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RESUMO 

 

QUATRINI, E. A. P. Desempenho da atenção auditiva direcionada em indivíduos destros 
no teste dicótico verbal, em relação à habilidade de leitura. 2019. 73f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, 2019. 
 
Introdução: A hipótese do mecanismo top-down da escuta direcionada (ED) em técnica de 
escuta dicótica verbal (TEDV) tem sido demonstrada por estudos que verificaram que o 
melhor desempenho foi relacionado positivamente com as habilidades de memória de trabalho 
fonológica (MTF). Estudos que envolvem a MTF e ED sugerem que indivíduos com maior 
capacidade de MTF são mais capazes de controlar ou focar sua atenção auditiva do que 
indivíduos com menor capacidade. Estudos também demonstraram o importante papel da 
MTF para a leitura. Objetivo: Investigar o direcionamento da atenção auditiva, nas diferentes 
condições de escuta, livre e direcionada, e sua relação com MTF e de habilidades de 
decodificação e velocidade de leitura em sujeitos adultos e destros.  Método e casuística: 
participaram do estudo 44 adultos, destros, com idade entre 18 a 39 anos, isentos de perdas 
auditivas (foram avaliados por meio de audiometria tonal e imitanciometria) e de transtorno 
do processamento auditivo - TPAC (foram avaliados dois mecanismos: escuta dicótica verbal 
e ordenação temporal por meio dos testes Dicótico de Dígitos e Padrão de Frequência). Os 
participantes foram posteriormente submetidos ao protocolo experimental composto pelo 
Teste Dicótico Consoante Vogal (TDCV) nas três condições de escuta: escuta direcionada à 
esquerda (EDE), escuta direcionada à direita (EDD) e atenção livre (AL); testes de MTF, 
habilidade de leitura e inventário de preferência manual. Os resultados do desempenho de 
sujeitos destros no TDCV em atenção auditiva livre e escuta direcionada à direita e à esquerda 
foram correlacionados com o desempenho nos testes de MTF e leitura. Resultados: houve 
diferença significativa na porcentagem de acertos da orelha direita nas três condições de 
escuta, com maior porcentagem de acertos na condição de AL e EDD, diminuindo essa 
porcentagem na EDE, ocorrendo modulação da atenção para a orelha esquerda nessa condição 
de escuta. Nas provas de MTF em repetição de não-palavras de cinco sílabas, houve uma 
correlação de fraca para as condições de EDD e EDE, na prova de dígitos de ordem inversa a 
correlação foi moderada para a condição de EDE. Em relação às provas de decodificação e 
velocidade de leitura observou-se que houve correlação significativa entre a prova de 
pseudopalavras longas com o índice de predominância de orelha (IPO) na condição EDD e 
EDE, fraca na condição EDD e moderada na EDE. Conclusão: o presente estudo demonstrou 
que a população estudada apresentou vantagem de orelha direita (VOD) no TDCV nas 
condições de AL e EDD, na condição de EDE ocorreu a modulação da atenção auditiva para a 
orelha esquerda. Na análise do índice de predominância de orelha IPO no TDCV, indicou sua 
maior magnitude na ADD, seguido pela AL e, negativo, na ADE. Houve correlação 
significativa (moderada) entre o IPO na condição de EDE para a prova de MTF de dígitos de 
ordem inversa e entre a velocidade de leitura de pseudopalavras longas.  
 
Descritores: Percepção Auditiva; Teste Auditivo; Atenção; Memória de Trabalho; Leitura. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

QUATRINI, E. A. P. Directed auditory attention performance in right-handed subject 
verbal dichotic test, related to reading ability. 2019. 73f. Dissertation (Master) – Faculty of 
Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2019. 
 
Introduction: The hypothesis of the top-down mechanism of directed listening (DL) in verbal 
dichotic listening technique (VDLT) has been demonstrated by studies that the best 
performance was positively related to phonological working memory (PWM) skills. Studies 
involving PWM and DL suggest that individuals with higher PWM capacity are better able to 
control or focus their auditory attention than individuals with lower capacity. Studies have 
also demonstrated the important role of PWM for reading. Objective: To investigate the 
direction of auditory attention in different listening conditions, free and directed, and its 
relationship with PWM and decoding skills and reading speed in adult and right-handed 
subjects. Method and casuistry: Forty-four right-handed adults, aged 18 to 39 years, free of 
hearing loss (assessed by tonal audiometry and immittance) and auditory processing disorder 
– (APD) (two mechanisms: listening: verbal dichotic and temporal ordering by the Dichotic 
Digits and Frequency Pattern tests). The participants were later submitted to the experimental 
protocol composed by the Vowel Consonant Dichotic Test (VCDT) in the three listening 
conditions: left forced (LF), right forced (RF) and noh-forced (NF); PWM tests, reading 
ability and manual preference inventory. The results of the performance of right-handed 
subjects in VCDT in NF and RF and LF were correlated with performance in PWM and 
reading tests. Results: there was a significant difference in the percentage of right ear hits in 
the three listening conditions, with a higher percentage of right ear and RF hits, decreasing 
this percentage in LF, with modulation of attention to the left ear in this listening condition. In 
PWM tests in repetition of five-syllable noh-words, there was a weak correlation for the RF 
and LF conditions. In the inverse-digit test the correlation was moderate for the LF condition. 
Regarding the decoding and reading speed tests, it was observed that there was a significant 
correlation between the long pseudowords test with the ear predominance index (EPI) in the 
RF and LF condition, weak in the RF condition and moderate in the LF. Conclusion: the 
present study demonstrated that the studied population presented REA in the VCDT in the 
conditions of NF and RF, in the condition of LF occurred the modulation of auditory attention 
to the left ear. In the VCDT the EPI analysis, it indicated its highest magnitude in RF, 
followed by NF and negative in LF. There was a significant (moderate) correlation between 
the EPI in the LF condition for the inverse order PWM test and between the reading speed of 
long pseudowords. 
 
Keywords: Auditory Perception; Hearing test; Attention; Working memory; Reading. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processamento auditivo (PA) é amplamente estudado, pois está associado 

diretamente a diversos fenômenos comportamentais, como a fala e linguagem. Consiste em 

mecanismos e processos do sistema nervoso auditivo central que são responsáveis pela 

decodificação e análise do sinal acústico, tanto nas vias sub-corticais como corticais, para que 

este sinal se transforme em uma mensagem com significado linguístico. O PA é composto por 

mecanismos de escuta, de processamento temporal, de escuta dicótica verbal, de percepção de 

fala em escuta monótica de baixa redundância e de interação binaural (AAA, 2010). O 

adequado funcionamento destes mecanismos permite ao indivíduo desenvolver habilidades 

auditivas necessárias para a correta percepção do som, principalmente a fala em condições 

desfavoráveis de escuta, como por exemplo, em um ambiente com ruído de elevada 

intensidade (MOORE, 2012).  

Dentre os diversos testes desenvolvidos para se avaliar o PA, destacam-se as tarefas de 

escuta dicótica (ED). A técnica de escuta dicótica verbal (TEDV) foi um dos primeiros e mais 

importantes métodos de investigação da atenção seletiva (auditiva), apresentada por 

Broadbent em 1956, no qual dois estímulos diferentes são apresentados simultaneamente um 

em cada orelha. 

O termo ED refere-se à uma classe de paradigmas experimentais tradicionalmente 

aplicados para avaliar diferenças hemisféricas no PA e pode ser visto como um paradigma 

estabelecido em pesquisas e ambientes clínicos (LEZAK, HOWIESON, LORING & 

FISCHER, 2004; OCKLENBURG & GUNTURKUN, 2018). 

Os estudos de Kimura (1961) envolvendo a TEDV na condição free-recall, aqui 

denominada de atenção livre (AL), demonstraram que sujeitos destros apresentaram maior 

número de acertos, repetição correta do som verbal, do estímulo procedente da orelha direita 

em relação à esquerda. A autora denominou este achado de vantagem da orelha direita 

(VOD), e o atribuiu à base neurofisiológica de que a via auditiva ascendente contra-lateral é 

mais robusta que a ipsilateral, uma vez que o hemisfério esquerdo teria maior especificidade 

no processamento das informações verbais. Em um posterior estudo, Kimura afirmou também 

que os sons não verbais, melódicos, são identificados com mais frequência pela orelha 

esquerda do que pela orelha direita (KIMURA, 1964). A identificação de sons não verbais, 

mas que envolvam o uso das cordas vocais, como cantarolar, tossir ou rir (KING & 

KIMURA, 1972) não mostram superioridade da orelha direita em pessoas destras. Isso sugere 
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que a natureza verbal dos sons é fundamental para o efeito da vantagem de orelha (KIMURA, 

2011).  

O modelo anatômico proposto por Kimura (1961) para explicar a VOD foi, 

posteriormente, corroborado em diversos estudos (SPARKS, GESCHWIND, 1968; 

POLLMANN et al., 2002; BRANCUCCI et al., 2005). A Figura 1 mostra a representação 

esquemática das duas orelhas no córtex auditivo de cada hemisfério. 

 

 

Hemisfério 

esquerdo 
                                

 

Hemisfério 

direito 
 

 

                            
 

Orelha 

esquerda 
                                

 

Orelha  

direita 
 

Figura 1: Apresentação esquemática das vias auditivas e da neuroanatomia da apresentação do estímulo dicótico, 
conforme publicado originalmente em Kimura (1967). Reproduzido de Kimura, D., 2011, com adaptação para o 
português brasileiro. 

