereira estabeleceu o critério de porcentagem para avaliação 

dos acertos do teste SSW, e valores referentes às tendências de respostas, como 

mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2: Limites de normalidade para as condições DC (direito competitivo), EC (esquerdo 
competitivo) e para os valores de tendências de respostas, segundo Pereira em 1997. 

Faixa Etária DC EC Inversões Efeito Auditivo Efeito de Ordem Padrão Tipo A 

6 anos 70% 55% 5 -8 +6 -4 +10 6 

7 anos 75% 65% 5 -8 +6 -4 +10 6 

8 anos 80% 75% 5 -6 +4 -4 +3 3 

> 9 anos 90% 90% 1 -4 +4 -3 +3 3 

 

Baseada nestas medidas de porcentagem, Pereira, em 1997, descreveu três 

categorias de transtornos de processamento auditivo:  

- Déficit de decodificação ou gnosia auditiva: é o prejuízo na habilidade de 

atribuir significado à informação sensorial auditiva quanto à análise do sistema 

fonêmico da linguagem. A autora acredita que este tipo de comprometimento esteja 

relacionado com os processos de transformação dos inputs em uma forma de 

memória sensorial e presença da dificuldade na transferência de parte dos dados 

para uma memória primária. Inicialmente, ocorre uma dificuldade em lidar com os 

sons dentro da própria palavra (consciência fonológica). No teste SSW, encontra-se 

a presença de efeito de ordem baixo/alto alterado. 

- Déficit de codificação ou gnosia auditiva integrativa: e o prejuízo dos 

processos envolvidos na aquisição de conhecimentos por meio da habilidade de 

integração de informações sensoriais auditivas com outras informações sensoriais. 

No teste SSW surgem alterações qualitativas do tipo perda gradual de memória e/ou 
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integração auditivo/visual. Ainda é possível notar uma dificuldade em direcionar a 

atenção para a orelha direita. 

- Déficit de organização ou gnosia auditiva e seqüencial temporal: é o 

prejuízo nos processos envolvidos na aquisição de conhecimento por meio da 

habilidade de sequencializar eventos sonoros no tempo. A autora acredita que este 

tipo de comprometimento esteja relacionado com alterações da memória 

audioverbal, que é considerada como a organização dos sons de fala em uma 

sequência particular determinada pelas regras de uma língua. O teste SSW 

apresenta um número significativo de inversões. 

 

2.2.7. Versão SSW – Expressões Espondaicas – Machado (1993) 

 

Machado, em 1988, em sua dissertação de mestrado elaborou uma lista de 

espondaicas a partir de observações do uso de expressões coloquiais que ocorriam 

para iniciar, manter ou finalizar um diálogo.  

Como é muito rara a existência de espondeus na língua portuguesa, a autora, 

elaborou essa lista de expressões, a partir da linguagem dos falantes e que se refere 

a um material linguístico fácil. Estas palavras têm como características semânticas a 

dupla informação e acusticamente serem duas sílabas longas, ao mesmo tempo em 

que representam as diversas formas de se expressar nas diferentes regiões 

geográficas e classes sociais do País. 

Para esse estudo, a autora selecionou as 34 expressões coloquiais mais 

frequentes, que com a ajuda de um computador foram combinadas em todas as 
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suas possibilidades e, a partir daí, foram selecionadas as combinações possíveis, 

como pode ser visto no quadro 6. 

 

Quadro 6: Exemplo das expressões corriqueiras usadas na lista de palavras espondaicas 
elaborada por Machado (1996) 

DNC DC  

JÁ VAI  

 ´CE VIU 

 EC ENC 

 

Para a determinação da eficiência deste material, foi realizado um estudo 

piloto, para a obtenção de curvas logoaudiométricas de sujeitos normais, com três 

tipos de sinais de fala: palavras monossilábicas, palavras dissílabas e expressões 

espondaicas. Os resultados mostraram que as palavras monossilábicas, por 

conterem menos informação e menor extensão, necessitam de maiores níveis de 

intensidade para serem reconhecidas, enquanto que os espondaicos, por terem 

dupla informação dada pelos dois monossílabos que os compõem, são reconhecidos 

em níveis menores de intensidade, ficando os dissílabos bastante próximos das 

expressões espondaicas. 

Só em 1993, a autora elaborou sua adaptação do teste SSW em português 

brasileiro, utilizando sua lista de expressões espondaicas formulada em 1988. O 

teste também é composto por 40 itens, com escuta dicótica, com duas palavras 

espondaicas parcialmente sobrepostas, obedecendo o mesmo critério da versão 

original proposta por Katz em 1962. 
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Machado, em 1996, recomenda que o teste seja aplicado a 50 dBNS da 

média aritmética das frequências de 500, 1.000 e 2.000Hz. As instruções ao 

paciente estão gravadas no próprio CD, assim como o treino, para que o paciente 

compreenda a tarefa a ser realizada. As quatro sequências que formam o treino são 

apresentadas na condição de sobreposição, conforme será sua apresentação no 

transcorrer do teste. Vale lembrar que, tanto no treino como no teste propriamente 

dito, não há a presença de frase introdutória. 

Assim como na versão de Borges (1986) alguns sinais gráficos também são 

utilizados para a marcação do desempenho do indivíduo, como:  [●] acerto, [I I] 

erros, sendo que os erros são as omissões e as substituições. 

A análise dos resultados desta versão do SSW é baseada no número de 

erros (análise quantitativa) e no padrão de erros (análise qualitativa), obtendo-se o 

grau de alteração, indicando o acometimento de áreas auditivas e o topo-

diagnóstico. 

Para Machado (1993), a análise dos resultados do teste foram transformados 

da seguinte forma: 

- porcentagem de erros no teste (SSW-B); 

- porcentagem de erros no teste, eliminando os efeitos chamados periféricos, 

isto é, do total bruto subtrai-se a porcentagem de erros do IRF, obtendo-se, assim o 

SSW-C; 

-  média de erros para cada ouvido (OD e OE);   

- média de erros para cada condição (DNC – direita não competitiva, DC – 

direita competitiva, EC – esquerda competitiva e ENC – esquerda não competitiva). 

Todas as médias foram computadas por faixa etária. 
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A autora cita que, para se testar as hipóteses referentes à confiabilidade do 

teste, em que se previa resultados diferentes e dificuldades iguais para crianças 

normais e não normais. Foram utilizados, em uma segunda fase de análise, além do 

total final, dos totais de cada ouvido e de cada condição de apresentação, também 

foram realizados o efeito de ouvido, o efeito de ordem e as reversões, ou seja, os 

chamados vieses de respostas. 

Machado, em 1993, afirma que a importância da análise dos resultados no 

SSW está no fato de que a função auditiva, quando não existem evidencias de 

lesão, pode se apresentar com sinais de imaturidade vistos na análise quantitativa 

dos totais (TO10C) ou como desvios, vistos na análise qualitativa das respostas 

(efeito de ouvido, ordem e reversão). 

A análise interpretativa TOC refere-se ao Total, ao Ouvido e à Condição dos 

resultados do SSW-C e revela respectivamente o envolvimento central nos números 

positivos (leve, moderado ou severo) e periférico nos números negativos 

(supercorrigido). 

A autora, na mesma publicação, afirma que as médias de erros no ouvido 

esquerdo são sempre maiores que no ouvido direito, em todas as faixas etárias, e 

que as diferenças entre as médias de erros dos ouvidos são mais acentuadas entre 

os 5 e 7 anos do que dos 7 aos 11 anos.     

Recomenda que  a interpretação desses vieses seja feita usando critérios de 

significante ou não significante. 

 Efeito de ordem: indica se há dificuldade em dirigir a atenção para um 

dos ouvidos, pois sempre que o item começa em uma orelha e ocorre erro, 

                                                 
10

 O: Score por orelha 
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possivelmente será porque aquela orelha não mantém a atenção mediante as 

dificuldades que a apresentação dicótica proporciona ao sistema auditivo. 

Resultados significativos são quando a diferença for maior ou igual a 5. 

 Efeito de orelha: indica a capacidade de memória imediata da função 

auditiva, já que se houver uma tendência erros um deles deve-se a uma provável 

falha na memorização. Sujeitos normais não erram mais no primeiro ou no segundo 

espondeu, o que sugere que crianças normais não apresentam dificuldades nesse 

aspecto. Resultados significativos são quando a diferença for maior ou igual a 5. 

 Reversão: considera a memória imediata para sequências, vista na 

reprodução correta da ordem de apresentação, primeiro e segundo espondeu. O 

efeito de reversão será significativo sempre que for maior  que 6. 

 Padrão tipo A: refere-se a análise dos oito números cardinais 

(quadro1), quando em uma das colunas correspondentes à condição de 

apresentação competitiva e indica dificuldades de associação símbolo/som e é 

encontrado em crianças com dificuldades acentuadas de leitura e escrita.  

 

2.2.8. Critérios de análise propostos por Bellis e Ferre (1999) 

 

Para Bellis e Ferre (1999) os transtornos de processamento auditivo central 

devem ser vistos como uma entidade multidimensional com implicações sobre os 

aspectos educacionais, psicossociais e de comunicação para os quais o diagnóstico 

diferencial não somente é possível, mas também essencial para que se tenha um 

entendimento de seu impacto e o desenvolvimento de planos, de intervenções mais 

eficazes e mais específicas ao tipo de déficit apresentado. 



 

 

36 

Com este princípio em mente, as autoras citadas recomendam uma 

abordagem cuidadosa para testar o processamento auditivo e interpretar os 

resultados obtidos no testes. Nesta abordagem inclusiva, existe a necessidade de 

entender as bases subliminares das dificuldades dos pacientes. Esta abordagem 

necessita de um modelo de integração que incorpore tanto a análise acústica do 

sinal quanto os processos cognitivos superiores, mas que não se limite à linguagem, 

à atenção, e à memória.  

As mesmas autoras afirmam que é importante manter uma abordagem 

multidimensional para a avaliação dos transtornos do processamento auditivo. 

Ressaltando que esta abordagem vai servir para iluminar a significativa contribuição 

da avaliação auditiva central para a avaliação multidisciplinar. 

A interpretação da avaliação auditiva central requer uma compreensão das 

habilidades auditivas e esta tarefa exige que os instrumentos utilizados para avaliar 

essas habilidades sejam os mais confiáveis possíveis, para que seu uso clínico não 

apresente validade questionável, não perca a confiabilidade no teste/reteste e não 

apresente dados normativos inadequados. (Momenshon-Santos, et. al.,2005) 

Segundo Bellis (1996) a simples identificação da presença de um transtorno 

não é o suficiente, este transtorno deve ser qualificado de tal modo que um 

programa de intervenção e de educação possa ocorrer. 

Chermak (2002) ressalta que o TPA(C) não é um rótulo de uma entidade 

única, mas a descrição de déficits funcionais. É um grupo complexo e heterogêneo 

de déficits específicos da audição que, em geral, estão associados a problemas de 

“escuta” e de aprendizagem.  
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Bellis e Ferre (1999) ao interpretarem os resultados do SSW de uma criança, 

analisam os erros do ponto de vista fonêmicos e semântico, além de analisarem os 

números de erros por condição de escuta. O estudo dos qualificadores e dos vieses 

de erros, também é levado em conta. Esse conjunto de dados permite ao 

examinador qualificar melhor, ao invés de só quantificar, o desempenho de uma 

paciente sob avaliação. As autoras recomendam que seja analisados os erros por 

omissão, e que sejam qualificadas as substituições que podem ser de natureza 

fonêmica - [vela] por [bela] ou semântica - [caldo] por [molho]. 

As mesmas autoras propõem um modelo de categorização dos transtornos do 

processamento auditivo, em que subperfis dos transtornos do processamento 

auditivo são relacionados com os mecanismos da função auditiva.  

Este modelo proposto por Bellis (2010) consiste em três subperfis primários e 

dois secundários (Tabela 3 e 4). 
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Tabela 3: Características dos subperfis primários  de TPAC. 

Perfil Região da disfunção Achados nos exames 
dos TPAC 

Sequela associada 

Déficit de 
decodificação 

auditiva 

Córtex 
auditivo 

primário (esquerdo) 
 

Déficit bilateral nos 
teste dicóticos de fala; 

déficit bilateral nas 
tarefas de fala 

monoaurais de baixa 
redundância 

 

Dificuldades para soletrar; 
para ouvir em presença de 
ruído; fechamento auditivo; 

habilidades ruins para 
analise dos sons. 

