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Apresentação 

Imagine um músico que se encontra sobre o palco, com as cortinas ainda fechadas. 

Durante os poucos minutos - que parecem uma eternidade - antes de se revelar à plateia, ele 

traz consigo a ansiedade por saber que terá uma pequena janela de tempo para demonstrar ao 

seu público todas as intensas horas de estudo em seu instrumento, escutando tecnicamente 

obras de diversos compositores e seus intérpretes, os momentos de interação com seus 

parceiros nos ensaios, e até mesmo as decepções e vitórias de concertos passados. Em todos 

esses instantes, um sem fim de habilidades cognitivas complexas está presente em sua mente, 

moldando o resultado da sua futura performance. Que se ele for capaz de "sentir e se deixar 

levar" pela música em si, terminará num caloroso aplauso. 

É dentro dessa perspectiva que a presente tese de doutorado se insere. Resultado de 

uma busca pela compreensão de como o sistema nervoso computa e extrai informação de 

padrões sonoros, enveredei por uma área pouco conhecida no Brasil, difusa e tentacular, na 

fronteira da fisiologia e da música, que gosto de chamar neurobiologia da música. Essa proto-

disciplina integra pesquisadores de variados campos do saber, desde músicos curiosos, que 

querem conhecer de maneira mais detalhada os processos fisiológicos relacionados ao fazer 

musical (leitura, performance, composição, memória, etc), até engenheiros de áudio, 

fonoaudiólogos, neurocientistas cognitivos e neurologistas interessados em música. Seja 

porque foram músicos amadores na juventude ou porque se encantam pela música e pelas 

sensações que ela nos causa, esse grupo multidisciplinar busca o estabelecimento de um 

programa de pesquisa ambicioso no qual os mistérios da percepção e das emoções associadas 

à musica, bem como aspectos de performance, apreciação e composição musical seriam 
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elucidados por abordagens sinérgicas e complementares. Além disso, essa nova disciplina 

teria como objetivo realçar a importância do aprendizado musical no desenvolvimento da 

cognição social, determinando suas potencialidades como abordagem terapêutica em 

distúrbios da comunicação, além de desordens psiquiátricas e neurológicas. 

Apesar de ainda não ser um campo sólido de pesquisa, a neurobiologia da música tem 

o potencial de revelar aspectos da psicoacústica, da integração sensório-motora, da linguagem 

e da memória. Além disso, a música tem a vantagem de ser uma prática amplamente 

distribuída na população geral - uma das formas de expressão artística mais popular no Brasil 

- e de se apresentar hetereogeneamente nos indivíduos. Enquanto alguns se resignam a serem 

meros espectadores, outros buscam se transformar em musicistas de alta performance.  

É importante explicar aqui que no título da tese usamos o termo “percepção de alturas 

sonoras” para deixar claro ao leitor, que ainda não identificou claramente o assunto da tese, 

que estamos tratando do percepto sonoro “altura”. Cogitamos usar o termo “percepção tonal”; 

no entanto, como o tom é um termo com diversos significados (intervalo entre dois sons, som 

musical isolado e a tonalidade de uma música), optamos por usar apenas a expressão 

“percepção de alturas” para nos referirmos a este percepto básico do som. 

A presente tese de doutorado apresenta os resultados dos estudos conduzidos com o 

objetivo de compreender uma habilidade constroversa, complexa e supostamente rara na 

população: o “Ouvido Absoluto”. Iniciamos com um estudo epidemiológico para conhecer e 

caracterizar a população de indivíduos com essa habilidade na cidade do Natal. Utilizando 

testes de psicofísica, pudemos replicar alguns achados da literatura: observamos um maior 

número de acerto na identificação de notas brancas do piano em relação às notas pretas, além 

de uma maior facilidade de desenvolver a habilidade quando se é mais jovem. Também 

encontramos algumas peculiaridades da nossa população, como o início do treinamento 
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musical mais tarde em relação ao descrito em outros países, mas mesmo assim, observamos 

uma prevalência similar do ouvido absoluto em comparação com populações de outros países 

ocidentais. Esse primeiro estudo sobre ouvido absoluto na América Latina foi publicado na 

revista Frontiers in Neuroscience, com o título Music Proficiency and Quantification of 

Absolute Pitch: A Large-Scale Study among Brazilian Musicians e compõe o Cap. 2 desta 

tese. A tradução para o português é apresentada no Anexo II.  

Em seguida, discutimos a literatura existente sobre os correlatos neurais do ouvido 

absoluto, claramente enviesada para a participação cortical na expressão da habilidade. Nesse 

trabalho, apresentado no Cap. 4, apresentamos novas evidências a respeito da participação dos 

primeiros estágios de processamento auditivo na expressão do ouvido absoluto. Uma vez que 

tivemos que desenvolver e implementar uma nova metodologia de registro eletrofisiológico 

com o objetivo de caracterizar as respostas do tronco encefálico nessa população, trazemos 

um tutorial no Cap. 3 sobre os protocolos de registro de potenciais evocados de tronco 

encefálico utilizando equipamentos convencionais de eletroencefalografia. Nessa seção 

apresentamos exemplos de registros e análises que foram desenvolvidos ao longo do 

aprimoramento dessa técnica no Instituto do Cérebro. Esse estudo será submetido para uma 

revista científica de circulação nacional e em português, com o objetivo de popularizar essa 

abordagem experimental em nosso país. 

Por fim, discutimos como nossos resultados se inserem dentro do campo de estudo da 

neurobiologia da música e traçamos quais são os desafios futuros para esse campo de 

pesquisa. 

Boa leitura! 
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Resumo 

Nos seres humanos, o processamento da informação sonora possibilitou o aparecimento da 

linguagem oral e da música. A altura sonora (do inglês, pitch), que permite a construção da 

melodia de uma música e da prosódia no discurso falado, é um desses atributos. A percepção 

da altura é uma habilidade universal, contudo alguns indivíduos se destacam por serem 

capazes de identificar ou produzir um tom em uma altura particular sem o uso de uma 

referência externa. Essa habilidade é popularmente conhecida por “Ouvido Absoluto” (em 

inglês, absolute pitch ou perfect pitch). No entanto, os mecanismos neurais responsáveis por 

tal habilidade ainda não são totalmente conhecidos. O presente trabalho tem o objetivo de 

contribuir para o entendimento dos processos neurais envolvidos na percepção de alturas em 

indivíduos com a habilidade de Ouvido Absoluto (OA). No nosso primeiro estudo, avaliamos 

a prevalência do OA em uma população local de músicos (Escola de Música, UFRN). Para 

isso, utilizamos de ferramentas psicofísicas e um questionário. Nesse trabalho inicial, 

observamos que a habilidade do OA não se apresenta como um processo do tipo "tudo-ou-

nada", mas sim com diferentes níveis de desempenho: desde as pessoas que acertam abaixo 