 

Entretanto, o TEDV pode ser aplicado em outras duas condições, ou modalidades: a 

atenção direcionada à orelha direita (ADD) e a atenção direcionada à esquerda (ADE) (do 

inglês forced attention). Nestas condições, ao ouvir dois estímulos diferentes, um em cada 

orelha, o sujeito é orientado a direcionar sua atenção à apenas aqueles procedentes de uma das 

orelhas, ignorando a outra. Para a execução das tarefas de ADD e ADE entram em cena os 

mecanismos top-down (HUGDAHL & ANDERSON, 1986; PRICE & DEVLIN, 2011), 

enquanto na AL atuaria o mecanismo bottom-up. Para Hugdahl & Westerhausen (2015) o 

termo top-down durante a atenção auditiva direcionada diz respeito às influências cognitivas, 

que inclui, mas não se restringe, a mudança de atenção para a orelha requerida, que resulta no 

resultado de assimetria observada; bottom-up por sua vez, no processamento da informação 
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sonora, refere-se ao evento de assimetria cerebral em consequência da natureza do estímulo e 

a anatomia das vias auditivas ascendentes, como a VOD.  

A hipótese do mecanismo top-down da ED em TEDV tem sido demonstrada por 

estudos, que verificaram que a melhor performance foi relacionada positivamente com as 

habilidades de memória de trabalho (MT) (JAMES, KRISHNAN, AYDELOTT, 2014; 

TOMLIN, 2015). 

 

1.1 Memória de Trabalho 

 

A MT é um sistema de processamento e armazenamento de informações em curto 

prazo que mantém o pensamento, a aprendizagem e a comunicação. A MT diferencia-se dos 

demais tipos de memória, pois sua função consiste em realizar a análise das informações que 

chegam ao cérebro e de compará-las com as já existentes nas demais memórias. Ela é 

responsável pelo armazenamento e pela manipulação temporária de informações necessárias 

durante a execução de tarefas cognitivas complexas (ALLOWAY, 2006; BADDELEY, 2003; 

BADDELEY, 2012). 

O modelo de MT mais adotado na abordagem cognitiva é o sistema de multi- 

componentes (BADDELEY, HITCH, 1974; BADDELEY, 2003; BADDELEY, 2011; 

BADDELEY, 2012). Nesse modelo há um controlador atencional executivo central e sub-

sistemas especializados no processamento e manipulação de quantidades limitadas de 

informações, em domínios altamente específicos: a alça fonológica e o alça visuo-espacial; e 

o buffer episódico (BADDELEY, 2000; BADDELEY, HITCH, 2000) que seria o sistema 

responsável pelo processo de integração entre as informações mantidas nos vários 

subcomponentes da MT com as mantidas na memória de longo prazo. Cohen et al. (1997) 

sugeriu que o córtex pré-frontal, juntamente com o córtex parietal, parece desempenhar um 

papel na manutenção ativa da MT (capacidade de manter a informação disponível). A Figura 

2 mostra o esquema do modelo da MT elaborado por Baddeley (2003). 
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Figura 2: Esquema do modelo de MT proposto por Baddeley (2003) – com tradução livre para o português 
brasileiro para o presente trabalho. 

 

Para avaliar a memória de trabalho fonológica (MTF) são utilizadas provas de 

repetição de dígitos, não-palavras e pseudopalavras, que exijam tanto o armazenamento como 

o processamento da informação (BADDELEY, 2003). A prova de extensão de dígitos (uma 

medida da sequência máxima de dígitos que o indivíduo pode lembrar) proporciona uma 

indicação útil da capacidade da alça fonológica de um indivíduo. A repetição de 

pseudopalavras e não-palavras, que é medido como o indivíduo pode repetir com precisão 

palavras desconhecidas, segundo Gathercole (1995), avaliam com maior precisão o 

armazenador fonológico, ou seja, o acionamento da alça fonológica, uma vez que o 

armazenamento delas sofre menor influência lexical, de semântica e de sintaxe 

(GATHERCOLE; BADDELEY, 1993; NILCOLSON; FAWCETT, 1994; ELBRO, 1998). 

Baddeley (2003) afirma que déficits na MTF prejudicam gravemente o processamento 

de linguagem, pois as áreas cerebrais envolvidas na memória fonológica são as áreas 

relacionadas à linguagem, como a área pré-motora, a de Broca e a de Wernicke, sendo que o 

hemisfério mais ativado é o esquerdo. 

 

1.1.1 Memória de trabalho e escuta direcionada no teste de escuta dicótico verbal 

 

Alguns estudos (CONWAY, COWAN, & BUNTING, 2001; COLFLESH, 

CONWAY, 2007; D'ANSELMO, MARZOLI, BRANCUCCI, 2016) que envolvem a MTF e 

ED têm sugerido que indivíduos com melhor desempenho na MTF também possuem escores 

maiores de acertos nas etapas de ED.  
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Conway et al. (2001) em um estudo sobre ED propuseram como procedimento a 

instrução aos partipantes terem como “alvo” uma mensagem, enquanto esporadicamente e 

com menor intensidade, seus respectivos nomes eram apresentados na outra orelha. Os 

autores constaram uma correlação positiva entre o desempenho à instrução e a MTF. Das 

pontuações mais elevadas desta prova, apenas 20% relataram terem ouvido seus nomes na 

orelha oposta, enquanto 65% daqueles que relataram terem ouvido seus nomes tiveram pior 

desempenho em MTF. Resultado semelhante foi obtido por Cameron et al. (2016) que 

investigaram a relação entre o processamento dicótico e as habilidades cognitivas, em 50 

crianças com desenvolvimento típico. Eles concluíram que aquelas que falham apenas na 

ADE e não a ADD, falham também nos testes de MTF. 

Em uma população de sujeitos de 5 a 89 anos, com 1.500 participantes, Hugdahl et al. 

2009 demonstraram que a escuta direcionada à esquerda (EDE) é uma atividade desafiadora 

aos sujeitos destros em toda faixa etária por eles estudada. Este “desafio” está relacionado ao 

mecanismo top-dowm. A partir deste momento os autores propuseram outro termo para top-

dowm, o “controle cognitivo”, que se refere aos mecanismos neurais internos que fornecem 

suporte para a formação, manutenção e realização de metas internas, neste caso a EDE. O 

“controle cognitivo” compartilha propriedades e características com o conceito de funções 

executivas, chamada de atenção cognitiva, isto é, a capacidade de permanecer focado em uma 

tarefa apesar da presença de estímulos interferentes. 

Uma explicação para a o “controle cognitivo”, na situação de atenção direcionada 

(AD), pode ser encontrada pelos estudos de ressonância magnética funcional, que mostraram 

que em indivíduos saudáveis, ocorre uma maior ativação da área pré-frontal esquerda e das 

áreas corticais do cíngulo anterior durante a tarefa de AD, comparando-se com as imagens 

encontradas durante a tarefa de AL (WESTERHAUSEN & HUGDAHL, 2009). Nesse mesmo 

estudo concluiu-se que a condição de ADE no TEDV consoante vogal envolve requisitos para 

um “conflito cognitivo” e “controle inibitório” para neutralizar um processo bottom-up de 

tendência de resposta da OD, como apresentado anteriormente no presente texto. 

Uma outra forma de se estudar os acertos da orelha direita no TEDV consoante-vogal 

em destros, nas diferentes condições de escuta é o cálculo do índice de predomínio de orelha 

(IPO), também denominado de índice de lateralidade (MARSHALL, CAPLAN & HOLMES, 

1975; WESTERHAUSEN, 2019). Em sua forma mais simples, o IPO é determinado como a 

diferença em relação à soma dos estímulos corretamente relatados (D-E/D+E x 100), onde D 

são os acertos da orelha direita, e E os acertos da orelha esquerda. Segundo os autores os 

valores distintos da magnitude do índice, nas diferentes condições de escuta, mostram a 
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habilidade no processamento acústico em função da modulação da atenção (BRAUN et al., 

1994; JANCKE, 2002; ZAIDEL, 1983). 

STUDDERT-KENNEDY & SHANKWEILER (1970) avaliaram 12 indivíduos 

destros, de 18 a 26 anos, por meio do TEDV consoante-vogal e com vogais e utilizaram o 

cálculo do IPO para analisarem a VOD. A VOD foi significativamente maior para as 

consoantes plosivas do que para as vogais. Os autores concluíram que o hemisfério dominante 

para linguagem é especializado na extração de traços linguísticos dos parâmetros acústicos 

dos estímulos. 

HUGDAHL & ANDERSSON (1986) compararam a performance de adultos e 

crianças destras para investigarem se diferenças na idade e fatores de atenção, poderiam 

influenciar na VOD na escuta dicótica verbal, utilizando o TEDV consoante-vogal. 

Compararam a frequência de respostas corretas da orelha direita e orelha esquerda durante as 

condições de AL, ADD e ADE. Avaliaram 36 adultos com idade variando entre 18 e 39 anos 

e 36 crianças com idade variando entre 8 e 9 anos, sendo 18 do sexo feminino e 18 do sexo 

masculino em cada grupo, todos com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. 

Avaliaram a vantagem de orelha através da fórmula (D-E/D+E) onde D significou acertos da 

orelha direita e E acertos da orelha esquerda. Os resultados indicaram presença de VOD nas 

condições de AL e ADD para adultos e crianças, na condição de ADE os adultos tiveram 

menor predomínio da orelha direita sobre a esquerda, apresentando vantagem da orelha 

esquerda nessa condição de escuta enquanto as crianças não apresentaram vantagem de 

orelha. Concluíram que os adultos são capazes de interferir na VOD em teste de ED dirigindo 

a atenção para a orelha esquerda e as crianças são menos capazes de reverter a VOD durante a 

condição de ADE. 

 

1.1.2 Memória de Trabalho e habilidades de leitura 

 

No sistema de escrita alfabética, o princípio de representação dos fonemas da língua 

ocorre por letras ou grafemas, isto é, o conhecimento de que as formas gráficas representam 

segmentos fonêmicos da fala, na qual um determinado fonema possa ser representado por 

uma letra específica (MORAIS, 2013).  