 

Déficit de 
prosódia 

 

Córtex auditivo não 
primário (direito) e 
áreas associadas 

Déficit na orelha 
esquerda nas tarefas 

dicóticas de fala; déficit 
nas tarefas de padrão 

temporal tanto na 
condição verbal como 

não verbal. 
 

Dificuldade para soletrar; 
para julgar a intenção 
comunicativa  e usar a 

prosódia;  para fala 
monótica; para cálculos 

matemáticos. 

Déficit de 
integração 

 

Corpo caloso 
 

Déficit na orelha 
esquerda nas tarefas 
dicóticas para fala;  

déficit nas tarefas de 
padrão temporal na 

condição verbal. 

Dificuldade para associar a 
prosódia com o conteúdo 
linguistico; habilidade ruim 
para fala em presença de 
ruído; déficits fonológicos; 

coordenação binaural ruim; 
dificuldade com qualquer 

tarefa que requeira 
integração inter hemisférica. 

 

 

Tabela 4: Características dos sub-perfis secundários  de TPAC 

Perfil Região da disfunção Achados nos exames 
dos TPAC 

Seqüela associada 

Déficit auditivo 
associação 

Córtex esquerdo 
associativo 

Déficit bilateral nos 
testes de fala Dicóticas 

Déficits de linguagem 
receptiva, incluindo 
semântica e sintaxe; 

dificuldade para 
compreender a informação à 

medida que cresce a 
complexidade lingüística; 

compreensão de leitura ruim. 
 

Déficit de 
organização de 

resposta 
 

Transmissão temporal 
para frontal e/ou 
sistema eferente. 

 
 

Déficit em qualquer 
tarefa que exija relato 
de mais do que dois 

elementos; pode 
apresentar reflexos 

acústicos elevados ou 
ausentes. 

Audição em ruído ruim; 
habilidades de organização 

ruins; dificuldades de 
planejamento motor; 

dificuldades com linguagem 
expressiva e com resgate 
das palavras; dificuldade 

para seguir um pensamento 
e para tarefas de 

seqüenciarão. 
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2.3. Validação e confiabilidade  

 

Fundamentalmente, um teste é considerado válido se mede o que foi 

proposto para medir. Existem quatro tipos de validades que podem ser medidas.  

 Preditivo é a capacidade de um instrumento de teste em estimar um 

determinado tipo de comportamento, mede quão bem o teste se correlaciona com 

um critério de validação externa.  

 De conteúdo: a relação entre o comportamento dos sujeitos e do 

conteúdo de um teste. 

 De construção: a capacidade real do teste para medir o real resumo da 

percepção da fala e o grau de correlação entre a medida individual e a medida 

global. 

 E, por último,  saber se um teste mede o que se propôs a medir. 

Ao falar de confiabilidade, Mendell e Danhauer (1997) afirmam que a mesma 

diz respeito a medida em que os padrões são reproduzidos pela mesma pessoa 

usando as mesmas medidas, ou ainda pela mesma pessoa usando diferentes 

medidas, ou por pessoas que usam a mesma medida sem a interferência de erro. 

Baran e Musiek (1995) afirmaram que o objetivo da avaliação auditiva central 

é a identificação daqueles pacientes que apresentam distúrbios de processamento 

auditivo e a exclusão adequada dos pacientes sem distúrbios auditivos centrais. 

A sensibilidade ou taxa de identificação correta, refere-se à porcentagem de 

pacientes com determinada condição ou patologia que o teste identifica 

corretamente como apresentando a condição ou a patologia. Por exemplo: se um 

teste é especificamente destinado a identificar disfunção de tronco encefálico, então 
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a medida de sensibilidade deve indicar quantos pacientes com esse tipo de 

comprometimento desempenharam de forma alterada esse teste. 

Outra medida importante é a taxa de especificidade ou taxa correta de 

rejeição que se refere à porcentagem de pacientes sem a patologia para a qual o 

teste foi desenvolvido que desempenharam normalmente ou pelo menos de forma 

diferente da população alvo do teste. 

Os melhores testes são aqueles que apresentam ambas as medidas altas. 

Porém para a maioria dos testes existe um equilíbrio entre as duas medidas. 

Os mesmos autores afirmam que os testes comportamentais da avaliação 

auditiva central apresentam sensibilidade ou taxa de identificação correta, mas 

frequentemente não há informações sobre a especificidade dos testes utilizados 

nessas pesquisas.  

Bellis em 1996 relatou que a medida que a sensibilidade de um instrumento 

aumenta, decresce sua especificidade e vice-versa. Quanto mais sensível é um 

instrumento, maior a probabilidade de levantar alarmes falsos. Por outro lado, 

quanto mais específico for o instrumento, maior é a probabilidade de ocorrer 

resultado falso-negativo.  

Para Cronbach em 1996,  a inadequação da aplicabilidade de um teste ocorre 

devido a: escolha inadequada de testes, aplicação falha e interpretações insensíveis 

às limitações dos resultados. O usuário, ao selecionar ou interpretar um teste, deve 

conhecer os propósitos da avaliação e suas prováveis conseqüências; tendo sempre 

em mente os procedimentos necessários para facilitar a efetividade e para reduzir a 

tendenciosidade no uso do teste. 

Mendel e Danhauer em 1997 descreveram alguns fatores que devem ser 

considerados durante a execução de um teste. Informações com respeito ao formato 
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das respostas, método de pontuação, uso de formas alternativas do teste, tempo 

necessário para administração do teste e variabilidade metodológica, são 

importantes para a devida conclusão do teste, conforme descrito abaixo: 

 Formato de Respostas: a variedade de respostas dos testes usados na 

avaliação da percepção da fala pode ser dividida em dois tipo de formatos: conjunto 

aberto (open-set) ou forma de resposta livre, no qual o estímulo é dado sem 

qualquer alternativa específica de resposta; conjunto fechado (closed-set) ou teste 

de múltipla escolha, em que o estímulo é apresentado entre um limitado número de 

alternativas de respostas, e é esperado que o ouvinte selecione uma das respostas 

dadas. 

 Critério de Análise de Resposta: podem ser utilizadas várias escalas de 

valores disponíveis e o valor da informação obtida depende do tipo e do objetivo do 

teste utilizado. Entretanto, alguns aspectos são relevantes no momento da 

pontuação, como, por exemplo, a precisão da percepção do examinador para com 

as respostas do paciente. Esta precisão pode ser influenciada por erros na produção 

da fala dos pacientes, por perda auditiva que o examinador possa apresentar que o 

leve a fazer discriminação inapropriada das respostas e até mesmo quando o 

examinador e paciente não partilham da mesma língua ou dialeto. 

 Formas Alternativas de um Teste: em alguns pacientes, os testes de 

percepção de fala são aplicados várias vezes, em um curto espaço de tempo; sendo 

assim, pode acontecer o aprendizado do teste nestes pacientes. Para que isto não 

aconteça, várias formas alternativas de testes de percepção de fala são necessárias, 

visando que a contagem das respostas não reflita a habilidade do indivíduo em 

relembrar o estímulo, mas sim a percepção verdadeira.  
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 Tempo de Aplicação de um Teste: muitos testes requerem um 

considerável tempo para a apresentação do estímulo. O tempo necessário para a 

administração do teste é em função do número de estímulos apresentados, sua 

extensão, o tempo entre os estímulos, a quantidade de tempo que o paciente requer 

para responder cada item, dificuldade do estímulo, fadiga do paciente (por exemplo, 

em uma bateria de testes) e frustração por não entender alguns itens do teste. 

 Variabilidade Metodológica na Aplicação do Teste: vários fatores 

metodológicos importantes na avaliação dos testes de percepção da fala devem ser 

considerados cuidadosamente. Dado que a construção e padronização apropriadas 

do teste tenham sido estabelecidas, é somente por meio de cuidadoso controle na 

metodologia da execução do teste que os resultados podem ser precisos. Alguns 

pontos importantes interferem na variabilidade metodológica: familiaridade do 

estímulo, uso de frase introdutória – “repita a palavra… ou preste atenção …” são 

utilizadas para preparar o ouvinte para a chegada do estímulo, intensidade de 

apresentação do estímulo; apresentação do teste parcial ou por inteiro; uso de ruído 

competitivo ou fala competitiva; calibração do equipamento. 

Sensibilidade ou taxa de identificação correta refere-se à porcentagem de 

pacientes com determinada condição ou patologia, que o teste identifica 

corretamente como apresentando a condição ou a patologia. A especificidade ou 

taxa correta de rejeição refere-se à porcentagem de indivíduos sem a condição ou a 

patologia para a qual o teste foi desenvolvido, que tiveram desempenho normal ou 

pelo menos de forma diferente da população-alvo. Baran e Musiek (2001). 

Cacace e McFarland em 2005 seguindo a lógica que os transtornos do 

processamento auditivo deveriam ser diferenciados por habilidades cognitivas, 

conhecimento prévio de linguagem e/ou disfunções na  especificidade, afirmam que 
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o transtorno de processamento auditivo como uma disfunção perceptual da 

modalidade especifica não se deve a perda auditiva periférica.  

Segundo os mesmos autores, embora livros, reuniões, conferências e 

consensos tenham sido realizados, até esta data, não conseguiram alcançar o 

estágio do conhecimento do desenvolvimento para os transtornos do processamento 

auditivo. 

A questão do recorte unimodal, que considera como distúrbio de 

processamento auditivo (central) os resultados de testes auditivos isolados, é um 

perigo. Cacace e McFarland (2005) propõem que a análise da modalidade 

específica pode ser uma abordagem que torne as questões do diagnóstico do 

DPA(C) mais significativas.   

Em 2009, os mesmos autores afirmam que existem dois métodos  

básicos para determinar a especificidade: o primeiro trabalha com uma 

abordagem experimental e o segundo examina os padrões de intercorrelação 

entre os estes em diversas modalidades. Comentam ainda que os testes 

atuais, disponíveis para a avaliação do processamento auditivo, são criticados 

com base na sua falta de espeficifidade. Este problema existe porque nenhum 

dos testes tem sido devidamente validado. O processo de validação deve 

envolver um processo continuo de valorização da hipótese sobre o que é 

medido nesses testes.  
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3. MÉTODO 

 

A. Tipo de estudo 

O presente estudo é do tipo quantitativo, prospectivo e transversal. 

 

B. Preceitos éticos 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa pelo protocolo de 

número 073/2010 (anexo I) e todos os responsáveis pelos participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Informado (anexo II).   

 

C. Caracterização da amostra 

Foram convidadas a participar deste estudo 189 crianças, entre sete e oito 

anos. Todos os pais receberam uma via da carta de consentimento livre e 

esclarecido e de um questionário (anexo III). Dos 189 materiais enviados, 153 

documentos foram devolvidos devidamente preenchidos pelos pais.  

A amostra deste estudo foi constituída por 51 crianças de sete anos de idade 

regularmente matriculadas em escola pública. A seleção da amostra foi baseada nos 

seguintes critérios de inclusão:, apresentar audição periférica dentro dos padrões de 

normalidade, não apresentar queixas acadêmicas; neurológicas, psicológicas, 

fonoaudiológicas; otorrinolaringológicas e/ou audiológicas; apresentar autorização 

dos pais/cuidadores para participação da criança no estudo ( figura 2).   

Os critérios de exclusão utilizados foram: 

 presença de alterações da orelha média (OM); 

 história de antecedentes familiares com problemas de audição; 

 dificuldades de aprendizagem; 
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Figura 2: Fluxograma da seleção das crianças que participaram da pesquisa. 

 

D. Procedimentos 

 Etapa pré coleta de dados 

Esta etapa foi marcada pelos agendamentos de reuniões com as autoridades 

da educação do município de Jundiaí, estado de São Paulo. Em primeiro lugar, o 

projeto foi apresentado ao secretário de educação do município de Jundiaí para 

solicitar sua autorização. Após a autorização ter sido obtida foi marcada uma reunião 

com a coordenadora de educação do município para a organização operacional do 

projeto.  

De posse da autorização da Secretaria Municipal de Educação da cidade, da 

elaboração do plano operacional com a Coordenadoria de Educação do município, a 

pesquisadora agendou reunião  com o diretor da unidade de ensino selecionada 

pela coordenadora.  

