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RESUMO GERAL 

CARNEIRO, C.S. Hormônios e percepção auditiva: estudo da escuta dicótica em 

mulheres durante o ciclo menstrual. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2016. 

As flutuações nos níveis dos hormônios esteroides gonadais durante o ciclo menstrual 

podem influenciar, dentre outras questões, o processamento da informação auditiva no 

cérebro. No entanto, os mecanismos específicos não foram totalmente elucidados e os 

resultados ainda são controversos. Este estudo teve como objetivo investigar a percepção 

auditiva em mulheres durante o ciclo menstrual. Neste trabalho foram desenvolvidos dois 

artigos: o primeiro é uma revisão sistemática, intitulada “Avaliação da percepção auditiva em 

mulheres durante o ciclo menstrual: revisão sistemática”, que teve o objetivo de buscar 

pesquisas que evidenciam a relação entre hormônios e percepção auditiva. Foram 

selecionados 7 artigos para revisão sistemática. Verificou-se que os hormônios esteroides  

gonadais podem influenciar a percepção auditiva das mulheres, apontando os testes 

dicóticos como o único utilizado para a avaliação da percepção auditiva nesta população. O 

segundo artigo foi desenvolvido com dados empíricos de uma pesquisa de campo, o qual 

teve por objetivo de investigar a escuta dicótica de mulheres durante o ciclo menstrual. 

Participaram da pesquisa 20 voluntários, sendo 09 do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino. Os mesmos foram submetidos a uma avaliação audiológica básica, coleta de 

plasma sanguíneo (apenas as mulheres) e a avaliação da escuta dicótica através de três 

testes comportamentais: dicótico de dissílabos alternados (SSW), dicótico de dígitos (DD) e 

consoante-vogal (CV). Observou-se melhor desempenho da orelha direita na fase folicular 

do ciclo menstrual para o teste SSW, apresentando resultados significativos. Além disso, 

quando as orelhas foram comparadas entre si em cada fase, observou-se melhor 

desempenho da orelha direita em ambas as fases e grupos (homens e mulheres) para o 

teste consoante-vogal, apresentando resultados significativos.  

 

Palavras-chave: Percepção auditiva; Fonoaudiologia; Audição; Ciclo menstrual; Hormônios. 
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ABSTRACT 

CARNEIRO, C.S. Hormones and auditory perception: study of dichotic listening in 

women during the menstrual cycle. Federal University of Paraiba, João Pessoa, 2016. 

 

Fluctuations in the levels of gonadal steroid hormones during the menstrual cycle may 

influence, among other issues, the auditory information processing in the brain. However, the 

specific mechanisms have not been fully elucidated and the results are controversial. This 

study purposed to investigate the auditory perception in women during the menstrual cycle. 

In this research we developed two articles: the first is a systematic review entitled "auditory 

perception evaluation in women during the menstrual cycle: a systematic review", which 

purposed to pursue studies that show the relationship between hormones and auditory 

perception. The final sample of this systematic review consisted of seven articles. It was 

found that gonadal steroid hormones can interfere with the auditory perception of women, 

pointing to the dichotic tests as the one used for assessing auditory perception in this 

population. This article has been submitted for publication in the Journal of Otolaryngology. 

The second article was developed with empirical data from field research, which aimed to 

investigate the dichotic listening women during the menstrual cycle. The participants were 20 

volunteers, 09 female and 11 male. They underwent a basic audiological evaluation, blood 

plasma collection (women only) and evaluation of dichotic listening through three behavioral 

tests: dichotic SSW, dichotic digits and consonant-vowel. There was improved performance 

of the right ear in the follicular phase of the menstrual cycle for the SSW test, with significant 

results. Moreover, when the ears were compared at each stage, there is better performance 

right ear in both phases and groups for the consonant-vowel pattern, showing significant 

results. This article will be submitted to codas journal. 

 

Keywords: Auditory perception; speech therapy; Hearing; menstrual cycle; Hormones. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO GERAL 

O ciclo menstrual (CM) caracteriza-se por uma flutuação nos níveis dos hormônios 

esteroides gonadais, entre eles o estrogênio e a progesterona, os quais são controlados 

pelo sistema hipotálamo-hipófise-ovário.  Esse ciclo tem uma duração em média de 28 dias, 

tendo início no primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima. Pode ser dividido 

em três fases principais: folicular; ovulatória e lútea. Na fase folicular e ovulatória, são 

secretadas grandes quantidades de estrogênio, enquanto na fase lútea ocorre a 

predominância de progesterona e, em menor grau, do estrogênio. (Chaves, et.al.; 2002; 

Souza, 2003). 

A ocorrência dessa flutuação hormonal, que é normal durante o ciclo menstrual, pode 

provocar mudanças em todo o organismo da mulher, tais como: estresse, mudança de 

humor e comportamento, ansiedade, alteração do bem estar (Parlee, 1983; Rubinow et. al., 

1998) e alterações na percepção auditiva (Stenberg et.al., 1999; Stenberg et.al., 2003). 

Essas alterações na percepção auditiva podem está diretamente relacionadas à 

presença de receptores de estrogênio alfa (REα) e beta (REβ) (Stenberg, et.al., 2001), que 

foram identificados em várias estruturas da orelha interna como nas células ciliadas 

externas e internas, gânglio espiral, estria vascular e vasos sanguíneos cocleares (Al Mana 

et.al.,2008; Oliveira, 2012; Kuiper et.al.,1996). 

A existência desses receptores nas células ciliadas internas, externas e gânglio 

espiral indica que o estrogênio pode atuar na transmissão auditiva enquanto os receptores 

na estria vascular afetam o balanço dos eletrólitos nos fluídos cocleares. Adicionalmente, a 

presença de REs nos vasos sanguíneos cocleares pode ter relação com a modulação do 

fluxo coclear (Oliveira, 2012).  

A ação do estrogênio depende do equilíbrio entre a ativação desses dois receptores, 

que em alguns momentos pode opor-se um ao outro nas suas ações.  Entretanto, o papel 

funcional desses receptores na fisiologia e fisiopatologia da audição não está totalmente 

elucidado(Oliveira,2012). 

Além disso, o estrogênio pode atuar em diferentes níveis do Sistema Nervoso 

Central (SNC), por meio de sua ação como moduladores dos neurônios gabaérgicos, 

serotoninérgicos e glutamaérgicos (Al Mana, 2008; Oliveira, 2012; Caruso, et.al.2002).  
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O estrogênio possui uma ação excitatória sobre as fibras do sistema nervoso central 

e auditivo, apresentando também um efeito neuroprotetor e antioxidante. Assim, os níveis do 

estrogênio parecem afetar a reatividade das artérias cerebrais a estímulos vasoativos, como 

a serotonina, além de influenciar também o fluxo sanguíneo coclear e alterar, por 

conseguinte, o influxo de metabólitos nas células que processam a informação (Al Mana, 

2008; Oliveira, 2012) 

Em contraponto com a atuação do estrogênio sobre o SNC, a progesterona e seus 

metabólitos atuam sobre o sistema auditivo através de sua interação com os receptores do 

ácido gama-amino-butírico (GABA), funcionando como um agonista do mesmo. A 

progesterona também pode diminuir os níveis de serotonina e isso pode prejudicar o 

processamento da informação auditiva de forma indireta. De modo geral, possui uma ação 

inibitória sobre o sistema nervoso central, possuindo também um efeito antagonista a ação 

do estrogênio (Al Mana, 2008; Oliveira, 2012). 

Portanto, os hormônios esteroides gonadais influenciam de forma determinante tanto 

o sistema auditivo periférico quanto o central (Bellé, 2007). Tendo em vista, que podem 

comprometer a homeostase dos fluidos labirínticos, por atuar diretamente nos processos 

enzimáticos, além de agir na atuação de neurotransmissores (Ishii et.al., 2009). 

Os sintomas auditivos presentes durante ciclo menstrual são redução da acuidade 

auditiva, sensibilidade ao som e/ou dificuldade de compreensão, zumbido, tonturas, surdez 

súbita (Pricee et.al., 2009; Arruda e Silva, 2008). 

Diante dessa demanda de sintomas e alterações auditivas, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas com o intuito de estudar a relação entre hormônios femininos (estrogênio e 

progesterona) e percepção auditiva. Alguns estudos (Altemus,1989, Sanders & Wenmoth, 

1998; Alexander et.al.2001; Wadnarker et.al., 2007) tem demonstrado melhor 

desempenho da orelha direita na fase em que o nível de estrogênio encontra-se elevado. 

Entretanto, outra pesquisa (Compton, 2004) não confirmou tais achados, apesar da 

comprovação em pesquisas clínicas e pré-clínicas do efeito neuroprotetor e excitatório do 

estrogênio sobre os neurônios auditivos centrais. 

Pretende-se, com este estudo, buscar evidências científicas quanto aos efeitos dos 

hormônios esteroides gonadais (estrogênio e progesterona) sobre a percepção auditiva, 

utilizando testes de escuta dicótica, já que existe uma carência de pesquisas acerca desta 
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temática, assim como uma divergência nos achados. A proposta do presente trabalho inclui 

um diferencial da literatura pesquisada, visto que será utilizado além do teste consoante 

vogal, os testes dicótico de dígitos e o teste Staggered Spondaic Word (SSW), os quais 

apresentam o mesmo objetivo e não foram aplicados até o momento. Como também, será 

realizada a mensuração do hormônio estradiol para controlar cada fase do ciclo menstrual. 

Desta forma, espera-se com estes resultados contribuir para o entendimento da 

relação entre percepção auditiva e hormônios esteroides gonadais (estrogênio e 

progesterona) e, consequentemente, o desenvolvimento e acesso a novas técnicas de 

regulação dos hormônios e prevenção de alterações auditivas, além de monitorar as 

possíveis variações na percepção auditiva ao longo do ciclo menstrual nesta população. 

 

1.1 Objetivos  

Objetivo Geral: 

- Investigar a relação entre a percepção auditiva e ciclo menstrual. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar revisão sistemática sobre o tema percepção auditiva e ciclo menstrual. 

- Descrever o desempenho das mulheres durante as fases do ciclo menstrual nos 

testes de escuta dicótica do processamento auditivo. 

- Comparar os resultados encontrados nos testes dicóticos inter e entre grupos 

mulheres e homens. 

 

 A elaboração do presente estudo deu-se pela apresentação de dois artigos 

científicos relacionados diretamente ao tema proposto. O primeiro artigo é uma revisão 

sistemática elaborada conforme normas da revista Brasileira de Otorrinolaringologia, com o 

objetivo de verificar as evidências científicas entre percepção auditiva e ciclo menstrual. O 

segundo artigo é uma pesquisa de campo e está escrito conforme as normas do periódico 

Codas, com o objetivo de caracterizar a escuta dicótica em mulheres durante as fases do 

ciclo menstrual. 
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RESUMO: 

 

Introdução: As flutuações hormonais que ocorrem normalmente durante o ciclo 

menstrual podem interferir no sistema auditivo. A alteração mais encontrada neste 

período é a diminuição da acuidade auditiva, que parece estar mais associada à 

flutuação dos níveis de estrogênio, quando este se encontra reduzido na fase lútea 

final do período menstrual.  