A MT com seus quatro componentes também está relacionada com as habilidades de 

leitura: a alça fonológica (MTF) retém e manipula a informação codificada de forma 

fonológica e auxilia no ensaio articulatório, contribuindo para desenvolvimento da 

decodificação; o sistema viso-espacial retém e manipula a informação codificada de forma 
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visual ou espacial sendo essencial na manutenção dessa informação e a sua disposição no 

espaço para que elas permaneçam estáveis e facilite tarefas como mover os olhos com 

precisão a partir de uma extremidade de linha para o início da próxima e o buffer episódico, 

que é responsável pela integração de informações fonológicas, visuais e espaciais 

(BADDELEY, 2000; BADDLEY, 2003).  

Para explicar o reconhecimento de palavras no sistema de escrita alfabético o modelo 

de dupla rota é amplamente utilizado na literatura (COLTHEART, 1981; 2001; ELLIS, 1995). 

De acordo com esse modelo existem duas rotas para chegar ao reconhecimento e pronúncia de 

uma palavra. A rota lexical, que nos permite ler as palavras acessando diretamente seu 

reconhecimento na memória (léxico visual), e a rota fonológica, que nos permite ler as 

palavras por meio da transformação das letras em seus correspondentes sons, refere-se à 

identificação grafema-fonema, ou seja, a decodificação (PINHEIRO, 2006; CUETOS, 2010).  

Os autores Grainger e Ziegler (2011), propuseram um modelo de dupla rota 

modificado, subdividindo a rota lexical em duas, a denominada granulação grossa, onde a 

palavra é vista como um todo e granulação fina, onde a palavra é decomposta em unidades 

menores para facilitar a análise do material. A Figura 3 demonstra o modelo de leitura de 

dupla rota apresentado por Grainger e Ziegler (2011). 

 

 

Figura 3: Modelo de leitura de dupla rota apresentado por Grainger e Ziegler (2011). Neste modelo há a presença 
da rota fonológica (1) e da rota lexical (2), sendo esta última subdividida em duas (3a e 3b). 

 

O processo de leitura proficiente depende da capacidade de reconhecer as palavras 

automaticamente e de maneira precisa (CARDOSO-MARTINS, 2008). A funcionalidade da 

rota fonológica pode ser inferida especialmente pela habilidade de ler palavras de baixa 

frequência e pseudopalavras, enquanto a funcionalidade da rota lexical é demonstrada 



Introdução  |  24 

principalmente pelo desempenho na leitura de palavras reais (SALLES; PARENTE, 2007). A 

rota fonológica, mesmo nos leitores proficientes, torna possível a leitura de palavras 

desconhecidas, já a rota lexical permite armazenar e recuperar a informação ortográfica das 

palavras. Ambas as rotas são necessárias e contribuem com a leitura e são complementares e 

acionadas sempre que necessário (CAPELLINI, OLIVEIRA, CUETOS, 2014). 

Sanchez (2007) enfatiza que um leitor competente deve dominar as duas rotas, no 

sentido de automatizá-las, julgando em qual momento uma ou outra é mais eficaz, ou seja, 

exige a capacidade de alternar a atenção e flexibilidade cognitiva. A unidade de 

armazenamento na MTF mantém as informações procedentes do léxico fonológico e do 

sistema conversão grafema-fonema, e é a mesma para as rotas, fonológica e lexical.  

Partindo dos pressupostos teóricos apresentados de que a MT é uma “função” 

composta por habilidades que fornecem subsídios interferentes para o desempenho auditivo 

na ED, assim como, na leitura, justifica a formulação da hipótese de trabalho do estudo sobre 

a ED e a habilidade de leitura.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o direcionamento da atenção auditiva, nas diferentes condições de escuta, 

livre e direcionada, e sua relação com MTF e de habilidades de decodificação e velocidade de 

leitura em sujeitos adultos e destros.   

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Caracterizar e analisar o desempenho de sujeitos destros no teste dicótico verbal, 

nas etapas de atenção auditiva livre e direcionada à direita e esquerda; 

• Estudar e correlacionar o índice de predomínio da orelha direita de sujeitos 

destros nas etapas de atenção auditiva direcionada com o desempenho nas provas 

de memória de trabalho fonológica; 

• Estudar e correlacionar o índice de predomínio da orelha direita de sujeitos 

destros nas etapas de atenção auditiva direcionada com as habilidades de 

decodificação e velocidade de leitura. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 Modelo de estudo e aspectos éticos 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo clínico, observacional, prospectivo e 

transversal, proposto como projeto de mestrado no programa de pós-graduação em 

Psicobiologia do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP.  

O projeto foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FFCLRP/USP, sendo 

aprovado sob o processo de número 81731917.0.0000.5407 (ANEXO A).  

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Fonoaudiologia da FMRP-

USP, localizado na rua das Paineiras, no 18 e no Hospital Instituto de Otorrinolaringologia e 

Especialidades de São José do Rio Preto - SP. 

 

3.2 Casuística e recrutamento  

 

A casuística foi composta por 58 adultos (22 do sexo masculino e 36 do sexo 

feminino), destros e canhotos, com idade entre 18 a 39 anos (média de 29,63 anos), todos na 

qualidade de voluntários, após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1). Na elaboração do projeto projetou-se a ocorrência de 10 a 13% 

de sujeitos canhotos da casuística total, segundo referenciado na literatura (RAYMOND et al., 

1996). A estratégia em identificar a dominância manual foi adotada com intuito de analisar 

separadamente os resultados no teste dicótico consoante vogal (TDCV), tendo em vista que 

esta é uma variável que influencia no índice de predomínio de acertos da orelha direita.  

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Os voluntários foram recrutados no Campus Universitário da USP em Ribeirão Preto e 

no Hospital Instituto de Otorrinolaringologia e Especialidades de São José do Rio Preto - SP.  

Para composição da casuística foram adotados dois critérios de inclusão, ter ensino médio 

completo e idade entre 18 e 39 anos. 



Casuística e Método  |  29 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão determinados são listados a seguir pois refletem fatores que 

interferem negativamente no resultado do teste alvo de estudo (MENEGUELLO, 2001; 

ASHA, 2005): 

• Perda auditiva de qualquer natureza;  

• Alteração em imitância acústica ou reflexo estapediano;  

• Alteração em um dos testes preliminares comportamentais de avaliação do PA; 

• Presença de antecedentes com doenças mentais e ou neurológicas.  

 

3.2.3 Composição e caracterização da amostra  

 

Dos 58 indivíduos convidados 17,2% (10/58) apresentaram pelo menos um dos 

critérios de exclusão, sendo 3 deles com alteração na audiometria tonal e 7 com resultados 

alterados em pelo menos uma orelha, em um dos testes preliminares do PA. Todos os 10 

sujeitos foram encaminhados para avaliação e conduta especializada. 

Os procedimentos de pesquisa foram realizados em 48 sujeitos, compondo assim o 

número amostral do presente estudo. Entretanto, destes apenas 6,2% (3/48) eram canhotos e 

2,1% (1/48) ambidestro, todos os outros 91,7% (44/48) eram destros. Como o resultado 

obtido de sujeitos canhotos foi inferior ao esperado, baseando-se na literatura, a constituição 

de um grupo com três sujeitos inviabilizaria as análises comparativas dos resultados. Em 

virtude destes achados, optou-se por apresentar os resultados dos sujeitos canhotos e 

ambidestro de forma descritiva, para apreciação, as análises inferenciais das variáveis do 

estudo foram realizadas nos 44 sujeitos destros, 75,8% (44/58) de sujeitos convidados a 

participar do estudo.   

Esses 44 sujeitos destros apresentaram idade entre 18 a 39 anos, cuja mediana foi de 

30 anos, sendo 65,9% (29/44) do sexo feminino e 34,1% (15/44) do sexo masculino. Em 

relação a escolaridade 15 sujeitos (34,1%) tinham ensino médio completo, 23 (52,3%) tinham 

ensino superior completo e 6 (13,6%) tinham pós-graduação.  

A Figura 4 mostra o esquema da seleção dos sujeitos.  
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Figura 4: Esquema da seleção dos sujeitos. 

 

3.3 Materiais 

 

Para as avaliações realizadas no presente estudo foram utilizados os seguintes 

materiais:  

• Audiômetro AC40, de dois canais; fone TDH 39;  

• Imitanciometro (ZODIAC); 

• Arquivo de som dos TEDV de dígitos e consoante vogal, manual (PEREIRA E 

SCHOCHAT, 2011);  

• Teste de padrão de frequência (TPF) versão (MUSIEK, 1994);  

• Prova de Memória de Trabalho Fonológica (HAGE, 2009);  

• Teste de processo léxico do PROLEC SE-R; 

• Inventário de Edimburgh para preferência manual (OLDIFIELD, 1971).  

 

3.4 Procedimentos 

 

Os procedimentos de avaliação foram iniciados por meio da audiometria tonal e 

imitância acústica, com intuído de aferir a acuidade auditiva e excluir os sujeitos com perdas 

auditivas, de qualquer natureza. Na ocorrência de acuidade auditiva dentro dos padrões de 

normalidade o próximo teste visou avaliar dois mecanismos que compõe o PA, a escuta 

dicótica de verbal e a ordenação temporal, com os testes dicótico de dígitos (TDD) e TPF, 

respectivamente. Estes testes foram selecionados em função de ambos serem referenciados 

como os testes de maior sensibilidade para identificação do transtorno do processamento 

auditivo central (TPAC) (MUSIEK, 1991; MUSIEK, BORNSTEIN, 1992). Frente à 



Casuística e Método  |  31 

ocorrência de resultados dentro dos padrões de normalidade, nos dois testes, os sujeitos 

voluntários realizaram o TDCV, as provas de MTF e de habilidades de leitura, por último o 

inventário de preferência manual.   

A seguir encontram-se descritos detalhadamente os procedimentos de cada um dos 

testes e/ou provas, realizadas para o presente estudo.  

 

3.4.1 Testes auditivos 

 

3.4.1.1 Audiometria Tonal Limiar e Medida de Imitância Acústica 

 

A audiometria tonal limiar pesquisa os limiares para tom puro (menor intensidade onde o 

indivíduo detecta 50% dos estímulos sonoros), em uma sala tratada acusticamente, em uma cabina 

acústica. O estímulo sonoro é gerado por um audiômetro e transmitido por meio de fones.  