do acaso, aumentando gradativamente a performance até chegar aos 100%. Enquanto limiares 

tradicionais (~85%) mostraram uma prevalência de OA similar àquela observada em músicos 

da Europa e Estados Unidos, a aplicação de um limiar estatístico resultou na detecção de um 

número maior de indivíduos com algum grau de OA. Além disso, mostramos que indivíduos 

com OA tem maior preferência de acerto para as chamadas notas naturais (aquelas 

relacionadas às teclas brancas no piano) em comparação com as notas de teclas pretas (que 

são as notas sustenidas ou bemóis). Encontramos também que indivíduos com OA apresentam 

início mais precoce do treinamento musical. Finalmente, mostramos que quanto maior a 

proficiência musical, maior a prevalência dessa habilidade. Num segundo estudo, utilizamos 

potenciais evocados auditivos do tronco encefálico (PEATE) para quantificar a ativação de 

núcleos do tronco encefálico no processamento de alturas de indivíduos com OA. Nesse 

trabalho, mostramos a presença de respostas sustentadas (mas não transientes) com maior 

energia em indivíduos com OA do que em músicos sem essa habilidade. Observamos também 

que a amplitude dessa resposta sustentada correlaciona-se com o tempo de reação em um teste 

de nomeação de alturas. Esses resultados sugerem que indivíduos com OA possuem maior 

refinamento no processamento da informação acústica nos primeiros estágios do 
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processamento auditivo, contribuindo assim para uma maior automatização da identificação 

de alturas. Acreditamos que esses resultados, como um todo, poderão facilitar entendimento 

das relações entre o desenvolvimento do sistema nervoso e o aprendizado musical, 

contribuindo assim para a elaboração de novas técnicas de ensino de música e programas de 

treinamento. 
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Abstract 

In humans, the processing of sound information allowed the appearance of speech and music. 

The pitch - which allows the melody of a song and prosody in spoken discourse - is one of 

these attributes. Pitch perception is a universal skill, however, just a few individuals are able 

to identify or produce a tone at a particular pitch without an external tonal reference, an ability 

known as the Absolute Pitch (AP). However, the neural mechanisms responsible for such 

ability are not yet fully understood. The present work has the objective to contribute to the 

understanding of the neural processes involved in the perception of pitch in AP possessors. In 

the first study, we evaluated AP prevalence in a local population of musicians (School of 

Music, UFRN). For this, we used psychophysical tools and a questionnaire. This first work 

showed that AP is not an "all-or-nothing" process, but rather that it has different levels of 

performance: from people that perform below chance, until it increases gradually to 100% of 

correct answers. While traditional thresholds (~85%) showed a prevalence of AP similar to 

that observed in musicians in Europe and the United States, the application of a statistical 

threshold resulted in the detection of a greater number of individuals with some degree of AP. 

In addition, we showed that AP possessors hit more the natural notes (those with the white-

keys of the piano) than those that are accidental (flat or sharp, i.e. the black keys of the piano). 

We also observed that AP possessors present an earlier onset of musical training. Finally, we 

showed that AP was more prevalent in a high proficiency group in comparison to the average 

proficiency group. In a second study, we used the auditory brainstem evoked potentials 

(ABR) to quantify the activation of brainstem nuclei in the processing of heights of 

individuals with OA. In this work, we showed that sustained responses (but not the transient 

ones) present a higher energy in individuals with AP than in control musicians. We also found 
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that the amplitude of this sustained response correlates with the reaction time in a pitch 

naming test. These results suggest that individuals with AP have an increased refinement in 

the processing of acoustic information in the early stages of auditory processing, which would 

thus contribute to a greater automation of pitch identification. We believe that this thesis will 

contribute to the understanding of the relationship between nervous system development and 

musical learning, thus contributing to the development of new music teaching techniques and 

training programs. 
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Capítulo 1 

O som e seus sentidos1: da percepção 

de alturas ao ouvido absoluto  

                                                 
1 Título emprestado do belo de livro José Miguel Wisnik (O som e o sentido. Uma 

outra história das músicas. São Paulo, Companhia das Letras, 1999, 285 pp.), no qual é 

narrado, de maneira poética e livre, para músicos e não músicos, os caminhos históricos, 

biológicos e fenomenológicos da transformação do som em música. 
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A sensação causada por um tom pode ser dividida em três perceptos básicos: o um 

deles é o volume (loudness), que está relacionado à intensidade da onda sonora e geralmente 

é medido em decibel; outro percepto básico do tom é a altura (pitch), que está fortemente 

relacionado às frequências de ondas do estímulo sonoro, contudo outras dimensões, como a 

intensidade do som, podem influenciar sutilmente a percepção da altura - nos referimos a uma 

determinada altura usando o nome da nota musical à qual ela está associada (dó ou C), ou à 

frequência que a evoca (263Hz) - a frequência é medida em hertz (Hz); o terceiro componente 

básico da percepção musical é o timbre, um atributo multidimensional que resulta de 

componentes temporais e espectrais do sinal acústico (Oxenham, 2012b). 

Apesar de o volume estar relacionado à intensidade da vibração sonora, a frequência 

do estímulo também pode interferir na percepção do volume. Esse fenômeno pode ser visto na 

Figura 1, que mostra uma curva isofônica (também conhecida como curva de Fletcher-

Munson). A curva isofônica representa as medidas de pressão sonora (Figura 1 - eixo y) 

necessárias para que uma pessoa perceba um volume constante em diferentes frequências 

(Figura 1 - eixo x). Logo, como é possível notar nessa figura, sons com frequências entre 1 

kHz e 4 kHz necessitam de menor volume para serem identificados por um ouvinte. 

A altura é o principal atributo na construção musical, bem como de grande 

importância para a construção do universo auditivo como um todo (Yost, 2009). Quando 

combinadas em sequência, diferentes alturas formam uma melodia (Figura 2) e quando alturas 

distintas são apresentadas simultaneamente, temos a sensação harmônica do som (Assmann & 

Paschall, 1998). Evolutivamente, a altura é uma qualidade fundamental da comunicação 

animal, em especial em seres humanos, permitindo a identificação do estado emocional do 

emissor, bem como aspectos da intenção comunicativa (p. ex. prosódia) (Figura 2). Em 

línguas tonais, a altura tem especial relevância, como no Mandarim e no Cantonês, onde a 

variação da altura (contorno) altera decisivamente o significado das palavras (Yip, 2002). 
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Figura 1 - Curva isofônica de acordo com a norma ISO 226:2003 (ISO, 2003). A curva em negrito 

representa o volume percebido em phons de acordo com a intensidade da onda sonora (eixo Y) e a 

frequência do estímulo (eixo X). 