Objetivos: Este estudo teve como objetivo investigar por meio de uma revisão 

sistemática a percepção auditiva de mulheres durante as fases do ciclo menstrual. 

Métodos: Para tanto, foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas, 

nacionais e internacionais, LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, através da 

consulta pelos seguintes descritores: “percepção auditiva” AND “ciclo menstrual”, 

“percepção de fala” AND “ciclo menstrual”, “percepção de fala” AND “hormônios” e 

seus correspondentes na língua inglesa.  

Resultados: Dos 293 artigos encontrados, foram selecionados apenas 7 artigos, 

após os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa. A caracterização da 

amostra dos artigos selecionados variou entre 15 a 39 mulheres, com idade variando 

entre 17 e 46 anos. Na maioria dos artigos, nenhum tipo de procedimento clínico 

para estimar as fases do ciclo menstrual foi utilizado. Foi observada a realização de 

testes de percepção auditiva nos sete artigos selecionados, tendo destaque os 

testes dicóticos. 

Conclusão: Há a necessidade da realização de mais pesquisas sobre o assunto, 

exigindo-se um maior rigor metodológico na elaboração desses estudos, através de 
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procedimentos clínicos seguros e padronizados para mensuração dos níveis 

hormonais e consequentemente controle de cada fase do ciclo menstrual.  

Descritores: Hormônios; Ciclo menstrual; Percepção auditiva; Percepção de fala; 

Fonoaudiologia. 

ABSTRACT: 

Introduction: Hormonal fluctuations that normally occur during the menstrual cycle 

can interfere with the audio system. The change most found in this period is the 

reduction of auditory acuity, which seems to be more related to fluctuating estrogen 

levels, when it is reduced in the luteal phase of the menstrual period end. 

Objectives: The aim of this study was to investigate through a systematic review 

hearing in women during the menstrual cycle phases. 

Methods: A search was performed in electronic databases, national and 

international, LILACS, MEDLINE, PubMed and SciELO, by consulting the following 

descriptors: "auditory perception" and "menstrual cycle", "speech perception" and 

"menstrual cycle", "speech perception" and "hormones" and their corresponding in 

Portuguese. 

Results: Twenty-two articles were found, but only 7 articles were chosen after the 

criteria for inclusion and exclusion of this research. The amount of the sample of 

selected articles ranged between 15 and 39 women, aged between 17 and 46 years 

old. In most articles, any type of medical procedure to estimate the phases of the 

menstrual cycle was used. The performance of auditory perception tests in the seven 

selected articles was observed, highlighted with the dichotic tests. 
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Conclusion: There is a need of further research on the subject, demanding also a 

greater methodological rigor in the preparation of these studies, through clinical safe 

and standardized to measure hormone levels procedures. 

 

Keywords: Hormones; Menstrual cycle; Auditory perception; Speech perception; 

speech therapy. 

INTRODUÇÃO 

Regularmente, as mulheres passam por ciclos reprodutivos que as preparam 

para a gravidez. Eles iniciam na puberdade e se estendem normalmente por toda a 

vida reprodutiva. 1 O ciclo Menstrual pode ser dividido em três fases principais: fase 

folicular, fase ovulatória e fase lútea, que varia  entre o primeiro dia da menstruação 

até o primeiro dia da próxima.2,3 

Durante estas fases, ocorrem variações na produção dos hormônios 

ovarianos (estrogênio e progesterona), que acontece em curto espaço de tempo, 

controlados pelo sistema hipotálamo-hipófise-ovário. O estrogênio é mais elevado na 

fase folicular, enquanto a progesterona, na fase lútea. 2 

A modificação na concentração desses hormônios no organismo feminino, 

que é normal durante o ciclo menstrual, pode repercutir em muitos processos 

fisiológicos, como no bem estar, no sono e na atividade imunitária, relaciona-se 

também com mudanças de humor, ansiedade, enxaqueca, estresse e com 

alterações auditivas. 4,5 

A flutuação hormonal e relação com problemas auditivos vêm sendo 

estudada, porém ainda não foi bem esclarecida. De acordo com alguns autores 6,7 o 

estrogênio e a progesterona podem influenciar o sistema auditivo em diferentes 
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níveis do Sistema Nervoso Central, por meio da modulação de alguns 

neurotransmissores, bem como pela ação em receptores específicos encontrados 

em vários órgãos e sistemas, incluindo a orelha interna.  Há presença de receptores 

para os hormônios esteroides na cóclea, identificados a partir de estudos pré-

clínicos e clínicos. 8,9 Portanto, modificações nos níveis hormonais podem repercutir 

na homeostase da orelha interna e no sistema auditivo de forma geral, e segundo 

alguns autores10, 11 causam uma sintomatologia característica de tonturas, zumbidos, 

surdez súbita, plenitude auricular, algiacusia, redução da acuidade auditiva, 

sensibilidade ao som e/ou dificuldade de compreensão.  

É imprescindível o investimento em estudos que se aprofundem na temática, 

visto a escassez de pesquisas encontradas na literatura e a necessidade de um 

olhar criterioso na existência das repercussões fisiológicas e sensitivas, em especial 

auditivas, durante o ciclo menstrual, tecendo um conhecimento mais específico 

sobre a função auditiva, visando à prevenção/melhora de possíveis alterações 

auditivas nas mulheres, para a melhora da qualidade de vida das mesmas.  

Diante dessa possível influência que os hormônios desempenham sobre a 

função auditiva, o objetivo do estudo foi investigar por meio de uma revisão 

sistemática a percepção auditiva de mulheres durante as fases do ciclo menstrual. 

MÉTODOS 

Para alcançar o objetivo da pesquisa optou-se pelo método de revisão 

sistemática da literatura, por se tratar de um importante recurso da medicina 

baseada em evidências que permite levantamento e síntese de assunto específico 

para um direcionamento na melhor seleção de procedimentos de saúde. 
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A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas, nacionais e 

internacionais, LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, a partir dos seguintes 

descritores das Ciências da Saúde (DeCS): “percepção auditiva”  AND “ciclo 

menstrual”;  “percepção de fala” AND “ciclo menstrual”; “percepção de fala”  AND 

“hormônios”, e correspondentes na língua inglesa, durante o mês de setembro de 

2014.  

Os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados  de forma 

independente e cegada, por dois pesquisadores, obedecendo rigorosamente aos 

critérios de inclusão: texto na íntegra; população-alvo de mulheres durante ciclo 

menstrual; artigos publicados em  português e inglês; todos os tipos de 

delineamento de estudo e publicação sem período determinado. Foram excluídos os 

artigos repetidos, artigos de acesso pago e que não condiziam com o objeto do 

estudo.  

As variáveis analisadas foram título, ano da publicação, nome do periódico, 

objetivo, amostra, faixa etária, procedimentos clínicos, testes de avaliação da 

percepção auditiva, testes dicóticos e fases do ciclo menstrual. Os dados obtidos 

foram analisados quanto à variação hormonal durante o ciclo menstrual, às 

características da percepção auditiva da mulher e às contribuições na área. 

Os resultados foram analisados através do Programa Excel for Windows, 

versão 2007, e apresentados através de representações e tabelas. 
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Figura 1: Fluxograma critérios de inclusão e exclusão dos artigos utilizados na 

revisão sistemática. 
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RESULTADOS 

Foram encontrados 293 artigos, dos quais 07 foram selecionados, tendo sido 

excluídos os artigos repetidos, de revisão, não disponíveis ou aqueles com palavras 

ou temas não condizentes com a temática. 

Na Tabela 1, destacam-se as características de cada estudo através das 

variáveis: autor e ano de publicação, objetivos, amostra e faixa etária.  

Os estudos selecionados foram realizados em diferentes países, sendo três 

nos Estados Unidos, três na Inglaterra e um estudo na Noruega. Com relação ao 

ano de publicação, destacam-se nesta revisão pesquisas entre os anos de 1989 e 

2012. 

O tamanho da amostra que participou dos artigos selecionados variou entre 

15 a 39 mulheres e apenas três estudos compararam esta população a um grupo 

controle (homens). Quanto à faixa etária, observou-se uma variação entre 17 anos e 

46 anos, apresentando uma média de 31,5 anos de idade, considerando que cada 

pesquisa apresenta uma variação diferente para idade da amostra (Tabela 1). 

Quanto aos procedimentos clínicos para determinar a fase do ciclo menstrual 

da mulher, dentre os 7 artigos selecionados 2 (28,6%) trabalhos realizaram coleta de 

saliva, 1 (14,3%) realizou coleta de sangue e  4 (57,1%) estudos não realizaram 

procedimentos clínicos. Porém, vale ressaltar que, conduziram a pesquisa por uma 

análise simples e subjetiva, mencionadas como contagem de dias do ciclo 

menstrual, tendo como referência o início da menstruação (Tabela 2). 

Foi observada a realização de testes de percepção auditiva nos sete artigos 

selecionados, tendo destaque os testes dicóticos (Tabela 3). Os artigos citaram em 

sua maioria teste consoante-vogal 6 (60%), seguido do teste de palavras 2 (20%), 
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teste consoante-vogal-consoante 1 (10%) e música  1 (10%) cada. Nenhum outro 

teste dicótico foi referido nos artigos selecionados. 

É importante destacar que cada teste dicótico foi realizado em diferentes 

fases do ciclo menstrual, a fim de relacionar o fator hormonal e a percepção auditiva 

(Tabela 4). Observa-se que o teste dicótico consoante-vogal foi o mais citado, com 4 

(57,1%) ocorrências na fase folicular inicial e final. 
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DISCUSSÃO 

A partir da análise dos resultados observou-se que um número predominante 

das pesquisas não demonstrou a preocupação em realizar nenhum tipo de 

procedimento clínico para definir as fases do ciclo menstrual, o que pode ser 

determinante para uma precisa detecção de cada fase do ciclo, na qual diferentes 

níveis de estrogênio seriam encontrados. 14, 15, 16,17 Assim, a definição das fases por 

critérios que não sejam os níveis hormonais poderá repercutir em interpretações 

equivocadas na correlação entre fase e percepção auditiva. Estudos recentes 

também não referem nenhum tipo de procedimento clínico em suas pesquisas. 10 

18,19 Em geral, mostram-se limitados metodologicamente em relação a este aspecto. 

