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                                         RESUMO 

 

Introdução: a investigação da percepção da fala é atualmente, um tema bastante discutido. 

Os testes de fala, como a logoaudiometria, são importantes no diagnóstico audiológico, 

mensurando a habilidade em perceber e reconhecer os sons verbais. Um dos testes 

logoaudiométricos mais empregados na rotina clínica é o Índice de Reconhecimento de Fala 

(IRF), realizado com método a viva voz ou com a fala gravada padronizados em CD player. 

O método a viva voz pode sofrer influências diante da variabilidade intra e interfalante e do 

regionalismo lingüístico, por outro lado os testes de fala gravados propiciam à consistência 

de sua apresentação. No Brasil, o teste feito à viva voz vem sendo rotina em grande parte 

das clinicas e ambulatórios de audiologia. Contudo, a literatura internacional defende que o 

material gravado e padronizado permite a fidedignidade da coleta dos dados. Objetivo: 

analisar os resultados diante da aplicação do teste IRF, em dois métodos: à viva voz e fala 

gravada paranaense, em diferentes Cidades do Brasil. Método: a amostra foi constituída de 

125 sujeitos, 25 de cada região (Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e 

Curitiba), de ambos os sexos com idades entre 20 a 70 anos, aplicando o IRF em ambas as 

técnicas para análise, sendo o material gravado paranaense. Resultados: os achados 

demonstraram prevalência de melhora de acertos em porcentagem no método do CD 

gravado nas Cidades do Rio de Janeiro (40%), Salvador, Porto Alegre e Florianópolis (28%). 

Conclusão: a influência dos aspectos regionais da gravação, frente aos resultados 

apresentados no teste, não teve significância, tendo em vista a melhora na utilização do 

material gravado paranaense em cidades como do sudeste. Sugere-se que o uso do 

material gravado seja incluído na rotina clínica e que mais pesquisas relacionadas ao 

método utilizado para testes de fala sejam especificadas e publicadas. 

 

Palavras-chave: Audição, Percepção Auditiva, Audiometria da Fala, Logoaudiometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ABSTRACT 

 

Introduction: the investigation of the perception of speech is currently a topic widely 

discussed. The speech tests, such as speech audiometry , are important in the audiological 

diagnosis, measuring the ability to perceive and recognize the verbal sounds. One of speech 

audiometry tests most commonly used in clinical practice is Speech Recognition Index, 

performed with the method speakerphone and the recorded speech in standard CD player . 

The open outcry method can be influenced before the intra- and interfalante variability and 

linguistic regionalism, on the other hand recorded speech tests provide consistency of their 

presentation. In Brazil, the test made the speakerphone has been routine in most clinics and 

audiology clinics. However, the literature argues that the recorded and standardized material 

allows the reliability of data collection. Goal: his study aimed to analyze the results before 

the test application, two methods: the speakerphone and recorded speech Paraná , in 

different populations of Brazil. Method: the sample consisted of 125 subjects, 25 each region 

(Rio de Janeiro , Florianópolis , Porto Alegre , Salvador and Curitiba ), of both sexes aged 20 

to 70 years, applying the test in both methods of analysis, being recorded material Paraná. 

Results: the findings showed prevalence percentage in hit improvement in CD method 

recorded in all regions , with better answers for Rio de Janeiro (40%), Salvador, Porto Alegre 

e Florianópolis (28%). Conclusion: it was concluded that the influence of regional aspects of 

the recording, he had no significance in view of the improvement in the use of recorded 

material Paraná in cities like southeast. It suggests that the use of recorded material to be 

included in clinical routine and that further research related to the method used for speech 

tests are specified and published. 

 
 

Key-words: Hearing, Auditory perception, Speech audiometry, Logoaudiometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ouvir é uma habilidade que depende da capacidade biológica inata e da 

experiência do indivíduo no ambiente em que nasceu e se desenvolveu. Para 

darmos sentido ao sinal acústico recebido é necessário associar, a ele, informações 

e experiências já adquiridas (BECKER, COSTA, LESSA, 2013). 

A fala é constituída por sons de frequências baixas, médias e altas, que 

variam continuamente em intensidade, o que pode interferir no desempenho 

comunicativo do indivíduo a partir das alterações dos limiares auditivos registrados 

na avaliação audiológica. Somando-se o fato de que grande parte das situações 

comunicativas envolve a inteligibilidade da fala, é necessário incluir, na rotina do 

fonoaudiólogo, testes de fala que avaliem o paciente, em condições próximas as que 

ocorrem no cotidiano (COSTA, HENRIQUES, 2011). 

Segundo Neves e Silva (2014), a compreensão da fala proporciona a 

comunicação de maneira eficiente, sendo fundamental para integração social. Desta 

forma, esta habilidade deve ser considerada como aspecto importante a ser 

mensurada na função auditiva, pois permite avaliar a competência comunicativa 

receptiva, fornecer dados de como o indivíduo interpreta o som em situações de 

escuta diária, por meio de informações objetivas, prontamente quantificáveis. 

Os testes de fala, como a logoaudiometria, são importantes no diagnóstico 

audiológico e possuem o objetivo de mensurar a habilidade de um indivíduo em 

perceber e reconhecer os sons da fala, englobando medidas de sensibilidade, 

acuidade auditiva e discriminação, delimitando sinais para alterações no modo de 

processamento da informação auditiva. Vários estudos vêm sendo realizados, 

buscando desenvolver materiais padronizados, com o intuito de se obter resultados 

confiáveis, que eliminem, ao máximo, a influência do examinador. A obtenção de 

dados fidedignos nos achados aumenta a credibilidade da avaliação audiológica 

(RIBAS, 2009). 

Os testes logoaudiométricos mais empregados na rotina clínica são o 

limiar de recepção de fala (LRF), o índice de reconhecimento de fala (IRF) e o limiar 

de detecção de fala (LDF). As medidas mais utilizadas para avaliar o IRF de 

indivíduos são realizadas com método a viva voz por meio do microfone acoplado ao 

audiômetro. Porém existem testes de reconhecimento de fala com os vocábulos 

gravados padronizados em CD player (AGRA, MIRANDA, 2008). 



O IRF permite dimensionar as consequências das queixas na 

comunicação do sujeito e intervir de forma personalizada nas possíveis causas e 

manifestações de cada caso, visando à melhoria da qualidade de vida e bem-estar 

do indivíduo (BECKER, et al. 2011). 

A necessidade da utilização de testes que simulem uma situação real de 

escuta, no qual a fala norteie o contexto da avaliação, torna-se instrumento de 

análise das dificuldades enfrentadas pelos sujeitos frente um déficit auditivo 

(ARIETA, COSTA, COUTO, 2013). 

A percepção da fala está relacionada a um processo de reconhecimento, 

no qual, o ouvinte percebe certas pistas acústicas e as seleciona em uma dada 

categoria. Assim, o indivíduo, ao ouvir uma determinada palavra não se baseia 

somente em fatores acústicos, fonéticos, mas também na sintaxe, na semântica e no 

contexto geral (FORTES, et al. 2012). 

Dentro dos aspectos da fala, o sotaque era considerado um ruído na 

comunicação. Acreditava-se que intervinha durante todo o percurso da informação, 

diminuindo a eficiência comunicativa. Desse modo, havia uma necessidade de 

eliminar as características regionais da fala, buscando um padrão de pronúncia 

uniforme e nacional. Os estudos de percepção de fala e sotaque, realizados nos 

últimos dez anos, buscaram compreender como os ouvintes leigos processam e 

interpretam a variação dos vocábulos, chegando à conclusão de que as pessoas 

parecem usar sua percepção de dialeto para categorizar e atribuir valores aos 

falantes (ALMEIDA, et al. 2013). 

Diniz et al. (2008) realizaram um estudo de comparação dos resultados 

do teste denominado limiar de detectabilidade de voz, utilizando os métodos de uma 

lista de palavras trissilábicas previamente gravadas padronizadas, e o modo à viva 

voz, em indivíduos com audiograma de configuração plana, com limiares 

audiométricos dentro dos padrões da normalidade. Evidenciou-se diferença 

significante entre os resultados obtidos com o material gravado e a viva voz, 

havendo melhores respostas com material gravado, o que demonstra a importância 

da escolha do modelo utilizado para determinação dos limiares auditivos na 

logoaudiometria. 

O teste logoaudiométrico utilizando o método viva voz pode sofrer 

influências diante da variabilidade intra e interfalante e do regionalismo linguístico, 

como: sotaque, velocidade de fala, padrão articulatório, entonação e aspectos 



socioculturais do indivíduo. Por outro lado os testes de fala gravados têm como sua 

maior vantagem à consistência de sua apresentação (DINIZ, et al. 2008). 

No Brasil, a logoaudiometria vem sendo feita a viva voz como rotina em 

grande parte das clínicas e ambulatórios de audiologia. Contudo, a literatura 

contemporânea defende que o material gravado e padronizado permite a 

fidedignidade da coleta de dados, eliminando a possibilidade de o examinador 

interferir nos resultados (ALMEIDA, MONDELLI, 2014). 

Em função destes pressupostos, um grupo de fonoaudiólogas da 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) em 2008, confeccionou um material específico 

para logoaudiometria e o gravou em CD (compact disc), com o intuito de padronizar 

a forma de aplicação dos testes. O mesmo foi gravado no laboratório de som e 

imagem da UTP de acordo com as normas propostas pela ISO 8253 (RIBAS, 2009). 

Deste projeto surgiu o interesse em pesquisar a aplicação deste material 

previamente gravado e padronizado em diferentes populações com aspectos 

socioculturais distintos, em especial, no que diz respeito ao regionalismo embutido 

na fala dos indivíduos. 

O problema de pesquisa está relacionado à utilização do instrumento 

gravado pelos profissionais da Fonoaudiologia espalhados pelo Brasil. Considerando 

que o material gravado podem sofrer influência regional de entonação e sotaque da 

equipe que o confeccionou, pode ocorrer interferências nas interpretações 

logoaudiométricas, como piora das respostas, quando aplicado em populações de 

outras Cidades do Brasil? 

 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo geral: 

 

 Analisar os resultados encontrados com a aplicação do teste 

índice de reconhecimento de fala (IRF), em dois métodos: à viva 

voz e fala gravada paranaense, em diferentes Cidades do Brasil.  

 

Como objetivos específicos: 

 

 Quantificar o índice de acertos nas diferentes Cidades. 

 



 Verificar a influência dos aspectos regionais, frente aos resultados 

apresentados no teste gravado, observando os indivíduos da 

Cidade que apresentou maior distinção na utilização do material 

paranaense. 