A técnica empregada para obtenção dos limiares nas duas orelhas, separadamente, foi 

a combinação das técnicas descendente e ascendente, onde os estímulos são apresentados da 

maior para a menor intensidade e reiniciada abaixo do limiar do indivíduo e aumentada 

gradativamente, respectivamente, conhecido como “procedimento de escada” desenvolvida 

por Dixon e Mood (1948). O sujeito é orientado a apertar um botão cada vez que ouvir o som, 

e que estes sons vão diminuir de intensidade (volume) até ele não ouvir mais, a resposta deve 

ocorrer para todos os sons ouvidos. Foram pesquisados os limiares das frequências de 0.25, 

0.50, 1, 2, 3, 4, 6 e 8 kHz (frequências mais utilizadas na avaliação audiométrica).  A pesquisa 

ocorreu de forma ordenada, sempre iniciando pela frequência de 1 kHz em direção as altas 

frequências, sendo finalizada em 0.50 e 0.25 kHz, respectivamente. A magnitude de 

intensidade dos estímulos foi de 5 dB, sendo a apresentação descendente de 10 em 10 dB e a 

ascendente (determinação do limiar) de 5 dB.  

Para confirmar a veracidade dos limiares tonais foi realizado o limiar de recepção de 

fala, também pelas técnicas descendente e ascendente (CARHART, 1951). Foram utilizadas 

palavras trissílabas, a cada palavra repetida corretamente a intensidade é diminuída em 10 dB, 

quando houver o erro, palavra repetida de forma incorreta, sobe-se 5 dB e desta vez são 

fornecidas quatro palavras, busca-se a intensidade onde o sujeito responde corretamente a 

50% das palavras apresentadas. Para confirmação dos limiares tonais este valor deve ser igual 

ou até 10 dB superior à média das frequências de 0,5, 1 e 2 kHz. Foram excluídos os 

voluntários com limiares tonais maiores que 25 dB NA, em qualquer uma das frequências, ou 

seja, com alteração audiométrica (SILMAN e SILVERMAN, 1997). 
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A Imitanciometria com sonda de 226 Hz é constituída pela timpanometria, 

complacência ou admitância estática, volume físico do meato acústico externo (MAE) e 

reflexo acústico do músculo do estapédio e é utilizada para avaliar o sistema tímpano-

ossicular, sendo efetiva na identificação de alterações na orelha média (JERGER, 1972; 

NORTHERN, 1989). Este teste fornece informações quantitativas a respeito da presença de 

fluído na orelha média, mobilidade do sistema tímpano-ossicular e volume do MAE (RUSSO 

et al 2005). A pesquisa do reflexo acústico é realizada a partir de estimulação para tom de 

forte intensidade, possibilitando a contração do músculo estapédio. Para que a captação dos 

reflexos acústicos seja efetiva faz-se necessária a integridade do sistema tímpano-ossicular 

(SANTOS, 1980; CARVALHO, 2003). 

As medidas de imitância acústica foram obtidas em ambas as orelhas. Foram 

considerados os valores de pressão de equalização do volume das orelhas externa e média, e a 

medida desta última (METZ, 1952; JERGER, 1970). A pesquisa do reflexo acústico foi 

conduzida na modalidade contra-lateral nas frequências de 1 e 2 kHz. 

Foram excluídos os voluntários com curva timpanométrica tipo B, que é indicativo de 

alteração em orelha média (JERGER, 1970), e ou, ausência de reflexo acústico, em qualquer 

uma das frequências, independente da curva timpanométrica. 

 

3.4.1.2 Teste Dicótico de Dígitos 

 

O TDD em português brasileiro é constituído pelos números dissílabos quatro, cinco, 

sete, oito e nove. O teste é composto por 20 sequências, cada uma delas com quatro destes 

números, em uma alternância entre eles. Os números em cada sequência são apresentados dois 

a dois, simultaneamente, um em cada orelha. O TDD foi realizado apenas na etapa de 

integração, onde o voluntário recebe a orientação de repetir os quatro números, não 

importando a ordem. A intensidade de apresentação do teste foi de 50 dB NS. Escores 

inferiores a 95% de acertos, em ambas as orelhas foi considerado como resultado alterado 

(PEREIRA, SCHOCHAT, 2011). 

 

3.4.1.3 Teste Padrão de Frequência 

 

O TPF, versão Musiek (1994) consiste na apresentação de 30 sequências de três tons, 

os quais podem ser graves (880 Hz) ou agudos (1.122 Hz). Cada tom dura 200 milissegundos 

(ms), havendo um intervalo de 150 ms entre os tons e de 7 segundos entre cada uma das 30 
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sequências. As posições dos tons em cada uma delas se alternam, sendo possíveis seis 

diferentes configurações: AAG, AGA, AGG, GGA, GAG e GAA.  O teste foi apresentado de 

maneira binaural, o voluntário deveria nomear o padrão percebido, na mesma ordem dos 

estímulos. O resultado menor que 76,6% de acertos, foi interpretado como alterado 

(CORAZZA, 1998).  

Em todos os testes descritos até o presente momento, a ocorrência de resultados 

considerados como alterados, em qualquer um deles, o voluntário foi encaminhado para 

avaliação e conduta especializada, sendo que estes não constituíram a casuística do presente 

estudo.  

 

3.4.1.4 Teste Dicótico Consoante Vogal 

 

• O TDCV em português brasileiro é composto por 24 sequências, cada uma delas 

com duas sílabas, apresentadas simultaneamente, uma em cada orelha. As sílabas 

que compõe o teste são /GA/, /CA/, /BA/, /PA/, /DA/ e /TA/. O teste foi aplicado 

em três condições: 

• Condição atenção livre (AL): o voluntário recebeu a orientação que deveria 

repetir apenas uma das sílabas, não importando o lado que ouvir;  

• A segunda condição de testagem foi a escuta direcionada para a orelha direita 

(EDD), onde o voluntário recebeu a orientação de ao ouvir as duas sílabas, uma 

em cada orelha, deveria repetir apenas a da orelha direita;  

• A terceira e última condição foi a escuta direcionada à orelha esquerda (EDE), 

mesma condição de teste que as anteriores, porém a orientação foi de repetir as 

sílabas da orelha esquerda.  

A Tabela 1 mostra as condições de avaliação do TDCV: 

 

Tabela 1: Condições de avaliação do TDCV 

Teste Dicótico Consoante Vogal 
Condições avaliadas 

Atenção livre (AL) Escuta direcionada à orelha 
direita (EDD) 

Escuta direcionada à orelha 
esquerda (EDE) 
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Para análise foram contados o número de sílabas repetidas corretamente, em ambas as 

orelhas, separadamente, em cada uma das três condições de escuta. Com estes valores foi 

calculado Índice de Predomínio de Orelha (IPO), por meio da fórmula apresentada figura 5.  

 

 
Figura 5: Fórmula do índice de predomínio de orelha (IPO). 

 

Os valores positivos IPO indicam maior número de acertos da orelha direita em 

relação a esquerda, os negativos o inverso, menor número de acertos da orelha direita em 

relação a esquerda. Ressalta-se que o IPO é variável dependente do presente estudo, que em 

função da casuística aqui constituída e dos pressupostos teóricos, são esperados valores 

positivos (+) nas condições de AL e EDD, e valores negativos (-) à EDE.  

 

3.4.2 Testes Comportamentais de Memória de Trabalho, Leitura e Preferência Manual 

 

Compõem as avaliações desta etapa, as provas de memória de trabalho fonológica 

proposta por Hage (2009), decodificação e velocidade de leitura do Prolec SE-R e de 

preferência manual do Inventário de Edinburgh (OLDFIELD, 1971).     

 

3.4.2.1 Provas para avaliação da Memória de Trabalho 

 

Para avaliação da MTF foram utilizadas três provas do protocolo de Hage (2009), a 

lista para repetição de não-palavras e a de dígitos ordem direita e indireta (ANEXO B).  

A prova de não-palavras é constituída por sequências de duas a cinco sílabas, em 

ordens distintas: seis fonemas oclusivos (/p/, /t/, /k, /b/, /d/, /g/), três nasais (/m/, /n/, /ɲ/), seis 

fricativos (/f/, /v/, /ʃ/, /ʒ/, /s/, /z/), três líquidos (/l/, /R/, /λ/) e cinco vogais fechadas (/a/, /e/, /i/, 

/o/, /u/). Os padrões silábicos utilizados são: CV, VC, CVC, CCV. Ao todo são 40 não- 
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palavras, divididas igualmente em quatro listas, de acordo com o número de sílabas. O sujeito 

é orientado a repetir as “palavras” imediatamente após o avaliador, diante de uma repetição 

errônea e/ou a solicitação do sujeito em avaliação, para ouvir mais uma vez a “palavra”, o 

avaliador pode oferecer uma nova oportunidade. Para a pontuação são atribuídos dois pontos 

quando a repetição for correta na primeira vez, um ponto quando a repetição for correta na 

segunda vez e zero (0) quando o sujeito não repetir corretamente após duas tentativas. Desta 

forma para cada lista a pontuação máxima é de 20 pontos. 

A prova de dígitos ordem direta é constituída por números de um a nove. São 14 

sequências, sendo cada uma delas composta de dois a oito números, sendo duas sequências 

com dois números, duas com três, duas com quatro e assim sucessivamente, até oito números. 

A aplicação e pontuação é a mesma da prova de não-palavras (parágrafo acima), assim a 

pontuação máxima é de 28 pontos.  

A prova de dígitos ordem inversa também é constituída por números de um a nove. 

São 12 sequências, cada uma delas composta por dois a sete dígitos, sendo duas sequências 

com dois números, duas com três, duas com quatro e assim sucessivamente, até sete números. 

A pontuação máxima é de 0 a 24 pontos.  