 

Figura 2. Melodia e prosódia são formadas por meio de alturas sucessivas. Painel superior: alturas 

sucessivas ao longo do tempo formando uma melodia musical, representadas graficamente por uma 

partitura e pelo seu desenho melódico logo abaixo (excerto da melodia da música São Jorge do 

compositor Hermeto Pascoal). Painel inferior: representação da prosódia de um discurso falado por 

meio de gráfico de frequências ao longo do tempo (trecho de entrevista também do multi-

instrumentista Hermeto Pascoal).  
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É comum relacionarmos a percepção da altura de um tom a somente uma frequência. 

Entretanto, desde o século XIX, compreendemos que quase a totalidade dos sons naturais são 

tons complexos, i.e., compostos pela frequência fundamental (f0) e seus harmônicos (fn). 

Esses últimos são múltiplos inteiros da f0 e, conjuntamente, formam a série harmônica de um 

som (Helmholtz, 1885). Apesar da sua aparente simplicidade perceptiva, diversas teorias 

foram propostas nos últimos 150 anos com o objetivo de tentar explicar os motivos que fazem 

a percepção da altura de um tom complexo (i.e., com sua série harmônica) ser similar à 

percepção da altura de um tom puro (i.e., com apenas uma frequência, a f0) ou de sua série 

harmônica isolada. Esse último som é conhecido por tom da fundamental ausente (do inglês, 

pitch of the missing fundamental), altura virtual (perceptual pitch) ou altura residual (residual 

pitch). Curiosamente, a percepção da altura de um determinado som não muda quando a f0 e 

os harmônicos de maior energia são extraídos do tom musical (Bilsen & Ritsma, 1970). Essa 

parece ser uma propriedade universal do sistema auditivo, sendo descrita em diversas 

espécies, tais como seres humanos adultos (Zatorre, 1988) e crianças (He & Trainor, 2009), 

primatas ditos “do novo mundo” (i.e., saguis) (Bendor & Wang, 2005), gatos (Heffner & 

Whitfield, 1976) e outros primatas não humanos (Schwarz & Tomlinson, 1990), além de 

corujas (Janata, 1996). Isso significa que a identificação da altura de um determinado som 

deriva não apenas de sua f0, mas também das relações existentes em sua série harmônica2. Os 

tons de fundamental ausente têm sido amplamente usados como estímulos em paradigmas 

experimentais na investigação dos processos de percepção e identificação de alturas 

                                                 
2 De fato, o conjunto harmônico de um som (f1 - fn) define outro atributo musical, 

conhecido por timbre. Como mostrado na Figura 3, as séries harmônicas de dois instrumentos 

de sopro - fagote e flauta - são claramente diferentes, apesar de ambos estarem produzindo a 

mesma nota musical. Apesar de sua relevância, a percepção do timbre não será trabalhada na 

presente tese. 
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(Oxenham et al., 2011; Schwartz & Purves, 2004; Wile & Balaban, 2007), o que será 

retomado mais a frente. A maneira pela qual a percepção do tom de fundamental ausente 

emergiria no sistema nervoso ainda é alvo de especulações. Abaixo, apresentaremos os 

principais modelos da percepção da altura e suas características conceituais.  

 

Figura 3. O reconhecimento dos diferentes instrumentos se dá pelo timbre. Representação de dois 

instrumentos de sopro, fagote (a) e flauta (d) com suas respectivas formas de onda (b e e) e abaixo o 

gráfico de potência no eixo de frequências (c e f, respectivamente). As frequências que fazem parte da 

série harmônica, a frequência fundamental - f(0) - e seus harmônicos - f(1) a f(n) - estão representadas 

por linhas verticais dentro o gráfico. Note que, apesar dos harmônicos serem sempre múltiplos da 

frequência fundamental, a forma e amplitude dos mesmos são diferentes, dependendo do instrumento 

que o gerou. As imagens dos instrumentos não estão em escala. 

Modelos de percepção de alturas 

Apesar da grande abundância de estudos comportamentais e psicofísicos na 

investigação da percepção de alturas, abordagens utilizando métodos neurofisiológicos são 

mais raras (Joris, 2016). A maioria desses trabalhos se restringe ao registro do nervo auditivo, 

núcleo coclear e, em poucos casos, o córtex auditivo primário. Assim, os modelos da 
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percepção de alturas se baseiam predominantemente em dados obtidos em sistemas 

localizados próximos a periferia do sistema auditivo. Porém, antes de apresentar os modelos 

propriamente ditos, vamos descrever brevemente a fisiologia da codificação sonora, para em 

seguida, apresentar os principais modelos de codificação de altura. 

Nos seres humanos, as ondas sonoras que são transmitidas pelo ar passam pelos 

ouvidos externo e médio antes de chegar ao ouvido interno. Nos ouvidos externo e médio 

ocorre a amplificação e filtragem de frequências específicas de maior importância ambiental, 

pois estas frequências estão fortemente relacionadas à zona de espectro da fala (frequências 

em torno de 3 kHz – saliência na Figura 1), uma habilidade de extrema importância para os 

seres humanos.  

É no ouvido interno, mais precisamente na cóclea (Figura 4), que a energia das ondas 

mecânicas do som é transformada em sinais neurais. Devido à sua configuração estrutural, a 

cóclea atua como um analisador mecânico de frequências (Von Békésy & Wever, 1960). Para 

entender melhor esse processo de análise é necessário entender a anatomia e fisiologia dessa 

estrutura. 

A cóclea é um pequeno tubo de aproximadamente 35 mm que se encontra enrolado 

sobre si mesmo em forma de espiral. A estrutura interna da cóclea é dividida por duas 

membranas ao longo do tubo espiralado formando três cavidades (escala vestibular, escala 

média e escala timpânica), que são preenchidas com fluidos (perilinfa – nas escalas vestibular 

e timpânica; e endolinfa – na escala média). Uma dessas membranas é a membrana basilar 

(Figura 4). A membrana basilar é mais larga e flexível em sua extremidade apical e mais 

rígida e estreita em sua base. Devido a essa configuração estrutural, a membrana basilar vibra 

de forma máxima em diferentes regiões dependendo da frequência do estímulo. Com isso, 

quando estimulada por frequências mais altas, o ponto máximo de vibração está na base da 
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membrana basilar (mais rígida), já as frequências mais baixas têm seu ponto máximo de 

vibração na região apical. 

 Na membrana basilar está localizado o órgão de Corti, onde estão as células ciliares 

internas e externas. Enquanto as células ciliares externas estão relacionadas a mecanismos de 

amplificação mecânica, são as células ciliares internas que convertem a vibração mecânica da 

membrana basilar em impulsos nervosos que são transmitidos para o gânglio espiral (Schnupp 

et al., 2011).   