 Comparar os resultados encontrados entre o método viva voz e 

fala gravada paranaense nos indivíduos. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para compreensão deste estudo serão abordadas as teorias e 

concepções que fundamentarão a pesquisa, reportando os aspectos da audição e 

percepção auditiva. Além das questões de avaliação da percepção da fala, 

logoaudiometria, o teste de índice de reconhecimento de fala (IRF), a elaboração do 

material gravado para execução do IRF e as variações vocais referentes ao 

regionalismo, inerente a cada indivíduo, que de alguma forma possam influenciar 

nos aspectos perceptivos auditivos. 

 

2.1 AUDIÇÃO E PERCEPÇÃO AUDITIVA DA FALA  

 

A audição nos informa acerca da localização e da distância em que se 

encontra o indivíduo da fonte sonora, constituindo além de um meio de 

comunicação, um mecanismo de defesa e alerta. Dependendo do sujeito, os sons 

podem provocar as mais variadas reações físicas e emocionais, propiciando: susto, 

riso, lágrima, sensações de prazer e desprazer, participação e segurança, nas quais 

são partilhadas com os semelhantes, tendo como agente intermediário a linguagem 

oral, adquirida principalmente pelo sistema auditivo (RUSSO, 1993). 

Ao relembrar a fisiologia da audição, Bess e Humes (1998), já 

mencionavam didaticamente a divisão do sistema auditivo em orelha externa, orelha 

média, orelha interna e vias auditivas. O estimulo acústico ingressa em forma de 

onda sonora pelo pavilhão auricular e segue pelo meato acústico externo, 

alcançando a membrana timpânica. Esta membrana, muito flexível, transforma a 

onda sonora em impulso mecânico para os ossículos, dentro da cavidade da orelha 

média. O martelo, a bigorna e o estribo movem-se, conforme a estimulação da 

membrana timpânica, concatenados, e o estribo têm sua inserção na orelha interna 

através da janela oval da cóclea. A orelha interna é composta por três estruturas: a 

cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares ou labirinto. A cóclea é uma estrutura 

óssea em forma de caracol. Desde a base até o ápice desta estrutura, existe ducto 

membranoso onde esta alojada a estrutura sensorial da audição, o Órgão de corti. 

Esta composição é preenchida por um líquido produzido pelo vestíbulo, chamado de 

perilinfa. As células ciliadas do órgão de corti ficam posicionadas de forma, que, 

conforme a cóclea recebe a estimulação da bigorna, a perilinfa se move junto com 



as células ciliadas sensoriais. Estas células apresentam terminações nervosas em 

sua base, transmutando o estimulo mecânico em elétrico, e enviando este estímulo 

as fibras nervosas que entram e saem da rampa média da cóclea para o nervo 

vestíbulo-coclear ou VIII par craniano. Logo após, as fibras nervosas conduzem o 

estimulo até o tronco encefálico, núcleos cocleares, lemnisco lateral, colículo inferior 

e, finalmente, chegam ao lobo temporal, onde as informações são interpretadas e 

compreendidas em nível cerebral. Este caminho percorrido pela fonte sonora e os 

processos executados mediante a passagem nos demais núcleos adjacentes, 

podem ser avaliados e quantificados precisamente por meio de testes objetivos e 

subjetivos junto ao indivíduo. 

 

             FIGURA 1 – SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO    

 

Fonte: Richard A. Griggs, 2004. http: neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com 

 

 

A discriminação auditiva é a habilidade de detectar diferenças entre os 

padrões de estímulos sonoros, sendo distinções mínimas das características como: 

frequência, intensidade e duração de um som (RUSSO, BEHLAU, 1993). 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fneuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com%2F2013_01_01_archive.html&ei=VZY-VYH5B8OMsAWizIHgAQ&psig=AFQjCNHDePBnVcSg8fF8gCW6g_A6cP43Vw&ust=1430251477578598


Segundo Schochat (1996) a interpretação da fala é essencial para a 

comunicação humana e, para que ela ocorra de forma efetiva, é fundamental a 

integridade das vias auditivas e de todo sistema. Contudo, ainda que haja 

integridade do sistema auditivo, a inteligibilidade da fala depende de algumas 

características ditas como externas, referentes ao: conhecimento do idioma 

apresentado, assunto abordado, gestos, apoio visual, familiaridade e características 

do ambiente, como sua capacidade de absorção, reflexão e presença e tolerância a 

ruído de fundo. 

O processamento do sinal auditivo é um conjunto de habilidades que o 

indivíduo necessita para interpretar o que escuta. Refere-se, “ao que fazemos com 

aquilo que ouvimos”. Este processo não envolve apenas a percepção dos sons, e 

sim os mecanismos que são utilizados para tornar a mensagem definida, para 

localizar o sinal percebido, na análise desta informação acústica, na forma de 

armazenamento executada e na estratégia de recobrar esta informação auditiva 

(BELLIS, 2003).  

    A análise e interpretação correta da mensagem sonora apenas são 

possíveis se houver integridade anatômica e funcional das estruturas que compõem 

o sistema auditivo periférico e central (OLIVEIRA, 2006). 

  O processamento auditivo corresponde ao caminho percorrido pelo 

estímulo sonoro, iniciando desde o sistema auditivo periférico e finalizando no 

sistema auditivo central. Vale ressaltar que o responsável pela decodificação da fala 

é o processamento temporal. Neste processo há necessidade da participação dos 

dois hemisférios cerebrais, hemisfério esquerdo responsável pela fala, linguagem e 

ordenação temporal e o hemisfério direito pela identificação dos padrões acústicos e 

suas mínimas diferenças, além de processar aspectos não verbais da comunicação, 

aspectos supra-segmentais da fala. A integridade do processamento da audição é 

indispensável para que ocorra o desenvolvimento da fala e da comunicação 

(FIORINI, PASSOS, SOUZA, 2014). 

 Para uma boa reprodução do que é o ouvido, não é necessário somente ter 

limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade, com exame da audiometria 

tonal normal, mas também fundamental que ocorra um processamento sensorial 

eficiente dos mecanismos do sistema auditivo central, avaliados também por testes 

de fala (ISHII, ARASHIRO, PEREIRA, 2006). 

 



A habilidade de compreender a fala é considerada um dos aspectos mais 

importantes de ser mensurado na função auditiva humana. A fala está interligada à 

audição, sendo fundamental para comunicação oral entre os indivíduos na 

sociedade (CARDOSO, MENESES, SILVA, 2014). 

Para que ocorra uma comunicação oral eficiente, o indivíduo deve 

apresentar uma boa compreensão de fala, sendo dependente dos aspectos supra-

segmentais, de características acústicas contidas nos vocábulos e de uma 

adequada percepção auditiva (COSTA-GUARISCO, FERNANDES, SOUSA, 2014). 

 

2.2. AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA E TESTE DO ÍNDICE DO 

RECONHECIMENTO DE FALA (IRF) 

 

Embora os audiômetros sejam utilizados de maneira rudimentar desde o 

final de 1800, a disciplina de Audiologia se desenvolveu após a Segunda Guerra 

Mundial, devido à necessidade de investigar os traumas acústicos sofridos pelos 

soldados da época, visando tratamento e reabilitação (RUSSO, SANTOS, 2011). 

Uma das áreas que englobam a Fonoaudiologia é a Audiologia, que se 

dedica a estudar a audição humana tendo como critérios padrões audiométricos 

considerados normais. Dentro da avaliação audiológica básica, existem testes 

objetivos e subjetivos que quantificam e qualificam os limiares auditivos dos sujeitos, 

realizados em cabina acusticamente tratada. A audiometria tonal liminar é a 

pesquisa dos limiares auditivos por via aérea e óssea e a audiometria vocal 

(logoaudiometria) refere-se à pesquisa do limiar e do índice em porcentagem do 

reconhecimento da fala do indivíduo testado (RIBAS, CALLEROS, 2009). 

A audiometria tonal é a base para avaliação da audição. Por meio dela, 

são medidos os limiares auditivos para tons puros em diferentes frequências de 

teste (baixas, médias e altas). O limiar de audição é definido como o menor nível de 

som necessário para que um sujeito detecte a presença do sinal em 

aproximadamente 50% das vezes apresentadas. O limiar de audibilidade 

considerado normal para pessoas adultas é de até 25dBNA, para todas as 

frequências pesquisadas, de 250Hz a 8000Hz (FRAZZA, 2003). 

A audiometria é realizada por meio de um audiômetro e cabina acústica, 

com colocação de fones, calibrados anualmente conforme exigência do Instituto 



Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. O 

audiômetro é o equipamento utilizado pelo audiologista e/ou médico 

otorrinolaringologista para medir o limiar de audição. Um dial, seletor de freqüências 

permite a seleção de diferentes freqüências de tom puro. Geralmente as freqüências 

estão disponíveis em intervalos de oitava que se estendem de 125 a 8000 Hz. Outro 

seletor permite a seleção do nível de intensidade que será apresentado para o 

paciente. A intensidade varia de -10 a 120 dBNA, em etapas de 5 em 5 decibels. 

Outro seletor determina se o tom puro será apresentado na via aérea ou na via 

óssea, na orelha direita ou na esquerda. Existe ainda o seletor para nível de 

mascaramento para cada orelha, nível de audiometria vocal também para cada 

orelha (LOPES, 2011). 

O paciente deve permanecer dentro de uma cabina acusticamente 

tratada, para não receber nenhuma interferência de sons alheios ao teste, como 

ruído ambiental. A informação dada ao indivíduo é que ele irá escutar um estímulo 

acústico “apito” e quando detectá-lo, deverá levantar a mão ou apertar em um botão 

disponibilizado ao mesmo (MENEZES, 2011). 

A logoaudiometria compõe a bateria de teste da avaliação audiológica 

básica e tem como objetivo investigar a habilidade de perceber os sons da fala. 

Compreende a técnica onde amostras de fala padronizadas de uma língua são 

apresentadas por meio de um sistema calibrado para medir aspectos da 

sensibilidade auditiva. Os materiais e procedimentos que deram origem aos testes 

atuais vêm de experiências sobre como os sistemas de telefonia realizavam a 

transmissão da fala, na década de 1920, e durante a II Guerra Mundial (ALMEIDA, 

et al. 2014). 

Almeida, et al. (1994) comentam historicamente que em 1952, após 

estudos envolvendo a fonética da língua portuguesa, Geraldo Sá destacou-se 

cientificamente por ser o primeiro na América do Sul a elaborar listas balanceadas 

foneticamente, que tiveram grande aceitação e são utilizadas até os dias atuais nos 

serviços de audiologia, porém o autor comenta a utopia na tentativa de criar listas 

com balanceamento fonético, pois na realidade estas listas deveriam ser feitas para 

cada indivíduo, dependendo de sua idade e naturalidade. 

“Em sua opinião, nenhuma lista do mundo é balanceada foneticamente” 

(ALMEIDA, et al. 1994). 