Para as três provas da MTF quanto maior a pontuação, melhor o desempenho. 

 

3.4.2.2 Prolec SE-R 

 

Para avaliar a habilidade de decodificação e velocidade de leitura, foi aplicada a 

versão individual do teste de processo léxico do PROLEC SE-R. O teste de processo léxico 

avalia o funcionamento das rotas fonológica e lexical e de seus subprocessos, responsáveis 

pelo reconhecimento de palavras, sendo avaliado por meio de palavras e de pseudopalavras. 

Teste de leitura de palavras: as palavras são divididas por frequência (alta e baixa) e 

extensão (curta e longa). As palavras curtas são dissílabas e as longas, trissílabas e 

polissílabas. A tarefa do avaliado consistiu em ler, em voz alta, quatro listas de palavras: lista 

1, 24 palavras curtas e de alta frequência; lista 2, 24 palavras longas e de alta frequência; lista 

3, 24 palavras curtas e de baixa frequência; e lista 4, 24 palavras longas e de baixa frequência. 

Nessa prova o examinador registrou o tempo (em segundos) que o avaliado levou para ler 

cada lista, foram anotados os erros cometidos pelo avaliado em cada lista de palavras. 

Considerou-se erro qualquer tipo de omissão, inversão, substituição ou acentuação 

inadequada. As listas de palavras curtas de alta frequência (LPCAF), lista de palavras curtas 
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de baixa frequência (LPCBF), lista de palavras longas de alta frequência (LPLAF) e lista de 

palavras longas de baixa frequência (LPLBF) encontram -se em Anexo (ANEXO C). 

Teste de leitura de pseudopalavras:  são derivadas de palavras reais de alta e de baixa 

frequência. As pseudopalavras são divididas em curtas (dissílabas) e longas (trissílabas e 

polissílabas), sendo duas listas: lista 1, 24 pseudopalavras curtas (monossílabas e dissílabas) e 

lista 2, 24 pseudopalavras longas. A aplicação dessa prova seguiu os mesmos critérios da 

prova de leitura de palavras, o examinador registrou o tempo (em segundos) que o avaliado 

levou para ler cada lista, foram anotados os erros cometidos pelo avaliado em cada lista de 

pseudopalavras. As listas de pseudopalavras curtas e longas encontram-se em Anexo 

(ANEXO D). 

 

3.4.2.3 Inventário de Edimburgh 

 

O Inventário de Edinburgh (ANEXO E) para preferência manual (OLDFIELD, 1971), 

é composto por 10 perguntas sobre ações do cotidiano que revelam a preferência manual. A 

versão empregada foi a proposta modificada pelo brainmapping.org, que adicionou cinco 

questões. 

Os testes e provas realizadas, assim como, o momento dos mesmos, estão sintetizados 

no fluxograma (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Fluxograma do estudo. 
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3.5 Análise estatística dos dados 

 

Métodos de estatística descritiva foram utilizados para a caracterização dos resultados 

do TDCV, provas de MTF e as provas de proficiência das habilidades de leitura. 

Para as inferências estatísticas inicialmente foi realizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov, como o resultado mostrou que os resultados obtidos no presente estudo não 

apresentaram distribuição normal, as próximas inferências foram conduzidas por meio de 

testes não paramétricos. 

Inicialmente analisou-se a porcentagem bruta de acertos da orelha direita nas três 

condições de escuta, por meio do teste ANOVA para medidas repetidas, com o teste de 

Friedman, e análise comparativa das diferentes condições, duas a duas, com o teste pós-hoc de 

Dunn. Os mesmos procedimentos e testes foram aplicados para a análise dos resultados do 

IPO, nas três condições. 

Foi realizada uma análise de correlação dos resultados do IPO, nas três condições de 

escuta, em relação a cada uma das provas de MTF e de habilidades de leitura com o teste de 

Spearman.  Em todos os testes fixou-se em 0,05 ou 5% o nível para rejeição da hipótese de 

nulidade assinalando-se com um asterisco os valores significantes. 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados apresentados a seguir são referentes as avaliações do TDCV, por meio 

do IPO, e das provas de MTF e de decodificação e velocidade de leitura. Todos os 48 sujeitos 

que realizaram essas respectivas avaliações apresentavam resultados dentro dos padrões de 

normalidade à acuidade auditiva e para os testes comportamentais de PA, TDD e TPF.  

Os resultados do Inventário de Edimburgh demonstraram que apenas 4 indivíduos não 

eram destros. Portanto, os resultados destes foram apresentados de forma descritiva. 

 

4.1 Resultados descritivos dos sujeitos canhotos e ambidestro 

 

A Tabela 2 mostra os resultados descritivos dos indivíduos canhotos e do indivíduo 

ambidestro nas provas de MTF, leitura e TDCV. 

 

Tabela 2: Resultados descritivos dos sujeitos canhotos (3) e ambidestro (1) 

Resultados descritivos dos canhotos e ambidestro 
Provas Sujeitos 

 S1 (canhoto) S2 (canhoto) S3 (canhoto) S4 (ambidestro) 
MTF 

Acertos Brutos 
    

Não-palavras com 2 sílabas 18 19 20 20 
Não-palavras com 3 sílabas 15 20 20 19 
Não-palavras com 4 sílabas 16 16 19 19 
Não-palavras com 5 sílabas 13 19 15 18 
Prova de dígitos em ordem direta 19 20 26 21 
Prova de dígitos em ordem inversa 13 12 14 12 
 
PROLEC 

Tempo/segundos 
    

Palavras curtas de alta frequência 19.00 15.14 12.47 16.80 
Palavras longas de alta frequência 18.65 25.46 15.89 21.12 
Palavras curtas de baixa 
frequência 

23.01 21.43 15.24 22.35 

Palavras longas de baixa 
frequência 

26.52 53.47 24.38 23.94 

Pseudopalavras curtas 23.65 46.98 25.88 30.57 
Pseudopalavras longas 34.60 63.00 38.81 41.96 
 
TDCV 

Acertos 

    

OD     OE OD     OE OD     OE OD     OE 

Atenção Livre 13      10 12      08 15      06 17      03 
Escuta direcionada à direita 12      08 15      04 15      04 16      03 
Escuta direcionada à esquerda 06      13 05      14 07      14 14      05 
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4.2 Resultados dos sujeitos destros 

 

Inicialmente foi analisada a porcentagem de acertos da orelha direita, nas três 

condições de escuta, AL, EDD e EDE (Tabela 3 e Gráfico 1). Foram observadas diferenças 

estatísticas significativas no percentual de acertos entre as três condições de escuta (p <0,05*) 

sendo que a maior porcentagem de acertos da orelha direita ocorreu na EDD, seguida da AL e 

por último na EDE, conforme teste pós-hoc. Este resultado demonstra que o acerto referente à 

orelha direita, da população aqui estudada, mudou de forma significante em função da 

orientação que os sujeitos receberam, quanto ao aspecto do direcionamento, ou não, da 

atenção, para a orelha direita ou para a esquerda. 

 

Tabela 3: Resultados em porcentagem dos acertos da orelha direita, nas três condições de escuta 

 Porcentagem dos acertos da orelha direita 

Valores Atenção livre 
Escuta direcionada à 

direita 
Escuta direcionada à 

esquerda 
Mínimo-máximo 37,5 – 75,0 45,8 – 91,6 0 – 58,3 

Mediana 54,1 * 70,8* 22,9 * 
Intervalo 

interquartil 
50,0 – 62,5 62,5 – 79,1 16,6 – 36,4 

*Indica diferença significativa entre todos as condições de escuta, segundo teste ANOVA de Friedman, seguido 
do pós-hoc de Dunn. 

 

 

Gráfico 1: Resultados em porcentagem dos acertos da orelha direita, nas três condições de escuta. 
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Em relação ao IPO (Tabela 4 e Gráfico 2) os resultados também mostraram que o 

índice foi estatisticamente diferente entre as três condições (p<0,05*). Esta diferença ocorreu 

entre as três possibilidades de escuta. O IPO foi maior na EDD, seguida da AL e negativo na 

EDE, mostrando, nesta última condição, que ao direcionar a atenção à esquerda, o número de 

acertos da orelha direita decresce. O resultado mostra que nos sujeitos, destros, o predomínio 

de acertos da orelha direita sobre à esquerda se modificou em função da tarefa de 

direcionamento da escuta, distinta, entre as três condições. 

 

Tabela 4: Resultados do IPO nas três condições de escuta (AL, EDD e EDE) 

Índice de predominância da orelha direita (IPO) 

Valores Atenção livre 
Escuta direcionada à 

direita 
Escuta direcionada à 

esquerda 
Mínimo – Máximo 0,00 – 70,00 20,00 – 100,00 - 100,00 – 52,94 

Mediana 30,22* 61,90* -39,85* 
Intervalo 

Interquartil 
18,64 – 45,20 36,84 –100,00 -54,24 – -27,27 

*Indica diferença significativa entre todos as condições de escuta, segundo teste ANOVA de Friedman, seguido 
do pós-hoc de Dunn. 

 

 

Gráfico 2: Índice de predominância de orelha, nas três condições de escuta. 

 

Na Tabela 5 são apresentados, de forma descritiva, os resultados nas provas de MTF 

nas tarefas de repetição de não-palavras e de dígitos (ordem inversa e direta). Esses resultados 

foram, posteriormente, correlacionados com o IPO nas três condições de escuta (AL, EDD e 

EDE). 
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Tabela 5: Resultados descritivos das provas de MTF 

Resultados descritivos das provas de MTF 
Provas Valores 

 Mínimo – Máximo Mediana Intervalo interquartil 
Não-palavras com 2 sílabas   18 – 20 20 20,0 - 20,0 
Não-palavras com 3 sílabas 18 – 20 20 19,0 - 20,0 
Não-palavras com 4 sílabas  16 – 20 19 18,0 - 20,0 
Não-palavras com 5 sílabas  10 – 20 19 17,0 - 19,7 
Prova de dígitos em ordem direta 16 – 28 22 20 – 25 
Prova de dígitos em ordem inversa  4 – 24 11 8,2 – 14 

 

Na Tabela 6 são apresentados, de forma descritiva, os resultados nas provas de 

habilidades de leitura. Esses resultados foram, posteriormente, correlacionados com o IPO nas 

três condições de escuta (AL, EDD e EDE). 