 

Figura 4. Codificação da informação na cóclea. Representação esquemática das duas maneiras de 

codificação da informação sonora no sistema auditivo. A representação tonotópica da cóclea é 

evidenciada pelas fibras destacadas ao longo da membrana basilar que seguem para o nervo auditivo, 

demonstrando onde estão as fibras que disparam com maior intensidade quando a membrana basilar é 

estimulada por determinada frequência (note que há um conjunto de fibras destacadas, representando a 

estimulação de um tom complexo com seu conjunto de harmônicos). O segundo mecanismo de 

codificação da altura está representado à direita pela maneira como as fibras disparam sincronizadas 

em fase com os ciclos de oscilação do estímulo. 
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Neurônios do gânglio espiral, que inervam as células ciliares, projetam o arranjo 

espacial dessas células para o núcleo coclear ipsilateral (Figura 5). Esse núcleo se divide em 

núcleo coclear ventral (VCN, do inglês ventral cochlear nucleus) e núcleo coclear dorsal 

(DCN, do inglês dorsal cochlear nucleus). A ordenação da inervação das vias que chegam ao 

núcleo coclear mantém a organização espacial da informação espectral (tonotopia) do 

estímulo (Oxenham, 2012a). As fibras nervosas oriundas do núcleo coclear, principalmente 

do núcleo coclear ventral, cruzam-se no corpo trapezoide e passam para o complexo olivar 

superior (SOC, do inglês superior olivary complex). O SOC é responsável pela detecção 

espacial do som, pois computa a diferença de tempo de chegada e volume do som proveniente 

de ambos os ouvidos. Tanto os NC quanto os SOC ipsi- e contralaterais projetam vias para o 

colículo inferior (IC, do inglês inferior coliculus). O IC atua como um relé do sistema nervoso 

auditivo, pois as principais vias auditivas ascendentes convergem para ele, assim como 

também recebe vias de estágios superiores das vias auditivas, como o tálamo e córtex 

auditivo. O IC se conecta de maneira ascendente com o núcleo geniculado medial (MGN, do 

inglês medial geniculate nucleus), que por sua vez projeta para o córtex auditivo primário. Ao 

longo de todo o sistema nervoso auditivo - desde a cóclea até o córtex auditivo primário - a 

organização tonotópica é mantida, sendo essa organização um mecanismo pelo qual a altura é 

codificada no sistema nervoso (Pantev et al., 1988; Talavage et al., 2004).  

As frequências sonoras podem ser codificadas de duas maneiras pelo sistema nervoso. 

A primeira acontece devido à configuração estrutural da membrana basilar, como descrito 

acima, que faz com que essa vibre de forma máxima em diferentes regiões do espaço (de 

acordo com sua ressonância intrínseca), conforme a frequência sonora. A segunda forma de 

codificação depende da estrutura temporal dos disparos neuronais, especificamente da 

distribuição dos intervalos inter-disparos da população de fibras do nervo auditivo (Cariani & 

Delgutte, 1996). Nesse caso, o percepto da altura seria extraído com base na estatística da 
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periodicidade do som. Ambas as formas de codificação não são necessariamente excludentes 

e provavelmente ocorrem simultaneamente para extrair a altura da informação acústica 

(Cheveign, 2005).  

 

 

Figura 5. Representação das vias neurais ascendentes do sistema auditivo. Destaque para a localização 

do núcleo coclear, do complexo olivar superior, do colículo inferior, do núcleo geniculado medial do 

tálamo e do córtex auditivo primário. As vias de projeção estão representadas pelas linhas vermelhas.  

Resumindo, os modelos teóricos utilizados para descrever o processo de codificação 

de altura de um som no sistema nervoso podem ser categorizados em:  

1) As teorias espectrais (Goldstein, 1973), que se baseiam na característica tonotópica 

do sistema nervoso auditivo e propõem que a percepção da altura se dá pelo reconhecimento 
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da f0 que melhor se adequa ao espectro do estímulo. Essas são também conhecidas como 

teorias de lugar (do inglês, place theory); 

2) As teorias temporais (do inglês, temporal theory) (Cariani, 1999; Houtsma & 

Smurzynski, 1990; Licklider, 1951), que propõem que a altura é identificada a partir de uma 

análise dos intervalos entre os potencias de ação suscitados pelo estímulo;  

3) As teorias espectro-temporais (Meddis & Hewitt, 1991), que utilizam ferramentas 

de ambas as teorias anteriores para explicar a percepção da altura.  

Entretanto, apesar da diversidade de modelos teóricos, a explicação para alguns 

fenômenos sonoros permanece sem explicação, como por exemplo: (a) a ausência de 

percepção de tons de fundamentais ausentes acima de 1 kHz, (b) a percepção de tons que 

possuem harmônicos com frequências alteradas (do inglês, pitch-shift), (c) a ocorrência da 

dominância espectral próxima a 600 Hz e (d) a percepção saliente de alturas entre 200 Hz e 

500 Hz. 

Nesse sentido, Schwartz e Purves (2004) propuseram um novo modelo de percepção 

de alturas baseado em mapas tonais probabilísticos formados ao longo do desenvolvimento e 

amadurecimento do sistema auditivo. Para isso, eles compararam estímulos sintéticos 

(frequentemente empregados em experimentos de fisiologia auditiva) com tons complexos 

(formados por fonemas, i.e., com validade ecológica). Eles perceberam que a alta correlação 

entre ambos os tipos de estímulos foi capaz de prever a altura geralmente percebida por 

voluntários. Desta forma, os autores concluem que a identificação da altura pode ser feita a 

partir do pareamento do estímulo ouvido com um template (i.e., memória) criado e moldado 

durante o aprendizado sonoro do indivíduo. Apesar de pouca repercussão no campo da 

neurofisiologia auditiva (menos de 30 citações nos últimos 10 anos), diversas teorias da 

neurofisiologia visual são consistentes com o modelo proposto, na qual os sistemas sensoriais 

solucionam ambiguidades de acordo com a probabilidade de ocorrência de um determinado 
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estímulo na história do indivíduo em seu meio (Rao et al., 2002). Entretanto, a participação 

das estruturas neurais envolvidas nesse tipo de processamento ainda é desconhecida. Os 

estudos que buscam encontrar as bases neurais da percepção da altura realizados até hoje têm 

sido guiados pelas teorias espectrais e temporais, e sob esta nova perspectiva, segundo 

Schwartz e Purves (2004), “seria prematuro especular sobre como o sistema computaria as 

características probabilísticas do ambiente auditivo humano”, o que torna este modelo 

interessante em investigações futuras, em especial, em seres humanos. 

Até aqui apresentamos os modelos de como a informação referente à altura é extraída 

e transmitida ao longo das vias neurais do tronco encefálico e tálamo. Outra questão em 

aberto é a maneira como o sistema nervoso interpreta a informação da altura em vias 

superiores. Na próxima seção apresentaremos as bases corticais da percepção de alturas. 