 



Para realização da logoaudiometria há necessidade de um audiômetro 

que disponha de um circuito apropriado, com controlador de unidades de volume, 

demonstrado abaixo através da Figura 2, denominado, VU meter, uma entrada para 

fonte de áudio externa, para uso de material gravado e microfone para testes a viva-

voz. O VU meter é utilizado para identificar se os picos de intensidade do sinal de 

fala se adéquam a faixa necessária para a execução do exame. O controle em 

testes a viva-voz é bastante complexo, os picos de intensidade de todas as palavras 

faladas devem aproximar-se do 0dB no VU meter, caso os picos se encontrarem 

abaixo do zero, é sinal que o paciente esta recebendo uma intensidade inferior a 

estipulada no atenuador do audiômetro e quando o marcador estiver superior, 

poderá facilitar a escuta do examinado, pois a intensidade estará superior a 

almejada (ALMEIDA et al. 2014). 

 

                         FIGURA 2- VU METER SCALE 

 

 

 

Fonte: Rod Elliott, 2006. http://sound.westhost.com/project55.htm. 

 

             Podem ser usadas para testes logoaudiométricos sílabas sem sentido, 

palavras mono, di, tri e polissilábicas, frases, palavras sem sentido de qualquer 

extensão, ou outro conjunto proposto, desde que seja mantida uma homogeneidade 

dos itens ao longo do material. Normalmente, considera-se que os fonemas 

presentes no material devem ser razoavelmente representativos da fala 

conversacional; exatamente por isso, os materiais precisam ser específicos para 

http://sound.westhost.com/project55.htm


cada língua e país, pois características fonéticas, melódicas e intencionais são 

distintas de um língua para outra (BALEN, MARTINEZ, 2014). 

O IRF é referenciado como um dos testes vocais que têm importância e 

relevância, além de ser um dos mais empregados na rotina audiológica básica, pois 

auxilia no topodiagnóstico da perda auditiva, bem como no processo de seleção e 

indicação de próteses auditivas. Ele envolve a habilidade de diferenciar os sons da 

fala, tendo como propósito medir em porcentagem o quão bem o ouvinte pode 

entender a fala em função da habilidade de diferenciar os sons em condições 

optimais (MENEGOTTO, 2011). 

O IRF é uma medida supraliminar que utiliza vocábulos monossilábicos 

e/ou dissilábicos para determinar a habilidade do individuo em reconhecer a fala em 

condições ideais de escuta, sendo um teste de fácil aplicabilidade, baixos custos e 

simples interpretações, sendo um dos mais utilizados em clínicas de Audiologia 

(PENROD, 1999). 

O resultado do IRF, de acordo com Brunetto-Borginanni, Brasil, Lopes e 

Russo (2005), prediz o prognóstico de uma cirurgia otológica, o valor terapêutico de 

procedimentos, tais como: leitura labial e treinamento auditivo; confirma os limiares 

tonais, avalia a adequação social e efetividade da comunicação do sujeito, orienta o 

planejamento e avaliação dos programas de reabilitação auditiva e avalia a 

possibilidade de seleção e adaptação das próteses auditivas, através da 

determinação do campo dinâmico de audição.  

As listas de monossílabos mais utilizadas no Brasil são as de Pen e 

Mangabeira-Albernaz e as de Russo e Santos, desenvolvida em listas de vocábulos 

que inclui todos os fonemas da língua. Estas listas são na apresentação de 25 

palavras em cada orelha (ANELLI, et al. 2013). 

Para aplicação do teste IRF são utilizadas uma lista de 25 palavras 

monossilábicas balanceadas foneticamente para cada orelha, com dificuldade 

similar. Obtêm-se a média dos limiares tonais por via aérea nas frequências de 500, 

1.000 e 2.000 Hz para cada orelha. As palavras são apresentadas através dos fones 

do audiômetro, numa intensidade de 40dBNA acima da média tritonal do limiar 

auditivo obtido pela audiometria tonal, dando condições de audibilidade e conforto 

ao paciente. O aplicador do teste deve se certificar para que o paciente não faça 

leitura labial durante o teste, caso este seja realizado a viva voz, e instituir o paciente 

a repetir uma série de palavras, da maneira como ouvi-lás. Ele deverá repetir o que 



entender. Para obter a porcentagem de palavras repetidas corretamente, basta 

multiplicar o número de acertos por quatro, uma vez que a lista de palavras é 

composta de 25 vocábulos para cada orelha. Assim se o sujeito cometeu três erros, 

sua porcentagem será obtida multiplicando-os 22 acertos por quatro. Isto 

corresponderá a 88% de índice de reconhecimento de fala. Caso a porcentagem de 

acertos seja inferior a 88%, aplica-se a lista de dissílabos (ANELLI et al. 2013). 

Espera-se que um indivíduo com audição normal reconheça no mínimo 

88% dos estímulos apresentados, o que sugere um total de até três erros no teste 

IRF (BRUNETTO- BORGINANNI, BRASIL, LOPES, RUSSO, 2005). 

Os achados do Índice de reconhecimento de fala podem ser classificados, 

como sugerem Jerger, Speaks e Trammell (1968), conforme descrito no quadro 1. 

 

                    QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DO IRF 

 

Resultado do IRF Dificuldade de compreensão da fala 

100% a 92% Nenhuma dificuldade para compreender a fala 

88% a 80% Ligeira/discreta dificuldade para compreender a fala 

76% a 60% Moderada dificuldade para compreender a fala 

56% a 52% Acentuada dificuldade para compreender a fala 

Abaixo de 50% Provavelmente incapaz de acompanhar uma conversa 

Fonte: Jerger, Speaks e Trammell, 1968. 

 

Conforme Lyregard (2005) o exame de logoaudiometria tem por finalidade 

avaliar o sistema auditivo, por isso a importância que todos os fatores, com exceção 

do indivíduo sob teste, sejam constantes. Desta maneira o material de fala, os itens 

do teste, o falante e o canal de transmissão eletroacústico não devem ser alterados, 

e somente com a utilização do material gravado consegue-se a padronização destes 

elementos. Rotineiramente, os testes logoaudiométricos são compostos pelos 

exames de limiar de reconhecimento de fala (LRF), Índice de reconhecimento de fala 

(IRF) limiar de detectabilidade de voz (LDV) e limiar de desconforto para a fala 

(LDF).  

Aurélio e Costa (2010) propuseram determinar curvas logoaudiométricas, 

utilizando o teste Listas de Sentenças em Português (LSP), em um grupo de 

indivíduos. Os dados permitem inferir que a cada 1 dB de variação, na intensidade 



de apresentação das sentenças, ocasionou uma mudança no reconhecimento de 

fala para os indivíduos do estudo. Este achado sugere que as modificações inferidas 

nos testes padronizados e a forma de aplicação destes, refletem inteiramente nos 

resultados dos sujeitos. 

 

2.3 MATERIAL GRAVADO PARA REALIZAÇÃO DA LOGOAUDIOMETRIA 

 

Desde a Segunda Guerra Mundial, com intuito de acolher os militares que 

foram acometidos pelos déficits auditivos em combate, vem sendo desenvolvidos 

testes clínicos para a compreensão de fala. O primeiro teste gravado, Western 

Eletric 4A por Fletcher em 1929, foi desenvolvido para determinação dos limiares de 

percepção de fala sendo utilizado na triagem auditiva de crianças em idade escolar. 

A execução dos testes a viva voz podem inferir e afetar a confiabilidade destes, de 

modo que a apresentação das mesmas palavras por um único falante pode sofrer 

variações em diferentes condições. A utilização do material gravado se torna 

benéfica, mediante aos diversos fatores, como: o aumento da estabilidade da 

condição do teste, confiabilidade dos resultados, o material oferece maior 

regularidade e suas características de calibração são mais constantes (FLETCHER, 

1953 apud, COSTA-GUARISCO, FERNANDES, SOUSA, 2014). 

A influência do locutor no teste aplicado a viva voz por diferentes 

indivíduos poderia apresentar instabilidade no diagnóstico. Um teste 

logoaudiométrico não seria uma lista de palavras escritas, mas uma gravação 

específica de um determinado material, com um conjunto de características 

psicométricas conhecidas e descritas (COLLELA-SANTOS, COUTO, QUENTAL, 

2014). 

Um teste a viva-voz é aquele no qual, o fonoaudiólogo que realiza o teste 

apresenta os estímulos lendo-os a partir de uma lista, monitorando a intensidade de 

sua voz pelo VU meter e evitando a leitura orofacial por um anteparo. Na 

apresentação por gravação, um material disponível em mídia de áudio é acoplado a 

entrada externa do audiômetro calibrado e o teste é realizado a partir dele, não 

ocorrendo preocupações quanto a leitura orofacial. Na avaliação logoaudiométrica, 

Sebastián (1986) refere que as palavras devem ser pronunciadas sempre com o 

mesmo tom de voz e se possível pelo mesmo examinador. Caso isso não seja 

possível, utilizar na realização do teste material gravado e padronizado. Os 



processos que reduzem as redundâncias da mensagem sonora ocasionam 

incertezas nos indivíduos sob teste e quanto mais incertos sobre a condição de 

escuta pior seu desempenho auditivo (WILSON, STROUSE, 2001). 

Quando a logoaudiometria é realizada a viva voz, o efeito de diferentes 

falantes pode afetar a confiabilidade dos testes. A qualidade vocal de um indivíduo 

pode variar, e tal modificação pode ser observada em função da quantidade e 

qualidade dos harmônicos produzidos nas cavidades de ressonância de seu trato 

vocal ou do padrão vibratório das pregas vocais por maior ou menor tensão 

muscular na região glótica (SONCINI, COSTA, OLIVEIRA, 2003) 

Quanto maior a dificuldade, melhores são as indicações diagnósticas 

obtidas, por este motivo a preferência sobre as listas de palavras monossílabas, pois 

são sensíveis, inteligíveis e permitem estabelecer com precisão o grau de 

discriminação. Em relação à intensidade de apresentação dos estímulos, há 

controvérsia na literatura. A maioria dos autores refere à utilização do valor da média 

tritonal acrescentando 40 decibéis de intensidade. Espera-se que um indivíduo com 

audição normal reconheça no mínimo 88% dos estímulos apresentados, o que 

sugere um total de até três erros no teste IRF (BRUNETTO- BORGINANNI, BRASIL, 

LOPES e RUSSO, 2005). 

Chiesorin (2011), em seu estudo comparando os resultados do teste IRF 

a viva voz e com material gravado paranaense em pacientes com perda auditiva 

neurossensorial descendente não obteve diferença significativa entre os achados do 

teste apresentados das duas maneiras distintas, apesar de ter verificado um nível 

maior de acertos para o método com material gravado em relação a técnica a viva 

voz.  