Tais procedimentos foram relatados apenas em um número reduzido de 

pesquisas, sendo evidenciados procedimentos de coleta de saliva e coleta de 

sangue. 20,21, 

Na coleta da saliva é verificada a concentração dos esteroides livres que 

estão presentes na circulação sanguínea, entretanto não são vistos os níveis totais 

de hormônios na circulação. Diante disso, a coleta de saliva não pode ser 

considerada um método totalmente equivalente à coleta sanguínea, a qual mensura 

os níveis totais de esteroides ligados e livres. 26 

Dentre os testes utilizados para avaliar a percepção auditiva, percebe-se nos 

estudos analisados a preferência em utilizar os testes de escuta dicótica, tendo em 

vista que estes permitem delimitar a especialização hemisférica para os sons 

verbais, na qual a diferença entre os acertos das duas orelhas tem sido usada como 
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base para inferir quanto à direção ou grau de lateralização, natureza dos 

mecanismos de percepção auditiva e alterações do lobo temporal. 27 

Os testes mais citados nas pesquisas foram o teste de consoante-vogal, que 

consiste na apresentação simultânea de pares de sílabas diferentes, um em cada 

orelha; o teste de palavras, o qual consiste na apresentação simultânea de pares de 

palavras dissílabas em cada orelha; e o teste musical, que é realizado através da 

apresentação simultânea de dois acordes musicais em cada orelha. Dessa maneira, 

estes testes podem ajudar a esclarecer os questionamentos pontuados pelos 

pesquisadores acerca da percepção auditiva, já que são testes de alta 

confiabilidade. 

Quanto às fases selecionadas para realização dos testes dicóticos, pode-se 

perceber que não existe uma concordância entre os autores no que se refere à 

nomenclatura empregada para designar as fases do ciclo menstrual, tampouco em 

relação ao número de fases selecionadas. No entanto, verificou-se que a maioria 

dos artigos14, 15, 16, 17,22 priorizou realizar os testes em apenas duas fases do ciclo, 

conforme também evidenciado em algumas pesquisas atuais, 23,19 enquanto que as 

demais pesquisas 20,25 optaram por executar os exames em três ou ainda em quatro 

fases, assim como relatado em várias pesquisas. 10, 12, 13, 23, 2 Notavelmente, o maior 

número de fases tende a ser mais preciso quanto ao efeito de cada hormônio ou 

hormônios sobre os exames estudados em uma determinada fase. 

Sabe-se que cada fase do ciclo menstrual é caracterizada por distintas 

oscilações na produção dos hormônios esteroides ovarianos, em especial o 

estrogênio e a progesterona. O primeiro é mais elevado na fase folicular tardia, 

enquanto o segundo na fase lútea tardia. Tais hormônios podem influenciar o 
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sistema auditivo por meio da ação de receptores de estrogênio e progesterona 

existente em várias estruturas que compõem o sistema.  Sendo assim, a ocorrência 

dessa flutuação hormonal, que é normal durante o ciclo menstrual pode repercutir na 

função auditiva, trazendo consequências, como diminuição da acuidade auditiva, 

sensibilidade ao som, dificuldade de compreensão, entre outras. 

Quanto aos resultados dos testes de escuta dicótica, pode-se observar nas 

pesquisas uma provável influência dos hormônios esteroides ovarianos na 

percepção auditiva. 14, 15, 16, 17, 20, 21,22 

Estudos observaram no teste de escuta dicótica um melhor desempenho da 

orelha direita na fase pós-menstrual em relação à pré-menstrual. 16,17 Os autores 

destacam que durante a fase pós- menstrual ocorre uma alteração na função 

cerebral regional, uma vez que acontece uma melhora do hemisfério esquerdo que 

está relacionado com o processamento da informação sensorial. Indicando uma 

possível influência dos hormônios esteroides ovarianos sobre as funções verbais do 

hemisfério esquerdo. 

No mesmo sentido, outra pesquisa analisou mudanças na assimetria 

hemisférica durante o ciclo menstrual, através da análise de dados referentes aos 

Potenciais Relacionados ao Evento (PRE) durante o desempenho de mulheres em 

uma tarefa de escuta dicótica. Foi possível perceber que cada hemisfério foi afetado 

pela fase de forma distinta pelos níveis hormonais, indicando latência reduzida no 

processamento de estímulos da orelha esquerda (hemisfério direito) na fase 

menstrual e latência menor na orelha direita na fase pré-ovulatória. O autor 

evidencia que as tarefas executadas para envolver o hemisfério esquerdo são 

melhores executadas quando os níveis de estrogênio estão elevados. Enquanto que 
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as tarefas executadas para envolver o hemisfério direito são melhor realizadas 

quando  os níveis de estrogênio estão em baixa. Sugerindo que as diferenças na 

assimetria hemisférica estão associadas aos níveis de estrogênio. 22 

Já em outra pesquisa foi realizado os teste de escuta dicótica musical e 

consoante vogal (CV)15. Verificou-se no teste dicótico musical melhor desempenho 

da orelha esquerda na fase menstrual em comparação com lútea média, o que 

sugere que o aumento nos níveis de estrogênio na fase lútea média está relacionado 

a uma diminuição na função do hemisfério direito. Já no teste de escuta dicótica 

consoante-vogal foi observado melhor desempenho da orelha direita na fase lútea 

média em comparação com a fase menstrual. Indicando que o aumento nos níveis 

de estrogênio na fase lútea média está associado a uma melhora da função do 

hemisfério esquerdo. De fato, percebe-se que o estrogênio tem efeitos opostos 

sobre o hemisfério direito e esquerdo. 

Da mesma forma, outro autor utilizou o teste de escuta dicótica consoante-

vogal (CV), demonstrando melhor desempenho na orelha direita na fase lútea 

média, em comparação com a fase menstrual.  O autor justifica que o nível elevado 

de estrogênio na fase lútea média reforça da função do hemisfério esquerdo, 

resultando em vantagem da orelha direita. 14 

Já em outro estudo 20 observou-se no teste dicótico (CV) que o desempenho 

de cada orelha manteve-se estável ao longo das fases, não apresentando resultados 

significativos. Entretanto, quando as orelhas foram comparadas entre si em cada 

fase, observou-se melhor desempenho da orelha direita em todas as fases do ciclo 

estudadas, demonstrando uma assimetria menor entre as orelhas na fase menstrual 
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e um aumento na fase pré-ovulatória e na fase lútea-média, o que sugere uma 

influência dos hormônios esteroides ovarianos.  

A análise dos resultados demonstrou que as alterações na escuta dicótica 

podem depender da ação dos hormônios esteroides ovarianos durante o ciclo 

menstrual, como ressaltado nos estudos acima. No entanto, percebe-se uma 

considerável heterogeneidade de metodologias utilizadas, visto que os estudos 

diferem quanto à seleção das fases do ciclo, bem como quanto aos métodos 

utilizados para mensurar os níveis hormonais a fim de identificar cada fase, o que 

prejudica a interpretação da influência dos hormônios ovarianos sobre a percepção 

auditiva. 

Por fim, ressalta-se a necessidade de novas pesquisas sobre o assunto, bem 

como a necessidade de um maior rigor metodológico na realização desses estudos, 

incluindo procedimentos clínicos seguros e padronizados para mensuração dos 

níveis hormonais. 
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CONCLUSÃO 

A partir desta revisão sistemática observa-se um número reduzido de 

pesquisas que investigaram a relação entre hormônios ovarianos e percepção 

auditiva. Sendo todas realizadas fora do Brasil. No entanto, verificou-se nos estudos 

a possível influência dos hormônios ovarianos sobre a escuta dicótica, embora o 

exato mecanismo da ação hormonal ainda não esteja bem esclarecido, o que pode 

ser justificado pela divergência metodológica dos estudos, bem como amostra 

reduzida. 
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Tabela 1. Descrição dos artigos de pesquisa selecionados revisão sistemática. 

Autor e ano 

de 

publicação 

Localidade Base de 

dados  

Revista Objetivo Amostra 

(N) 

Faixa 

Etária 

(anos) 

Altemus et al, 

1989 

Estados 

Unidos 

Pubmed Neuropsychology Não informado 39M 18-45 

Sanders; 

Wenmoth, 

1998 

Inglaterra Pubmed Neuropsychology Não informado 32M 13 

Alexander et al 

2001 

Estados 

Unidos 

Pubmed Neuropsychology Não informado 30M 

12H 

M-17-46 

H-18-50 

Wadnarker 

2007 

Inglaterra Pubmed Brain and 

Cognition 

Analisar 

sistematicamente o 

impacto do ciclo e a 

diferença entre 

sexos no 

desempenho da 

escuta dicótica. 

 

25M 

20H 

 

20-25 

Tilman 

2010 

Estados 

Unidos 

Pubmed Psychoneuroendo

crinology 

Não informado     23M 18-35 

Cowell et al 

2011 

Inglaterra Pubmed Brain and 

Cognition 

Examinar a 

variação na 

assimetria da 

percepção de fala 

em mulheres 

durante o ciclo 

menstrual.  

21M 20-30 
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Hjelmervik et al 

2012 

Noruega Pubmed Psychoneuroendo

crinology 

Investigar se as 

flutuações 

hormonais durante 

o ciclo menstrual 

afeta a 

lateralização da 

linguagem.  

15M 

15H 

20-28 

Legenda: M: mulheres; H: homens (Grupo controle). 
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Tabela 2 – Descrição dos procedimentos clínicos para determinar a fase do ciclo 

menstrual em mulheres jovens, a partir dos7 artigos de pesquisa selecionados. 

Procedimentos Clínicos Artigos (N) % 

Coleta de Saliva 2 28,6 

Coleta de Sangue  1 14,3 

Nenhum 4 57,1 

TOTAL 07 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

Tabela 3 – Descrição dos Testes de Percepção Auditiva utilizados nos artigos 

selecionados. 

Teste de Percepção Auditiva Artigos (N) % 

Testes Dicóticos   

Consoante-vogal 6 60,0 

Palavra 2 20,0 

Consoante-vogal-consoante 1 10,0 

Musical 1 10,0 

   

   

   

TOTAL
 (1)

 10 100,0 

(1): Considerando que um mesmo artigo cite mais de um teste para avaliação da percepção auditiva em 

mulheres estudos, considera-se a base para o cálculo dos percentuais e não o total dos artigos. 
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Tabela 4. Realização dos Testes Dicóticos durante as fases do ciclo menstrual 

encontrados nos artigos selecionados. 