Substrato cortical da percepção de alturas 

Atualmente, existe uma predominância de pensamento na neurociência de que funções 

cognitivas superiores, como a percepção de alturas, dependem preferencialmente de estruturas 

corticais. No caso da percepção de alturas a estrutura cortical de maior importância é o córtex 

auditivo primário (giro de Helsch) (Zatorre, 1988). Um experimento mostrou que pacientes 

submetidos à ressecção unilateral do lobo temporal direito (para tratamento de epilepsias de 

difícil controle) apresentaram pior desempenho em tarefas de reconhecimento de intervalos 

ascendentes e descendentes (Zatorre, 1988); no entanto, pacientes submetidos ao mesmo 

procedimento cirúrgico, mas que tiveram o giro de Helsch preservado, apresentaram 

desempenho similar aos indivíduos controle (Johnsrude et al., 2000). No mesmo sentido, Hart, 

Palmer e Hall (2003), observaram, num estudo com ressonância magnética funcional, um 

aumento na atividade de áreas do córtex auditivo secundário posterior bilateralmente quando 

indivíduos realizavam a tarefa de comparar tons complexos, contendo modulações de 
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frequência e amplitude (i.e., mudanças espectrais), a tons estáticos. Ainda, outro trabalho 

demonstrou que regiões posteriores do córtex auditivo primário estão envolvidas no 

processamento de oitavas (pitch height), enquanto regiões anteriores são importantes para 

alterações cromáticas (pitch croma) (Warren et al., 2003). De fato, estudos em primatas 

(Bendor & Wang, 2005; Langers & Van Dijk, 2012) e em humanos (Pantev et al., 1988; 

Talavage et al., 2004) apontam uma distribuição tonotópica dos córtices auditivos primário e 

secundário. Resumindo, os estudos apresentados acima indicam que estruturas do córtex 

auditivo estão envolvidas na identificação de melodias, como a determinação da altura, 

processamento do intervalo (distância entre alturas) e informação do contorno (direção da 

mudança de alturas, para cima ou para baixo).  

Como visto acima, os correlatos fisiológicos da percepção de alturas dependem da 

utilização de medidas fisiológicas não invasivas (como a fMRI e EEG) associadas às técnicas 

de psicofísica ou abordagens cirúrgicas em pacientes com epilepsia. Esse programa de 

investigação se mostrou altamente eficaz em determinar as alterações neurais associadas a 

condições especiais, como indivíduos com amusia ou habilidades perceptuais de alto 

desempenho, como veremos a seguir.  
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O que há de absoluto no ouvido? 

Podemos entender sensação como o processo pelo qual nossos sentidos capturam 

informações sobre o mundo exterior e as enviam para o nosso encéfalo. A percepção acontece 

quando parte desses sinais sensoriais se torna disponível para nossa consciência. Assim, 

podemos dizer que perceber a altura de um som é uma habilidade universal em seres 

humanos; contudo, algumas pessoas se destacam por serem mais eficientes nesse tipo de 

tarefa, sendo essa habilidade musical conhecida como “ouvido absoluto” (OA). O OA é 

caracterizado pela capacidade de nomear um som dentro de uma escala melódica utilizando 

suas características espectrais, entretanto, sem o uso de uma referência externa (Takeuchi & 

Hulse, 1993). 

Vale a pena destacar também que a palavra “absoluto” é utilizada como contraponto 

àquilo que é relativo. Não exatamente como o limiar absoluto de percepção, que é o ponto em 

que algo se torna perceptível à nossa consciência, mas no sentido de que o "ouvido" não 

precisaria ajustar-se às contingências sensoriais e mnemônicas para extrair a informação tonal 

de um som. O termo Ouvido Absoluto causa confusão, pois é comum que pessoas entendam a 

palavra “absoluto” no seu sentido de algo completo, pleno, incontestável, como se o indivíduo 

com a habilidade pudesse identificar a altura, com precisão, de qualquer som. Logo, é 

importante frisar que o Ouvido Absoluto é a habilidade de perceber a frequência dominante 

de um tom musical sem a necessidade de fazer comparações com outros tons armazenados na 

memória, de forma melódica ou episódica. A habilidade de identificar alturas baseando-se em 

relações de intervalos entre duas notas, usando sempre uma nota como referência, recebe o 

nome de Ouvido Relativo e é bem desenvolvida entre músicos experientes (Zatorre et al., 

1998). 
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O estudo sistemático do OA teve início nos anos 1980 (Figura 6), apesar de a 

habilidade ser conhecida por músicos desde o século XVIII (Deutsch, 2012). O OA atraiu o 

interesse da comunidade científica e, especialmente, dos músicos devido ao fato de ser um 

fenômeno raro, cuja manifestação requer o uso de funções cognitivas complexas, como a 

memória e a percepção sonora, e não necessitar de técnicas muito elaboradas para a sua 

investigação (Bermudez & Zatorre, 2009).  

 

 

Figura 6. Evolução do número de publicações sobre ouvido absoluto ao longo do tempo. Histograma 

do número de publicações sobre OA em revistas indexadas conforme o ano (1947 – 2017) obtido no 

portal Web of Science, utilizando os termos “absolute pitch” ou “perfect pitch”. Ao todo, 509 artigos 

foram publicados, recebendo 10.862 citações. 

Do ponto de vista cognitivo, podemos separar a habilidade do OA em dois processos 

correlacionados, mas não necessariamente independentes: (1) A memória da altura (do inglês 

Pitch Memory), que é a capacidade de internalizar referências sobre alturas (tons) e mantê-las 
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estáveis e acessíveis na memória de longo prazo; e (2) A memória associativa, que consiste 

em atribuir ao percepto um significado baseado em um signo linguístico apropriado (como 

C#, A440 ou Dó) (para revisão ver Levitin, 1994). Sujeitos com OA, apesar de serem 

extremamente eficientes em identificar a altura de um tom musical – croma3, não possuem 

melhor desempenho em relação a indivíduos sem a habilidade ao determinar a qual oitava o 

tom pertence (para revisão, consultar Takeuchi e Hulse, 1993). 

Gênese do Ouvido Absoluto 

Ainda não há consenso na literatura sobre a contribuição de fatores genéticos ou 

epigenéticos no desenvolvimento dessa habilidade, ou se ela é apenas resultado de fatores 

ambientais. Uma forte evidência da existência de um componente genético (talvez a principal) 

foi a constatação de uma maior ocorrência da habilidade em gêmeos monozigóticos (79%) em 

comparação a gêmeos dizigóticos (45%) (Theusch & Gitschier, 2011). 