É comumente encontrado na literatura descrições do desenvolvimento de 

materiais para logoaudiometria em diversas línguas; no Brasil, também vários 

pesquisadores desenvolveram materiais para uso na Língua Portuguesa Brasileira, 

mas a publicação das características psicométricas desses materiais é rara. A 

continuidade de criação de novos materiais no Brasil parece mostrar a insatisfação 

dos fonoaudiólogos brasileiros com os procedimentos já existentes, dos quais 

poucos se encontram disponíveis em gravações comerciais (COSTA, 2010). 

Duque, García-Moreno e Soria-Urios (2011) utilizaram em sua pesquisa 

lista de palavras em Espanhol aplicada em jovens com linguagem estabelecida para 



validação de material previamente gravado. Os autores inferem a importância da 

utilização de material padronizado para fidedignidade dos resultados encontrados. 

       Cervera (2014), também partiu da utilização de um material gravado com 

listas de palavras para validação de um teste de percepção de fala na presença de 

ruído, contemplando a importância da utilização de um instrumento previamente 

padronizado.  

2.4 VARIABILIDADE VOCAL, REGIONALISMO E SOTAQUE NOS TESTE DE FALA 

 

A qualidade vocal do examinador, como: sexo, pronúncia, fluência, acento 

regional, influenciam diretamente nas condições de testagem do IRF. A entonação, o 

sotaque e qualquer alteração vocal podem interferir nos resultados 

logoaudiométricos do teste. Deste modo, a característica vocal de uma determinada 

pessoa pode variar a maneira pela qual as informações são percebidas e 

processadas pelo ouvinte. O espectro vocal de um indivíduo, que no caso será o 

examinador do teste, reflete diretamente nas condições do material (PORTMANN, 

PORTMANN, 1993). 

 Camargo, et al. (2007) propuseram analisar de forma perceptiva auditiva 

a qualidade vocal de um grupo de falantes adultos da Cidade de João Pessoa. Os 

autores afirmam que os falantes se expressam por meio de diversos tipos de 

sotaques que variam conforme a naturalidade regional e a condição social. E que o 

sotaque por si só, ainda é precariamente explorado em pesquisas do português 

brasileiro, em especial no campo fonoaudiológico.   

Franzoso (2010) em seu estudo objetivando comparar os resultados do 

teste IRF com os métodos de realização a viva voz e com material gravado, verificou 

que, mesmo pequena, houve uma porcentagem de acerto que oscila sobre a 

maneira que o teste IRF foi apresentado. Observou-se que o método com material 

gravado mantém a mesma porcentagem de acertos de 100% tanto para a lista de 

palavras monossílabas quanto para lista de dissílabas, enquanto que o teste 

realizado a viva voz oscila entre 88% e 100% de acertos. O autor relata que se o 

examinador não mantiver as mesmas condições de testagem do começo ao fim do 

teste, não consegue obter um resultado fidedigno para o exame, e para que se 

consiga um achado mais preciso e as condições de testagem sejam sempre 

constantes, se faz necessário a utilização do material gravado. 



Leite (2011) investigou as atitudes linguísticas de campineiros em 

relação a pronúncia do /R/ caipira e evidenciou a presença da reflexão dos demais 

autores na estreita relação entre as atitudes lingüísticas, estereótipos sociais e 

variações lingüísticas relacionadas às pronuncias do português brasileiro. 

Com intuito de descrever a variação regional da entonação em 

enunciados dos falares de capitais brasileiras, Cunha e Silva (2011) avaliaram 

quatro indivíduos de cada capital: Recife, Rio de Janeiro e Florianópolis, observaram 

com a aplicação de testes perceptivos auditivos, que existe diferença significativa 

dos contornos de pronúncia de cada sujeito entre as três Cidades avaliadas. Os 

pesquisadores afirmaram que a língua não é um sistema rígido e apesar de possuir 

um núcleo duro, suas regras de implementação fonética se ajustam ao perfil sócio-

cultural de seus falantes. Os contornos entoacionais das capitais corroboram essa 

maleabilidade da língua.  

A Sociolingüística refere que a fala é heterogênea, sendo um resultado 

do enlace social com o lingüístico, além dos aspectos interacionais, os quais 

revelam a identidade social e a aculturação de cada sujeito. O Brasil em sua 

grandeza territorial apresenta uma variedade de faces do português, o que reflete a 

diversidade das misturas de raça e o que torna um país pluricultural por essência 

(CHACON, 2012). 

A utilização do material gravado e padronizado fornece maior 

fidedignidade nos resultados encontrados em testes para avaliar a percepção 

auditiva. O Hearing in Noise Test na versão em Português do Brasil é bastante 

utilizado nas pesquisas relacionadas à audiologia, na qual os autores afirmam a 

necessidade de padronização dos demais testes audiológicos para análises de 

reconhecimentos de fala sendo na presença de ruído ou na detecção de limiares 

(ARIETA, COSTA, COUTO, 2013).  

O fonoaudiólogo deve estar atento a todos os recursos vocais, os quais 

sofrem variações de acordo com o contexto, o interlocutor, a mensagem, a dinâmica 

vocal específica e as emoções exercidas do sujeito. A intensidade e duração do som 

da fala também são elementos importantes para que se conheça a organização 

sonora do discurso, incluindo ritmos e contornos melódicos, que possam ser 

medidos e delimitados em partes menores e maiores do discurso. Estas 

características influenciam diretamente na clareza do entendimento de fala do 

interlocutor e ouvinte (MEDEIROS, VASSOLER, 2013). 



Berti e Roque (2013) avaliaram o desempenho perceptivo auditivo de 

crianças na identificação de contrastes entre as vogais tônicas com o uso do 

software Perception Evaluation Auditive & Visuelle (PERCEVAL), como material 

gravado e padronizado, com intuito de favorecer os achados da pesquisa e desviar 

as interferências inerentes a aplicação do teste. 

Cunha e Silvestre (2013), em seu estudo com descrição do 

comportamento entoacional em enunciados assertivos no Português falado nas 

Cidades de Natal, Rio de Janeiro e Porto Alegre, concluíram a baixa influência de 

fatores sociais, como faixa etária, sexo e escolaridade, na execução das melodias. 

Contudo o fator localidade surge como importante demonstrador de variação e a 

observação atenta do comportamento da curva entoacional, permitem conhecer 

melhor o perfil da entoação regional nessas capitais. 

Em um estudo de comparação do reconhecimento de fala em escolares 

de sete a dez anos de diferentes níveis socioeconômico-culturais, por meio de testes 

que utilizam sentenças como estímulo, concluiu-se que a tarefa exigiu maiores 

demandas do processamento auditivo nas crianças com nível médio-baixo, 

demonstrando desempenho reduzido, em comparação a crianças de nível médio-

alto, confirmando ainda mais a interferência dos aspectos socioculturais nos testes 

que avaliam a percepção auditiva (BECKER, COSTA, LESSA, 2013). 

Battisti e Carvalho (2013) estudaram sobre a maneira como os indivíduos 

porto alegrenses produzem vogais tônicas, com intuito de influir as diferenças de 

pronúncia para cada região. Os autores foram a fundo e levantaram questões sócio-

históricas do bairro, relativas ao perfil de seus moradores e frequentadores, a seu 

papel, como palco cultural e difusão dessas características na fala desta população. 

Os achados demonstraram o quanto estes aspectos sócio-demográficos influenciam 

na qualidade acústica sonora produzida na fala do português brasileiro. Dentre os 

aspectos a ditongação e alongamento vocálico foram comuns nos porto alegrense 

pesquisados. 

      O conhecimento a respeito do processamento musical pode ser um 

importante referente na discussão de questões sociais, clínicas e neurobiológicas 

relacionadas aos aspectos auditivos. Andrade, et al. (2014) exploraram a 

capacidade de utilização de tons na língua nativa para analisar as habilidades de 

imitação e discriminação de determinadas frequências sonoras. Eles conduziram 

dois estudos, sugerindo que os indivíduos cuja língua materna é uma língua tonal(na 



qual o tom contribui para o significado da palavra) são mais capazes de imitar e 

discriminar os tons musicais, o que traduz a facilidade que o sujeito apresenta ao se 

defrontar com um conteúdo que possua características especificas de sua 

familiaridade linguística. 

        O comportamento do indivíduo na percepção de consoantes em 

diferentes situações pode estar ligado diretamente ao modo como os sons são 

mentalmente representados. Uma proposta sobre a representação lingüística dos 

sons da fala supõe que estes se organizam numa hierarquia de traços, que 

constituem abstrações de suas características articulatórias. Estes autores também 

utilizaram material gravado para verificação do comportamento dos sujeitos na 

percepção de consoantes em meio a diferentes ruídos (LEMOS, ROTHE-NEVES, 

SANTOS, 2014). 

O sotaque é abordado pelos autores como conjunto dos hábitos 

articulatórios, na realização dos fonemas e entonação, que conferem uma coloração 

particular, social, dialetal a fala de cada indivíduo (LIMA, LOPES, SILVA, 2014). 

Em sua pesquisa, Brod e Seara (2014), propuseram investigar a 

descrição acústica de vogais orais tônicas do português brasileiro produzidas por 

crianças florianopolitanas. Foi utilizada como parâmetros, a duração relativa entre o 

primeiro e segundo formante das vogais. Os autores influem que estes aspectos 

estão relacionados com os movimentos articulatórios de produção, frequências, aos 

movimentos de altura e anteriorização do corpo da língua (musculatura). Os 

achados referiram diferença significativa em relação ao tempo para os dois sexos, 

masculino e feminino. Contudo, salientou-se a especificidade da pronúncia sobre o 

aspecto cultural da Cidade na questão regional, sotaque e padrão articulatório 

comum para ambas as crianças, sem distinção aos padrões de pronúncia vocal. 

Este estudo faz pensar que podemos estudar indivíduos da mesma localidade 

conforme os padrões acústicos referentes aquela regionalidade, porém fica difícil 

compará-los às demais regiões. 

No subtítulo seguinte será abordado diante de uma breve literatura, o 

aparato utilizado para este estudo, no qual, diz respeito ao material padronizado e 

gravado na avaliação da percepção auditiva da fala, logoaudiometria. 

 

 

 



2.5 A ELABORAÇÃO DO MATERIAL GRAVADO UTILIZADO NESTE ESTUDO 

 

Carhart, apud Ribas (2009), desde 1951, relatava a execução dos testes 

de logoaudiometria como uma técnica onde as amostras padronizadas de linguagem 

deveriam ser apresentadas ao avaliado por meio de um sistema calibrado. Na 

literatura internacional (ISO-8253, 1996; MARTIN, 2005) já recomendavam a 

utilização de materiais de fala gravados em fita cassete ou CD (compact disc), com 

objetivo de manter um padrão de aplicabilidade dos resultados dos exames. 