Nesta reunião a pesquisadora apresentou o projeto, seu plano de trabalho 

dentro da escola, a forma como o estudo seria conduzido e se comprometeu a 

Questionários entregues 
n= 189 

Devolvidos 
n= 153  

Não devolvidos 
n= 36  

Excluídos 
n= 91 

Incluídos  
n= 62  

Avaliados  
n= 51 

Excluídos por alterações 
auditivas (cerúmen ou 
alterações de orelha média) 
n= 9 
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apresentar os resultados para posterior encaminhamento das crianças segundo 

suas necessidades. 

 Etapa da coleta de dados 

Todas as crianças de sete anos da escola selecionada foram submetidas a: 

1. questionário para os pais (anexo III) 

2. otoscopia para verificação das condições técnicas do meato acústico 

externo com otoscópio marca Heine. 

3. avaliação audiológica básica  toda a avaliação audiológica foi realizada 

em cabina acústica, em sala silenciosa (35 a 45dB(A) ), e sob fones supra-aurais; as 

avaliações foram realizadas com audiômetro de dois canais, de marca Madsen 

modelo Midimate 622, equipado com fones TDH 39 e calibrado conforme padrão 

proposto pela ISO 8253-1 (1989), em 03 de dezembro de 2009, de acordo com a 

Portaria nº 19 de 09/04/1998. Esta avaliação foi constituída dos seguintes 

procedimentos: 

 audiometria tonal liminar com fones supra-aurais, realizada em 

cabina acústica, pesquisando-se o limiar de audibilidade para as 

frequências de 250 a 8000 Hz. Foram classificadas como ouvintes 

normais, as crianças que apresentaram média tonal de 500,1000, 

2000 e 4000 Hz igual ou menor que 15 dB (Northern e Downs; 

1991); 

 Limiar de reconhecimento de fala - L.R.F. ; 

 Índice de reconhecimento de fala – I.R.F., realizado a 40 dB NS da 

média tonal das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz, na condição 

monoaural, com lista de palavras gravada no CD Processamento 

Auditivo Central – Manual de Avaliação (anexo IV); 
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 Medida da imitância acústica – timpanometria e pesquisa do limiar 

do reflexo acústico contralateral, nas frequências de 500, 1000 e 

2000 Hz. Estas medidas foram realizadas com o uso do 

imitanciômetro da marca Interacoustics, modelo AZ7, calibrado em 

03 de Dezembro de 2009 de acordo com a Portaria nº 19 de 

09/04/1998. 

4. Avaliação do desempenho das crianças para o teste dicótico de 

dissílabos alternados (SSW), na versão Borges (1986) - faixa 6 do CD vol.2; Pereira 

1997 -  (anexo V) e na versão de Machado (1993) - Faixa 1 do CD Machado 1996 

(anexo VI). 

Tanto o SSW, versão Borges (1986) como a versão Machado (1993) foram 

aplicadas por meio de um reprodutor de compact disc de uso individual com saída 

estéreo marca Phillips, em uma intensidade de 50 dB acima da média dos limiares 

tonais das frequências de fala (500, 1000 e 2000 Hz). 

Neste procedimento, as crianças foram solicitadas a repetir os quatro 

estímulos verbais que são apresentados em duas diferentes condições de escuta: 

competitiva (direita competitiva - DC e esquerda competitiva - EC) e não competitiva 

(direita não competitiva - DNC e esquerda não competitiva ENC) (figura 3).  
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Figura 3: Representação da realização do teste e do formato de resposta no SSW. 

 

E. Critérios de análise : 

1. Os resultados foram analisados segundo o número de erros cometidos 

pelas crianças para cada condição de apresentação das palavras, a saber: DNC, 

DC, EC, ENC.   

2. Comparação dos resultados obtidos neste estudo com os valores de 

corte sugeridos por Katz (1998), Machado (1993) e Borges (1997). (quadro 7). 

 

Quadro 7: Valores dos números de erros por coluna para crianças de sete anos de idade 

 DNC DC EC ENC 

Katz, 1998 2 7 12 2 

Machado, 1993 2 7 12 2 

Borges, 1997 2 7 12 2 

 

3. Análise descritiva do tipo de erros – omissões, substituições e 

reversões cometidas pelas crianças em cada condição de teste: competitiva (DC e 

EC) e não competitiva (DNC e ENC). Os valores foram apresentados na forma de 

média, desvio-padrão e mediana, conforme preconizado na versão original do teste. 
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4. Comparação dos resultados obtidos neste estudo com os valores de 

corte sugeridos por Katz (1998), Borges (1997), Machado (1993), para avaliação 

qualitativa, que podem interferir na interpretação do teste, tais como: efeito de 

ordem, efeito de orelha, reversões e padrão tipo A. (quadro 8) 

 

Quadro 8: Valores dos vieses para crianças de sete anos de idade 

 
Efeito de 

Ordem 

Efeito de 

Orelha 
Reversões Tipo A 

Machado, 1993 -3 +8 -6 +1 4 6 

Borges, 1997 -8 +6 -4 +10 5 6 

Katz, 1998 -3 +8 -6 +1 4 6 

 

F. Análise estatística 

Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva, em valores 

absolutos de ocorrência, calculando-se média, desvio-padrão e mediana. 

Foi definido para este trabalho um nível de significância de 0,05 (5%). Todos 

os intervalos de confiança construídos ao longo do trabalho, foram construídos com 

95% de confiança estatística. 

Foram utilizados testes e técnicas estatísticas não paramétricas, porque as 

condições (suposições) para a utilização de técnicas e testes paramétricos, como a 

normalidade (teste de Anderson-Darling, gráfico de distribuição de normalidade, 

sigla AD) e homocedasticidade (homogeneidade das variâncias, teste de Levene), 

não foram encontradas (principalmente a normalidade) neste conjunto de dados. 
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As análises foram iniciadas com a comparação dos resultados entre os dados 

coletados com a aplicação do SSW  versão Borges e versão Machado. Esta 

comparação foi feita para Soma de Erros, Porcentagem de Acerto e Demais 

Variáveis (Inversões, Omissões e Substituições). Nestas analise foi utilizado  o teste 

de Wilcoxon, pois os dados são pareados.  
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4. RESULTADOS  

 

O presente estudo avaliou 51 crianças de sete anos da rede pública de 

ensino, sendo 24 do sexo feminino e 27 do sexo masculino ver tabela 5. 

 

Tabela 5: Número de crianças agrupadas a partir das variáveis idade e sexo (n=51) 

 FEMININO MASCULINO 

7 ANOS 24 27 

 

Os resultados da avaliação audiológica estão descritos no anexo VII, e na 

figura 4 são apresentadas a média dos limiares tonais para cada uma das 

frequências.  

 

 

Figura 4: Distribuição dos valores médios da Audiometria Tonal, por via aérea, por freqüência 
e por orelha, das crianças avaliadas neste estudo (n=51). 

 

Analisando os dados da figura 3 vimos que os valores médios das 

freqüências avaliadas não ultrapassam os limites de normalidade proposto Northern 

e Downs (1991).  
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Com relação aos dados da logoaudiometria, L.R.F. e I.R.F. não foram 

encontradas alterações (anexo VII), ou seja, valores de IRF inferiores a 90% em 

ambas as orelhas (Northern e Downs, 1991). 

Ao analisar os resultados da timpanometria verificamos que todas as crianças 

apresentaram curva timpanométrica tipo A em ambas as orelhas. Na pesquisa dos 

limiares do reflexo acústico do músculo estapédio contralateral aferente os 

resultados foram presentes e em níveis normais de intensidade (anexo VIII) . 

 

4.1. Resultados da análise quantitativa dos números de erros para 

cada etapa do SSW para as duas versões 

 

Os resultados obtidos para o teste SSW em crianças de sete anos serão 

apresentados em forma de tabelas, o material proposto por Borges (1986) está 

descrito no quadro 9 e os resultados do material proposto por Machado (1993) estão 

descritos no quadro 10.  
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Quadro 9: Número de erros apresentados para indivíduos com sete anos de idade em cada 
etapa do teste – versão Borges (1986) 

Borges 

Individuo Sexo DNC DC EC ENC Total 

1 M 2 10 11 4 27 

2 M 1 5 3 2 11 

3 F 1 7 6 1 15 

4 M 2 8 21 3 34 

5 F 3 4 8 2 17 

6 F 3 14 10 2 29 

7 M 2 12 3 1 18 

8 F 8 8 11 9 36 

9 M 0 4 7 1 12 

10 M 7 18 33 6 64 

11 M 1 6 1 0 8 

12 F 4 9 11 0 24 

13 M 3 6 4 2 15 

14 F 1 9 2 1 13 

15 F 10 26 20 12 68 

16 M 2 4 3 3 12 

17 M 5 9 8 6 28 

18 F 2 8 13 4 27 

19 F 2 13 7 4 26 

20 F 3 22 25 2 52 

21 M 7 19 25 5 56 

22 F 2 4 8 2 16 

23 F 5 7 20 16 48 

24 M 2 8 3 2 15 

25 M 1 0 7 4 12 

26 M 1 7 21 2 31 

27 M 4 6 8 2 20 

28 M 4 4 7 2 17 

29 F 3 5 7 4 19 

30 M 7 14 29 4 54 

31 F 3 7 6 1 17 

32 F 6 7 12 2 27 

33 F 2 4 10 6 22 

34 F 8 11 14 4 37 

35 M 4 3 4 4 15 

36 M 8 13 18 6 45 

37 F 5 7 8 2 22 

38 M 2 6 2 1 11 

39 M 0 3 4 0 7 

40 M 1 8 10 3 22 

41 F 3 12 22 5 42 

42 M 3 6 17 6 32 

43 F 5 9 13 4 31 

44 F 1 3 1 0 5 

45 M 1 8 12 0 21 

46 F 2 4 4 1 11 

47 F 3 2 4 1 10 

48 M 6 19 15 5 45 

49 M 6 9 5 2 22 

50 M 5 8 15 3 31 

51 F 3 7 7 3 20 
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Quadro 10: Número de erros apresentados para indivíduos com sete anos de idade em cada 
etapa do teste – versão Machado (1993) 

Machado 

Individuo Sexo DNC DC EC ENC Total 

1 M 0 3 4 5 12 

2 M 0 0 0 2 2 

3 F 1 3 1 0 5 

4 M 3 4 5 0 12 

5 F 0 0 2 0 2 

6 F 1 2 0 0 3 

7 M 0 0 1 2 3 

8 F 0 2 3 1 6 

9 M 1 0 3 1 5 

10 M 4 3 12 3 22 

11 M 0 0 0 0 0 

12 F 0 1 1 0 2 

13 M 0 0 3 3 6 

14 F 0 0 0 0 0 

15 F 1 4 6 4 15 

16 M 0 0 0 0 0 

17 M 0 1 0 1 2 

18 F 3 4 3 3 13 

19 F 0 1 0 1 2 

20 F 2 5 8 5 20 

21 M 2 8 7 2 19 

22 F 0 0 1 2 3 

23 F 2 3 14 9 28 

24 M 0 2 0 2 4 

25 M 1 1 0 0 2 

26 M 0 0 1 2 3 

27 M 0 0 0 0 0 

28 M 0 0 0 0 0 

29 F 0 0 4 3 7 

30 M 2 4 6 4 16 

31 F 0 1 2 2 5 

32 F 0 0 1 1 2 

33 F 0 0 1 2 3 

34 F 0 0 4 5 9 

35 M 0 0 2 2 4 

36 M 0 2 4 1 7 

37 F 0 1 1 1 3 

38 M 0 0 1 0 1 

39 M 0 0 1 0 1 

40 M 0 0 2 1 3 

41 F 0 1 2 1 4 

42 M 2 2 4 2 10 

43 F 1 3 4 4 12 

44 F 0 0 0 1 1 

45 M 2 2 3 2 9 

46 F 0 0 1 0 1 

47 F 1 3 2 2 8 

48 M 0 0 1 1 2 

49 M 0 1 2 1 4 

50 M 1 1 5 2 9 

51 F 0 1 0 3 4 
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As figuras seguintes comparam através de um histograma com uma curva de 

Gauss a soma de erros por condição de escuta e os valores percentuais dos acertos 

também em cada uma das condições de escuta. 