 Fases do ciclo Menstrual 

Teste de Percepção Auditiva  
Folicular inicial Folicular final 

Lútea inicial 
Lútea final

 

 N % n % N % N % 

 Testes Dicóticos 
    

  
  

Consoante-vogal 4 57,1 4 57,1 3 75,0 2 50,0 

Consoante-vogal-consoante 1 14,2 1 14,2 - - - - 

Palavra 1 14,2 2 28,5 - - 2 50,0 

Musical 1 14,2 - - 1 25,0 - - 

TOTAL
 

7 100,0 7 100,0 4 100,0 4 100,0 
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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo investigar a escuta dicótica em mulheres 

durante o ciclo menstrual. Participaram desta pesquisa 20 voluntários com idade 

entre 18 e 49 anos. Sendo 09 do sexo feminino (grupo experimental) e 11 do sexo 

masculino (grupo controle). No primeiro momento, todos os voluntários foram 

submetidos a uma avaliação audiológica básica (anamnese, otoscopia, audiometria 

tonal e vocal, imitanciometria), com a finalidade de selecionar a amostra. A seguir os 

voluntários que se enquadraram nos critérios de elegibilidade foram submetidos à 

avaliação da escuta dicótica a partir de três testes comportamentais: dicótico de 

dissílabos alternados, dicótico de dígitos e consoante-vogal. As voluntárias do sexo 

feminino foram testadas em duas fases do ciclo menstrual: folicular (11° - 13º dia) e 

lútea (23º - 26º dia). A confirmação de cada fase foi obtida por meio da dosagem dos 

níveis do hormônio estradiol (coleta de plasma sanguíneo em jejum no período da 

manhã). Os voluntários do sexo masculino foram testados duas vezes, com um 

intervalo de dez a quinze dias entre as avaliações. Resultados: Foi observado 

melhor desempenho da orelha direita na fase folicular onde há níveis elevados de 

estrogênio, em relação à lútea (níveis baixos de estrogênio) no teste dicótico de 

dissílabos alternados SSW, apresentando resultados significativos. Além disso, em 

ambos os grupos (experimental e controle), quando as orelhas foram comparadas 

entre si em cada fase, observou-se melhor desempenho da orelha direita no teste 

dicótico consoante-vogal, apresentando resultados significativos. Conclusão: Há um 

aumento do desempenho da orelha direita na fase folicular do ciclo menstrual, o que 

sugere uma possível influência do estrogênio na escuta dicótica de mulheres. 

Entretanto, esta influência não foi observada em todos os testes avaliados. 



 

41 

 

Descritores: percepção auditiva; escuta dicótica; fonoaudiologia; ciclo menstrual; 

hormônios; estrogênio. 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the dichotic listening in women during the menstrual 

cycle. Participated in this study 20 volunteers aged between 18 and 49 years. Being 

09 females (experimental group) and 11 males (control group) .At first, all volunteers 

underwent a basic audiological assessment (history, otoscopy, tonal and vocal 

audiometry, tympanometry), in order to select the sample. Next, the volunteers who 

fulfilled the eligibility criteria were evaluated for dichotic listening through three 

behavioral tests: dichotic SSW, dichotic digits and consonant-vowel. The female 

volunteers were tested in two phases of the menstrual cycle: follicle (11th - 13th day) 

and luteal (23 - 26 days) .The confirmation of each phase was obtained by the 

dosage levels of the hormone estradiol (blood plasma collection fasting in the 

morning) .The male volunteers were tested twice, with an interval of ten to fifteen 

days between assessments. Results: We observed better performance of the right 

ear in the follicular phase (high levels of estrogen) compared to luteal (low estrogen 

levels) only in dichotic test SSW, with significant results. Moreover, when the ears 

were compared at each stage and both groups improved performance observed in 

the right ear consonant-vowel dichotic test, with significant results. Conclusion: The 

results point to a possible influence of estrogen on dichotic listening women in the 

follicular phase of the menstrual cycle. However, as this was not observed in all 

evaluated tests, it is suggested to carry out further research using the same 

methodology with a larger sample. 

 

Keywords: auditory perception; speech therapy; menstrual cycle; Hormones; estrogen. 
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INTRODUÇÃO 

O processamento perceptual dos sinais auditivos consiste na codificação e 

transformação de pistas auditivas em conexões neurais. Embora esses processos 

sejam limitados por estruturas do sistema auditivo, as respostas auditivas são 

impulsionadas e moduladas por neurotransmissores e sistemas neuromoduladores.1 

Evidências recentes sugerem que o hormônio estrogênio pode influenciar a 

função auditiva em diferentes níveis do sistema auditivo central (SNC), agindo como 

modulador direto de neurônios auditivos centrais por meio de rápidas mudanças na 

excitabilidade neuronal 1,2,3. Assim, oscilações em seus níveis durante o ciclo 

menstrual podem influenciar a percepção auditiva,3 ficando evidente que o 

estrogênio assume um papel de neuromodulador não tradicional.1 Entretanto, essa 

associação ainda não está completamente elucidada. 

Estudos comportamentais em mulheres durante o ciclo menstrual têm 

investigado os efeitos dos hormônios esteroides gonadais na percepção auditiva. Os 

autores 4,5,6,7,8 utilizaram os testes dicóticos para observar as mudanças na 

assimetria perceptual ao longo das fases do ciclo menstrual. Alguns demonstraram 

melhor desempenho da orelha direita quando os níveis de estrogênio apresentavam-

se elevados 5,6,7. Em contrapartida, Compton e colaboradores (2004) não 

confirmaram esses achados.  

Assimetrias entre orelhas e hemisférios no processamento auditivo estão bem 

estabelecidos na literatura, portanto, é extremamente adequado investigar as 

possíveis alterações em assimetria. É amplamente aceito que os dois lados do 

cérebro são adaptados para processar diferentes características auditivas. De fato, o 

hemisfério esquerdo analisa os estímulos verbais, enquanto o hemisfério direito 

analisa os estímulos não verbais. 9 
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Desde Kimura 1961, os testes de escuta dicótica vêm sendo considerados um 

modelo clássico para investigar assimetrias funcionais na percepção de fala10, uma 

vez que estímulos apresentados ao ouvido direito são enviados através da via 

contralateral ao hemisfério esquerdo para serem processados. Já os estímulos 

apresentados ao ouvido esquerdo são enviados através da via contralateral ao 

hemisfério direito e através do corpo caloso são transmitidos ao hemisfério esquerdo 

para serem processados. Este teste implica na apresentação simultânea de 

estímulos auditivos diferentes em ambas as orelhas. 11 

Haja vista as inconsistências observadas na literatura é imprescindível o 

investimento em novas pesquisas com um maior rigor metodológico, uma vez que 

esses resultados poderão determinar o real efeito do estrogênio durante o ciclo 

menstrual para a escuta dicótica. Portanto, o presente estudo teve por objetivo 

caracterizar a escuta dicótica em mulheres durante o ciclo menstrual, a fim de 

monitorar a possível variação da percepção auditiva ao longo das fases do ciclo 

menstrual nesta população.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  PARTICIPANTES  

O presente estudo faz parte de um projeto maior intitulado “Interferência dos 

hormônios femininos e ansiedade na percepção do Zumbido”, financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).Foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, protocolo n° 

0657/13. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, elaborado de acordo com a resolução nº 196/96 da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) e a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). . 

 Inicialmente, foram recrutados 27 voluntários, porém 7 foram excluídos por 

incompatibilidade dos níveis hormonais com a fase do ciclo selecionada, tendo em 

vista que os níveis hormonais não se encontravam dentro dos parâmetros 

determinados pelo laboratório para cada fase. A amostra final foi composta por 20 

voluntários com idade entre 18 e 49 anos. Sendo 09 do sexo feminino (grupo 

experimental) e 11 do sexo masculino (grupo controle). Os voluntários foram 

recrutados nos cursos de graduação ofertados por uma instituição de ensino 

superior e no meio social da pesquisadora, por meio da técnica de amostragem por 

conveniência.  

 Os voluntários obedeceram a seguintes critérios de elegibilidade: 

 Terem idade entre 18 e 49 anos (pelas questões da flutuação hormonal 

prováveis nessa faixa etária); com otoscopia sem alterações; ter audição normal; ter 

timpanograma tipo A; com reflexos ipsilateral e contralateral presentes; sem queixas 
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de processamento auditivo; não estar fazendo uso de nenhum tipo medicamento 

hormonal no período da pesquisa ou nos últimos seis meses; não ter conhecimento 

de disfunção hormonal; serem destros; sem comorbidades neurológicas, cognitivas 

e de comunicação que dificultem a realização dos exames propostos. Além disso, os 

participantes do sexo feminino deveriam estar no período reprodutor; apresentar um 

ciclo menstrual regular (duração entre 27 e 32 dias); não estar grávida ou 

amamentando durante os últimos seis meses anteriores ao estudo; os níveis de 

estradiol deveriam estar dentro dos parâmetros determinados pelo laboratório para 

cada fase do ciclo estudada (fase folicular 38 – 649 pg/mL e lútea 21 – 312 pg /mL).      

FASES DO CICLO MENSTRUAL 

O ciclo menstrual é composto por 28 dias, podendo ser dividido três fases 

principais: folicular, ovulatória e lútea.12 Entretanto, não existe uma concordância 

entre os autores, variando entre duas e sete fases. Nesta pesquisa as fases foram 

divididas da seguinte forma: folicular inicial (entre 1º - 7º dia); folicular tardia (entre 8º 

- 13º dia); lútea inicial (entre 14º - 22º dia) e lútea tardia (entre 23º - 28º dia).  

A avaliação da amostra foi realizada durante: fase folicular tardia (entre 11° - 

13º dia) corresponde ao período em que os níveis estrogênio encontram-se 

elevados;  fase lútea tardia (entre 23º - 26º dia) corresponde ao período em que os 

níveis de estrogênio encontram-se baixo. A checagem das fases baseou-se na 

identificação do período ovulatório que ocorre 14 dias antes da próxima 

menstruação. Para tanto, as voluntárias informaram data em que menstruaram 

novamente após a avaliação. 22 
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Para um melhor entendimento e fluência do texto, a partir de agora ao serem 

referidas as fases testadas será suprimido o nome tardia. 

 MENSURAÇÕES 

Foram realizadas mensurações auditivas e hormonais, as quais serão 

explanadas a seguir. 

 AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA BÁSICA  

 Em um primeiro momento, fez-se necessário a realização de uma avaliação 

audiológica básica (anamnese, otoscopia, audiometria tonal e vocal, 

imitanciometria). Esta avaliação foi realizada com o objetivo de controlar os critérios 

de elegibilidade da pesquisa e consequentemente selecionar os voluntários. 

 A anamnese (Anexo C), construída pela pesquisadora, reuniu informações 

acerca do ciclo menstrual (comprimento do ciclo, dia da última menstruação, 

regularidade, fluxo), preferência manual, histórico medicamentoso (uso de 

anticoncepcional, uso de medicamento hormonal ou outro tipo medicamento) e 

aspectos relacionados à saúde em geral. 

 Após anamnese foi realizada a inspeção visual do meato acústico externo, 

para descartar a possibilidade de algum impedimento para realização dos exames 

auditivos. 