A ISO-8253 (1996), normativa que rege toda a avaliação audiológica, 

refere que um item de teste de fala esta ligado a uma palavra específica, 

monossílaba, polissílaba, ou segmento de fala, limitado no tempo, usado conforme 

regras definidas de apresentação ou registro de resultados em um procedimento 

logoaudiométrico. Uma lista de itens de teste refere-se a vários componentes dos 

exames selecionados, apresentados e contados como uma única unidade. Para a 

escolha dos itens necessários a elaboração de um CD, foi apresentado uma revisão 

de literatura buscando listas de teste compatíveis com as necessidades da 

logoaudiometria (RIBAS, 2009). 

Na Logoaudiometria deve-se levar em consideração a compreensão da 

palavra apresentada ao sujeito. O indivíduo deve possuir recursos de léxico que 

possam efetivar-se em vocabulário funcional, no qual acessará com mais facilidade 

a palavra que foi parcialmente percebida, o que corrobora a correlação positiva entre 

a explanação do vocabulário e testes que envolvam aspectos linguísticos (CHIARI, 

OLIVEIRA, SOARES, 2014).  

 Para elaboração do material Ribas (2009), foram considerados os 

fatores: redundâncias, equilíbrio fonético, duração do teste e familiaridade. A 

redundância são pistas que facilitam a compreensão de um determinado estímulo 

como o ritmo, entonação, força e timbre. O equilíbrio fonético, leva em conta a 

criação de listas de vocábulos que contemplem as mesmas condições fonéticas para 

os dois ouvidos, ou ainda, criar listas que considerem as experiências fonéticas de 

diferentes indivíduos. Uma lista de palavras equilibrada foneticamente deve se referir 

aos fonemas que frequentemente aparecem na fala diária de uma pessoa, contudo, 

há que considerar que fonemas mudam de acordo com aquele que o precede ou 

antecede. A duração se refere o tempo da realização do teste em si, um teste deve 

ser completo e complexo o suficiente, sem trazer cansaço a quem é avaliado. Os 



intervalos de apresentação dos itens devem ser suficientes para que o sujeito sob 

teste tenha condições de escutar adequadamente o estímulo e repetir a palavra. 

A elaboração do material gravado, usado neste estudo, seguiu as normas 

determinadas pela ISO 8253-3. Foi optado por utilizar listas já disponíveis no Brasil, 

publicadas e consagradas pela classe fonoaudiológica e médica. Na determinação 

do IRF foi considerado quatros listas de palavras monossílabas e quatro listas de 

palavras dissílabas, propostas por Russo e Santos (1993). O CD foi elaborado 

diante do que preconiza a norma, que estabelece critérios para a realização de 

testes audiométricos, na qual a parte 3, mais especificamente, estabelece regras 

para a elaboração do material de fala gravada utilizado para realização da 

logoaudiometria. O CD foi gravado no Laboratório de Som e Imagem da 

Universidade Tuiuti do Paraná, com apoio de três fonoaudiólogas, um técnico em 

acústica e um técnico de mixagem. Os itens de teste foram apresentados por uma 

locutora do sexo feminino, no estúdio de gravação, sendo que o local onde foi 

realizada a gravação foi monitorado por meio de um medidor de nível de pressão 

sonora marca Bruel & Kjaer modelo 2250, e o ruído de fundo manteve-se abaixo do 

sinal de teste em 40db. Utilizou-se o equipamento mixador de áudio Mackie 24.4 

canais, um microfone Shure SM58BETA, e o software SoundForge com uma placa 

de som soundblaster (RIBAS, 2009). 

Em atendimento a ISO 8253-3 a faixa 1 do CD possui um sinal de 

referência para ajuste do audiomêtro de fala, também conhecido por sinal de 

calibração. Este sinal tem a frequência de 1.000hz, com duração de 30 segundos e 

permite que o avaliador ajuste seu equipamento a fim de evitar distorção do sinal de 

teste durante a avaliação. As demais faixas são as listas com os vocábulos 

selecionados para aplicação dos testes. Alguns cuidados foram observados no 

momento da gravação do material como: o nível de fala de qualquer item do teste 

individual não variou mais do que 3dB do nível médio de todos os itens da lista, uma 

frase introdutória explicando a tarefa a ser realizada foi apresentada no início de 

cada faixa do teste, os intervalos de tempo entre os itens foram constantes, não 

menores que 4 segundos. Estes aspectos estão contemplados nas normas da ISO 

8253. Normalmente, durante a testagem da discriminação da fala, uma frase 

introdutória precede o estímulo. As frases introdutórias mais usadas são “Diga a 

palavra...”, “Voce dirá...”, “Escreva a palavra...” e “Mostre a palavra...”. No entanto, o 

uso da frase introdutória na prática clínica esta tornando-se menor (RIBAS, 2009). 



Para utilizar este material foi conectado o CD player a um audiômetro que 

permita este tipo de acesso e realizado os testes logoaudiométricos propostos ao 

estudo (RIBAS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado conforme as normas técnicas da Universidade 

Tuiuti do Paraná (UTP, 2012), foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Tuiuti do Paraná, sob o número CEP/UTP nº 00095/2008 (ANEXO 1). 

Os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1), autorizando a participação de seus dados, de acordo 

com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, Resolução Nº 196/96. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se trata de um estudo exploratório de delineamento 

transversal, descritivo e quantitativo. 

 

3.2 CASUÍSTICA 

 

A amostra foi constituída de 25 indivíduos de cada Cidade avaliada (Porto 

Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis), juntamente com a Cidade de 

Curitiba como grupo controle da pesquisa, totalizando 125 sujeitos, de ambos os 

sexos, com faixa etária de 20 a 70 anos. Os critérios de inclusão e exclusão, bem 

como a desistência de alguns participantes, delimitaram o número da amostragem.  

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Todos os sujeitos deveriam apresentar diagnóstico de audição dentro dos 

padrões da normalidade seguindo as normas dos padrões do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia (CFFA, 2012). O profissional fonoaudiólogo que aplicou o teste a 

viva voz e o participante do exame deveriam possuir naturalidade da região de 

coleta. 

 

 

 

 



 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da amostra indivíduos que não compreenderam a 

aplicação do teste para sua realização. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

A coleta de dados ocorreu no período de Outubro de 2014 a Fevereiro de 

2015. A seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada de forma aleatória por cada 

profissional em cada Cidade (Florianópolis, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre), optou-se por selecionar indivíduos vinculados a instituições de ensino 

(Universidades de cada região) sendo a maioria funcionários e estudantes da 

mesma e/ou pacientes de clínicas vinculadas as fonoaudiólogas examinadoras. Os 

dados foram coletados por fonoaudiólogos vinculados ao programa de Mestrado da 

Universidade Tuiuti do Paraná que atuam nas cidades mencionadas, por este motivo 

foram selecionadas estas Cidades. 

Após uma breve anamnese que visou colher dados sobre a identificação 

de cada sujeito e critérios indicados ao estudo, foi aplicado o protocolo de avaliação 

constituído por: 

1- Meatoscopia; 

2- Audiometria tonal limiar por via aérea de 250Hz a 8KHz (ANEXO 2); 

3- IRF aplicado à viva voz regional e com material gravado paranaense, 

utilizando duas listas de 25 palavras monossílabas, sendo utilizados os 

mesmos vocábulos para todos os indivíduos (RIBAS, 2009). 

A realização da avaliação audiológica básica, seguiu os padrões exigidos 

pelo CFFA (2012), de maneira que todas as profissionais fonoaudiólogas foram 

orientadas a realizarem de forma igualitária à execução e orientações para aplicação 

dos testes. Iniciou-se a audiometria tonal pela orelha direita, em uma intensidade de 

50dbNA, pela frequência de 1.000Hz, sendo aplicada técnica descendente para 

captação do limiar audiológico. Para pesquisa do IRF foi retirada a média tritonal de 

500Hz, 1000Hz e 2000Hz, de cada orelha separadamente, e somado 40dbNa para 

intensidade do exame, iniciou-se pela orelha direita, seguindo primeiramente a 

aplicação com o método a viva voz e posteriormente com método de CD gravado. 



Utilizaram-se as mesmas listas de palavras monossílabas para cada método, sendo 

uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo, lista 1 e 2, respectivamente, de 

Russo e Santos (1993). A frase introdutória foi utilizada para ambas as técnicas. Os 

fonoaudiólogos foram orientados a realizarem de maneira uniforme a aplicação do 

IRF das duas maneiras. Não ocorreu intervalo entre uma aplicação e outra, foi 

realizada de maneira sequencial. Todos os profissionais que executaram a coleta já 

haviam utilizado este material, Ribas (2009), em sua rotina clínica, assim, havia 

familiaridade no manejo e aplicação do instrumento, além da calibração. 

     Todos os integrantes examinadores da amostra eram do sexo feminino 

para realização do teste a viva voz e o material gravado utilizado é elaborado por 

uma locutora de voz feminina também. 

 

3.4 MATERIAIS 

 

O teste foi realizado em cabina acústica, audiômetro AD229-E e 

BETA6000 com fone TDH 39, aferido de acordo com as normas do Conselho 

Federal de Fonoaudiologia, além do CD compact disc material padronizado de fala 

para avaliação da percepção auditiva para aplicar o teste IRF com material gravado. 

A lista de 25 palavras monossílabas utilizadas foi o (ANEXO 3), Lista 1 e 2 de Russo 

e Santos (1993), In: Ribas (2009). 

 

3.5 MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

Os dados foram digitados em planilhas eletrônicas e tratados 

estatisticamente. Fez-se a comparação diante dos objetivos propostos 

anteriormente, utilizando-se como referência os padrões de análise e porcentagem 

de acertos do teste IRF já padronizado. 

As análises estatísticas foram realizadas através da utilização de tabelas 

de frequências, estatísticas descritivas e estatísticas inferenciais (testes de Wilcoxon 

e ANOVA de Kruskal-Wallis). Os testes foram aplicados, considerando-se o nível de 

significância de 0,05 (5%).  

De acordo com a metodologia descrita anteriormente, o capítulo seguinte 

apresentará os achados e análises delimitados do estudo. 



4 RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo serão apresentados em forma de 

tabelas demonstrativas, as quais representam os valores absolutos e relativos das 

variáveis analisadas. 

 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO O SEXO E CIDADE 

CIDADE GÊNERO (SEXO) TOTAL 

 FEMININO MASCULINO  

Salvador 15 (60,0%) 

10 (40,0%) 

17 (68,0%) 

13 (52,0%) 

18 (72,0%) 

73 (58,4%) 

10 (40,0%) 

15 (60,0%) 

8 (32,0%) 

12 (48,0%) 

7 (28,0%) 

52 (41,6%) 

25 (100%) 

Rio de Janeiro 25 (100%) 

Porto Alegre 25 (100%) 

Florianópolis 25 (100%) 

Curitiba 

TOTAL 

25 (100%) 

125 (100%) 

Fonte: autora 

 

Os dados apresentados na TABELA 1 correspondem à distribuição da 

amostragem por sexo nas cinco distintas Cidades da coleta. Pode-se verificar que 

73 indivíduos eram do sexo feminino, com predominância na Cidade de Curitiba 

(72%) e 52 do sexo masculino, com prevalência maior para a Cidade do Rio de 

Janeiro (60%).  