Por outro lado, como qualquer outra competência especial humana, o OA é uma 

habilidade complexa, logo fatores ambientais - associados a uma predisposição genética - 

devem estar envolvidos no seu desenvolvimento. Nesse sentido, diversos estudos relacionam 

o desenvolvimento dessa habilidade à idade precoce em que o indivíduo inicia a instrução 

musical (Baharloo et al., 1998; Deutsch et al., 2006, 2013; Miyazaki et al., 2012). Essa 

observação levou a formulação de uma hipótese sobre a existência de um período crítico para 

o OA, no qual fatores ambientais modelariam circuitos neurais durante o desenvolvimento, 

por sua vez, condicionados por um perfil de ativação genética específica (Bermudez & 

Zatorre, 2009). Entretanto, muitas pessoas que recebem o treinamento nos primeiros anos de 

                                                 

3 Croma - conjunto de equivalências baseado nas relações de oitava. A nota Dó central do piano tem 

percepto similar aos outros Dós adjacentes em relação à altura. 
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vida não desenvolvem a habilidade. Outros fatores ambientais também foram relacionados ao 

desenvolvimento do OA, entre eles o tipo de treinamento musical recebido (Gregersen et al., 

2001) e a fluência do indivíduo em uma língua tonal (Deutsch et al., 2009).  

Um estudo demonstrou que bebês de oito meses de vida utilizam preferencialmente 

informações relacionadas ao OA, em comparação com informações de ouvido relativo (OR) 

em algumas situações, sugerindo que todas as pessoas podem nascer com OA, porém a 

maioria perderia a habilidade com a idade (Saffran & Griepentrog, 2001). Com isso, é 

possível hipotetizar que fatores genéticos poderiam estender a janela do desenvolvimento 

cognitivo favorecendo o desenvolvimento do OA (Theusch, 2009). Alguns trabalhos apontam 

também que o OA é a expressão de uma capacidade aumentada da memória operacional 

(Deutsch & Dooley, 2013; Van Hedger et al., 2015), como será discutido no Capítulo 2. 

Prevalência do ouvido absoluto 

A determinação da prevalência da habilidade do OA é de difícil apreciação, no 

entanto, acredita-se que na população geral seja aproximadamente de 0,01% (Takeuchi & 

Hulse, 1993). Em populações selecionadas, como dentro de conservatórios e escolas de 

música, a prevalência varia de 10% a 15% (Deutsch et al., 2009). No Brasil, os poucos 

estudos feitos sobre o tema encontraram uma prevalência de aproximadamente 5% em 

conservatórios de música (Germano et al., 2011, 2013). No entanto, essas pesquisas foram 

realizadas por meio de questionários autoavaliativos, o que pode ter enviesado os resultados. 

Estudos recentes mostram que a presença do OA é maior em indivíduos com 

síndromes do transtorno do espectro autista do que na população geral (Brown et al., 2003), e 

especialmente maior em indivíduos com síndrome de Williams (Lenhoff et al., 2001). Em 

conjunto, essas observações sugerem que a prevalência de indivíduos com OA na população 
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em geral varia significativamente conforme: (1) a técnica amostral (grupo seletivo vs. 

aleatório) (Deutsch, 2012), e (2) os critérios utilizados na atribuição da habilidade (Sacks et 

al., 1995). Por exemplo, alguns autores consideram indivíduos com OA aqueles que 

identificam uma nota com um erro de dois semitons (Levitin, 1994), enquanto que outros 

consideram não apenas o número de respostas corretas, mas também o tempo de reação 

(Bachem, 1937; Bermudez & Zatorre, 2009). Outro critério que altera fortemente a 

prevalência do OA em estudos quantitativos é o limiar utilizado para detectar se um indivíduo 

possui a habilidade. Geralmente esse limiar é arbitrário e inconsistente entre os estudos sobre 

a prevalência do OA (Miyazaki et al., 2012; Takeuchi & Hulse, 1993). 

A normatização dos critérios e métodos utilizados na investigação da prevalência do 

ouvido absoluto é fundamental para estudos de meta-análise, capazes de comparar a 

diversidade da habilidade entre povos com diferentes contextos musicais, sociais e 

educacionais. Uma discussão mais detalhada sobre as implicações dessas e outras 

características importantes ao estudo do ouvido absoluto será apresentada no capítulo 

seguinte. 
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Capítulo 2 

Proficiência musical e quantificação 

do ouvido absoluto: um estudo de 

larga escala entre músicos brasileiros 

 

 

 

Publicado como Leite, R. B., Mota-Rolim, S. A, and Queiroz, C. M. (2016). Music proficiency and 

quantification of absolute pitch: a large-scale study among Brazilian musicians. Front. Neurosci. 10. 

doi:10.3389/fnins.2016.00447. 
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Abstract 

Absolute pitch (AP) is the ability to identify and name the pitch of a sound without external 

reference. Often, accuracy and speed at naming isolated musical pitches are correlated with 

demographic, biological and acoustical parameters to gain insight into the genesis and 

evolution of this ability in specific cohorts. However, the majority of those studies were 

conducted in North America, Europe or Asia. To fill this gap, here we investigated the pitch-

naming performance in a large population of Brazilian conservatory musicians (N = 200). As 

previously shown, we found that the population performance was rather a continuum than an 

"all-or-none" ability. By comparing the observed distribution of correct responses to a 

theoretical binomial distribution, we estimated the prevalence of AP as being 18% amongst 

regular music students. High accuracy thresholds (e.g., 85% of correct responses) yielded a 

prevalence of 4%, suggesting that AP might have been underestimated in previous reports. 

Irrespective of the threshold used, AP prevalence was higher in musicians who started their 

musical practice and formal musical education early in life. Finally, we compared the 

performance of those music students (average proficiency group) with another group of 

students selected to take part in the conservatory orchestra (high proficiency group, N = 30). 

Interestingly, the prevalence of AP was higher in the later in comparison to the former group. 

In addition, even when the response was incorrect, the mean absolute deviation from the 

correct response was smaller in the high proficiency group compared to the average 

proficiency group (Glass's Δ: 0.5). Taken together, our results show that the prevalence of AP 

in Brazilian students is similar to other non-tonal language populations, although this measure 

is highly dependent on the scoring threshold used. Despite corroborating that early 

involvement with musical practice and formal education can foster AP ability, the present 

data suggest that music proficiency may also play an important role in AP expression. 
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Introduction 

Evolution of auditory and vocal systems has reached high levels of complexity in 

humans, allowing the emergence of both speech and music (Patel, 2003). In this respect, one 

important feature of sound is pitch, which grants prosody to spoken speech and melody to 

music. Although pitch perception is ubiquitous in the animal kingdom (Weisman et al., 2004), 

some individuals are able to identify and name the pitch of a particular sound without any 

external reference, a supposedly rare ability known as absolute pitch (AP) or perfect pitch 

(Bachem, 1937; Deutsch, 2013; Levitin and Rogers, 2005; Takeuchi and Hulse, 1993). 