 

Tabela 6: Resultados descritivos das provas de habilidades de leitura 

Resultados descritivos das provas de habilidades de leitura 
Provas Valores 

 Mínimo – 
Máximo 

Mediana 
Intervalo 

interquartil 
PROLEC SE - R 
Tempo/segundos 

   

Palavras curtas de alta frequência 10,1 - 30,4 16,0 13,2 - 19,4 
Palavras longas de alta 
frequência 

12,3 - 20,7 17,5 15,0 - 20,7 

Palavras curtas de baixa 
frequência 

13,4 - 35,2 20,2 17,3 - 22,5 

Palavras longas de baixa 
frequência 

15,4 - 39,6 25,5 21,4 - 28,6 

Pseudopalavras curtas 13,4 - 31,9 21,6 18,8 - 25,0 
Pseudopalavras longas 23,0 - 47,3 32,3 29,1 - 36,5 

 

4.2.1 Correlação entre o IPO e as provas de MTF  

 

Os resultados do IPO, nas três condições de escuta, foram analisados em relação aos 

escores das provas de MTF e de decodificação e velocidade de leitura, por meio da correlação 

de Spearman. A escolha do coeficiente de correlação de Spearman foi devido a amostra não 

obedecer a uma distribuição normal, necessitando, portanto, de testes não paramétricos. Para a 

interpretação da magnitude das correlações foi adotada a seguinte classificação dos 
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coeficientes de correlação: coeficientes de correlação de r = 0,2 a 0,39 (correlação de fraca 

magnitude), de 0,4 a 0,69 (de moderada magnitude) e de 0,7 a 1 (de forte magnitude).  

Os resultados da análise de correlação do IPO e as provas de MTF estão demostrados 

na Tabela 7. As provas de repetição de não-palavras, de duas e três sílabas, não necessitaram 

de análise estatística, uma vez que suas respectivas medianas do escore alcançaram a 

pontuação máxima de 20 pontos, e o valor mínimo da casuística foi 18 pontos, ou seja, não 

houveram variabilidade dos resultados (Tabela 5).  

A prova de não-palavras de cinco sílabas em relação ao IPO apresentou resultado 

demonstrando uma correlação fraca positiva (r = 0,2 a 0,39 e p < 0,05) e fraca negativa 

(r = -0,2 a -0,39 e p < 0,05) para as condições de EDD e EDE, respectivamente (Tabela 

7).  

Observou-se, na prova de dígitos de ordem inversa em relação ao IPO, uma correlação 

significativa moderada negativa (r = -0,4 a -0,69 e p < 0,05), para a condição de EDE, este 

resultado sugere que quanto maior o escore para esta prova de MTF menor é o IPO, na 

condição de EDE conforme valores demonstrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados do teste de correlação de Spearman, magnitude da correlação e valor de p, entre o IPO e as 
provas de MTF. 

 Correlação entre IPO e MTF 
 AL EDD EDE 

MTF     

Não-palavras com 4 sílabas 
r 
p 

0,136 
0,3767 

0,070 
0,6480 

0,058 
0,7080 

Não-palavras com 5 sílabas 
r 
p 

0,144 
0,3491 

0,304 
0,0445* 

-0,387 
0,0473* 

Prova de dígitos em ordem direta 
r 
p 

0,062 
0,6858 

0,278 
0,0673 

-0,037 
0,8100 

Prova de dígitos em ordem 
inversa 

r 
p 

0,091 
0,5536 

0,200 
0,1913 

-0,434 
0,0032* 

 

4.2.2 Correlação entre o IPO e habilidades de leitura 

 

Foi realizada uma análise de correlação do IPO nas três condições de escuta para cada 

uma das provas de leitura (Tabela 8).  
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Tabela 8: Correlação do IPO e prova de decodificação e velocidade de leitura. 

  Correlação entre IPO e decodificação e velocidade de leitura 
   AL      EDD   EDE 
PROLEC     

Palavras curtas de alta frequência 
r 
p 

0,124 
0,4226 

-0,248 
0,1045 

0,271 
0,0746 

Palavras longas de alta frequência 
r 
p 

0,136 
0,3760 

-0,168 
0,2742 

0,018 
0,9056 

Palavras curtas de baixa frequência 
r 
p 

0,136 
0,3767 

-0,070 
0,6480 

0,058 
0,7080 

Palavras longas de baixa frequência 
r 
p 

0,108 
0,4826 

-0,024 
0,8741 

0,124 
0,4210 

Pseudopalavras curtas 
r  
p 

0,156 
0,3103 

-0,120 
0,436 

0,115 
0,455 

Pseudopalavras longas r 0,154 -0,375 0,465 
 p 0,3168 0,0121* 0,0014* 

 

Observou-se que houve uma correlação significativa entre os resultados da prova de 

pseudopalavras longas com o IPO na condição EDD e EDE. Na condição EDD a correlação 

foi fraca e negativa, (r = -0,2 a -0,39 e p < 0,05) o que significa que quanto menor o tempo de 

leitura, maior o IPO, o que indica maior predomínio da orelha direita sobre a esquerda; na 

condição de EDE a correlação foi moderada e positiva (Tabela 8), o que significa que quanto 

menor o tempo de leitura, menor o IPO, o que indica menor predomínio da orelha direita 

sobre a esquerda nessa condição de escuta (r = 0,4 a 0,69 e p < 0,05).  

Para as outras provas de habilidade de leitura não foram observadas correlações 

significativas entre as três condições de atenção/escuta no TDCV (r<0,3; p>0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Entre os TEDV o TDCV é o que apresenta maior grau de confiabilidade na medida de 

lateralidade e apresenta pouca complexidade para sua aplicação, quando comparado com 

outros tipos de estímulos verbais, como palavras e/ou dígitos (TENG, 1981).  Estas 

características tornaram o TDCV o teste eleito para o presente estudo. 

Entre os sujeitos avaliados no presente estudo após aplicados os critérios de exclusão, 

4 deles foram descritos como não destros (3 canhotos e 1 ambidestro), devido ao número de 

sujeitos esses resultados não fizeram parte da casuística e foram apresentados de forma 

descritiva. Foundas et al (2006) em estudo comparando o desempenho entre destros e 

canhotos em TDCV, mostrou que na condição de AL a VOD pode ser encontrada tanto em 

destros quanto em canhotos, porém, em menor magnitude entre os indivíduos canhotos. Eles 

explicaram esse resultado sugerindo que a vantagem de orelha estaria relacionada ao 

hemisfério dominante para linguagem e considerando questões estruturais das vias auditivas. 

Na condição de ED nesse mesmo estudo, os autores concluíram que os indivíduos destros 

teriam melhor habilidade em direcionar a atenção. Quanto aos ambidestros existem poucos 

estudos comparativos com TEDV. 

Os 44 sujeitos destros aqui estudados, apresentaram resultados de acertos da orelha 

direita de acordo com os descritos na literatura, nas três diferentes condições de escuta: houve 

maior ocorrência de acertos desta orelha na condição de AL e na EDD. Na condição da AL 

estaria atuando o processo bottom-up de percepção acústica, processo que pode ser 

considerado natural e fisiológico em função da organização das vias auditivas, onde as redes 

neurais procedentes da orelha direita em direção ao hemisfério esquerdo, responsável pela 

decodificação linguística, seriam mais robustas, segundo o modelo estrutural de Kimura (ver 

KIMURA, 1961a, 1961b, 1963, 2011). Esta premissa apontada pelo modelo proposta por 

Kimura (1961), é corroborada pelas evidências acumuladas nos últimos 58 anos, que 

demonstraram que a VOD, em sujeitos destros, na TEDV, em AL, pode ser considerada um 

fenômeno perceptivo humano verdadeiramente global (BLESS, WESTERHAUSEN, 

TORKILDSEN, GUDMUNDSEN, KOMPUS & HUGDAHL, 2015; WESTERHAUSEN, R., 

KOMPUS, K, 2018). 

Quando foi solicitado aos participantes do presente estudo que a atenção auditiva fosse 

direcionada apenas para os sons da orelha direita, a ocorrência de acertos da orelha direita 

aumentou. Por outro lado, quando a instrução foi de direcionar a atenção para os sons da 

orelha esquerda, os acertos da orelha direita decresceram.  



Discussão  |  47 

Os resultados constatados nas condições de EDD e EDE sugerem que o processo 

bottom-up é dinâmico e modificável. Ao orientar o sujeito para que repita apenas as sílabas de 

determinada orelha, ignorando a outra, a ocorrência de acertos da orelha direita se modificou, 

o que revelaria a atuação do processo atencional sobre o processamento acústico, denominado 

de top-down, (HISCOCK, KINSBOURNE, 2011). Na condição de EDD os processos bottom-

up e top-down estariam atuando sinergicamente, demonstrado por meio do aumento de acertos 

da respectiva orelha; por outro lado, na condição de EDE envolveria um conflito entre os dois 

processos, o bottom-up atuando para promover o acerto da orelha direita, e o top-down, por 

sua vez, da orelha esquerda (HUGDAHL, ANDERSON, 1986; PRICE, DEVLIN, 2011; 

HUGDAHL, WESTERHAUSEN, 2015; WESTERHAUSEN, KOMPUS, 2018). 

A premissa que diferentes condições de escuta, em função da atenção para 

determinada orelha resultam em um comportamento padrão, sinaliza que este pode ser um 

marcador biológico do processamento da informação sonora, que torna o TEDV um 

instrumento de interesse para as áreas que estudam a atenção e memória (BROADBENT, 

1954; HUDGAHL & ANDERSON, 1986, HISCOCK & KINSBOURNE, 2011). 