TABELA 2 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS IDADES DOS 

PARTICIPANTES, POR CIDADE EM ANOS 

 IDADE (EM ANOS)  

CIDADE n Média Mediana Mínima Máxima Desvio Padrão 

Salvador 25 29,7 29,0 20,0 48,0 7,2 

Rio de Janeiro 25 24,7 25,0 20,0 30,0 2,7 

Porto Alegre 25 42,1 44,0 23,0 70,0 12,0 

Florianópolis 25 35,8 35,0 21,0 54,0 10,4 

Curitiba 

Média Geral 

25 

...... 

36,4 

33,74 

36,0 

..... 

22,0 

..... 

62,0 

..... 

9,5 

..... 

Fonte: autora 

 

A TABELA 2 apresenta a análise descritiva de idade (em anos) dos 

participantes por cidades selecionadas para a pesquisa. A média de idade para 

Salvador foi de 29,7 anos, seguido do Rio de Janeiro 24,7 anos, Porto Alegre 42,1 



anos, Florianópolis 35,8 anos e Curitiba 36,4 anos. As cidades com os participantes 

mais jovens foi Rio de Janeiro, 24,7 anos. Já a maior idade apareceu em Porto 

Alegre, com 42,1 anos.  

 

TABELA 3 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO ÍNDICE DE,  

                     RECONHECIMENTO DE FALA (IRF) POR CIDADE 

 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

CIDADE n Média Mediana Mínima Máxima Desvio Padrão 

Salvador       

IRF OD Viva Voz 25 99,36 100,00 96,00 100,00 1,50 

IRF OE Viva Voz 25 98,72 100,00 92,00 100,00 2,51 

IRF OD CD gravado 25 99,68 100,00 96,00 100,00 1,11 

IRF OE CD gravado 25 99,84 100,00 96,00 100,00 0,80 

       

Rio de Janeiro       

IRF OD Viva Voz 25 97,60 100,00 92,00 100,00 2,83 

IRF OE Viva Voz 25 99,20 100,00 96,00 100,00 1,63 

IRF OD CD gravado 25 98,88 100,00 96,00 100,00 1,83 

IRF OE CD gravado 25 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

       

Porto Alegre       

IRF OD Viva Voz 25 99,68 100,00 96,00 100,00 1,11 

IRF OE Viva Voz 25 98,72 100,00 88,00 100,00 2,99 

IRF OD CD gravado 25 99,68 100,00 96,00 100,00 1,11 

IRF OE CD gravado 25 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

       

Florianópolis       

IRF OD Viva Voz 25 98,56 100,00 92,00 100,00 2,80 

IRF OE Viva Voz 25 98,72 100,00 92,00 100,00 2,76 

IRF OD CD gravado 25 99,52 100,00 88,00 100,00 1,33 

IRF OE CD gravado 25 100,00 100,00 88,00 100,00 0,90 

       

Curitiba       

IRF OD Viva Voz 25 98,72 100,00 92,00 100,00 2,23 

IRF OE Viva Voz 25 98,56 100,00 92,00 100,00 2,27 

IRF OD CD gravado 25 97,92 100,00 88,00 100,00 3,49 

IRF OE CD gravado 25 98,24 100,00 88,00 100,00 3,07 

Fonte: autora 

 

 

 

 A TABELA 3 demonstra a aplicação do teste IRF (índice de 

reconhecimento de fala) nos dois métodos a viva voz e CD gravado separadamente 

por orelha direita e esquerda e pelas Cidades aplicadas. 

 

 



         TABELA 4 – TESTE DE WILCOXON COMPARANDO O IRF VIVA VOZ    

                              X IRF CD GRAVADO, POR CIDADE 

CIDADE IRF OD Viva Voz x 

IRF OD CD gravado 

IRF OE Viva Voz x 

IRF OE CD gravado 

Salvador Não se aplica p= 0,0277* 

Rio de Janeiro p= 0,0180* p= 0,0431* 

Porto Alegre p= 1,0000 p= 0,0431* 

Florianópolis p= 0,0759 p= 0,0277* 

Curitiba p= 0,2863 p= 0,5002 

Fonte: autora 

 
 

  A TABELA 4 demonstra a distinção entre os métodos aplicados à viva 

voz e CD gravado nas Cidades do Brasil. Em Salvador não ocorreu mudança no 

método na realização do teste a orelha direita, porém para orelha esquerda o teste 

em maneira gravada teve melhores respostas. No Rio de Janeiro, ambas as orelhas 

obtiveram melhores resultados para o teste com gravação. Nas cidades de Porto 

Alegre e Florianópolis para orelha direita não apresentou diferença significativa entre 

os métodos, contudo houve para a orelha esquerda melhora novamente para o teste 

com CD gravado. Em Curitiba não houve significância entre os métodos aplicados. 

  Assim houve a existência de diferença significativa entre o IRF viva voz 

e CD gravado, apenas para o Rio de Janeiro em ambas as orelhas e Salvador, Porto 

Alegre e Florianópolis na orelha esquerda. Sempre com melhor resultado para o CD 

Gravado. 

 

TABELA 5 – FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS MELHORES E PIORES 

COM MATERIAL CD GRAVADO 

 

CIDADE NÚMEROS DE 

        SUJEITOS 

FREQUÊNCIA DE 

        MELHORA 

FREQUÊNCIA DE 

          PIORA  

Salvador 25 7 (28%) -(0%) 

Rio de Janeiro 25 10 (40%) -(0%) 

Porto Alegre 25 7 (28%) 2 (8%) 

Florianópolis 25 7 (28%) 1 (4%) 

Curitiba 25 3 (12%) 6 (24%) 

Fonte: autora 

 

 



A TABELA 5 apresenta em porcentagem a frequência das respostas, 

melhora e piora dos resultados, com o método CD gravado aplicados nas cinco 

Cidades. Em Salvador dos 25 sujeitos, 7 (28%), obtiveram melhora com este 

método, sendo os demais o resultado igual para ambos os métodos. No Rio de 

Janeiro, 10 (40%) dos 25 indivíduos, tiveram melhora com a gravação, tendo os 

demais o mesmo resultado entre os métodos. Em Porto Alegre, 7 (28%) obtiveram 

melhora nas respostas e 2 (8%) apresentaram piores porcentagens com a gravação. 

Na localidade de Florianópolis dos 25 sujeitos, 7 (28%) alcançaram melhores 

respostas e somente 1 (4%) indivíduo piora no método. E por fim em Curitiba, 3 

(12%) tiveram melhores respostas e 6 (24%) piores resultados com o teste  IRF em 

CD gravado. 

No capítulo seguinte serão discutidos os seguintes achados apresentados 

nas tabelas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISCUSSÃO 

 

5.1 IDADE, GÊNERO E NÚMERO DA AMOSTRA 

 

       A atual pesquisa avaliou um total de 125 indivíduos, 25 de cada Cidade 

selecionada, que apresentaram uma variação de 50 anos de idade (de 20 a 70 

anos), porém a média de idade dos sujeitos em todas as cidades foi de 33,7 anos 

com média mínima de 24,7 anos e máxima de 42,1 anos. Os participantes mais 

jovens encontraram-se na Cidade do Rio de Janeiro e de maior idade na região de 

Porto Alegre. Não há dados na literatura que contra-indique este critério de seleção, 

já que se parte do princípio que os sujeitos são normo-ouvintes. 

     A diferença entre as idades nos sujeitos estudados nas diversas Cidades 

ocorreu pela dificuldade de aplicação do teste, padronizado, em localidades muito 

distintas, levando em consideração somente que como critério de inclusão os 

pacientes eram normo-ouvintes e não apresentavam queixas auditivas. 

    Corroborando ao estudo, na pesquisa de Agra e Miranda (2008), na análise 

da logoaudiometria com uso do mascaramento para avaliação do Índice de 

Reconhecimento de Fala (IRF), a faixa etária variou de 34 a 80 anos de idade. 

Fortes, et al. (2012), em sua pesquisa com intuito de comparar o desempenho de 

pacientes no teste de logoaudiometria a viva voz e na logoaudiometria gravada em 

CD (compact disc), avaliou 43 indivíduos, sendo 31 mulheres e 12 homens, com 

idade dos participantes variando de 09 a 82 anos. Não houve critérios de exclusão 

quanto ao sexo e idade, neste estudo, já que o objetivo foi analisar o método, não se 

atentando a perfil audiológico dos participantes. 

    Em relação ao gênero houve predominância geral do sexo feminino, 

apenas no Rio de Janeiro predominou o sexo masculino, isto pode ser explicado 

pela seleção voluntária dos sujeitos da pesquisa em Campus Universitário e/ou 

Clínicas, onde poderá ocorrer maior presença de mulheres. 

      A amostra do estudo não foi homogênea em idade e variáveis sócio-

culturais, porém como o critério de inclusão foi os indivíduos apresentarem limiares 

audiométricos normais, as demais variáveis não comprometeram os resultados 

obtidos nesta pesquisa, uma vez que, o objetivo era verificar se o material gravado 

paranaense era passível de uso entre sujeitos residentes de outras Cidades do 

Brasil. 



5.2 PADRONIZAÇÃO DO EXAME LOGOAUDIOMÉTRICO VIVA VOZ E MATERIAL 

GRAVADO 

 

   Na atual pesquisa foi utilizado a lista de Logoaudiometria de Russo e 

Santos (1993) publicado no Livro de Ribas (2009) que acompanha o CD (com o 

material gravado) concebido na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) em 2008. 

Também utilizado nos estudos de Franzoso (2010) e Chiesorin (2011), mencionados 

no decorrer deste texto. 

  Caporali e Silva (2004), em sua pesquisa com objetivo de observar os 

efeitos da perda auditiva e da idade no reconhecimento de fala na presença de 

ruído, utilizou a gravação de uma fita em estúdio profissional para confecção do 

material de fala. O locutor da fita era do sexo masculino, falante nativo do português 

padrão que apresentou durante a gravação um ritmo normal (cadência normal de 

fala). A fita foi gravada inicialmente no hard disk do computador, portanto digitalizada 

para garantir a melhor reprodução possível do material. Foi utilizado um microfone 

multidirecional, situado a 15 cm do locutor. Após edição o material, foi gravado em 

CD. 