The prevalence of AP is highly heterogeneous and culture-specific, as it relies on how 

signifiers (pitch label) and signified (periodicity of sound waves) relates to each other 

(Nattiez, 1990). Considering Western populations in Europe and North America, the 

prevalence of AP has been estimated between 0.01% (Bachem, 1955) and 0.07% (Profita and 

Bidder, 1988). However, the methodology of these early studies is hard to replicate and 

include biased samples and subjective measures. It is now acknowledged that the prevalence 

of AP can be as high as 75% among specific cohorts, as in music schools and conservatories 

(Baharloo et al., 1998; Deutsch et al., 2006, 2009; Gregersen, 1999; Miyazaki et al., 2012; see 

also Sergeant and Vraka, 2014).  

It has been proposed that contrasting AP prevalence among different populations 

could be explained by the influence of genes (Baharloo et al., 1998; Gregersen et al., 1999; 

Theusch and Gitschier, 2011) and/or environmental constrains (Baharloo et al., 1998; 

Deutsch, 2013; Miyazaki et al., 2012; Wilson et al., 2012). In this respect, different 

hypotheses were proposed to explain AP development and expression (for a review, see 

Takeuchi and Hulse, 1993; Deutsch, 2013). The first hypothesis suggests a correlation 

between genes and the cognitive ability to listen to pitches in absolute terms, initially put 

forwarded by pedigree analysis that found a higher prevalence of AP among first-degree 
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relatives (Baharloo et al., 1998; Profita and Bidder, 1988), siblings (Baharloo et al., 2000) and 

twins (Gregersen, 1998). The higher prevalence among Asian in comparison to Caucasian 

subjects was also considered as an indirect evidence for the genetic predisposition for AP 

(Gregersen et al., 2001), although cultural factors cannot be ruled out (see the second 

hypothesis below). Despite these evidences, sophisticated whole-genome linkage analyzes 

failed to reveal specific AP-related genes, which prompts to the conclusion that AP may be 

genetically heterogeneous (Theusch et al., 2009). Therefore, pinpointing specific genes 

related to the predisposition to AP is now seen with skepticism, and alternative hypotheses 

need to be considered. 

A second hypothesis proposes that full acquisition of AP ability can only take place 

when subjects are taught to relate pitch and musical labels within the "sensitive period" of 

development (Deutsch, 2013). The early learning hypothesis proposes that internalization of 

sound and its association with a specific label relies on the increased plasticity governing the 

formation of neural assemblies early in life (Deutsch, 2013). In fact, AP prevalence is higher 

among musicians who started their formal musical education before 6 years old (Baharloo et 

al., 1998; Deutsch et al., 2006; Miyazaki et al., 2012). Nonetheless, some studies have 

reported improved performance after extensive training in both children (Crozier, 1997; 

Miyazaki and Ogawa, 2006; Russo et al., 2003) and adult populations (Brady, 1970; Heller 

and Auerbach, 1972; Van Hedger et al., 2015; Vianello and Evans, 1968). 

Finally, the third hypothesis considers the musical training regime and/or environment. 

For example, it has been shown that the prevalence of AP can be higher among musicians 

who speak tonal languages in comparison to non-tonal language speakers (Deutsch et al., 

2006, 2009, 2013). In this case, the cognitive demand to extract meaning from similar sounds 

with varied intonations would extrapolate to other tasks, and therefore, contribute to pitch 

recognition and naming. However, early music education policies in Asian countries may also 
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contribute to the differences in the observed prevalence (Miyazaki et al., 2012; Miyazaki and 

Ogawa, 2006), as music education methods (i.e., "fixed-do" vs. "moveable-do") and the type 

of instrument used in learning classes (Deutsch et al., 2013; Miyazaki et al., 2012). In this 

respect, at least to our knowledge, few studies have attempted to investigate the influence of 

music proficiency in the expression of AP, which may have been overlooked in previous 

reports. 

Music is one of the most important aspects of Brazilian identity. Some rhythmic and 

harmonic styles of the Brazilian music, like choro, samba, and bossa-nova, are well-known 

for its originality and diversity (McGowan and Pessanha, 1998). Interestingly, most Brazilian 

musicians start their music education informally (Feichas, 2010) and governmental support is 

scarce. Together, those conditions restrict the access to formal educational institutions to the 

most "gifted" musicians. In the present study, we used a pitch-naming task (Deutsch et al., 

2006) in a large population of conservatory students to determine the prevalence of AP in a 

cohort of Brazilian musicians. Early studies using self-reported questionnaires observed an 

AP prevalence of 5% among Brazilian music students (Germano et al., 2011, 2013). 

However, these results could be biased since musicians may covet this ability, and to 

overcome such limitation, psychophysical tests are mandatory (Bermudez and Zatorre, 2009). 

The methodologies of psychophysical tests often yield varied degrees of performance at the 

population level raising another relevant question: is there a clear threshold to separate AP 

possessors from non-AP possessors? Curiously, this threshold is set arbitrarily in most 

studies. Here, we try to overcome the threshold problem by statistically comparing individual 

performance in a pitch-naming test with a theoretical binomial distribution. This approach 

allowed the identification of AP possessors whose performance surpassed chance. For 

comparison purposes, we also included a sub maximal threshold used in previous reports 

(Deutsch et al., 2006, 2009, 2013). Finally, we analyze and present our results in light of 
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aforementioned hypothesis - characterizing our sample according to 1) the age of onset of 

musical training and formal musical education, 2) musical instrument and 3) musical 

proficiency. This third factor was evaluated by comparing the prevalence of AP among 

regular music students (average proficiency group) and those selected to take part in the 

conservatory orchestra (high proficiency group). To our knowledge, this is the first empirical 

study aimed to determine the prevalence and characteristics of AP in Latin America. 

Materials and Methods 

Participants 

Students from the Music School of the Federal University of Rio Grande do Norte 

were approached in the beginning of the academic year (February and March 2016) and were 

invited to take part in an experiment related to music perception. Thirteen out of 41 courses 

allowed the application of the test. A total of 200 regular students (55 female, 24 ± 7 years-

old; 145 male, 25 ± 9 years-old) satisfied the inclusion criteria (reported no auditory or 

neurological disorders) and fully complete all stages of the test. Participants did not receive 

any financial support (as dictated by Brazilian regulations) and provided written informed 

consent before the experiments were realized, in compliance with international standards. All 

protocols and procedures were previously approved by the Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (CEP-UFRN #31273114.5.0000.5537). 

To further investigate the role of musical proficiency in the prevalence of AP, a 

second group of high proficiency music students were included in the test (N = 30; 4 female, 

21 ± 4 years-old; 26 male, 24 ± 5 years-old). This group represents especially talented 

students who have succeeded at a high-level orchestral audition, in which the musicians 

perform musical pieces belonging to the orchestral repertoire. The audition is judged by 
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teachers from the conservatory, as well as by an expert in the musician's instrument. Besides 

the social visibility within the conservatory and the positive impact in their careers, the 

selected students are entitled to receive scholarships. For these reasons, the competition to 

fulfill these positions is high and only high proficiency musicians are selected. 