Outra forma utilizada no presente estudo para analisar os acertos da orelha direita, nas 

diferentes condições de escuta foi o cálculo do IPO. Assim, os resultados mostraram que o 

IPO foi positivo na AL e positivo de maior magnitude na EDD, o que revela que os acertos da 

orelha direita foram superiores em relação da orelha esquerda. Já na EDE o valor foi negativo, 

o que mostra a habilidade dos sujeitos em modular a atenção para a orelha esquerda, 

diminuindo os acertos da orelha direita nessa condição de escuta.  

A literatura apresentada até o presente momento sustenta a hipótese de que a 

população estudada, no presente trabalho, apresentou resultados esperados no TDCV e do 

IPO, que foi distinto para cada condição de escuta. Segundo os autores os valores distintos da 

magnitude do IPO, nas diferentes condições de escuta, mostram a habilidade no 

processamento acústico em função da modulação da atenção (BRAUN et al., 1994; JANCKE, 

2002; ZAIDEL, 1983). 

O presente estudo utilizou o teste de correlação do IPO nas diferentes condições de 

escuta com a provas de MTF e habilidades de leitura. Estratégias de avaliação da correlação 

entre variáveis são importantes em pesquisa clínica, pois maximizam a compreensão do 

fenômeno estudado.  Em relação a possíveis correlações das diferentes provas de MTF com o 

IPO em diferentes condições de escuta, foram observadas poucas associações relevantes, ou 

seja, que apresentem uma magnitude moderada ou forte. O índice de magnitude fraca ou 

inexistente entre essas variáveis foi a mais frequente, sendo obtida nas tarefas de repetição de 
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não-palavras com 2, 3, 4 e até de 5 sílabas. Observou-se pouca variabilidade entre os valores 

máximo e mínimo pois a maioria dos participantes atingiu o teto máximo de pontuação de 

escores permitido pelo teste. Apenas a prova de repetição dígitos em ordem inversa, 

considerada a prova mais complexa desse teste, apresentou uma correlação moderada com a 

IPO na condição de EDE. 

Embora fraca a correlação entre o IPO na condição de EDD (correlação positiva) e 

EDE (correlação negativa) na prova de não-palavras de cinco sílabas o resultado pode sugerir, 

baseado nos apontamentos de Penner et al. (2009), que houve uma amplificação da VOD 

relacionada ao aumento da carga de MT na EDD, mostrando que quanto maior é a VOD 

melhor é seu desempenho na referida prova. Na condição de EDE, observou-se que quanto 

menor a VOD na EDE melhor é o desempenho do sujeito na prova de não-palavras de cinco 

sílabas, ou seja, quanto mais o sujeito modula sua atenção para a orelha esquerda na EDE 

melhor é seu desempenho na prova. Penner et al (2009) trabalharam com TDCV, em sujeitos 

adultos, com sequências de três, quatro e cinco pares de sílabas e quanto mais sílabas eram 

apresentadas no teste, ocorria a diminuição dos acertos, porém, na EDD a ocorrência de 

acertos da orelha direita foi relacionada a magnitude do índice de lateralidade, ou IPO. Esta 

mesma justificativa pode ser atribuída ao resultado das não-palavras de duas a quatro sílabas, 

serem fáceis em função do nível de escolaridade da casuística estudada. Os testes de repetição 

de não-palavras exigem maior interação das habilidades de MTF, pois o material verbal a ser 

repetido é desconhecido e, portanto, está sujeito à menor influência lexical, diminuindo assim, 

a possibilidade de mascaramento das reais condições do sistema, já que há limitado suporte 

lexical (BADDELEY, 1986) o desempenho dos indivíduos diminui à medida que o número de 

sílabas das não-palavras e/ou pseudopalavras aumentam (HAGE, 2009).  

Em relação ao resultado da prova de dígitos na ordem inversa na condição de EDE, é 

possível sugerir que, nesta condição de escuta, os sujeitos conseguiram mudar a assimetria 

perceptual da VOD (bottow-up) com a atuação do modelo top-down. Essa hipótese pode ser 

argumentada baseando-se no estudo de D`Anselmo (2016), onde eles concluíram que os 

fatores de retenção de memória e de atenção atuam de forma significativa na assimetria 

perceptual auditiva. Com base no modelo de MT de multicomponentes (BADDELEY, 

HITCH, 1974; BADDELEY, 2003; BADDELEY, 2011; BADDELEY, 2012), embora as 

tarefas dos testes de dígitos de ordem direta e inversa, envolvam a repetição de números 

apresentados oralmente pelo examinador, a tarefa solicitada na ordem inversa apresenta 

nitidamente maior grau de complexidade, estando, portanto, relacionada com o executivo 

central. Esse sistema de controle atencional seria responsável por estratégias de seleção, 
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controle e coordenação dos vários processos envolvidos na armazenagem de curto prazo, 

exigindo, simultaneamente, a armazenagem e o processamento da informação. A tarefa 

solicitada na ordem direta estaria relacionada particularmente com o circuito fonológico, uma 

vez que a sua realização envolve apenas a armazenagem passiva e temporária de material 

baseado na fala, com pouca demanda do sistema do executivo central. Portanto, a 

complexidade da tarefa de repetir dígitos na ordem inversa é maior em relação a repetição de 

dígitos de ordem direta assim, como a EDE é mais complexa para os sujeitos destros. 

Assim sendo, o presente estudo suporta a hipótese de que as condições EDD e EDE 

diferem no envolvimento dos processos de controle cognitivo (HUGDAHL et al., 2009; 

WESTERHAUSEN & HUGDAHL, 2010).  

Em relação às provas de decodificação e velocidade de leitura, observou-se que a 

tarefa de leitura de pseudopalavras longas mostrou uma correlação fraca e negativa na 

condição EDD, mas apresentou correlação moderada e positiva para EDE.  

A correlação fraca e negativa na EDD mostrou que quanto mais rápido os sujeitos 

leram a respectiva lista (menor tempo de leitura), maior foi a assimetria de identificação das 

sílabas da orelha direita. A justificativa para este achado pode ser novamente o estudo de 

Penner et al. (2009), a amplificação da resposta da orelha direita, em destros, em função do 

aumento da carga da tarefa de MT.  

Esta relação é possível de ser realizada pois o processo de leitura envolve diversos 

fatores além da decodificação grafêmica, no caso das pseudopalavras utiliza-se a rota 

fonológica, independentemente do tipo de leitor, com ou sem dificuldades de leitura 

(NEPOMUCENO, ÁVILA, 2013). Segundo o modelo de dupla-rota (HILLIS, 

CARAMAZZA, 1992; ELLIS, 1995) o indivíduo, adulto ou criança, utiliza duas vias para 

alcançar a decodificação e compreensão da palavra, a rota fonológica que consiste na 

conversão grafema-fonema (decodificação), ou seja, permite que o indivíduo leia as palavras 

por meio da transformação das letras em seus correspondentes sons; e a lexical onde é 

realizada uma análise geral da palavra, que permite ao indivíduo ler as palavras acessando seu 

significado diretamente das representações que armazena em memória. Ainda, acrescenta-se 

que autores afirmam que quanto mais rápida é a identificação de uma palavra, maior será a 

capacidade de MT e das demais habilidades de leitura, como análise sintática, organização 

textual, auxiliando assim, a aquisição e o desenvolvimento da compreensão da leitura 

(CUNHA, SILVA, CAPELLINI, 2012; KOMENO; ÁVILA; CINTRA; SCHOWN, 2015). 

Durante a leitura de palavras de alta frequência curtas ou longas nos leitores proficientes é 

acionada a rota lexical (SALLES; PARENTE, 2007) que permite armazenar e recuperar a 
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informação ortográfica das palavras que quando são familiares, tem unidades de 

reconhecimento no léxico de entrada visual, o que não ocorre com as pseudopalavras. Na 

leitura de pseudopalavras a rota fonológica, exige maior acionamento da MTF, tornando 

possível a leitura de palavra desconhecida (CAPELLINI; OLIVEIRA; CUETOS 2014). Isso 

poderia explicar o fato de que apenas na leitura de pseudopalavras longas ter apresentado 

correlação com o IPO na ED. Podemos inferir que essa correlação não apareceu na leitura de 

pseudopalavras curtas, por ser uma tarefa considerada mais fácil em relação a leitura de 

pseudopalavras longas, exigindo menor demanda cognitiva diferentemente da leitura de 

pseudopalavras longas.   

O presente trabalho não foi o primeiro a hipotetizar o uso do TDCV e seus resultados, 

com instrumento de habilidade de leitura (HUDGAHL, ANDERSON, 2008; KERSHNER, 

2014). Uma vez que algumas habilidades de MT possuem influência em um marcador 

biológico e perceptual (TDCV), e essas habilidades de MT são recrutadas para o processo de 

leitura, Hudgahl & Anderson (2008) usaram o teste dicótico para avaliar crianças de 8 anos de 

idade, que foram divididas em três grupos, em função do nível de aquisição de leitura. A 

VOD foi observada em todos os grupos, nas condições de AL e EDD, na EDE a VOD foi 

observada nas crianças com menor nível de leitura. Kershner (2014) avaliando indivíduos 

adultos com e sem dislexia, com TDCV, constatou que aqueles com dislexia apresentaram 

maior dificuldade em modular a atenção nas condições de ED.  

Para as demais provas de leitura utilizadas no presente estudo os resultados não 

mostraram correlação significativa com o IPO, em qualquer condição de escuta. De acordo 

com o comportamento observado na nossa população estudada, podemos inferir que, mesmo 

nas palavras de baixa frequência, a população mostrou uma rapidez na velocidade de leitura, 

exibindo destreza no desempenho de leitura. Esse resultado vai ao encontro do que refere 

Pinheiro (2006), que ressalta que, desde o início da alfabetização, as palavras de alta 

frequência são lidas de maneira mais rápida e precisa do que as palavras de baixa frequência e 

para a autora, esse efeito de frequência tende a diminuir com a escolarização.  