  Na sequência foi executada uma avaliação audiológica por meio de um 

audiômetro da marca Interacoustics®, modelo AD 229, em cabine acústica, 

devidamente calibrada. Sendo realizada a audiometria tonal limiar por via aérea nas 

frequências de 250 a 8000 Hz, permitindo identificar o limiar de audibilidade, ou seja, 

o estabelecimento do mínimo de intensidade sonora necessária para provocar a 
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sensação auditiva e comparação deste com o padrão de normalidade (0 – 25dB).13 

Foram incluídos os indivíduos que apresentavam, na média dos limiares auditivos 

nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, audição normal e configuração  

audiométrica simétrica e plana. 

Na audiometria vocal foram realizados testes de reconhecimento e 

inteligibilidade de fala, tais como: limiar de reconhecimento de fala (LRF) e o Índice 

de reconhecimento de fala (IPRF). O primeiro teve o objetivo de identificar a menor 

intensidade que o voluntário conseguiu identificar 50% de uma lista de palavras que 

foram apresentadas. O segundo teve a finalidade de analisar a habilidade do 

indivíduo em detectar, reconhecer e repetir de maneira correta uma lista de palavras 

monossilábicas e dissílabas em uma intensidade fixa e confortável14. Foram 

incluídos os voluntários que apresentaram um percentual de acertos igual ou maior a 

70% em cada orelha, com a condição de que a diferença entre os resultados para as 

orelhas direita e esquerda destes índices não seja superior a 20%. Realizou-se este 

exame em cabine acústica com o audiômetro da marca Interacoustics®, modelo AD 

229, devidamente calibrado. 

Para realização das medidas de imitância acústica foi utilizado um analisador 

de orelha média da Marca Interacoustics®, modelo AT 235, a fim de avaliar a 

complacência da orelha média, ou seja, a condutância sonora das estruturas das 

orelhas externa e média e os reflexos estapédicos, responsável por avaliar a 

integridade do arco reflexo estapediano. Foram incluídos os voluntários que 

apresentaram timpanograma tipo A e reflexos acústicos ipsilateral e contralaterais 

presentes. 

 AVALIAÇÕES DA ESCUTA DICÓTICA 

Os participantes que se enquadraram nos critérios de elegibilidade da 
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pesquisa foram submetidos à avaliação da escuta dicótica, para qual foram 

aplicados os seguintes testes: Dicótico de Dissílabos Alternados (SSW–Staggered 

Spondaic Word), Dicótico de Dígitos (DD) e o Dicótico Consoante-Vogal (CV)15,16. 

Primeiramente, foi realizado o teste SSW, o qual é constituído por 40 

estímulos verbais e cada estímulo é formado por quatro palavras dissílabas 

paroxítonas, totalizando 160 vocábulos. Antes da aplicação do teste os voluntários 

foram orientados a ouvir com atenção um grupo de quatro palavras, devendo repetir 

verbalmente as palavras ao final de cada apresentação, obedecendo à ordem de 

aparecimento das mesmas. As respostas dadas pelo voluntário foram anotadas no 

protocolo de resposta do teste pela pesquisadora. Considerou-se erro quando uma 

palavra foi omitida, substituída ou distorcida. Este teste permite avaliar a habilidade 

auditiva de figura- fundo e ordenação temporal para sons verbais. 15,16 

 Para apreciação dos resultados deste teste realizou-se uma análise tanto 

quantitativa como qualitativa.  

 Na análise quantitativa das respostas, foi realizada a tabulação através da 

contagem de erros (omissão, substituição e distorção) para cada coluna da tabela de 

desempenho (colunas de Aa H), estes foram contabilizados e transformados em 

grandes totais: AH (DNC-direita não competitiva) BG (DC- direita competitiva) CF 

(EC-esquerda competitiva) e DE (ENC-esquerda não competitiva), em seguida 

multiplicados por 2,5%, perfazendo a porcentagem de erros em cada orelha. 

A partir da porcentagem total de erros foi calculada a porcentagem de acertos 

e a partir daí foi considerado o grau da DPA(C), de acordo com a tabela de score 

sugerida pela literatura, 15,16 sendo considerado normal quando os indivíduos com 

idade maior igual a nove anos apresentaram  índices igual ou superior a 90% de 

acertos. 
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Na análise qualitativa proposta foi analisada as seguintes tendências de erros: 

efeito auditivo baixo/alto ou Efeito de ordem alto/baixo (indicativo de alteração de 

memória auditiva), Efeito auditivo alto/baixo ou Efeito de ordem baixo/alto (indicativo 

de alteração de análise e síntese auditiva), Padrão  tipo A (indicativo de dificuldades 

em associação som-símbolo) e Inversões (indicativo de dificuldades em memória 

para sons verbais em sequência). 15,16  

 Na sequência realizou-se o teste DD (Atenção Dividida), para o qual se 

utilizou de uma lista constituída por vinte estímulos verbais. Em que cada estímulo é 

formado por quatro dígitos selecionados entre os números de 1 a 9 que representam 

dissílabos da língua portuguesa. Na aplicação de cada estimulo foram apresentados 

dois dígitos em cada orelha simultaneamente. Previamente à aplicação do teste os 

voluntários foram instruídos a ouvir com atenção um grupo de 4 dígitos, devendo 

repetir oralmente os dígitos ao final de cada apresentação, independente da ordem 

em que ouviu. As respostas dadas pelo voluntário foram transcritas para o protocolo 

de resposta do teste. Considerou-se erro quando um dígito foi substituído ou 

omitido. Este teste possibilita avaliar a habilidade de figura-fundo para sons verbais. 

15,16 

 Os resultados deste teste foram apresentados em porcentagem de acertos. 

Dessa forma, cada dígito identificado corretamente pelo voluntário correspondeu a 

2,5% de acerto, essa porcentagem foi calculada em cada uma das orelhas (direito-

esquerda). O critério de normalidade adotado para indivíduo com idade igual ou 

superior a 11 anos foi de índices iguais ou maiores a 95%. 15,16 

 Por fim, realizou-se o teste CV que é composto por 12 estímulos verbais, de 

modo que cada estímulo é formado por pares de sílabas diferentes. Na aplicação de 

cada estímulo foram apresentadas as duas sílabas simultaneamente em cada 
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orelha, sendo o participante orientado a ouvir com atenção as sílabas, devendo 

repeti-la verbalmente no final de cada apresentação. Considerou-se erro quando a 

sílaba foi substituída ou omitida. Este teste teve por objetivo avaliar a habilidade de 

figura-fundo para sons verbais. 15,16 

 Todos os testes dicóticos supracitados foram realizados numa intensidade de 

50 dBNS acima da média dos limiares tonais aéreos nas frequências de 500, 1000 e 

2000 Hz e realizado apenas na modalidade de integração binaural.   

 As medidas foram obtidas em cabine tratada acusticamente, utilizando-se um 

equipamento de processamento auditivo, da marca Acústica Orlandi®, modelo 

PA400, devidamente calibrado e fones auriculares tipo TDH 39, da marca Acústica 

Orlandi®. Os estímulos foram apresentados por meio de um CD 15,16  inserido em um 

Compact Disc player, da marca Toshiba, acoplado ao equipamento de 

processamento auditivo. 

AVALIAÇÃO HORMONAL 

 As coletas de sangue foram obtidas durante a fase folicular (11° - 13º dia) e a 

lútea (23º - 26º dia) do ciclo. A análise foi realizada para checar os níveis de 

estradiol, para consequentemente confirmar a fase do ciclo menstrual. Todas as 

coletas e análises foram realizadas por um Laboratório de Análises Clínicas de um 

Hospital Universitário da cidade de João Pessoa, utilizando-se do kit comercial 

Architect Estradiol. Através da técnica de imune ensaio de micropartículas por 

quimiluminescência realizada pelo aparelho Architect I 2000 da Abbot. 

 As coletas foram realizadas sempre no mesmo horário no período entre 7:00 

e 9:00 horas da manhã, em jejum de no mínimo 4 horas 

 PROCEDIMENTOS 

 Os voluntários do sexo feminino (grupo experimental) foram testados em dois 
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dias diferentes, de acordo com o ciclo menstrual, como segue:  

-fase folicular (entre 11° - 13º dia) corresponde ao período em que os níveis 

estrogênio encontram-se elevados;  

-fase lútea (entre 23º - 26º dia) corresponde ao período em que os níveis de 

estrogênio encontram-se baixos.  

 Os voluntários do sexo masculino (grupo controle) foram avaliados em dois 

dias, com um intervalo de 10 a 15 dias entre as avaliações. 

Em cada fase os participantes do sexo feminino (grupo experimental) foram 

submetidos à coleta de plasma sanguíneo e avaliações da escuta dicótica. Os 

homens (grupo controle) realizaram apenas avaliações da escuta dicótica, já que 

apresentam ausência de ciclo menstrual. 

Todos os voluntários foram testados aproximadamente a mesma hora do dia, 

para minimizar os efeitos da variação hormonal diurna e de flutuação circadiana com 

um máximo de 2h de diferença. 17 

As respostas obtidas nos testes foram inseridas em um banco de dados e 

analisadas por meio do programa estatístico Software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0. A análise foi realizada nas seguintes etapas: análise 

estatística descritiva, em que se verificou a distribuição de média e desvio padrão 

das variáveis estudadas, e análise estatística inferencial, que foi realizada a partir do 

teste de Wilcoxon pareado, comparando-se tanto as fases/sessões quanto as 

orelhas. Os resultados foram considerados significativos quando apresentaram um 

nível de significância de 5% (P<0,05). 

RESULTADOS 

Dos 20 indivíduos avaliados, 09 foram do gênero feminino e 11 do gênero 

masculino, com idades entre 18 e 49 anos, sendo a média de 33,5 anos. 
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 Inicialmente, analisaram-se os níveis hormonais de estradiol no grupo 

experimental (mulheres) nas duas fases do ciclo menstrual estudadas. A diferença 

entre os níveis de estradiol encontrados nessas fases foi estatisticamente 

significante (p=0,005), ou seja, mais elevado na fase folicular do que na lútea 

(Tabela 1). 

[TABELA 1] 

No teste SSW quantitativo, analisando cada orelha entre as fases, observou-

se diferença estatisticamente significativa (p=0,045) para o grupo experimental que 

obteve melhor desempenho da orelha direita na fase folicular (Tabelas 2 e 3). 

Quanto ao teste SSW qualitativo, tanto no grupo experimental, como no grupo 

controle não houve diferença significativa entre a presença de alterações (EO, EA, 

tipo A e inversão) e a fase do ciclo menstrual.  

[TABELA 2] 

[TABELA 3] 

No teste consoante-vogal não houve diferença significante ao analisar cada 

orelha entre as fases (p=0,001). No entanto, comparando as orelhas dentro de cada 

fase, observou-se que a orelha direita apresentou melhor desempenho significativo 

do que a esquerda (Tabela 4). 