 

 

Figura 5: Histograma com Curva de Gauss para Soma de Erros em SSW Borges 

 

 

Figura 6: Histograma com Curva de Gauss para Porcentagem de Acerto em SSW Borges 
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Figura 7: Histograma com Curva de Gauss para Soma de Erros em SSW Machado 

 

 
Figura 8: Histograma com Curva de Gauss para Porcentagem de Acerto em SSW Machado 
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A tabela 6 compara a média, a mediana, o desvio padrão, os quartis (Q1 e 

Q3) e o intervalo de confiança (IC) a partir do número de erros por condição para 

cada uma das versões do SSW. 

 

Tabela 6: Comparação das versões SSW Borges (1986) e Machado (1993) para soma de erros 
em cada condição 

Soma de Erros Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Borges 3,43 3,0 2,36 2,0 5,0 51 0,65 

<0,001 
Machado 0,59 0,0 0,98 0,0 1,0 51 0,27 

DC 
Borges 8,47 7,0 5,21 5,0 9,5 51 1,43 

<0,001 
Machado 1,35 1,0 1,72 0,0 2,0 51 0,47 

EC 
Borges 10,69 8,0 7,62 4,5 14,5 51 2,09 

<0,001 
Machado 2,51 2,0 2,95 0,5 4,0 51 0,81 

ENC 
Borges 3,27 2,0 2,96 1,5 4,0 51 0,81 

<0,001 
Machado 1,75 1,0 1,78 0,0 2,0 51 0,49 

 

Os dados analisados mostraram  que existe diferença estatística entre o SSW 

versão Borges (1986) e o SSW versão Machado (1993) para todas as condições e 

que em todas elas o número de erros da versão SSW Borges foi maior do que na 

versão de Machado, como mostra a figura 7. Segundo proposto por Katz 1998, o 

número de erros considerado como valor de corte é o resultado da média mais um 

desvio-padrão.  Isto significa que os números de erros considerados adequado às 

crianças de 7 anos para a versão Borges e para a versão Machado são diferentes 

dos apresentados  nos textos originais (Tabela 7)  

 

Tabela 7: Valores do número de erros propostos nas versões originais para as diferentes 
condições de escuta e os valores obtidos neste estudo. 

 DNC DC EC ENC 

Versão Katz (1998) 2 7 12 2 

Versão Borges (1986) 2 7 12 2 

Versão Machado (1993) 2 7 12 2 

Resultados deste estudo para versão Borges 5 14 18 7 

Resultados deste estudo para versão Machado 2 3 6 4 
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Figura 9: Média do número de erros por condição para as versões Borges (1986) e Machado 

(1993) 

 

A tabela a seguir mostra a quantidade de resultados para os indivíduos dessa 
pesquisa levando em consideração os valores percentuais de DC e EC propostos 
por  Pereira em 1997 para as duas versões do teste SSW aplicadas.  

 

Tabela 8: Comparação das versões SSW Borges (1986) e Machado (1983) para porcentagem de 
acertos segundo Pereira (2005) 

Porcentagem 
de Acerto 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Borges 91,4% 92,5% 5,9% 87,5% 95,0% 51 1,6% 

<0,001 
Machado 98,5% 100% 2,5% 97,5% 100% 51 0,7% 

DC 
Borges 78,8% 82,5% 13,0% 76,3% 87,5% 51 3,6% 

<0,001 
Machado 96,6% 97,5% 4,3% 95,0% 100% 51 1,2% 

EC 
Borges 73,3% 80,0% 19,1% 63,8% 88,8% 51 5,2% 

<0,001 
Machado 93,7% 95,0% 7,4% 90,0% 98,8% 51 2,0% 

ENC 
Borges 91,8% 95,0% 7,4% 90,0% 96,3% 51 2,0% 

<0,001 
Machado 95,6% 97,5% 4,4% 95,0% 100% 51 1,2% 

 

Verificamos que novamente existe diferença estatisticamente significante 

entre os testes e em todas as condições o resultado do SSW Machado foi melhor do 

que na versão de Borges.  
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Figura 10: Comparação das médias dos valores percentuais para cada uma das condições em 

cada uma das versões do SSW 

 

No Brasil, Pereira (2005) propôs a análise da porcentagem de acertos para as 

condições DC e EC como parâmetros para a interpretação dos resultados do teste 

SSW versão Borges. Na Tabela 9 pode-se observar os valores propostos por 

Pereira e os valores encontrados neste estudo. 

 

Tabela 9: Valores propostos por Pereira (2005) e os valores encontrados neste estudo. 

 DC EC 

Valores propostos por Pereira 75% 65% 

Valores encontrados neste estudo 78,8% ±13% 73,3%±19,1 

 

As figuras a seguir mostram a distribuição de normalidade para as duas 

versões do teste SSW tanto em soma de erros por condição como na porcentagem 

de acertos. 
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Figura 11: Distribuição de normalidade tanto para a soma de erros como para os valores 

percentuais – SSW versão Borges (1986) 

 

 
Figura 12: Distribuição de normalidade tanto para a soma de erros como para os valores 

percentuais – SSW versão Machado (1993) 
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As figuras a seguir mostram a número de erros de cada indivíduo para cada 

condição nas duas versões do teste SSW.  

 

 
Figura 13: Valores de erros para cada individuo na condição DNC para as duas versões do 

teste SSW. 

 

 
Figura 14: Valores de erros para cada individuo na condição DC para as duas versões do teste 

SSW. 
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Figura 15: Valores de erros para cada individuo na condição EC para as duas versões do teste 

SSW. 
 

 
Figura 16: Valores de erros para cada individuo na condição ENC para as duas versões do 

teste SSW. 
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Figura 17: Valores totais de erros para cada individuo para as duas versões do teste SSW. 

 

Os dados a seguir mostram os números de erros e valores percentuais de 

acertos para a versão de Borges para o teste SSW comparado com o gênero dos 

indivíduos pesquisados. 

 

Tabela 10: Análise descritiva da variável gênero para o número de erros do SSW versão 
Borges (1986) em valores de porcentagem de erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Fem 3,67 3,0 2,35 2,0 5,0 24 0,94 

0,385 
Masc 3,22 2,0 2,39 1,0 5,0 27 0,90 

DC 
Fem 8,71 7,0 5,66 4,8 9,5 24 2,26 

0,864 
Masc 8,26 8,0 4,86 5,5 9,5 27 1,83 

EC 
Fem 10,38 9,0 6,23 6,8 13,0 24 2,49 

0,741 
Masc 10,96 8,0 8,79 4,0 16,0 27 3,32 

ENC 
Fem 3,67 2,0 3,83 1,0 4,0 24 1,53 

0,947 
Masc 2,93 3,0 1,90 2,0 4,0 27 0,72 
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Figura 18: Comparação entre os gêneros para o número de erros para cada condição do teste 

SSW versão Borges (1986) 

 

Tabela 11: Análise descritiva da variável gênero para o número de acertos do SSW versão 
Borges (1986) em valores de porcentagem de erros para cada condição de escuta. 

Porc. Acerto 
(Borges) 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Fem 90,8% 92,5% 5,9% 87,5% 95,0% 24 2,4% 

0,385 
Masc 91,9% 95,0% 6,0% 87,5% 97,5% 27 2,3% 

DC 
Fem 78,2% 82,5% 14,2% 76,3% 88,1% 24 5,7% 

0,864 
Masc 79,4% 80,0% 12,2% 76,3% 86,3% 27 4,6% 

EC 
Fem 74,1% 77,5% 15,6% 67,5% 83,1% 24 6,2% 

0,741 
Masc 72,6% 80,0% 22,0% 60,0% 90,0% 27 8,3% 

ENC 
Fem 90,8% 95,0% 9,6% 90,0% 97,5% 24 3,8% 

0,947 
Masc 92,7% 92,5% 4,7% 90,0% 95,0% 27 1,8% 

 

 
Figura 19: Comparação entre os sexos para o número de erros para cada condição do teste 

SSW versão Borges (1986) 
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Os próximos dados mostram os números de erros e valores percentuais de 

acertos para a versão de Machado para o teste SSW comparando com o gênero dos 

indivíduos pesquisados. 

 

Tabela 12: Análise descritiva da variável gênero para o número de erros do SSW versão 
Machado (1993) em valores de porcentagem de erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Fem 0,50 0,0 0,83 0,0 1,0 24 0,33 

0,804 
Masc 0,67 0,0 1,11 0,0 1,0 27 0,42 

DC 
Fem 1,46 1,0 1,56 0,0 3,0 24 0,62 

0,392 
Masc 1,26 0,0 1,87 0,0 2,0 27 0,71 

EC 
Fem 2,54 1,5 3,16 1,0 3,3 24 1,27 

0,977 
Masc 2,48 2,0 2,81 0,0 4,0 27 1,06 

ENC 
Fem 2,08 1,5 2,17 0,8 3,0 24 0,87 

0,405 
Masc 1,44 1,0 1,31 0,0 2,0 27 0,49 

 

 
Figura 20: Comparação entre os gêneros para o número de erros para cada condição do teste 

SSW versão Borges (1986) 
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Tabela 13: Análise descritiva da variável gênero para o número de acertos do SSW versão 
Machado (1993) em valores de porcentagem de erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Fem 98,8% 100% 2,1% 97,5% 100% 24 0,8% 

0,804 
Masc 98,3% 100% 2,8% 97,5% 100% 27 1,0% 

DC 
Fem 96,4% 97,5% 3,9% 92,5% 100% 24 1,6% 

0,392 
Masc 96,9% 100% 4,7% 95,0% 100% 27 1,8% 

EC 
Fem 93,6% 96,3% 7,9% 91,9% 97,5% 24 3,2% 

0,977 
Masc 93,8% 95,0% 7,0% 90,0% 100% 27 2,6% 

ENC 
Fem 94,8% 96,3% 5,4% 92,5% 98,1% 24 2,2% 

0,405 
Masc 96,4% 97,5% 3,3% 95,0% 100% 27 1,2% 

 

 

Figura 21: Comparação entre os gêneros para os valores percentuais de acertos para cada 
condição do SSW versão Machado (1993) 

 

A partir destes resultados concluímos que embora existam diferenças entre 

os sexos para todas as variáveis em ambas as versões dos testes, as mesmas não 

podem ser consideradas estatisticamente significantes. 
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Tabela 14: Análise descritiva da variável orelha examinada para o número de erros do SSW 
versão Borges (1986) em valores de porcentagem e erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Dir 3,67 3,0 2,37 2,0 5,0 45 0,69 

0,033 
Esq 1,67 1,5 1,37 1,0 2,0 6 1,09 

DC 
Dir 8,89 8,0 5,33 6,0 11,0 45 1,56 

0,062 
Esq 5,33 4,5 2,73 3,3 6,5 6 2,19 

EC 
Dir 10,93 8,0 7,76 6,0 15,0 45 2,27 

0,538 
Esq 8,83 7,0 6,85 4,0 10,8 6 5,48 

ENC 
Dir 3,31 2,0 3,07 1,0 4,0 45 0,90 

0,882 
Esq 3,00 3,0 2,10 2,0 4,0 6 1,68 

 

 

Figura 22: análise do desempenho das crianças para o SSW, versão Borges, segundo a 
variável lateralidade da criança e condição de escuta do teste. 
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Tabela 15: Análise descritiva da variável orelha examinada para o número de acertos do SSW 
versão Borges (1986) em valores de porcentagem e erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Dir 90,8% 92,5% 5,9% 87,5% 95,0% 45 1,7% 

0,033 
Esq 95,8% 96,3% 3,4% 95,0% 97,5% 6 2,7% 

DC 
Dir 77,8% 80,0% 13,3% 72,5% 85,0% 45 3,9% 

0,062 
Esq 86,7% 88,8% 6,8% 83,8% 91,9% 6 5,5% 

EC 
Dir 72,7% 80,0% 19,4% 62,5% 85,0% 45 5,7% 

0,538 
Esq 77,9% 82,5% 17,1% 73,1% 90,0% 6 13,7% 

ENC 
Dir 91,7% 95,0% 7,7% 90,0% 97,5% 45 2,2% 

0,882 
Esq 92,5% 92,5% 5,2% 90,0% 95,0% 6 4,2% 

 

 

Figura 23: Comparação entre os valores percentuais de acertos por condição e a lateralidade 
do SSW para a versão Borges (1986) 
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Tabela 16: Análise descritiva da variável orelha examinada para o número de erros do SSW 
versão Machado (1993) em valores de porcentagem e erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Dir 0,67 0,0 1,02 0,0 1,0 45 0,30 