Portanto, o presente estudo nos indica que a complexidade da tarefa influenciou no 

resultado dos testes, quanto mais rápido o sujeito lê uma pseudopalavra longa melhor é seu 

desempenho na tarefa de EDE.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo propôs investigar o IPO, nas diferentes condições de escuta, em 

relação ao direcionamento da atenção, no TDCV, com as habilidades de leitura em sujeitos 

adultos e destros. Após a análise dos achados concluiu-se que:   

1. Indivíduos adultos e destros apresentam VOD no TDCV nas etapas de AL e 

EDD, e a magnitude da VOD sobre a orelha esquerda diminui na condição de 

EDE. 

2. A VOD, no TDCV, é influenciada pela orientação dada ao indivíduo durante o 

teste. 

3.  O IPO apresenta diferença significativa entre as três condições de escuta no 

TDCV, sendo de maior magnitude na ADD, seguido pela AL e, negativo na ADE.  

4. Houve correlação fraca ou foi inexistente entre o IPO, em qualquer condição de 

escuta e as provas de MTF, exceto para a prova de dígitos de ordem inversa e o 

IPO na condição de EDE, mostrando uma correlação moderada.  

5. Houve correlação significativa entre a velocidade de leitura de pseudopalavras 

longas e o IPO, na condição de EDE. Quanto menor o tempo de leitura, menor é o 

IPO na condição de EDE. A complexidade da tarefa influenciou no resultado dos 

testes, quanto mais rápido o sujeito lê uma pseudopalavra longa melhor é seu 

desempenho na tarefa de EDE.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Carta de Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa. 
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ANEXO B - PROVA DE MEMÓRIA DE TRABALHO FONOLÓGICA – Não - 

palavras e dígitos (HAGE, 2009). 

 

 



Anexos  |  65 

 

 

 



Anexos  |  66 

ANEXO C - Lista de palavras curtas e longas de baixa e alta frequência (PROLEC SE- R). 

Palavras curtas e de alta 

frequência 

Estrutura sílaba 

inicial 

Separação 

silábica 

número de letras 

1 Carta CVC car-ta 5 
2 Tipo CV ti-po 4 
3 Fome CV fo-me 4 
4 Hora CV ho-ra 4 
5 Asno VC as-no 4 
6 Vida CV vi-da 4 
7 Arte VC ar-te 4 
8 Ação V a-ção 4 
9 Corpo CVC cor-po 5 
10 Braço CCV bra-ço 5 
11 Morte CVC mor-te 5 
12 Mestre CVC mes-tre 6 
13 Jornal CVC jor-nal 6 
14 Lua CV lu-a 3 
15 Alma VC al-ma 4 
16 Sombra CVC som-bra 6 
17 Língua CVC lín-gua 6 
18 Irmão VC ir-mão 5 
19 Autor VV au-tor 5 
20 Sangue CVC san-gue 6 
21 Sala CV Sala 4 
22 Mesa CV me-sa 4 
23 Questão CVVC ques-tão 7 
24 País CV pa-ís 4 

 

Palavras longas e de alta 

frequência 

Estrutura sílaba 

inicial 

Separação silábica número de letras 

1 Criança CCV cri-an-ça 7 
2 Natureza CV na-tu-re-za 8 
3 Professor CCV pro-fes-sor 9 
4 Loucura CVV lou-cu-ra 7 
5 Esperança VC es-pe-ran-ça 9 
6 Realidade CV re-a-li-da-de 9 
7 Verdade CVC ver-da-de 7 
8 Empresa VC em-pre-sa 7 
9 Concurso CVC con-cur-so 8 
10 Produto CCV pro-du-to 7 
11 Alegria V a-le-gri-a 7 
12 Biblioteca CV bi-bli-o-te-ca 10 
13 Cavalo CV ca-va-lo 6 
14 História CVC his-tó-ria 8 
15 Dinheiro CV di-nhei-ro 8 
16 Atividade V a-ti-vi-da-de 9 
17 Lágrima CV lá-gri-ma 7 
18 Universidade V u-ni-ver-si-da-de 12 
19 Sociedade CV so-ci-e-da-de 9 
20 Televisão CV te-le-vi-são 9 
21 Comunicação CV co-mu-ni-ca-ção 11 
22 Miséria CV mi-sé-ria 7 
23 Problema CCV pro-ble-ma 8 
24 Fotojornalismo CV fo-to-jor-na-lis-mo 14 
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Palavras curtas e de baixa 

frequência 

Estrutura sílaba 

inicial 

Separação silábica núnúmero de letras 

1 Concha CVC con-cha 6 
2 Ente VC en-te 4 
3 Bronco CCVC bron-ca 6 
4 Tensão CVC ten-são 6 
5 Plaga CCV pla-ga 5 
6 Trono CCV tro-no 5 
7 Índio VC ín-dio 5 
8 Ficção CVC fic-ção 6 
9 Dote CV do-te 4 
10 Aço V a-ço 3 
11 Charco CCVC char-co 6 
12 Lençol CVC len-çol 6 
13 Cetro CV ce-tro 5 
14 Greve CCV gre-ve 5 
15 Órfão VC ór-fão 5 
16 Humor CV hu-mor 5 
17 Tisco CVC tis-co 5 
18 Clima CCV cli-ma 5 
19 Cauda CVV cau-da 5 
20 Roça CV ro-ça 4 
21 Vulto CVC vul-to 5 
22 Lenha CV le-nha 5 
23 Prêmio CCV prê-mio 6 
24 Quarto CVVC quar-to 6 

 

Palavras longas e de baixa 

frequência 

Estrutura sílaba 

inicial 

Separação silábica número de letras 

1 Circuito CVC cir-cui-to 8 
2 Etimologia V e-ti-mo-lo-gi-a 10 
3 Cólera CV có-le-ra 6 
4 Grafiteiro CCV gra-fi-tei-ro 10 
5 Beisebol CVV bei-se-bol 8 
6 Burguesia CVC bur-gue-si-a 9 
7 Desconfiança CVC des-con-fi-an-ça 12 
8 Finalização CV fi-na-li-za-ção 11 
9 Antropofagia VC an-tro-po-fa-gi-a 12 
10 Ardência VC ar-dên-cia 8 
11 Crepúsculo CCV cre-pús-cu-lo 10 
12 Fragilidade CCV fra-gi-li-da-de 11 
13 Gaivota CVV gai-vo-ta 8 
14 Acionamento V a-cio-na-men-to 11 
15 Humanidade CV hu-ma-ni-da-de 10 
16 Vizinhança CV vi-zi-nhan-ça 10 
17 Guardanapo CVVC guar-da-na-po 10 
18 Responsabilidade CVC res-pon-sa-bi-li-da-de 16 
19 Trapézio CCV tra-pé-zio 8 
20 Chantagem CCVC chan-ta-gem 9 
21 Bandolim CVC ban-do-lim 8 
22 Dignidade CVC dig-ni-da-de 9 
23 Normalidade CVC nor-ma-li-da-de 11 
24 Objetividade CV ob-je-ti-vi-da-de 12 
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ANEXO D- Lista de pseudopalavras curtas e longas (PROLEC SE R). 

 

 Pseudopalavras 

curtas (LPS 1) 

Palavras em Português 

para Derivação 

Pseudopalavras 

longas (LPS2) 

Palavras em 

Português para 

Derivação 

1 Tarça Carta Ancriça Criança 
2 Mefo Fome Berdesia Burguesia 
3 Artol Arte Loucado Loucura 
4 Porcor Corpo Verduto Verdade 
5 Broça Braço Concureta Concurso 
6 Dua Lua Diveiro Dinheiro 
7 Irmor Irmão Lagriedade Lágrima 
8 Mecro Mesa Sociedal Sociedade 
9 Quesli Questão Dantavem Chantagem 
10 Sombro Sombra Promable Problema 
11 Pail País Cadalo Cavalo 
12 Mesdre Mestre Aledria Alegria 
13 Chanco Concha Códera Cólera 
14 Plega Plaga Trafiteiro Grafiteiro 
15 Trana Trono Finalizagem Finalização 
16 Dolte Dote Vogaita Gaivota 
17 Aco Aço Cuicirto Circuito 
18 Lendol Lençol Lesdonfianda Desconfiança 
19 Verge Greve Fragilitório Fragilidade 
20 Tisvo Tisco Arquência Ardência 
21 Ceida Cauda Vizinheiro Vizinhança 
22 Vulte Vulto Cardanapo Guardanapo 
23 Lunha Lenha Tradézio Trapézio 
24 Bronda Bronco Bancholim Bandolim 
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ANEXO E - Inventário de Edimburgh, proposta modificada pelo brainmapping.org e 

adaptada para o português brasileiro. 

Questionário de dominância manual 

Instruções 

Para cada uma das atividades abaixo, indique:  

Qual mão você prefere para essa atividade? 

Você já usou a outra mão para a atividade? 

 

Qual mão você prefere usar:  

 DIREITA SEM 

PREFERÊNCIA 

ESQUERDA VOCÊ JÁ 

USOU 

A OUTRA 

MÃO? 

 

NA ESCRITA     

NO DESENHO     

EM UM LANÇAMENTO     

UMA TESOURA     

UMA ESCOVA DE DENTES     

UMA FACA (SEM GARFO)     

UMA COLHER     

UMA VASSOURA (MÃO 

SUPERIOR) 

    

MARCANDO UM JOGO     

PARA ABRIR UMA CAIXA 

(SEGURANDO A TAMPA) 

    

PARA SEGURAR UM MOUSE DE 

COMPUTADOR 
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UMA CHAVE PARA DESTRAVAR 

UMA PORTA 

    

PARA SEGURAR UM MARTELO     

PARA SEGURAR UMA ESCOVA 

OU PENTE 

    

PARA SEGURAR UMA TAÇA 

ENQUANTO BEBE 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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