  Na pesquisa de Gómes e Magalhães (2007), objetivando analisar o IRF em 

pacientes com presbiacusia os autores não especificam a metodologia empregada 

para realização do teste de fala, sendo o mesmo, instrumento essencial para os 

resultados encontrados e se tratando de idosos, a interferência nos achados em 

virtude do método aplicado pode influenciar nas respostas de cada sujeito 

participante. 

  Na pesquisa de Iorio e Zaboni (2009), com objetivo de analisar o Índice 

percentual de reconhecimento de fala (IRF) no nível de máximo de conforto em 

adultos com perda auditiva, o teste foi obtido por meio de palavras gravadas. 

Segundo os autores o teste pode ser realizado a viva voz sendo esse modo de 

apresentação o mais comumente utilizado devido à sua flexibilidade, rapidez e 

facilidade da aplicação. Porém, a vantagem de utilizar listas de palavras gravadas 

gera a possibilidade de padronização, assegurando sempre as mesmas condições 

de avaliação. Neste estudo o material utilizado foi gravado em CD e constitui-se de 

listas com 25 monossílabos que são apresentadas a 40 dB NS, ou seja, 40 dB acima 

da média dos limiares de audibilidade de 500, 1000 e 2000 Hz. A seqüência de 



palavras foi apresentada de modo monoaural, de maneira que foi testada cada 

orelha separadamente. 

  Foi utilizado no presente estudo a mesma metodologia de pesquisa de Iorio 

e Zaboni (2009) para avaliar as diferentes Cidades selecionadas. 

  Aurélio e Costa (2010), em seu estudo para determinar curvas 

logoaudiométricas em indivíduos normo-ouvintes e com perdas auditivas, fizeram o 

uso de material gravado em CD para padronização dos achados e relataram como 

aspecto fundamental na conclusão a respeito da metodologia utilizada a fim de que 

sua reprodução em novas pesquisas ou seu uso na prática clínica seja mais 

empregada. 

  Duque, Garcia-Moreno e Soria-Urios (2011) utilizaram em seu estudo uma 

lista de vocábulos em Espanhol aplicado em jovens com linguagem estabelecida 

para validação do material previamente gravado. Os autores destacam a importância 

da utilização de material padronizado para fidedignidade dos resultados 

encontrados. 

  Pode-se mencionar que atualmente é essencial a descrição da análise 

logoaudiométrica (técnica a viva voz ou material gravado), pois ambos os métodos 

estão disponíveis podendo haver influência no contexto metodológico e ocorrer viés 

de técnica na reprodutibilidade dos estudos. 

  Costa-Guarisco, Fernandes e Sousa (2014), propuseram verificar os 

aspectos da configuração audiométrica que influenciam a discriminação de fala nas 

perdas auditivas neurossensoriais descendentes. Para isso foi utilizada na 

metodologia a análise dos valores encontrados no IRF e LRF dos sujeitos. Os 

autores não identificaram o método da utilização do teste de fala usado, no qual foi 

instrumento para análise comparativa dos resultados encontrados.  

  Soares (2014) refere em seu estudo de revisão da bibliografia o déficit da 

explanação sobre os métodos pela qual os dados foram coletados nas pesquisas 

relacionadas à fala dos indivíduos e caracteres regionais dos últimos anos. Os níveis 

de velocidade de fala e o contexto em que os mesmos são coletados, como, por 

exemplo, dados de fala espontânea, fala controlada, entre outros fatores influenciam 

diretamente nas respostas evocadas pelos sujeitos. 

  Levando em consideração que os indivíduos das diferentes Cidades do 

Brasil deste estudo realizaram o teste IRF com material gravado paranaense, sem 

dificuldades, pode-se afirmar que os autores do material aqui utilizado (RIBAS, 



2009), almejaram êxito em organizar um protocolo de testes padronizados e passível 

de ser aplicado em todo Brasil. 

 

5.3 DIFERENÇAS ENCONTRADAS NOS RESULTADOS ENTRE MATERIAL 

GRAVADO E VIVA VOZ 

 

  Nesta pesquisa pode-se verificar distinção entre os métodos utilizados para 

o teste IRF da logoaudiometria nas diferentes Cidades aplicadas. Com variação da 

diferença em ambas orelhas (no Rio de Janeiro) ou apenas em uma orelha 

(Salvador, Porto Alegre e Florianópolis). Com o teste com a técnica de fala gravada 

paranaense obtendo melhores resultados se comparado ao método viva voz. Não 

havendo diferença estatisticamente significativa apenas em Curitiba, o que pode ser 

explicado por não haver influência da diferença de sotaque e entonação nesta 

Cidade, por ambos ser materiais do Paraná. 

  Chiesorin (2011), em seu estudo, realizado em Curitiba, comparando os 

resultados do teste IRF a viva voz e com material gravado paranaense em pacientes 

com perda auditiva neurossensorial descendente não obteve diferença significativa 

entre os achados do teste apresentados das duas maneiras distintas, apesar de ter 

verificado um nível maior de acertos para a técnica com material gravado em relação 

ao método de viva voz. 

  Franzoso (2010) em seu estudo, também realizado na cidade de Curitiba, 

objetivando comparar os resultados do teste IRF com os métodos de realização a 

viva voz e com material gravado, verificou que mesmo pequena houve uma 

porcentagem de acerto que oscila sobre a maneira que o teste do IRF foi 

apresentado. Observou-se que o método com material gravado mantém a mesma 

porcentagem de acerto de 100% tanto para a lista de palavras monossílabas quanto 

para lista de dissílabas, enquanto que o teste realizado a viva voz oscila entre 88% e 

100% de acerto. O autor relata que se o examinador não mantiver as mesmas 

condições de testagem do começo ao fim do exame, não consegue obter um 

resultado fidedigno para o teste, e para que se consiga um resultado mais preciso e 

as condições de testagem sejam sempre constantes, sugere a utilização do material 

gravado. Concordando com os achados do atual estudo. 

  Agra e Miranda (2008) em sua pesquisa analisando a eficácia do uso do 

mascaramento no teste IRF nos métodos a viva voz e gravação, relatam não haver 



diferenças no desempenho destes indivíduos na avaliação à viva voz e com 

gravação, comprovando a utilidade clínica de ambos os procedimentos. Neste 

estudo foi utilizado o teste estatístico de Wilcoxon, mesmo instrumento de análise da 

atual pesquisa. 

  Diniz, et al. (2008) ao comparar os resultados do teste de logoaudiometria 

Limiar de Detectabilidade de Voz (LDV), em uma lista de CD previamente gravada e 

a viva voz, evidenciou diferença entre os resultados obtidos com material gravado e 

a viva voz, o que demonstra a importância da utilização de testes gravados para 

determinação dos limiares auditivos na logoaudiometria. 

  No estudo de Fortes, et al. (2012) em análise da concordância entre os 

resultados de um mesmo paciente nas duas condições mostrou que houve diferença 

estatisticamente significante (p < 0,001), no qual o resultado foi melhor para uso do 

método gravado. Recomenda-se o uso de material gravado para melhorar a 

qualidade do teste. 

  Acredita-se que as duas técnicas sejam válidas, embora a de viva-voz seja 

mais utilizada na rotina clínica e a de gravação em pesquisas. Bess e Humes (1998), 

Wilson e Strouse (2001), no entanto, acreditam que haja uma maior confiabilidade 

no teste com o uso de gravação. Penrod (1999) concorda com a utilidade clínica de 

ambos os procedimentos, afirmando que, com o uso da gravação, há menos 

flexibilidade e aumento da estabilidade da condição, e a viva voz maior flexibilidade, 

rapidez e facilidade de administração. 

  Os trabalhos revisados e descritos não relatam diferenças entre orelhas de 

um mesmo paciente em relação à comparação do teste aplicado a viva voz e 

material gravado. Sendo que as respostas foram comparadas no contexto geral de 

acertos. No presente estudo a comparação interaural foi realizada e pode explicar a 

diferença encontrada pela suposição de predominância de uma orelha devido à 

possibilidade de um melhor limiar auditivo. 

   Em todas as Cidades na qual o teste IRF foi aplicado com a técnica de 

gravação, não houve diferença significativamente para respostas piores se 

comparados as respostas do método a viva voz, o que permite inferir que o material 

paranaense pode ser utilizado em todo o Brasil sem prejuízo para resultados 

individuais. 

 

 



5.4 DIFERENÇAS ENCONTRADAS ENTRE AS CIDADES E O MATERIAL 

GRAVADO 

 

  Todos os sujeitos da coleta eram normo-ouvintes, apresentavam limiares 

auditivos dentro dos padrões da normalidade, comprovados mediante a realização 

da audiometria tonal. Assim as respostas do teste IRF, em porcentagem de acertos, 

foram todas acima de 88% para ambos os métodos de aplicação a viva voz e CD 

gravado, em ambas as orelhas. Contudo pode-se observar a prevalência de melhora 

de porcentagem dos acertos no método de aplicação com CD gravado, com 

melhores respostas a orelha esquerda. A distinção entre as orelhas testadas não 

apresentou significância estatística, com isso não foi discutida esta análise. 

  A aplicação de CD gravado quando comparado ao método viva voz, obteve 

melhores respostas para a Cidade do Rio de Janeiro. A influência dos aspectos 

regionais, frente aos resultados apresentados no teste, não foi significante, tendo em 

vista a melhora na utilização do material gravado paranaense em outras Cidades, 

deixando claro a não interferência da variabilidade vocal regional nesta pesquisa na 

aplicação deste teste gravado na região do Paraná aplicado em outras localidades 

distintas.  

  O falante nativo de qualquer língua é detentor de um “léxico virtual” que, na 

medida da necessidade, vem à tona nos processos de comunicação, uma vez que 

os processos neológicos são espontâneos e seguem os caracteres que a 

comunidade de fala traz consigo. Certas formações de palavras, certos processos 

de derivação e de composição ocorrem de forma diferente na norma culta e na 

norma popular e se tratando de testes que avaliam a fala devem ser levados em 

consideração estes aspectos característicos de cada indivíduo e especificados 

(OLIVEIRA, 2006). 

  Camargo, et al. (2007) propuseram analisar de forma perceptiva auditiva a 

qualidade vocal de um grupo de falantes adultos da Cidade de João Pessoa. Os 

autores afirmam que os falantes se expressam por meio de diversos tipos de 

sotaques que variam conforme a região e a condição social. E que o sotaque por si 

só, ainda é precariamente explorado em pesquisas do português brasileiro, em 

especial no campo fonoaudiológico. 



  Este aspecto foi verificado na construção desta atual pesquisa, na qual, 

ocorreu a busca deficiente do seguimento dos aspectos do sotaque envolvidos a 

Fonoaudiologia nos testes que avaliam a fala. 