0,074 
Esq 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 6 - x - 

DC 
Dir 1,47 1,0 1,75 0,0 2,0 45 0,51 

0,099 
Esq 0,50 0,0 1,22 0,0 0,0 6 0,98 

EC 
Dir 2,64 2,0 3,08 0,0 4,0 45 0,90 

0,532 
Esq 1,50 1,0 1,38 1,0 1,8 6 1,10 

ENC 
Dir 1,69 1,0 1,81 0,0 2,0 45 0,53 

0,329 
Esq 2,17 2,0 1,60 2,0 2,0 6 1,28 

 

 

Figura 24: Comparação entre o número de erros por condição e a lateralidade do SSW para a 
versão Machado (1993) 
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Tabela 17: Análise descritiva da variável orelha examinada para o número de acertos do SSW 
versão Machado (1993) em valores de porcentagem e erros para cada condição de escuta. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

DNC 
Dir 98,3% 100% 2,6% 97,5% 100% 45 0,7% 

0,074 
Esq 100% 100% 0,0% 100% 100% 6 - x - 

DC 
Dir 96,3% 97,5% 4,4% 95,0% 100% 45 1,3% 

0,099 
Esq 98,8% 100% 3,1% 100% 100% 6 2,4% 

EC 
Dir 93,4% 95,0% 7,7% 90,0% 100% 45 2,3% 

0,532 
Esq 96,3% 97,5% 3,4% 95,6% 97,5% 6 2,8% 

ENC 
Dir 95,8% 97,5% 4,5% 95,0% 100% 45 1,3% 

0,329 
Esq 94,6% 95,0% 4,0% 95,0% 95,0% 6 3,2% 

 

 
Figura 25: Comparação entre os valores percentuais de acertos por condição e a lateralidade 

do SSW para a versão Machado (1993) 
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4.2. Resultados da análise qualitativa dos tipos de erros do SSW para 

as duas versões 

 

Nesta etapa do estudo foi realizada a comparação da análise qualitativa, 

versão BORGES (1986) e MACHADO (1993), para o teste SSW, em crianças com 

sete anos de idade conforme mostram as tabelas e as figuras a seguir. 

 

Tabela 18: Comparação dos resultados da análise qualitativa nas duas versões do teste SSW 
para as crianças pesquisadas de sete anos. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Inversões 
Borges 1,53 0,0 3,32 0,0 2,0 51 0,91 

0,079 
Machado 2,12 1,0 2,77 0,0 3,0 51 0,76 

Omissões 
Borges 20,80 17,0 14,87 10,0 28,0 51 4,08 

<0,001 
Machado 4,22 2,0 4,99 0,0 7,0 51 1,37 

Substituições 
Borges 4,92 4,0 3,29 2,5 7,0 51 0,90 

<0,001 
Machado 2,18 2,0 2,67 0,0 2,5 51 0,73 

 

 
Figura 26: Comparação dos resultados da análise qualitativa nas duas versões do teste SSW 

para as crianças pesquisadas de sete anos. 

 

A análise estatística mostrou que existe diferença estatisticamente 

significante entre as duas versões do teste para as omissões e para as substituições 

das palavras-alvo, enquanto que para as inversões isso não ocorreu. Vale ressaltar 
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que  como o p-valor está muito próximo do limite de aceitação, podemos dizer (se 

necessário) que existe uma tendência à diferença. 

 

Tabela 19: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão Borges 
(1986) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com o sexo. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Inversões 
Fem 1,96 1,0 3,32 0,0 2,0 24 1,33 

0,051* 
Masc 1,15 0,0 3,34 0,0 1,0 27 1,26 

Omissões 
Fem 20,79 17,0 14,85 10,0 25,8 24 5,94 

0,985 
Masc 20,81 17,0 15,17 10,0 28,0 27 5,72 

Substituições 
Fem 5,25 4,5 3,18 2,8 8,0 24 1,27 

0,436 
Masc 4,63 4,0 3,42 2,5 6,5 27 1,29 

 

 
Figura 27: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão Borges 

(1986) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com o sexo. 
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Tabela 20: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão 
Machado (1993) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com o sexo. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Inversões 
Fem 2,50 2,0 3,04 0,0 4,0 24 1,21 

0,325 
Masc 1,78 1,0 2,52 0,0 2,5 27 0,95 

Omissões 
Fem 4,63 2,0 5,75 0,8 5,5 24 2,30 

0,702 
Masc 3,85 2,0 4,28 0,0 7,5 27 1,61 

Substituições 
Fem 2,08 2,0 2,22 1,0 2,0 24 0,89 

0,548 
Masc 2,26 2,0 3,05 0,0 3,0 27 1,15 

 

 
Figura 28: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão 
Machado (1993) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com o sexo. 
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Tabela 21: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão Borges 
(1986) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com a lateralidade 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Inversões 
Dir 1,62 0,0 3,50 0,0 2,0 45 1,02 

0,721 
Esq 0,83 0,0 1,33 0,0 1,5 6 1,06 

Omissões 
Dir 21,73 17,0 15,29 10,0 28,0 45 4,47 

0,266 
Esq 13,83 14,0 9,35 7,5 18,3 6 7,48 

Substituições 
Dir 4,89 4,0 3,25 2,0 7,0 45 0,95 

0,848 
Esq 5,17 3,5 3,92 3,0 4,8 6 3,14 

 

 

Figura 29: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão Borges 
(1986) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com a lateralidade. 
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Tabela 22: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão 
Machado (1993) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com a orelha 

examinada. 

 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Inversões 
Dir 2,24 1,0 2,90 0,0 4,0 45 0,85 

0,577 
Esq 1,17 1,0 1,17 0,3 1,8 6 0,94 

Omissões 
Dir 4,42 2,0 5,19 0,0 7,0 45 1,51 

0,657 
Esq 2,67 1,5 2,94 1,0 3,5 6 2,36 

Substituições 
Dir 2,24 2,0 2,76 0,0 2,0 45 0,81 

0,664 
Esq 1,67 1,0 1,97 0,3 2,5 6 1,57 

 

 

Figura 30: Comparação dos resultados da análise qualitativa para o teste SSW versão 
Machado (1993) para as crianças pesquisadas de sete anos, comparando com a lateralidade. 

 

O quadro a seguir mostra os valores mínimo e máximo encontrados na 

análise qualitativa a partir dos resultados dessa pesquisa.  

 

Quadro 11: Valores dos vieses para crianças de sete anos de idade pesquisadas nesse estudo. 

 Efeito de 
Ordem 

Efeito de 
Orelha 

Reversões Tipo A 

Para a versão de 
Katz, 1998 

-3 +8 -6 +1 4 6 

Para a versão de 
Borges, 1996 

-16 +9 -12 +8 0 a 17 -12 +4 

Para a versão de 
Machado, 1993 

-6 +8 -10 +6 0 a 13 -9 +2 
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As tabelas seguintes demonstram os tipos de erros mais freqüentes para 

cada palavra em cada versão do teste SSW. Foram destacadas as palavras em que 

ocorreram maior número de  erros. 

 

Tabela 23: Resultados encontrados para a versão Borges (1986) para as crianças de sete anos 
das colunas A, B, C e D 

    A       B       C       D     

  DNC DC EC ENC 
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1 Bota 0 0 0 Fora 0 0 0 Pega 0 0 0 Fogo 0 0 0 

3 Cara 5 5 0 Vela 37 34 3 Roupa 8 7 1 Suja 4 4 0 

5 Água 0 0 0 Limpa 0 0 0 Tarde 0 0 0 Fresca 0 0 0 

7 Joga 0 0 0 Fora 0 0 0 Chuta 0 0 0 Bola 0 0 0 

9 Ponto 1 1 0 Morto 10 7 3 Vento 0 0 0 Fraco 0 0 0 

11 Porta 0 0 0 Lapis 0 0 0 Bela 0 0 0 Jóia 0 0 0 

13 Rapa 0 0 0 Tudo 0 0 0 Cara 0 0 0 Dura 0 0 0 

15 Malha 0 0 0 Grossa 7 7 0 Caldo 23 18 5 Quente 8 8 0 

17 Boa 0 0 0 Pinta 0 0 0 Muito 0 0 0 Prosa 0 0 0 

19 Faixa 0 0 0 Branca 0 0 0 Pele 0 0 0 Preta 0 0 0 

21 Vila 2 2 0 Rica 9 8 1 Ama 4 3 1 Velha 6 6 0 

23 Gente 0 0 0 Grande 0 0 0 Vida 0 0 0 Boa 0 0 0 

25 Contra 0 0 0 Bando 0 0 0 Homem 0 0 0 Baixo 0 0 0 

27 Poço 1 1 0 Raso 11 9 2 Prato 10 10 0 Fundo 8 8 0 

29 Pera 0 0 0 Dura 0 0 0 Coco 0 0 0 Doce 0 0 0 

31 Padre 0 0 0 Nosso 0 0 0 Dia 0 0 0 Santo 0 0 0 

33 Leite 0 0 0 Branco 6 6 0 Sopa 19 12 7 Quente 4 4 0 

35 Quinze 0 0 0 Dias 0 0 0 Oito 0 0 0 Anos 0 0 0 

37 Queda 0 0 0 Livre 0 0 0 Copo 0 0 0 D'agua 0 0 0 

39 Lava 3 2 1 Louça 12 10 2 Guarda 14 13 1 Roupa 8 8 0 
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Tabela 24: Resultados encontrados para a versão Borges (1986) para as crianças de sete anos 
das colunas E, F, G e H 

    E         F       G       H     

  ENC EC DC DNC 
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2 Noite 0 0 0 Negra 0 0 0 Sala 0 0 0 Clara 9 7 2 

4 Minha 0 0 0 Hora 3 2 1 Nossa 22 6 16 Filha 2 1 1 

6 Vaga 0 0 0 Lume 0 0 0 Mori 0 0 0 Bundo 22 19 3 

8 Cerca 0 0 0 Viva 0 0 0 Milho 0 0 0 Verde 8 8 0 

10 Bola 0 0 0 Grande 32 28 4 Rosa 1 1 0 Murcha 7 7 0 

12 Ovo 0 0 0 Mole 0 0 0 Peixe 0 0 0 Fresco 0 0 0 

14 Caixa 0 0 0 Alta 0 0 0 Braço 0 0 0 Forte 3 3 0 

16 Queijo 2 2 0 Podre 26 19 7 Figo 36 23 13 Seco 14 11 3 

18 Grande 0 0 0 Venda 0 0 0 Outra 0 0 0 Coisa 6 6 0 

20 Porta 0 0 0 Mala 0 0 0 Uma 0 0 0 Luva 3 2 1 

22 Lua 1 1 0 Nova 38 26 12 Taça 9 9 0 Cheia 5 4 1 

24 Entre 0 0 0 Logo 0 0 0 Bela 0 0 0 Vista 3 2 1 

26 Auto 0 0 0 Móvel 0 0 0 Não Me 0 0 0 Peça 9 8 1 

28 Sono 2 2 0 Calmo 12 12 0 Pena 9 6 3 Leve 11 10 1 

30 Folha 0 0 0 Verde 0 0 0 Mosca 0 0 0 Morta 3 3 0 

32 Meio 0 0 0 A Meio 0 0 0 Lindo 0 0 0 Dia 14 7 7 

34 Cala 0 0 0 Frio 7 7 0 Bate 0 0 0 Boca 8 8 0 

36 Sobre 0 0 0 Tudo 0 0 0 Nosso 0 0 0 Nome 3 3 0 

38 Desde 0 0 0 Quando 0 0 0 Hoje 0 0 0 Cedo 2 2 0 

40 Vira 1 0 1 Volta 24 19 5 Meia 4 4 0 Lata 6 5 1 
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Tabela 25: Resultados encontrados para a versão Machado (1993) para as crianças de sete 
anos das colunas A, B, C e D 

    A       B       C       D     

  DNC DC EC ENC 
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1 Já   0 0 0 Vai 0 0 0 ´Cê 0 0 0 Viu 0 0 0 