[TABELA 4] 

 Ao se analisar os resultados do teste dicótico de dígitos não se observou 

diferença estatisticamente significativa no percentual de acertos quando comparadas 

entre as orelhas e entre as fases do ciclo menstrual (Tabela 5). 

[TABELA 5] 

 DISCUSSÕES 

Observa-se que recentemente alguns estudos18, 6, 19, 7, 9, 4,10 têm buscado 
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identificar a influência dos hormônios esteroides ovarianos sobre a escuta dicótica. 

Entretanto, a literatura é controversa e limita uma discussão mais aprofundada a luz 

de tais achados. 

O presente estudo demonstrou que os níveis de estradiol foram 

significativamente maiores durante a fase folicular em relação à fase lútea. Tais 

achados corroboram com a afirmação de vários autores como12, 21,22 que referem 

que cada fase é caracterizada por distintas variações na produção dos hormônios 

ovarianos (estrogênio e progesterona). Assim, nas fases folicular e ovulatória são 

secretados elevados níveis de estradiol, enquanto na fase lútea ocorre o predomínio 

da progesterona e em menor grau do estradiol. É evidente que a mensuração dos 

níveis hormonais através de procedimentos clínicos como o exame de sangue é 

essencial, tendo em vista a irregularidade do ciclo menstrual que varia entre as 

mulheres. Portanto, o acesso aos níveis hormonais pode permitir ao pesquisador 

uma análise mais fidedigna e exatidão da fase a ser avaliada.  

Os dados encontrados no teste SSW revelaram que o grupo experimental 

(mulheres) apresentou um melhor desempenho da orelha direita na fase folicular. Na 

literatura pesquisada não se encontrou nenhum estudo que utilizou o teste em 

questão. No entanto, 9 utilizou um teste com tarefa dicótica de palavras (Potenciais 

Relacionados ao Evento-PRE) e demonstrou latência reduzida na orelha direita 

(hemisfério esquerdo) na fase pré-ovulatória em que os níveis de estrogênio  

encontram-se elevados.  

Os elevados níveis de estrogênio na fase folicular influenciam no 

desempenho auditivo, por isso é provável que o melhor desempenho da orelha 

direita na fase folicular esteja associado a esses níveis. Tendo em vista que tal 

hormônio tem sido descrito na literatura como modulador direto dos neurônios 
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auditivos centrais (gabaérgicos, serotoninérgicos e glutamaérgicos), possuindo um 

efeito excitatório nas fibras do sistema auditivo e do sistema nervoso central. Além 

de apresentar uma ação neuroprotetora e antioxidante. 1,3,2 

 Sendo assim, os níveis de estrogênio podem afetar a reatividade das artérias 

cerebrais a estímulos vasoativos, como a serotonina, além de influenciar também o 

fluxo sanguíneo coclear e alterar, por conseguinte, o influxo de metabólitos nas 

células que processam a informação. 2  

Pode-se também argumentar mais especificamente que os altos níveis de 

estrogênio realçam as funções do hemisfério esquerdo, o que implica em melhor 

desempenho da orelha direita na fase folicular. 19 

Outro fator que pode justificar o melhor desempenho da orelha direita na fase 

folicular e o baixo na fase lútea deve-se a relação do estrogênio com o sistema 

límbico. Os elevados níveis de estrogênio têm grande influência sob as regiões 

hipocampais e dos núcleos para ventriculares em virtude da grande concentração de 

receptores específicos nas membranas neuronais internas. 23 Sendo assim, a alta 

concentração de receptores de estrogênio podem permitir mudanças na ação de 

neurotransmissores capazes de diminuir a descarga de ação, consequentemente, 

controlando as atividades emocionais e comportamentais, ao passo que, de forma 

inversa, acentuam as respostas comuns na fase lútea (ansiedade, labilidade 

emocional e irritabilidade), isto é, período pré-menstrual. Estes fatores podem 

repercutir nas respostas do voluntário no momento do teste, tendo em vista que se 

trata de um exame subjetivo, o que por sua vez necessita de bem estar físico e 

mental dos voluntários. 

No que diz respeito ao teste consoante-vogal observou-se que a porcentagem 

de acertos de ambas as orelha manteve-se estável ao longo das fases, não 
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apresentando resultados significativos. Estes resultados estão de acordo literatura 

pesquisada, tendo em vista que 4 um estudo utilizando o teste CV em mulheres 

durante o ciclo menstrual não observou influência dos elevados níveis de estrogênio 

sobre o desempenho de ambas as orelha entre as fases, não apresentando 

resultados estatisticamente significantes. 

  Frente a estes resultados pode-se construir uma hipótese de que o momento 

de realização do exame pode ter gerado tensão, e consequentemente ansiedade e 

nervosismo, tendo em vista que se trata de um exame pouco conhecido pelo 

voluntário, o que por sua vez pode ter refletido negativamente na sua percepção ao 

som. Sendo assim, o exame pode ser considerado sensível às diferenças 

individuais.  

 Em contrapartida, outros estudos6,7,19,18 tem demonstrado melhor 

desempenho da orelha direita na fase em que os níveis de estrogênio  encontravam-

se elevados, apresentando resultados significativos no teste CV. Em conjunto, os 

autores sugerem que os níveis elevados de estrogênio melhora a função do 

hemisfério esquerdo. Convém destacar que não foram realizados procedimentos 

clínicos para mensurar os níveis hormonais, sendo utilizados apenas critérios 

temporais para se estabelecer as fases (contagem de dias), podendo ter prejudicado 

a correta definição das fases. Este fato torna os resultados pouco fidedignos, 

dificultando na comparação dos resultados entre os estudos. Isso pode ser a causa 

para diferentes achados. 

 Em se tratando da comparação entre orelhas dentro de cada fase obteve-se 

melhor desempenho da orelha direita no teste dicótico consoante vogal CV em 

ambas as fases e grupos (experimental e controle). Tais achados corroboram com a 
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literatura pesquisada, visto que4 também apresentou melhor desempenho para a 

orelha direita em todas as fases do ciclo estudadas. 

 A explicação da vantagem da orelha direita, e consequente desvantagem da 

orelha esquerda, embasa-se no modelo estrutural 24. Este modelo ressalta que a 

informação recebida na orelha direita segue diretamente ao hemisfério esquerdo.  

 Assim, durante a estimulação dicótica as vias auditivas ipsilaterais são 

suprimidas, o que favorece as vias contralaterais, que apresentam maior quantidade 

de fibras. Portanto, a desvantagem da orelha esquerda ocorre em razão de maior 

tempo de transmissão da informação verbal apresentada nesse ouvido, tendo em 

conta que deve ser transportada do hemisfério direito para ser processada no 

hemisfério esquerdo, através do corpo caloso. 25,26 

Quanto ao teste dicótico de dígitos (DD), não se observou resultado 

significativo em relação ao desempenho de cada orelha entre as fases, tampouco 

entre orelhas dentro de cada fase. 

Uma das hipóteses para esse achado deve-se ao fato dos dígitos serem 

estímulos verbais mais fáceis de processar que as palavras, não apenas por serem 

mais previsíveis, pois se repetem ao longo do teste, como também por sua 

descodificação fonológica e semântica poder ser auxiliada por expectativas top 

down27. Assim, os voluntários teriam uma maior facilidade na segunda fase dos 

testes, implicando em resultados similares em ambas as fases. Na literatura 

pesquisada não foi encontrado nenhum estudo que utilizou o teste em questão, 

impossibilitando comparações. 

 Em relação ao grupo controle não se obteve resultados significativos em 

relação à sessão em nenhum dos testes realizados.  
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Apesar dos avanços na área de hormônios e percepção auditiva, continua 

existindo uma série de questões que necessitam ser mais exploradas. De fato, 

percebe-se ainda uma escassez de estudos na literatura nacional e internacional, 

além disso, observa-se uma considerável diversidade nas metodologias utilizadas, 

como nos métodos empregados na mensuração dos níveis hormonais, na 

discordância entre os estudos em relação à nomenclatura utilizada para as fases do 

ciclo menstrual e no critério de divisão deste, o que dificultou a correlação entre os 

achados. 

O presente estudo procurou minimizar ao máximo esses vieses por meio do 

estabelecimento de rígidos critérios de elegibilidade e de metodologias seguras, 

como a mensuração dos níveis hormonais através da coleta de sangue para 

checagem dos níveis do estradiol e, consequentemente, definição das fases, tendo 

em vista que os níveis hormonais não são homogêneos. Além disso, foram utilizados 

neste estudo três testes dicóticos para posterior comparação entre os resultados e 

averiguação da influência do estrogênio na escuta dicótica.  
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CONCLUSÕES 

 

           A partir da análise dos resultados obtidos no estudo podem ser apresentadas 

as seguintes conclusões:  

 Os níveis de estradiol foram significativamente maiores na fase folicular em relação 

à lútea. 

 No teste SSW observou-se resultado estatisticamente significativo em relação à 

fase, demonstrando melhor desempenho da orelha direita na fase folicular (níveis 

elevados de estrogênio) no grupo experimental (mulheres). 

 No teste CV observou-se resultado estatisticamente significativo em relação à 

orelha, demonstrando melhor desempenho da orelha direita em ambas as fases e 

grupos. 

 Os achados deste estudo sugerem, portanto, que o estrogênio pode interferir na 

escuta dicótica das mulheres durante o ciclo menstrual, considerando-se que foi 

observado melhor resultado no teste dicótico de dissílabos alternados (SSW) 

quando os níveis de estrogênio estavam elevados. Todavia esse efeito não pode ser 

evidenciado nos demais testes realizados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 - Estatística descritiva dos níveis de estradiol dos participantes em ambas as fases do ciclo menstrual. 

Valores (unidade) Fase Folicular Fase Lútea Valor p 

    
Média 208,20 118,40 0,005* 

DP 146,26 91,60 

Mediana 230,50 107,50 

DIQ 236,00 114,00 

Mínimo 20,00 10,00 

Máximo 467,00 311,00 

Legenda: DP = Desvio Padrão; DIQ = Distância Interquartil (75%-25%). 
* Diferença significante (p<0,05) pelo teste de Wilcoxon pareado 
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Tabela 2 - Análise comparativa das variáveis orelha e condição SSW entre as fases do ciclo menstrual (grupo 
experimental) e entre as sessões (grupo controle). 

Variável Grupo Experimental (mulheres) Grupo Controle (homens) 

   
 Fases Valor p Sessões Valor p 

OD 
Folicular 

0,045* 
Sessão 1 

0,265 
Lútea Sessão 2 

OE 
Folicular 

0,173 
Sessão 1 

0,228 
Lútea Sessão 2 

Legenda: SSW=Teste dicótico de dissílabos alternados. 
*Diferença significante (p<0,05) pelo teste de Wilcoxon pareado 
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Tabela 3-Estatística descritiva dos resultados, em percentual, do teste SSW, segundo orelhas, distribuídos nas 
duas fases do estudo. 