  Assim como ocorre com outros aspectos do uso da língua, são os 

conhecimentos populares que fazem com que a língua se estruture de forma 

parcialmente diferente em alguns pontos, mas que nem por isso interferem na 

comunicação cotidiana dos membros de uma comunidade lingüística específica 

(COSTA, 2010). 

  Com intuito de descrever a variação regional da entonação em enunciados 

dos falares de capitais brasileiras, Cunha e Silva (2011), avaliaram quatro indivíduos 

de cada capital: Recife, Rio de Janeiro e Florianópolis e observaram com a 

aplicação de testes perceptivos auditivos, que existe diferença significativa dos 

contornos de pronúncia de cada sujeito entre as três Cidades avaliadas. Os 

pesquisadores afirmaram que a língua não é um sistema rígido e apesar de possuir 

um núcleo duro, suas regras de implementação fonética se ajustam ao perfil sócio-

cultural de seus falantes. Os contornos entoacionais das capitais corroboram essa 

maleabilidade da língua.  

  Cunha e Silvestre (2013), em seu estudo com descrição do comportamento 

entoacional em enunciados assertivos no Português falado nas Cidades de Natal, 

Rio de Janeiro e Porto Alegre concluíram a baixa influência de fatores sociais, como 

faixa etária, sexo e escolaridade, na execução das melodias, contudo o fator 

localidade surge como importante demonstrador de variação e a observação atenta 

do comportamento da curva entoacional, permitem conhecer melhor o perfil da 

entonação regional nessas capitais. 

  Assim a pretensão deste atual estudo, em investigar em distintas localidades 

regionais o uso de um instrumento padronizado de teste que avaliem a 

discriminação da fala na Logoaudiometria. Verificando a possibilidade do uso deste 

modelo em Cidades por todo Brasil, unificando a forma de avaliação destes exames. 

  Battisti e Carvalho (2013) estudaram sobre a maneira como os indivíduos 

porto alegrenses produzem vogais tônicas, com intuito de influenciar as diferenças 

de pronúncia para cada região. Os autores foram a fundo e levantaram questões 

sócio-históricas da região, relativas ao perfil de seus moradores. Os achados 

demonstraram o quanto estes aspectos sócio-demográficos influenciam na 

qualidade acústica sonora produzida na fala do português brasileiro. O que pode 



influir na distinção inferencial, no momento da execução da leitura a viva voz de uma 

lista de vocábulos, em uma Cidade do Sul do Brasil se comparada a uma região do 

Norte. 

 

5.5 DIFICULDADES INTRÍNSECAS AO TRABALHO 

 

  Durante o levantamento bibliográfico para compor este estudo, pode-se 

verificar a pouca descrição do método utilizado para realizar o exame 

logoaudiométrico, nos trabalhos publicados em periódicos, dificultando o 

entendimento se o método utilizado foi realizado a viva voz ou com material gravado 

e qual lista de palavras escolhidas para a aferição do IRF. 

  Quando descrita, a minoria dos trabalhos, utiliza o material previamente 

gravado. Bortnem, et al. (2014), Caldas, Capellini e Giacheti (2014) e Judai (2014), 

todos realizaram pesquisas tendo como metodologia o procedimento da avaliação 

audiológica básica, contendo logoaudiometria sem especificar o método de 

padronização dos testes, com tendência ao princípio do uso comum e convencional 

apesar de sugerir à execução do teste com material previamente padronizado e 

gravado. 

  É de suma importância o relato da maneira pela qual os testes da 

logoaudiometria foram realizados nas pesquisas, para que possamos ao longo de 

estudos correlacionar achados em materiais coletados a viva voz ou de maneira 

gravada. 

  A presente pesquisa teve dificuldade na homogeneidade da amostragem em 

relação aos cuidados com características socioeconômicas de cada indivíduo 

participante e em relação aos dados como idade e gêneros, para que os resultados 

pudessem ser melhores administrados em relação aos objetivos específicos do 

estudo. 

 

5.6  PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

  Espera-se que novos estudos venham investigar sobre a logoaudiometria e 

as listas de palavras utilizadas, avaliando, profundamente, a fonética e fonologia 

empregada para o balanceamento dos vocábulos dos testes de fala, levando em 

consideração os aspectos sócio-culturais e dialetais de cada região do Brasil.       



  Através da construção desta pesquisa, com a revisão de literatura coletada e 

achados encontrados, houve a reflexão dos pesquisadores na possível relação 

positiva e ou negativa, da influência intra e inter-falante na aplicação do método a 

viva voz na logoaudiometria. 

  A logoaudiometria como exame clínico, remoto, inserido dentro da avaliação 

audiologica básica, deve ter mais prestígio, por se tratar de um teste que fornece 

dados essenciais referentes a análise auditiva dos aspectos verbais da fala. Espera-

se que os testes da logoaudiometria com material gravado e previamente 

padronizado ocupem espaço e façam parte da rotina clínica dos audiologistas para 

maior fidedignidade dos resultados e futuros estudos comparativos em maior 

numero.  

  A utilização de protocolos com materiais gravados em pesquisas na área de 

Fonoaudiologia irá propiciar a padronização da apresentação dos estímulos 

pesquisados e analisados, reduzindo as variáveis que interferem nos achados. E 

levando em conta que os atuais métodos de aplicações de testes que dizem respeito 

a Fonoaudiologia estão cada vez mais utilizando-se de artifícios padronizados, 

havendo a conscientização do fonoaudiólogo no uso destes instrumentos padrões 

também para a logoaudiometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

   Mediante aos dados obtidos neste estudo, nas condições experimentais 

realizadas, foi possível concluir que: 

 

1. Houve prevalência de melhora de acertos em porcentagem nas respostas do 

teste IRF no método de aplicação do CD gravado, se comparado a técnica de 

viva voz; 

2. Ao quantificar o índice de acertos, verificou-se a Cidade do Rio de Janeiro 

com melhores resultados para o método gravado paranaense; 

3. A influência dos aspectos regionais da gravação, frente aos resultados 

apresentados no teste, não teve significância, tendo em vista a melhora na 

utilização do material gravado paranaense em Cidades como o Sudeste. 

4. A hipótese proposta neste estudo foi respondida levando em consideração a 

não influência negativa da gravação do CD em uma Cidade do Sul do Brasil 

(Paraná), aplicado em uma região mais ao Norte do Brasil. 

5.  A utilização deste material padronizado e gravado na avaliação dos testes 

logoaudiométricos pode ser utilizado, como rotina clínica, em todo Brasil. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E 

ESCLARECIDO  

 

Título do Projeto: “Comparação do desempenho de indivíduos normo-ouvintes no teste de índice de reconhecimento 

de fala a viva voz regional e fala gravada paranaense em diferentes Cidades do Brasil”  

Investigador: Nicoli Valverde Mafra 

Local da Pesquisa: Centros de avaliação fonoaudiologica de Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e Porto 

Alegre. 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa coordenada por uma fooaudióloga agora denominada 

Pesquisadora. Para poder participar, é necessário que você leia este documento com atenção. O propósito deste documento é 

dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, dará a sua permissão para participar no estudo. O documento 

descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou desconfortos caso queira participar. Você só deve 

participar do estudo se você quiser. Você pode se recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento. O 

objetivo desta pesquisa é comparar os dois métodos de aplicação do teste IRF a viva voz e CD gravado paranaense. Para 

isso, você passará por uma avaliação audiológica básica, realizada por um fonoaudiólogo, onde irá avaliar seus limiares 

auditivos e índice de reconhecimento de fala nos dois métodos de aplicação. Sua decisão em participar deste estudo é 

voluntária. Uma vez que você decidiu participar do estudo, você pode retirar seu consentimento e participação a qualquer 

momento. Se você decidir não continuar no estudo e retirar sua participação, você não será punido ou perderá qualquer 

benefício ao qual você tem direito. Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo e 

você não será pago por sua participação. A Pesquisadora responsável pelo estudo e equipe irá coletar informações sobre 

você. Em todos esses registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados serão mantidos de forma 

confidencial. Os dados coletados serão usados para a avaliação do estudo. Os membros das Autoridades de Saúde ou do 

Comitê de Ética podem revisar os dados fornecidos. Os dados também podem ser usados em publicações científicas sobre o 

assunto pesquisado, porém sua identidade não será revelada em qualquer circunstância. Se você ou seus parentes tiver (em) 

alguma dúvida com relação ao estudo, direitos, ou no caso de danos relacionados ao estudo, você deve contatar a 

Pesquisadora do estudo, Sra.Nicoli Valverde Mafra, telefone (48) 99114139.  

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE: 

 

Eu li e discuti com a Pesquisadora responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento. Entendo que 

eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. 

Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi a informação 

apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram 

respondidas. 

 Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado.  

 

 

__________________               ___________________                    __________ 

NOME DA VOLUNTÁRIA         ASSINATURA                                    DATA 

 

__________________                ___________________                    __________ 

NOME DO INVESTIGADOR        ASSINATURA                                    DATA 

 



ANEXO 1 – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 

 



ANEXO 2 – AUDIOMETRIA TONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 – LISTA DE PALAVRAS MONOSSÍLABAS E DISSÍLABAS DO IRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 1 Lista  2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 

Pá Pé Pé Bom Poste Pato Braço Baile 

Tom Teu Bem Pó Toca Tela Casa Cara 

Cor Cal Dar Dó Cola Cama Disco Dono 

Bom Bar Teu Tão Bota Bola Faca Grito 

Dra Dom Quer Quem Dama Data Jarra Papo 

Gás Gás Gás Gol Gola Gota Pago Canto 

Fio Fiz Fé Fui Fita Fonte Teto Chefe 

Chá Chá Vou Sol Chuva Cheio Roda Sola 

Sim Sol Sim Zé Cento Santo Cedo Carro 

Vão Voz Crer Cruz Vento Valssa Quilo Gelo 

Zás Záz Biz Rim Zona Zebra Laço Pouco 

Já Giz Dor Não Gelo Gema Briho Rede 

Mal Mão Já Meu Mata Mala Nada Logo 

Não Nó Réu Já Ninho Nariz Linha Negro 

Nho Nhá Tua  Sul Minha Manhã Mola Sonho 

Ler Lar Som Cor Logo Lago Campo Moda 

Lhe Lha Nem Pus Malha Calha Tombo Filho 

Réu Rir Mel Bar Farol Caro Droga Chifre 

Tres Brim Záz Trem Preto Cravo Salto Livre 

Grau Grão Chão Lã Grama Grito Lenço Gato 

Tia Por Rir Rol Bloco Placa Chave Jovem 

Cal Dor Lei Qui Classe Vidro Cravo Nunca 

Dia Pão Fim Nu Drama Branco Vida Traço 

Pau Bem Ter Céu Plano Blusa Nuvem Zona 

Tal Cão  Voz Vi Trava Flauta Zelo Volta 

Fonte: Russo e Santos, 1993.      