3 Pra  0 0 0 Ca 0 0 0 Por 2 2 0 Que 2 2 0 

5 Nem 0 0 0 Um 0 0 0 Tá 0 0 0 Lá 0 0 0 

7 Ta 0 0 0 ´Qui 0 0 0 Bem 0 0 0 Bom 0 0 0 

9 Qual 0 0 0 É 2 0 2 ´Cê 2 2 0 Quer 0 0 0 

11 Vai 0 0 0 Ver  0 0 0 ´Tá  0 0 0 bem 0 0 0 

13 Já 0 0 0 Viu 0 0 0 Nem 0 0 0 Vem 0 0 0 

15 Nem  0 0 0 Vem 2 2 0 Não 2 1 1 É 1 0 1 

17 Vem 0 0 0 Ver 0 0 0 Pra 0 0 0 Cá 0 0 0 

19 Que  0 0 0 É 0 0 0 Ta 0 0 0 Bom 0 0 0 

21 Por 2 1 1 Aí 3 3 0 Lá 8 5 3 ´Trás 0 0 0 

23 Nem 0 0 0 Um 0 0 0 Que 0 0 0 É 0 0 0 

25 Vai 0 0 0 Vem 0 0 0 Meu 0 0 0 Bem 0 0 0 

27 Qual 1 1 0 Quer 1 1 0 Mas 2 1 1 É 1 1 0 

29 Já 0 0 0 Vou 0 0 0 ´Té 0 0 0 Que 0 0 0 

31 Viu 0 0 0 Só 0 0 0 Ta 0 0 0 Bom 0 0 0 

33 Por 2 1 1 Trás 2 1 1 Tal 2 2 0 Qual 2 2 0 

35 Lá 0 0 0 Vem 0 0 0 Já 0 0 0 Vai 0 0 0 

37 Vai 0 0 0 Vem 0 0 0 Bem 0 0 0 Mais 0 0 0 

39 Vou 0 0 0 Ver 0 0 0 ´Tá 2 1 1 Bem 5 1 4 
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Tabela 26: Resultados encontrados para a versão Machado (1993) para as crianças de sete 
anos das colunas E, F, G e H 

    E       F       G       H     

  ENC EC DC DNC 
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2 Ta 0 0 0 Bom 0 0 0 Sei 0 0 0 Lá 0 0 0 

4 Já 0 0 0 Vai 0 0 0 Nem 0 0 0 Viu 0 0 0 

6 Vem 0 0 0 Cá 0 0 0 Pra 0 0 0 Já 0 0 0 

8 Pra 0 0 0 Que 0 0 0  ´Té 0 0 0 Já 4 2 2 

10 Já 0 0 0 Viu 0 0 0 La 0 0 0 Vem 0 0 0 

12 Não 0 0 0 Dá 0 0 0 Como 0 0 0 É 1 1 0 

14 Vai 0 0 0 Ver 0 0 0 Vem 0 0 0 Já 1 1 0 

16 ´Cê 2 2 0 Quer 9 8 1 Já 2 1 1 Viu 2 2 0 

18 Que 0 0 0 Bom 0 0 0 Nem 0 0 0 É 0 0 0 

20 Não 0 0 0 Tem 0 0 0 Já 0 0 0 Sei 1 1 0 

22 Quer  2 2 0 Ver 3 3 0 Vai 8 3 5 Bem 0 0 0 

24 Pra 0 0 0 Quem 0 0 0 Por 0 0 0 Trás 0 0 0 

26 Tão 0 0 0 Bom 0 0 0 Ta 0 0 0 Bem 1 1 0 

28 Já 1 0 1 Sei 2 1 1 Que 2 1 1 Foi 1 0 1 

30 Por 0 0 0 Que  0 0 0 Lá  0 0 0 ´Trás 0 0 0 

32 Não 0 0 0 Sei 0 0 0 Só 0 0 0 É 0 0 0 

34 Pra 2 2 0 Lá 8 6 2 ´Té 1 1 0 Já 0 0 0 

36 Só  0 0 0 É 0 0 0 Não 0 0 0 Tem 0 0 0 

38 Nem 0 0 0 Sei 0 0 0 Vai 0 0 0 Lá 1 1 0 

40 Por 10 9 1 Mim 14 11 3 Vai 3 1 2 Bem 0 0 0 
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5. DISCUSSÃO 

 

A análise da média dos números de erros apresentados na figura 9 para cada 

condição do teste, a partir do desempenho da amostra estudada (n=51), permite 

observar que há grandes diferenças em cada etapa do teste SSW. Estas diferenças 

ocorrem principalmente para as condições DC e EC, onde os valores obtidos para a 

análise dos dados da versão Machado (1993) são os menores.  

Nota-se que ao analisar os valores percentuais de acertos obtidos no 

presente estudo não são encontrados resultados abaixo do valor médio proposto por 

Borges (1997), porém encontramos diferença estatística significante entre todas as 

condições das duas versões do teste SSW. No entanto, a análise dos valores de 

desvio-padrão mostra que para a versão Borges a variabilidade é maior, isso 

significa que, nas condições DC e EC, pode ser considerado adequado um 

desempenho entre 65% e 81% na versão Borges e 92% e 100% na versão 

Machado. Os valores de mediana e dos Quartis 1 e 3 também são bastante 

diferentes.  A análise do Intervalo de confiança também mostra essa diferença de 

desempenho das crianças estudadas nesses dois testes. Por exemplo, na condição 

ENC, as crianças, na versão Machado tiveram média de acerto de 95,6% enquanto 

que na versão de Borges obtiveram média de 91,8%, como mostra a figura 10.  

As figuras 13 a 17 mostram a quantidade de erros para cada individuo em 

cada condição do teste para as duas versões propostas nesta pesquisa. Os dados 

mostraram que na versão de Borges (1986) há maior ocorrência de erros em todas 

as condições de escuta, o que também vai ao encontro dos resultados obtidos por 

Mendes-Civitella (2000), Resende (2001) e Depentor (2002) . Estas diferenças de 

desempenho podem ser resultado do processo de seleção das palavras. Vale 
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ressaltar que as adaptações do teste SSW para outras línguas foram realizadas a 

partir de muitas pesquisas para que se conseguisse chegar às palavras que 

reproduzissem as condições de construção do teste e de interpretação da versão 

original de Katz. (Keydar e Katz (1976), Rudmin (1979), Rudmin e Cales (1982) e 

Soto-Ramos, Windham e Katz (1992))  

Nas publicações sobre o processo de elaboração da versão Borges do SSW, 

não foram encontrados os estudos preliminares para a seleção das palavras (Borges 

1986). Já, na versão de Machado o processo de escolha das palavras foi 

apresentado em seu estudo de 1988. 

A partir da análise dos dados, é possível afirmar que a versão de Machado se 

aproxima mais da versão original proposta por Katz (1962) quanto à escolha das 

palavras.  

Neste estudo foram encontradas varias palavras que foram repetidas de 

forma errada pelas crianças. Para a versão de Borges, encontramos palavras, como 

por exemplo: [vela], [caldo], [morto], [raso], [prato], [sopa], [louça] [guarda], [nossa], 

[bundo], [grande], [podre], [figo], [seco], [nova], [calmo], [leve], [dia] e [volta]; 

enquanto que para a versão de Machado apenas os itens [lá], [quer], [vai] e [mim] 

apresentaram maior número de erros. A descrição completa do número de erros em 

relação à palavra (item) pode ser visualizada nas tabelas 23 a 26. Os achados deste 

estudo vão ao encontro dos achados de Depentor (2002) e Resende (2001), 

Mendes-Civitella (2000).  

Isto faz pensar que, para algumas colunas do teste SSW para a versão 

Borges (1986), as crianças teriam uma chance maior de erros, uma vez que as 

colunas teriam maior grau de dificuldade, o que justificariam os resultados tão 

discrepantes quando comparados à versão de Machado (1993). 
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Estes dados permitem pensar que a seleção das palavras para a versão 

Borges, não atendeu os requisitos estabelecidos por Katz (1962), Mendel e 

Danhauer (1997) que reforçam a necessidade de estudos pilotos para a seleção dos 

vocábulos (itens) que comporão o teste.   

Autores como Cronbach (1996) Mendel e Danhauer (1997), Machado (1988) 

e Gama (2004) mostram a preocupação com a seleção do material de fala e com 

sua repercussão na análise e interpretação dos resultados de um teste. Questões 

como reprodutibilidade, confiabilidade, sensibilidade, especificidade podem estar 

muito comprometidas quando o material de fala usado pode ser o viés de erro. 

(Arduino et al 2007) 

Outra questão de extrema importância observada nos resultados dessa 

pesquisa foi o tamanho do desvio padrão encontrado na análise da % de erros em 

cada uma das versões e em cada condição de escuta (tabela 8) que apresenta um 

desvio padrão de 19,1% para EC na versão Borges contra 7,4% para a versão de 

Machado, o que sugere que os quartis para a primeira versão variem de 63,8% a 

88,8%, enquanto que para a segunda (Machado) variem de 90% a 98,8%.   

Quando analisamos os dados de desempenho dessas crianças em relação à 

variável gênero, o desvio padrão apresentado em uma das categorias chega até a 

22%. Estes valores de desvio padrão são mais comuns quando falamos dos 

resultados da versão Borges do que para a versão de Machado 

Quanto à variável gênero (tabelas 10 e 11 e figuras 18 e 19) não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes o que contradiz os estudos de 

Mccoy, Butler e Broekhoff (1982), Depentor (2002), Queiroz (2004) e Araujo et al 

(2005) que concordam quando dizem que o sexo masculino apresenta desempenho 

pior para os testes de processamento auditivo. Pode-se afirmar que a condição EC 
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foi a que apresentou maior quantidade de erros tanto para a versão de Borges 

(1986) como para a versão Machado (1993). 

Ao pensarmos na lateralidade das crianças notamos que apenas a condição 

DNC da versão de Borges apresentou diferença estatística significante, ou seja, 

crianças destras erram mais nesta condição do que crianças canhotas. Para as 

demais condições, os achados não se mostraram significantes. Esses dados 

contradizem os estudos de Mccoy, Butler e Broekhoff (1982). 

Na analise qualitativa, os valores de omissões e substituições sejam elas 

fonêmicas ou semânticas também mostraram diferenças estatisticamente 

significante entre os testes embora os valores de substituições fonêmicas sejam 

muito maiores que os valores das substituições semânticas. Na análise das 

inversões não houve diferença estatística significante. As inversões não 

apresentaram diferença significante nem entre as versões dos testes, nem entre os 

sexos e nem entre a lateralidade das crianças. Comparando com os valores 

encontrados por Depentor para crianças de 9 anos. 

A análise dos dados (tabela 18) igualmente mostrou que o desvio padrão 

também é grande principalmente em relação às omissões quando comparamos as 

duas versões do teste. Para a versão de Borges, quando comparamos os gêneros 

(tabela 19) houve um grande número de omissões porem não ocorreu diferença 

estatística, o mesmo acontecendo quando a questão da orelha, direita ou esquerda, 

foi avaliada, sendo que a orelha direita também foi pior na versão Borges (1986). 

Conforme as tabelas 18 a 22 pode-se constatar que na analise qualitativa 

houve muito mais omissões do que substituições e a versão em esses erros ocorrem 

em maior número foi a de Borges (1986), o que vai ao encontro dos estudos de 

Depentor (2002), Queiroz (2004); e indo contra o que diz Araujo et al (2005). 
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CONCLUSÃO: No presente estudo foi possível observar que quando 

pensamos no teste SSW nas suas duas versões em português brasileiro: a de 

Borges (1986) e a de Machado (1993) concluímos que existe uma diferença 

estatística significante nas condições de erros estudadas (DNC,DC,EC,ENC). E que 

também se pode concluir que a versão de Borges (1986) apresentou um 

desempenho pior que a versão de Machado (1993). 

Este estudo permite concluir que a versão Machado (1993) do teste SSW é a 

mais adequada e a que mais se aproxima da versão original proposta por Katz 

(1962) para as crianças brasileiras falantes nativas do português brasileiro. Porém, 

ambas as versões precisam passar por revisão e revalidar os critérios de corte, que 

podem diminuir a credibilidade do teste, trazendo, em consequência prejuízos tanto 

para o terapeuta que venha a atender a criança diagnosticada erroneamente como, 

e principalmente, para a própria criança. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Após a análise qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos na amostra 

estudada, é possível concluir que: 

1. Existem diferenças estatísticas entre o desempenho das crianças com 

sete anos de idade entre as versões Borges (1986) e Machado (1993) do teste 

SSW; 

2. Os valores de corte estabelecidos para crianças de sete anos de idade, 

a partir do desempenho da amostra estudada (n=51), na versão de Borges (1986), 

foram: para a condição DNC, 3,43; para a condição DC, 8,47; na condição EC, 

10,69; e para ENC, 3,27. Na análise qualitativa, os valores estabelecidos para Efeito 

Auditivo são de -8 a +12; para Efeito de Ordem, de -16 a +9; número máximo de 17 

inversões e valores porcentuais maiores ou iguais a 78% na orelha direita e 73% na 

orelha esquerda.  