Fases Orelha 
Valores 

Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Folicular Direita 98,75 2,87 100,00 87,50 100,00 

 
Esquerda 97,38 4,09 100,00 87,50 100,00 

Lútea Direita 97,40 3,17 97,50 87,50 100,00 

 
Esquerda 96,75 4,81 98,75 85,00 100,00 

Legenda: DP = Desvio Padrão; SSW = Teste dicótico de dissílabos alternados. 
*Teste de Wilcoxon pareado 
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Tabela 4 - Quantitativa de acertos obtidos no teste consoante-vogal para cada grupo nas respectivas fases do ciclo 
menstrual (mulheres) ou sessões (homens). 

 
Grupos Fases/Sessões Valores Orelhas Valor p* 

   OD OE  

 
Experimental (mulheres) 

Folicular Média 13,90 6,80 <0,001 

DP 2,47 3,58 

n 10 10 

Lútea Média 13,50 7,30 <0,001 

DP 1,90 2,79 

n 10 10 

Controle (homens) Sessão 1 Média 14,27 5,09 <0,001 

DP 1,68 2,26 

n 11 11 

Sessão 2 Média 13,09 6,64 <0,001 

DP 1,70 3,14 

n 11 11 

Legenda: DP = Desvio Padrão; OD = Orelha Direita; OE = Orelha Esquerda. 
*Teste de Wilcoxon pareado 
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Tabela 5- Percentual de acerto no teste dicótico de dígitos, de acordo com a orelha avaliada e entre as fases/sessões 
analisadas. 

Grupo (Fase/Sessão) Orelha 
Valores (%) 

Valor p* 

Entre as orelhas Entre as fases 

Média DP OD OE Folicular Lútea 

Mulheres 
(Folicular) 

Direita 98,75 1,32 

0,180 0,527 0,550 0,185 
Esquerda 98,25 1,69 

Mulheres 
(Lútea) 

Direita 99,50 1,05 

Esquerda 98,75 1,32 

Homens 
(Sessão 1) 

Direita 99,55 1,01 

1,000 0,190 0,210 0,317 
Esquerda 97,95 3,68 

Homens 
(Sessão 2) 

Direita 99,55 1,01 

Esquerda 98,86 1,72 

Legenda: DP = Desvio Padrão; OD = Orelha Direita; OE = Orelha Esquerda. 
*Teste de Wilcoxon pareado 



 

67 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSSÃO GERAL 

 

Esta discussão aborda as principais contribuições do conjunto de artigos explicitados 

anteriormente e como auxiliaram para atingir o objetivo deste estudo que foi investigar a 

relação entre percepção auditiva e ciclo menstrual. 

A partir da revisão sistemática “Avaliação da percepção auditiva em mulheres 

durante ciclo menstrual” pode-se perceber na maioria dos artigos que os hormônios 

esteroides gonadais influenciam a percepção auditiva das mulheres durante o ciclo 

menstrual. (Alexander et.al., 2002; Altemus et. al. 1989; Hjelmervick et.al  2012; Tilman 

2010). 

Fundamentando-se no que foi exposto acima, tais achados corroboram com a 

literatura pesquisada (Oliveira 2012, Al mana et.al. 2008, Genazzani et.al. 2000)  que refere 

que o estrogênio pode influenciar a audição em diferentes níveis do Sistema Nervoso 

Central (SNC), através da modulação dos neurônios gabaérgicos, serotoninérgicos e 

glutamaérgicos. Tal hormônio possui uma ação excitatória nas fibras do SNC e do sistema 

auditivo. Adicionalmente apresenta um efeito neuroprotetor e antioxidante. 

Dentre os testes de percepção auditivos utilizados para avaliar a percepção auditiva 

durante o ciclo menstrual, os de escuta dicótica foram unanimidade entre os artigos 

pesquisados (Altemus et.al. 1989; Sanders & Wenmoth 1998; Alexander et.al.2001; 

Wadnarker et.al. 2007; Tilman 2010; Cowell et.al. 2011; Hjelmervik et. al. 2012). 

Evidenciando-se em sua maioria os testes consoante-vogal, seguido do teste de palavra, 

teste consoante-vogal-consoante e música. Desde Kimura (1961) que os testes dicóticos 

foram considerados eficazes na investigação das especializações hemisféricas através do 

domínio auditivo. De modo geral, o hemisfério esquerdo é tendencioso para analisar 

estímulos verbais, enquanto que o hemisfério direito é tendencioso para os estímulos não-

verbais. 

No tocante aos procedimentos clínicos para determinar as fases do ciclo menstrual 

da mulher observou-se que em apenas três artigos foram utilizados tais procedimentos, 

como, a coleta de saliva seguido da coleta de sangue (Walpurger et.al.2004, Serra et. al. 

2003; Caruso et.al. 2003).  

De acordo Lipson & Ellison (1996), esses métodos não podem ser considerados 

totalmente equivalentes, tendo em vista que na coleta de saliva é verificada apenas a 

concentração dos esteroides livres que estão presentes na circulação sanguínea, mas não 

são vistos os níveis totais de hormônios na circulação. Já na coleta de sangue são 

verificados os níveis totais de esteroides ligados e livres. Assim, é imprescindível a utilização 
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de procedimentos clínicos seguros para a mensuração dos níveis hormonais, e 

consequentemente definição das fases, o que implica em resultados confiáveis na 

correlação entre hormônios e percepção auditiva. 

Ainda nesta primeira revisão ficou evidente que não existe uma concordância entre 

os autores no que se refere à terminologia empregada para designar as fases do ciclo 

menstrual, tampouco no que diz respeito ao número de fases selecionadas, 

observando-se que a maioria dos artigos optou por realizar os testes de percepção auditiva 

em apenas duas sessões. Conforme também evidenciado em algumas pesquisas 

(McFadden et. al.1993, Walpurger et.al. 2004). 

Faz–se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas, visto que nas atuais 

existe uma série de questões que necessitam ser bem definidas, como: utilização de 

métodos clínicos para a mensuração dos níveis hormonais, padronização desses métodos e 

concordância na seleção das fases.  

O segundo artigo apresentado, referente aos dados empíricos da pesquisa 

“Hormônios e percepção auditiva: estudo da escuta dicótica em mulheres durante o ciclo 

menstrual”. Demonstrou como principais achados: 

Resultados significativos em relação à variável fase no teste dicótico de dissílabos 

alternados SSW, indicando melhor desempenho da orelha direita na fase folicular (níveis 

elevados de estrogênio) em comparação com a lútea (níveis baixos de estrogênio). Tais 

achados estão de acordo com a literatura pesquisada (Oliveira, 2012, Tremere e Pinaud 

2011, Al mana et. al. 2008) que refere que o estrogênio possui um papel excitatório, 

promovendo uma melhoria na percepção auditiva quando os seus níveis encontram-se 

elevados.  Além disso, ainda possuem um efeito antioxidante e neuroprotetor. 

Em se tratando da variável orelha observou-se resultados significativos, indicando 

um melhor desempenho da orelha direita no teste dicótico consoante- vogal CV em ambas 

as fases e grupos. Resultado que corrobora com o modelo estrutural proposto por Kimura 

(1961), em que os estímulos apresentados ao ouvido direito seguem diretamente ao 

hemisfério esquerdo onde será processado. Enquanto que os estímulos apresentados ao 

ouvido esquerdo seguem inicialmente em direção ao hemisfério direito para só depois ser 

enviando através do corpo caloso ao hemisfério esquerdo para ser processado, o que 

demanda mais tempo. 

Logo, verificou-se que apenas o teste dicótico de dissílabos alternados SSW 

comprovou a hipótese de influência dos hormônios esteroides gonadais sobre a percepção 
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auditiva. Nos demais testes realizados não foram observados tal influência. Sugere-se a 

relização de novas pesquisas com uma maior amostragem. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSÕES 

  

O presente estudo teve como finalidade investigar a relação entre a percepção 

auditiva e ciclo menstrual. A partir da análise dos resultados, constataram-se: 

 

 Carência de estudos acerca desta temática, visto que foram encontrados apenas 

sete artigos na revisão sistemática; 

 Resultados contraditórios entre os estudos que investigam a relação entre percepção 

auditiva e ciclo menstrual; 

  Diversidade nos métodos empregados nas pesquisas para mensuração dos níveis 

de estrogênio; 

 Predomínio do teste dicótico consoante-vogal CV para avaliar a percepção auditiva 

em mulheres durante o ciclo menstrual. 

 Observou-se influência dos hormônios esteroides gonadais na percepção auditiva 

das mulheres no teste dicótico de dissílabos alternados SSW, evidenciando-se 

através da vantagem da orelha direita na fase folicular em relação à lútea.  
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Anexo B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Esta pesquisa é sobre Hormônios e Percepção Auditiva: Um Estudo da Escuta Dicótica em 

Mulheres Durante o Ciclo Menstrual e está sendo desenvolvida pela pesquisadora Cláudia 

da Silva Carneiro mestranda do Programa de Pós-graduação em Neurociência Cognitiva e 

Comportamento da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª Drª Marine 

Raquel Diniz da Rosa. 

O objetivo do estudo é Investigar a interferência do estrogênio na percepção auditiva de 

mulheres durante o ciclo menstrual. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento e acesso a novas técnicas 

de regulação dos hormônios a fim de favorecer a prevenção/melhora na percepção auditiva 

e qualidade de vida, assim como, ampliar os conhecimentos científicos acerca da função 

auditiva e sua relação com os hormônios durante o ciclo menstrual. 

Solicitamos a sua colaboração para realização da anamnese e dos testes audiológicos que 

serão realizados, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa 

pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que 

vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e ou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei 

uma cópia desse documento. 

 

______________________________________ 
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Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora: Cláudia da Silva Carneiro. 

Endereço: Universidade Federal da Paraíba - Departamento de Fonoaudiologia 

Telefone:(083) 3216-78-31 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I 

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-77-91 

 

                                     Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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Anexo C 

 
 

ANAMNESE – MULHERES 
 

 

 

NOME:___________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:______/____/__        TEL._______________________ 

DATA:_____/_____/________PREFERÊNCIA MANUAL:_________________ 

1) Ciclo Menstrual 

            Regular                 Irregular 

Comprimento do ciclo: _______dias 

Comprimento da menstruação: _______ dias 

2) Qual o dia da ultima menstruação?___________ 

3) Faz uso de anticoncepcional? 

            Sim                      Não 

Qual?_________________________________ 

Há quanto tempo?_________________________ 

4) Já tomou anticoncepcional e parou? 

                 Sim                      Não 

Quando parou?___________________________ 

5) Sintomas durante antes e durante período menstrual: 

          Ansiedade             Diarreia  

          Dor abdominal/Cólica            Dores Musculares 

          Dor de cabeça             TPM (Tensão Pré Menstrual) 

          Irritabilidade             Sonolência  

          Acne             Insônia  

          Enxaqueca   

6) Fluxo menstrual 

          Fraco                     Moderado                  Intenso 

7) Gravidez?             Sim                  Não 

Há quanto tempo?___________________________ 

8) Amamentando?                Sim                  Não 

9) Uso de outra medicação a base de hormônios?               Sim               Não 

Qual?_________________________________ 



80 

 

80 

 

10) No momento está tomando alguma outra medicação?           Sim                 Não 

Qual?_________________________________ 

11) Conhecimento de disfunção hormonal?                 Sim                 Não 
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Anexo D 

Teste Dicótico de Dissílabos Alternados - SSW 

 

Nome:___________________________________________________Data:___/___/____ 

Data de nascimento:___/___/___ Escolaridade:_____________Preferência Manual:_________ 

 

TESTE SSW EM PORTUGUÊS(Pereira, Schochat, 1997) 
Faixa 11 

  

 

A B C D 
    

  

E F G H 
    

 

DNC DC EC ENC E I 

  

ENC EC DC DNC E I 

1. bota fora pega fogo     

 

2. noite negra sala clara     

3. cara vela roupa suja     

 

4. minha nora nossa filha     

5. água limpa tarde fresca     

 

6. vaga lume mori bundo     

7. joga fora chuta bola     

 

8. cerca viva milho verde     

9. ponto morto vento fraco     

 

10. bola grande rosa murcha     

11. porta lápis bela jóia     

 

12. ovo mole peixe fresco     

13. rapa tudo cara dura     

 

14. caixa alta braço forte     

15. malha grossa caldo quente     

 

16. queijo podre figo seco     

17. boa pinta muito prosa     

 

18. grande venda outra coisa     

19. faixa branca pele preta     

 

20. porta mala uma luva     

21. vila rica ama velha     

 

22. lua nova taça cheia     

23. gente grande vida boa     

 

24. entre logo bela vista     

25. contra bando homem baixo     

 

26. auto móvel não me peça     

27. poço raso prato fundo     

 

28. sono calmo pena leve     

29. pêra dura coco doce     

 

30. folha verde mosca morta     

31. padre nosso dia santo     

 

32. meio a meio lindo dia     

33. leite branco sopa quente     

 

34. cala frio bate boca     

35. quinze dias oito anos     

 

36. sobre tudo nosso nome     

37. queda livre copo d'água     

 

38. desde quando hoje cedo     
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39. lava louça guarda roupa     

 

40. vira volta meia lata     

 

ANÁLISE QUANTITATIVA                        Porcentagem de erros do SSW em pacientes com DA  

Número total de erros:  Condição DNC DC EC ENC 

Início do teste DNC DC EC ENC  SSW % erros     

OD A: B: C: D:  IPRF % erros     

OE H: G: F: E:  SSW com DA % erros     

Total erros      Orelha OD OE 

Condição DNC DC EC ENC  Total % erros com DA   

Total erros      Total % acertos com DA   

Multiplicar x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5  Grau   

%erros SSW sem 

DA 

     ANÁLISE QUALITATIVA 

Orelha OD OE  Tipo A B(DC): F(EC): S NS 

% erros sem DA    Inversões:  

% acertos sem DA    Efeito Auditivo 
A+B+C+D E+F+G+H 

B/A A/B NS 

Grau    Efeitode Ordem 
A+B+E+F C+D+G+H 

B/A A/B NS 

OUTROS COMPORTAMENTOS OBSERVADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DESTE TESTE: 

(    ) capacidade de atenção inadequada 

(    ) capacidade de memória  inadequada 

(    ) atitude motora inadequada 

(    ) dificuldade de compreender as solicitações 

(    ) cansa-se facilmente 

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE NORMALIDADE 

     Classificação quanto ao grau (≥ 9 anos) 
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     Normal 
  

≥90% de acertos 
    

      Leve   80% a 89% de acertos   

      Moderado 60% a 79% de acertos   

      Severo ≤59% de acertos 
    

 

  
DC EC EA EO Inversões Tipo A 

6 anos ≥70% ≥55% 
[-8 a+6 ] [-4 a+10 ] 

5 6 

7 anos ≥75% ≥65% 
[-8 a+6 ] [-4 a+10 ] 

5 6 

8 anos ≥80% ≥75% [-6 a+4 ] 
[-4 a +3 ] 

5 3 

 ≥9 

anos ≥90% ≥90% 
[-4 a+4 ] [-3 a +3 ] 

1 3 

 

CONCLUSÃO 

TESTE SSW 

Análise das tendências de erros do teste SSW: 

 

(   ) Efeito Auditivo baixo/alto ou Efeito de Ordem alto/baixo: indicativo de alteração de memória auditiva. Esta dificuldade pode estar 

relacionada à dificuldade de evocar da memória algo, a menos que alguma pista seja dada. Além disso, pode também levar a desconforto 

com barulhos. A consequência desta alteração é um prejuízo no processo gnósico auditivo envolvido na linguagem expressiva. 

(   ) Efeito Auditivo alto/baixo ou Efeito de Ordem baixo/alto: indicativo de alteração da análise e síntese auditiva. Esta dificuldade pode 

estar relacionada à dificuldade de compreensão de linguagem. 

(   ) Tipo A: indicativo de dificuldades em associação som-símbolo. 

(   ) Inversões: indicativo de dificuldades em memória para sons verbais em sequência, podendo levar a dificuldades na compreensão de 

um discurso. 

(   ) nenhuma das anteriores. 

 

HABILIDADE AUDITIVA PREJUDICADA:__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________   ____________________________________________ 

          Estagiário (a)                      Supervisor (a 
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Anexo E 

Teste Dicótico de dígitos 

 

 
SETOR DE AUDIOLOGIA 

Nome:________________________________________________________Data:___/___/____ 

Data de nascimento:___/___/___ Escolaridade:________Preferência Manual:_________ 

 

TESTE DICÓTICO DE DÍGITOS (Pereira, Schochat, 1997) FAIXA 12 

 

 

 

Integração binaural   

 

                      Separação binaural 
  

      

          

  

 

obs.: inverter fones 

   
  

                

Direita 
      

Esquerda   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Esquerda     Direita 

  

5   4   8   7   5   4   8   7 
  

4   8   9   7   4   8   9   7 
  

5   9   8   4   5   9   8   4 
  

7   4   5   9   7   4   5   9 
  

9   8   7   5   9   8   7   5 
  

5   7   9   5   5   7   9   5 
  

5   8   9   4   5   8   9   4 
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4   5   8   9   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

4   5   8   9 
  

4   9   7   8   4   9   7   8 
  

9   5   4   8   9   5   4   8 
  

4   7   8   5   4   7   8   5 
  

8   5   4   7   8   5   4   7 
  

8   9   7   4   8   9   7   4 
  

7   9   5   8   7   9   5   8 
  

9   7   4   5   9   7   4   5 
  

7   8   5   4   7   8   5   4 
  

7   5   9   8   7   5   9   8 
  

8   7   4   9   8   7   4   9 
  

9   4   5   7   9   4   5   7 
  

8   4   7   9     8   4   7   9 
  

                     Número de erros % de erros 

     OD                       

     OE                       

     
                 Faixa etária        Critério de normalidade   

 
5/6 anos         OD 81% de acertos 

    
OE 74% de acertos 

 
7/8 anos         OD 85% de acertos 

    
OE 82% de acertos 

 
9 anos 

    

OD 95% de acertos 

  

OE 95% de acertos 

  

  

 
60 anos c/ audição normal OD 78% de acertos 

    
OE 78% de acertos 

 
60 anos c/ audição DANS   OD 60% de acertos 

    
OE 60% de acertos 

  

 

___________________________________________   ____________________________________________ 
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          Estagiário (a)                      Supervisor (a) 

 

* PEREIRA, L.D.; SCHOCHAT, E. Testes Auditivos comportamentais para avaliação do processamento auditivo central. Barueri (SP): Pró-

fono, 2011. Protocolo 10. Teste dicótico de dissílabos alternados( SSW- Staggered  Spondaic Words) em português. 
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Anexo F 

Teste Dicótico Consoante-Vogal 

 

 

 

 

TESTE DICÓTICO CONSOANTE-VOGAL (Pereira, Schochat, 1997) 

Nome: Idade: 

Avaliador: Data de avaliação: 

 

 Atenção livre Atenção direita Atenção esquerda 

 E D E D E D 

1 GA TA GA TA GA TA 

2 BA GA BA GA BA GA 

3 TA CA TA CA TA CA 

4 BA DA BA DA BA DA 

5 DA GA DA GA DA GA 

6 TA BA TA BA TA BA 

7 CA DA CA DA CA DA 

8 GA PA GA PA GA PA 

9 PA CA PA CA PA CA 

10 CA BA CA BA CA BA 

11 DA PA DA PA DA PA 

12 PA TA PA TA PA TA 
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 Atenção livre Atenção direita Atenção esquerda 

 E D E D E D 

1 GA TA GA TA GA TA 

2 BA GA BA GA BA GA 

3 TA CA TA CA TA CA 

4 BA DA BA DA BA DA 

5 DA GA DA GA DA GA 

6 TA BA TA BA TA BA 

7 CA DA CA DA CA DA 

8 GA PA GA PA GA PA 

9 PA CA PA CA PA CA 

10 CA BA CA BA CA BA 

11 DA PA DA PA DA PA 

12 PA TA PA TA PA TA 

 

 

 

Atenção Livre                          OD______           OE______            Erros_______ 

Atenção Direita OD______           OE______            Erros_______ 

Atenção Esquerda OD______           OE______            Erros_______ 

 

Faixa Etária TDCV Número mínimo de acertos 

Número mínimo 

de erros 

  OD OE  

7 anos Atenção livre
1
 7 3 8 

 Atenção direita
1
 7 4 7 

 Atenção esquerda
1
 7 4 6 
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8-12 anos Atenção livre
1
 8 4 6 

 Atenção direita
1
 8 3 6 

 Atenção esquerda
1
 7 6 6 

 1 Espera-se VOD    

>12 anos Atenção livre 19 acertos e VOD 5 

 Atenção direita 

Acertar 2 ou mais silabas à D, em 

relação à atenção livre 

5 

 Atenção esquerda 

Acertar 4 ou mais silabas à E, em 

relação à atenção livre 

5 

Canhotos  Atenção livre VOD ou VOE 5 

 Atenção direita  VOD 5 

 Atenção esquerda VOE 5 
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