3. Os valores de corte estabelecidos para crianças de sete anos de idade, 

a partir do desempenho da amostra estudada (n=51), na versão de Machado (1993), 

foram: para a condição DNC, 0,59; para a condição DC, 1,36; na condição EC, 2,51; 

e para ENC, 1,75. Na análise qualitativa, os valores estabelecidos para Efeito 

Auditivo são de -10 a +6; para Efeito de Ordem, de -6 a +8; número máximo de 13 

inversões e valores percentuais maiores ou iguais a 96% na orelha direita e 93% na 

orelha esquerda.  

4. Na análise dos resultados encontrados nesta pesquisa para o teste 

SSW, vimos que os resultados para a versão Machado (1993) foram com menor 
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número de erros e que são estes resultados os que melhor se aproximaram dos 

critérios de análise estipulados pelo Katz (1962) em sua versão original. 

É necessário que as versões desenvolvidas em português-brasileiro para o 

teste SSW, passem por revisão, revalidando os critérios de corte e análise 

empregadas, uma vez que, estes critérios não espelham o desempenho de crianças 

brasileiras com sete anos de idade, para o referido teste quando comparadas  às  

crianças americanas; pondo em risco a credibilidade do teste e, principalmente, 

trazendo prejuízos tanto  para o indivíduo, uma vez que resultados incorretos podem 

levar a decisões infelizes, quanto para o terapeuta e o processo de re/habilitação no 

qual o sujeito está, visto que a tomada de decisões clínicas são baseadas em 

resultados de avaliações.  
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8. ANEXOS 

 
Anexo I – Parecer do comitê de ética em pesquisa 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 
 

Protocolo de Pesquisa nº 073/2010 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia  
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Teresa Maria Momensohn dos Santos  
Autor(a): Roberta Feliciani 

 

PARECER  sobre  o  Protocolo  de  Pesquisa,  em  nível  de  Dissertação  de  Mestrado,  intitulado 
 
Desempenho de crianças de sete anos para as duas versões do teste SSW no Portugues-brasileiro. 

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 
 
Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os critérios da 

relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa pesquisados foram 

preenchidos. 
 
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, o alcance e 

os limites de sua participação nesta pesquisa. 
 
A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, permitindo concluir 

que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será possível retirar 

conclusões consistentes e, portanto, válidas. 
 
No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou dano ao ser 

humano do ponto de vista ético. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, em Reunião 

Ordinária de 05/04/2010, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 
 
073/2010. 
 
Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus Monte Alegre, os 

relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 de 10 de outubro de 

1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), bem 

como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 

São Paulo, 14 de junho de 2010. 
____________________________________________________  

Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 

 

Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP:  

05015-001 Tel/Fax: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br – site: http://www.pucsp.br/cometica    

http://www.pucsp.br/cometica
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          ANEXO II – Termo de consentimento informado 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Nome do participante: ________________________________Data:__/__/____ 

Pesquisador Principal: Roberta Feliciani 

 

    Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

    Rua Monte Alegre, 986 – Perdizes – São Paulo  

 

“Desempenho de crianças com sete anos para as duas versões do teste SSW 

no Português-brasileiro” 

 

 O propósito desse estudo é investigar o desempenho de crianças com sete e 

oito anos para as duas versões do teste SSW em português-brasileiro. 

 Visando a procura pela avaliação do processamento auditivo é necessário 

que se estabeleça critérios de normalidades para as crianças brasileiras, uma vez 

que utilizamos testes traduzidos e adaptados.  

 A coleta dos dados será realizada na própria escola, consiste na aplicação do 

questionário em anexo, na realização de uma triagem audiométrica e, para as 

crianças que apresentarem estes dois aspectos dentro da normalidade será aplicado 

as duas versões do Teste dicótico de dissílabos alternados – SSW em português 

brasileiro que será realizado dentro de uma cabina acústica.  

 Esta avaliação não terá custo nenhum para as famílias. 

 Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos no telefone. 

 

 

____________________________  __________________________ 

    Responsável pelo participante          Roberta Feliciani 

                Pesquisadora 
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ANEXO III – Questionário para os pais ou responsáveis 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________ Idade: ____ Sexo: ____ 
Data de Nascimento:____/____/____ Escolaridade:_________ Data: ___/___/_____ 
 
 

2. HISTÓRIA AUDIOLÓGICA 
 

 Seu filho(a) ouve bem? 

Sim  Não  Não Sei  

 Seu filho(a) costuma ter ou já teve dor de ouvido? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual orelha? Direita Esquerda Ambas 

Com que freqüência? ______________________________________________ 

 Seu filho(a) costuma ter ou já teve infecções de ouvido? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual orelha? Direita Esquerda Ambas 

Com que freqüência? ______________________________________________ 

 Seu filho(a) já operou o ouvido? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual orelha? Direita Esquerda Ambas 

Qual o motivo? ___________________________________________________ 

 Seu filho(a) já fez algum exame de audição? 

Sim  Não  Não Sei 

Que tipo? _______________________________________________________ 

Há quanto tempo? ________________________________________________ 

 Seu filho(a) usa ou usou aparelho auditivo? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual orelha? Direita Esquerda Ambas 

Há quanto tempo? ________________________________________________ 

Que tipo / marca? ________________________________________________ 

 Seu filho(a) é ou já foi exposto a ruído? 

Sim  Não  Não Sei 

  Que tipo? _______________________________________________________ 

Com que freqüência? ______________________________________________ 

 Seu filho(a) toca música? 

Sim  Não 

Que tipo? _______________________________________________________ 

Com que freqüência? ______________________________________________ 
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 Seu filho(a) sente dificuldade para localizar sons e/ou vozes? 

Sim  Não  Não Sei 

 Seu filho(a) tem dificuldade de compreensão em algum dos locais abaixo? 

Telefone?   Sim  Não  Não Sei 

Televisão/Rádio? Sim  Não  Não Sei 

Escola/Estudando? Sim  Não  Não Sei 

Rua/Casa?   Sim  Não  Não Sei 

Cinema/Teatro/Igreja?  Sim  Não  Não Sei 

Festas?  Sim  Não  Não Sei 

 Seu filho(a) costuma ter ou já teve secreção no ouvido? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual orelha? Direita Esquerda Ambas 

Que tipo? _______________________________________________________ 

Com que freqüência? ______________________________________________ 

 Seu filho(a) costuma ter ou já teve zumbido? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual orelha? Direita Esquerda Ambas 

Que tipo? Apito  Chiado ”Chuva” ”Grilo” 

Com que freqüência? ______________________________________________ 

Como começou? De repente Progressivamente Não Lembro 

Qual a intensidade? Leve  Moderada  Intensa 

Que fatores provocam o zumbido? ___________________________________ 

Que fatores pioram o zumbido?  _____________________________________ 

  Que fatores melhoram o zumbido? ___________________________________ 

 Seu filho(a) costuma ter ou já teve tontura? 

Sim  Não  Não Sei 

Como é?  O corpo roda   A cabeça roda  

O mundo ao redor roda O chão flutua  

Sente desequilíbrio   ______________________ 

Com que freqüência?  Diariamente  Às vezes 

Raramente  Quando levanta 

Qual a duração? Demorado  Rápido Variado 

Algum destes sintomas acompanha(m) a tontura? Náusea Vômito

  

Desequilíbrio  Suor  Perda auditiva 

Dor de ouvido Zumbido  Piora na fala 

Secreção no ouvido Sensação de ouvido cheio 

Problemas visuais Distúrbios de marcha 

Que fatores provocam a tontura? ____________________________________ 



 

 

96 

Que fatores pioram a tontura?  ______________________________________ 

  Que fatores melhoram a tontura? ____________________________________ 

 

 Seu filho(a) faz uso freqüente de algum medicamento? 

Sim  Não 

Qual medicamento? _______________________________________________ 

 Alguém na família tem ou teve perda auditiva? 

Sim  Não  Não Sei 

Qual o grau de parentesco? ________________________________________ 

  Que tipo? _______________________________________________________ 

 Seu filho(a) sofreu algum trauma na cabeça?  

Sim  Não  Não Sei 

  Que tipo? _______________________________________________________ 

 Quando? _______________________________________________________ 

 

3. Informações gerais 
 

Seu filho(a) apresenta boa agilidade em jogos e brincadeiras? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) fala o que quer e o que sente? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a), na escola, forma grupos de amigos?  

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) brinca e estuda com essas crianças?  

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) se sente orgulhoso de ler e escrever? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) gosta de mostrar o que sabe e o que aprendeu? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) sofre quando encontra dificuldades? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) solicita ajuda dos pais ou professores quando apresenta dificuldades? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) toma banho e se veste sozinha? 

Sim  Não  Não Sei 

Seu filho(a) participa de atividades dentro e fora da escola? 

Sim  Não  Não Sei 
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ANEXO IV – Lista de monossílabos para I.R.F. 
 
 

 IRF OD IRF OE 

1 TIL CHÁ 

2 JAZ DOR 

3 ROL MIL 

4 PUS TOM 

5 FAZ ZUM 

6 GIM MEL 

7 RIR TIL 

8 BOI GIM 

9 VAI DIL 

10 MEL NÚ 

11 NÚ PUS 

12 LHE NHÁ 

13 CAL SUL 

14 MIL JAZ 

15 TEM ROL 

16 DIL TEM 

17 DOR FAZ 

18 CHÁ LHE 

19 ZUM BOI 

20 NHÁ CAL 

21 CÃO RIR 

22 TOM CÃO 

23 SEIS LER 

24 LER VAI 

25 SUL SEIS 
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ANEXO V – Lista SSW versão Borges (1996) 
 
 
 A B C D   E F G H  

 DNC DC EC ENC ERRO  ENC EC DC DNC ERRO 

1 bota  fora pega fogo   2 noite negra sala clara   

3 cara  vela roupa  suja   4 minha  nora nossa  filha   

5 agua limpa tarde  fresca   6 vaga  lume  mori bundo   

7 joga fora chuta bola   8 cerca  viva milho verde   

9 ponto morto vento  fraco   10 bola grande  rosa  murcha   

11 porta lapis bela  joia   12 ovo mole peixe fresco   

13 rapa tudo  cara  dura   14 caixa alta braço forte   

15 malha  grossa  caldo quente   16 queijo podre figo seco   

17 boa  pinta  muito  prosa   18 grande venda outra coisa   

19 faixa branca pele preta   20 porta mala uma  luva   

21 vila rica ama  velha   22 lua nova taça cheia   

23 gente  grande vida  boa   24 entre logo bela  vista   

25 contra bando homem  baixo   26 auto móvel não me peça   

27 poço  raso  prato fundo   28 sono calmo  pena  leve   

29 pera dura coco doce   30 folha  verde  mosca morta   

31 padre nosso  dia santo   32 meio a meio lindo dia   

33 leite branco sopa  quente   34 cala frio bate boca   

35 quinze dias  oito  anos   36 sobre  tudo nosso nome   

37 queda  livre copo d'agua   38 desde quando hoje cedo   

39 lava  louça guarda  roupa   40 vira volta meia lata   
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ANEXO VI – Lista SSW versão Machado (1993) 
 
 A B C D   E F G H  

 DNC DC EC ENC ERRO  ENC EC DC DNC ERRO 

1 Já   Vai ´Cê Viu   2 Ta Bom Sei Lá   

3 Pra  Ca Por Que   4 Já Vai Nem Viu   

5 Nem Um Tá Lá   6 Vem Cá Pra Já   

7 Ta ´Qui Bem Bom   8 Pra Que  ´Té Já   

9 Qual É ´Cê Quer   10 Já Viu La Vem   

11 Vai Ver  ´Tá  bem   12 Não Dá Como É   

13 Já Viu Nem Vem   14 Vai Ver Vem Já   

15 Nem  Vem Não É   16 ´Cê Quer Já Viu   

17 Vem Ver Pra Cá   18 Que Bom Nem É   

19 Que  É Ta Bom   20 Não Tem Já Sei   

21 Por Aí Lá ´Trás   22 Quer  Ver Vai Bem   

23 Nem Um Que É   24 Pra Quem Por Trás   

25 Vai Vem Meu Bem   26 Tão Bom Ta Bem   

27 Qual Quer Mas É   28 Já Sei Que Foi   

29 Já Vou ´Té Que   30 Por Que  Lá  ´Trás   

31 Viu Só Ta Bom   32 Não Sei Só É   

33 Por Trás Tal Qual   34 Pra Lá ´Té Já   

35 Lá Vem Já Vai   36 Só  É Não Tem   

37 Vai Vem Bem Mais   38 Nem Sei Vai Lá   

39 Vou Ver ´Tá Bem   40 Por Mim Vai Bem   
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ANEXO VII – Resultados da avaliação audiológica, da logoaudiometria 
das crianças de sete anos pesquisadas. (n=51)  

  ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 

Ind.  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz SRT IRF 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz SRT IRF 

1 15 15 10 10 10 10 10 15 10 92 15 15 15 10 10 5 5 10 15 92 

2 15 15 10 5 5 5 10 5 10 92 15 15 10 5 5 5 10 10 10 96 

3 15 10 10 5 5 10 10 10 10 92 15 15 15 5 5 5 10 10 10 100 

4 15 15 10 5 5 5 15 15 10 92 15 15 5 5 5 10 10 10 10 96 

5 15 15 5 5 10 5 5 5 10 96 15 15 10 5 5 5 5 10 10 92 

6 15 10 10 5 5 5 5 10 10 96 15 10 10 10 5 5 5 5 10 96 

7 10 10 5 5 5 5 10 10 5 96 5 10 5 5 5 5 10 10 5 96 

8 10 10 10 10 5 5 10 10 10 92 5 5 10 5 5 10 10 10 5 92 

9 10 10 5 5 5 5 5 5 5 92 15 51 5 10 10 10 5 5 10 92 

10 15 15 5 5 5 5 10 10 10 92 15 10 5 5 5 10 5 5 10 92 

11 10 10 5 5 5 5 10 10 5 92 10 10 5 5 5 5 10 15 5 92 

12 10 15 5 10 5 5 5 5 10 96 15 10 5 5 5 5 5 10 5 92 

13 15 15 10 10 5 5 10 10 10 92 15 15 10 5 5 5 10 15 10 96 

14 10 5 5 5 5 5 5 5 5 92 10 10 5 5 5 5 5 5 5 92 

15 15 15 15 15 10 5 5 5 15 92 10 15 10 10 10 5 5 5 10 96 

16 15 15 5 5 5 5 5 10 10 92 15 15 10 10 5 5 10 10 10 92 

17 15 15 10 5 5 5 5 5 10 92 10 15 5 10 5 5 5 10 10 96 

18 15 15 5 10 10 10 10 10 10 92 15 15 5 5 5 5 10 10 10 92 

19 15 15 10 5 5 5 10 10 10 96 15 15 10 5 5 5 5 10 10 96 

20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 96 10 10 10 5 10 10 10 10 10 92 

21 10 10 5 5 5 5 5 10 5 96 10 10 5 5 5 5 5 5 5 96 

22 15 15 10 5 5 5 5 10 10 92 15 15 10 5 5 5 5 5 10 92 

23 15 10 5 5 5 10 5 5 10 92 15 15 10 5 5 5 5 5 10 92 

24 10 10 5 5 5 5 10 10 5 96 10 10 5 10 5 5 10 10 10 96 

25 15 15 5 5 5 5 5 5 5 96 10 15 10 5 5 5 5 5 10 96 

26 10 10 0 5 5 5 10 15 10 96 10 10 5 5 5 5 10 10 10 100 

27 15 15 10 10 10 10 5 5 10 92 10 10 10 10 10 5 5 10 10 92 

28 15 10 5 5 0 0 5 10 10 92 15 10 10 5 5 10 5 5 10 92 

29 10 10 5 5 0 5 5 5 5 96 10 15 5 5 5 5 5 5 5 96 

30 15 15 10 5 5 10 5 5 10 96 10 15 10 5 5 5 5 5 10 96 

31 5 10 10 5 5 5 10 5 10 92 5 5 10 5 5 5 5 5 5 92 

32 15 15 10 10 5 5 5 10 10 96 15 15 10 10 5 5 5 5 10 96 

33 15 15 15 10 10 10 10 15 15 96 15 15 15 15 15 10 10 10 15 92 

34 15 10 5 5 5 10 10 10 5 96 10 15 10 5 5 5 5 10 10 92 

35 15 10 10 5 5 5 5 5 10 92 15 15 5 5 5 5 5 10 10 92 

36 15 10 10 5 10 10 5 5 10 96 10 10 5 10 5 5 5 5 10 100 

37 15 15 10 10 5 5 5 5 10 92 15 15 10 5 5 5 10 10 10 92 

38 10 10 10 5 5 5 5 5 10 92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 

39 15 15 10 10 5 5 5 10 10 100 15 15 5 5 5 5 5 10 10 100 

40 10 15 10 5 5 5 10 10 10 96 10 10 10 5 5 5 5 5 10 100 

41 10 10 10 5 5 10 10 10 10 96 15 15 15 10 5 5 5 10 15 96 

42 15 15 10 5 5 5 5 5 10 96 15 15 10 5 5 5 10 10 10 100 

43 10 5 10 10 5 5 5 5 10 92 15 15 15 15 10 10 5 5 15 100 

44 15 15 10 5 5 5 5 5 10 92 10 10 10 5 5 10 10 5 5 100 

45 10 5 5 10 5 5 5 5 5 92 10 10 5 10 5 5 5 5 10 96 

46 10 5 5 5 5 10 10 10 5 92 10 10 5 5 5 5 10 10 5 92 

47 15 15 10 10 5 5 5 5 10 96 15 15 15 10 5 5 5 5 10 96 

48 10 10 5 5 5 5 5 5 5 96 15 10 10 5 5 5 5 5 10 96 

49 15 10 10 5 5 5 5 5 10 92 10 10 5 5 5 5 5 5 5 96 

50 10 5 10 10 5 5 5 5 10 92 10 10 5 5 5 5 10 10 5 92 

51 15 15 5 5 5 15 10 10 10 92 15 15 10 10 10 5 5 5 10 96 
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ANEXO VIII – Resultados imitanciometria das crianças de sete anos 
pesquisadas. (n=51)  

  ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 

  Curva Timpanométrica 

Reflexos Acústico Contralateral 

Curva Timpanométrica 

Reflexos Acústico Contralateral 

500Hz 1kHz 2kHz 500Hz 1kHz 2kHz 

1 A 100 100 100 A 100 95 95 

2 A 100 100 95 A 100 100 95 

3 A 90 95 95 A 100 95 95 

4 A 95 95 95 A 100 95 95 

5 A 90 100 100 A 95 95 100 

6 A 100 100 100 A 95 95 100 

7 A 95 100 95 A 90 90 90 

8 A 100 100 95 A 100 95 95 

9 A 95 90 90 A 90 90 95 

10 A 100 100 95 A 95 95 100 

11 A 90 90 95 A 95 90 90 

12 A 95 100 100 A 100 100 100 

13 A 95 100 100 A 95 95 100 

14 A 100 95 100 A 95 95 100 

15 A 100 95 95 A 100 95 95 

16 A 95 90 90 A 95 90 95 

17 A 100 95 95 A 95 100 100 

18 A 95 100 100 A 95 95 95 

19 A 90 100 100 A 100 100 100 

20 A 95 95 95 A 95 100 100 

21 A 100 100 95 A 95 95 100 

22 A 100 100 100 A 100 100 95 

23 A 100 95 95 A 95 100 100 

24 A 95 95 95 A 90 95 95 

25 A 95 90 95 A 95 90 95 

26 A 95 100 100 A 100 100 100 

27 A 100 100 95 A 95 100 100 

28 A 95 95 95 A 95 100 100 

29 A 95 95 95 A 95 100 100 

30 A 95 100 100 A 100 100 100 

31 A 95 90 90 A 95 95 95 

32 A 90 100 100 A 100 100 95 

33 A 95 90 90 A 95 95 95 

34 A 100 95 100 A 95 100 100 

35 A 100 100 100 A 95 100 100 

36 A 95 95 100 A 90 90 95 

37 A 100 100 95 A 95 95 100 

38 A 100 95 95 A 95 95 100 

39 A 90 90 90 A 90 95 100 

40 A 95 90 95 A 90 95 95 

41 A 95 95 100 A 90 90 95 

42 A 95 90 90 A 95 95 90 

43 A 95 100 90 A 100 95 95 

44 A 95 90 90 A 90 90 90 

45 A 95 90 100 A 95 95 100 

46 A 95 90 95 A 95 100 100 

47 A 100 100 100 A 100 95 100 

48 A 95 95 95 A 90 95 100 

49 A 95 95 95 A 95 90 95 

50 A 90 95 95 A 95 95 100 

51 A 95 100 100 A 95 95 100 
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ANEXO IX - Análise do Número de Erros (NOE) – KATZ ,1998 
 

 

Idade  DNC DC EC ENC TOTAL 
NOE 

REV Efeito orelha 
B/A A/B 

Efeito ordem 
B/A A/B 

Tipo A 

5* M 0.9 7.2 7.7 1.3 13.9 0.3 -1.1 0.2 0.8 

 SD 1.0 3.3 3.2 1.3 6.2 0.41 2.3 4.1 1.8 

 1-NL 2 10 11 3 23 1 -4 +1 -4 +4  

 2-NL 3 14 14 4 29 1 -6 +4 -8 +8 4 

6 M 2.2 6 10.6 2.4 19.9 2.1 -2 2.2 1.8 

 SD 1.8 3.7 4.4 2.7 7.9 1.8 4.2 4.8 2.5 

 1-NL 4 10 15 5 28 4 -6 +2 -3 +7  

 2-NL 6 13 19 8 36 6 -10 +6  -7 +12 7 

7 M 1.3 4.2 8.8 1.3 15.7 1.8 -2.4 2.2 1.7 

 SD 0.9 2.4 3.6 1.2 6 2 3.6 5.4 1.6 

 1-NL 2 7 12 2 22 4 -6 +1 -3 +8  

 2-NL 3 9 16 4 28 6 -10 +5 -9 +13 -5 

8 M 0.9 003 4.5 1.1 9.5 1.5 -0.9 0.5 0.7 

 SD 1 2 2.8 1.5 6 2.2 3 2.3 1.2 

 1-NL 2 5 7 3 16 4 -4 +2 -2 +4  

 2-NL 3 7 10 4 22 6 -7 +5 -6 +6 3 

9 M 0.6 1.9 3.6 0.4 6.1 0.4 -1.3 0.5 0.2 

 SD 0.9 1.8 2.3 0.6 3.9 0.8 2.6 2.3 1.5 

 1-NL 2 4 6 1 10 1 -4 +1 -2 +3  

 2-NL 2 6 8 2 14 2 -6 +4 -4 +5 3 

10 M 0.4 1.9 3 0.5 6.2 0.3 0.1 0.1 -0.4 

 SD 0.6 1.5 2 0.7 4 0.9 2.1 1.6 1.6 

 1-NL 1 3 5 1 10 1 -2 +2 -2 +2  

 2-NL 2 5 7 2 14 2 -4 +4 -3 +3 3 

11 M 0.2 1 2.5 0.5 5.9 0.6 -2.1 -0.1 -0.2 

 SD 0.4 1.1 1.7 0.7 3.3 0.8 2.7 1.8 1.4 

 1-NL 1 2 4 1 9 1 -5 +1 -2 +2  

 2-NL 1 3 6 2 12 2 -7 +3 -4 +4 3 

12-59 M 0.2 0.5 1.1 0.1 2 0.2 -0.6 0.5 0.4 

 SD 0.9 1.5 2.6 0.8 3.9 2.5 2.2 2.6 1.7 

 1-NL 1 2 4 0 4 1 -2 +1 -1 +2  

 2-NL 1 2 4 1 6 1 -3 +2 -2 +3 3 

60-69 M 0.7 2 3.4 0.7 6.8 1.2 -0.7 0.7 -0.4 

 SD 0.9 1.5 2.6 0.8 3.9 2.5 2.2 2.6 1.7 

 1-NL 2 4 6 2 11 4 -3 +2 -2 +3  

 2-NL 2 5 9 2 15 6 -5 +4 -4 +6 3  

 

 