Questionnaire 

Before performing the pitch-naming task participants were asked to complete a 

questionnaire informing their age, history of musical education (start and duration of both 

informal and formal musical training), training habits (schedule and estimated amount of time 

practicing) and instruments played. These questions aimed to investigate the contribution of 

musical education during sensitive periods. 

Stimuli 

The set of stimuli consisted of 36 piano tones (1s duration), ranging from C3 (131 Hz) 

to B5 (988 Hz), synthetically generated (GarageBand, Apple Inc.). The harmonic sequence 

consisted of the fundamental frequency and its harmonics conferring a musical piano timbre 

to the synthetic sound. The stimuli were presented through two loudspeakers (~ 70 dB) with 

the assistance of a personal computer running SuperLab 4.5 software (Cedrus Corporation, 

Inc.).  

Pitch identification test 

The pitch-naming task used was modified from a previous report (Deutsch et al., 

2006). A set of 36 stimuli was presented randomly and repeated once. Each set consisted of 

three blocks of 12 stimuli , with an interval of 30 s between blocks to minimize fatigue. 
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Before starting the test, we presented a training block with four trials. Participants were asked 

to write down the name of each note as fast as possible. The interval between stimuli was set 

to 4.25 s. To avoid the use of strategies based on relative pitch judgments, the tonal distance 

between each tone sequentially presented was higher than one octave, and never had one 

semitone interval (not considering the octave). No octave information was requested and no 

feedback was given, neither during the training, nor during the test blocks. The tests were 

conducted in the classrooms and in the conservatory theater, for the regular and orchestra 

group, respectively. 

Data analysis and statistics 

 The percentage of correct responses was calculated by scoring the exact 

identification of pitch. Thus, no semitone errors were allowed as even small deviations in 

pitch identification violate the general meaning of AP. Besides the criterion of pitch distance, 

AP prevalence also depends on the threshold used to infer the percentage of AP possessors. 

We formed two different criteria for AP, due to the lack of consensus in the literature (Athos 

et al., 2007; Deutsch et al., 2013; Gregersen et al., 1999; Miyazaki et al., 2012). The first one, 

defined as conservative AP (cAP), included subjects scoring at least 85% of correct answers. 

This threshold was based on previous publications (see Deutsch et al., 2009, 2006) and it was 

selected to allow comparisons between the present work and similar previous large-scale 

studies. The second threshold considers the identification of AP possessors in the population 

from a statistical point of view (Sergeant and Vraka, 2014). Thus, the chance expectation can 

be determined by the binomial distribution, which calculates the likelihood Pk of observing k 

correct choices in n number of trials, given the probability p in each trial, according to the 

equation: 
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Considering 72 trials and the probability of correct response in each trial to be 1:12, 

the mean probability of correct responses was calculated as 6 correct responses (i.e., 8.3%). 

We used the Clopper-Pearson method (Clopper and Pearson, 1934; binofit function in Matlab) 

with 99% confidence interval to determine the threshold of significance to regard the 

performance above chance. Here, the first integer value outside this confidence interval was 

15 (i.e., 20 %), and this value was considered the threshold for our inclusive AP (iAP) 

approach. Therefore, participants with 15 or more correct responses, but less than 61 (i.e., 85 

%) were considered as presenting some level of absolute pitch ability, and treated separately 

from the cAP group. 

 Mean absolute deviation (MAD), with and without correct trials, was computed 

and correlated with the performance (correct responses yields absolute deviation = 0, while 

one semitone mistake yields absolute deviation = 1). Correlation between the first and second 

block was calculated to control for changes in performance during the test (Bermudez and 

Zatorre, 2009). Correct responses and MAD were used to compare the effects of pitch class 

and pitch label. Differences in frequency distributions of categorical variables were compared 

using Pearson's chi-squared test. We used one-way analysis of variance (ANOVA), followed 

by multiple comparison post hoc Bonferroni test, to compare independent variables (age, 

amount of daily hours practicing with musical instruments in the last year, mean absolute 

deviation, and performance). Welch's F test was used in case the homogeneity of variance 

assumption was violated. In some comparisons, effect size was calculated using Glass's Δ 

method. Data are presented as mean ± standard deviation, and a p-value smaller than 0.05 was 

considered of statistical significance in all comparisons made. 
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Results 

Prevalence of AP ability 

The pitch-naming test revealed that performance varied significantly in our cohort of 

music students (Figure 7). It also reiterated that the population performance is a continuum 

rather than a discrete bimodal ability (Figure 7a). This poses the challenging decision in 

determining the threshold to classify a participant as AP possessor, which in turn, influences 

the prevalence of the ability. Using the threshold of 85% of exactly correct responses 

(Deutsch et al., 2006), we observed a prevalence of 4% (cAP group). The inclusive criteria 

(iAP), based on a binomial distribution, instead yielded a prevalence of 14% (Figure 7b). 

Together, cAP and iAP groups made 18% of our cohort (35 out of 200 subjects) while the 

others (non-AP; nAP) performed similarly to chance. The prevalence of AP using the self-

reported questionnaire returned similar values (3.5%) to the cAP group, but surprisingly the 

participants who reported having the ability were not the same of those who surpassed the 

threshold (conservative and inclusive) on the pitch identification test (Table 1). The false-

positive and false-negative rates were 2.5% (4/162) and 90% (29/32), respectively, when 

considering the self-reported questionnaire as the predictive condition. It is important to note 

that most of the false-negative subjects belong to the iAP group (24/29). No significant 

differences were observed in the prevalence of AP among male and female participants 

(Male: 19% and Female: 15%; p > 0.05, chi-square test), age at the time of the test (in years-

old; nAP: 26 ± 9, iAP: 22 ± 6 and cAP: 24 ± 7; F[2,197] = 2.79, p > 0.05, one-way ANOVA), 

and the amount of daily hours practicing with musical instruments in the last year (in hours; 

nAP: 2.5 ± 1.7, iAP: 2.9 ± 1.5 and cAP: 2.8 ± 2.3; F[2,197] = 0.64, p > 0.05, one-way 

ANOVA). 
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Table 1 | Contingency table of self-reported AP ability per group of psychophysically identified AP 
possessors or non-AP possessors 

Self-reported AP Yes  No  NR  Total  

Psychophysical test         

Yes 3  29  3  35  
No 4  158  3  165  
TOTAL 7  187  6  200  

 NR: Non Respondent;  Yes: iAP + cAP. 

 

To determine whether the iAP group constituted a different population from the nAP 

group, we compared the mean absolute deviation between groups. The smallest and highest 

mean absolute deviation values were observed for the cAP and nAP groups, respectively, 

while iAP group showed intermediate values (F[2,18.53] = 1047.30, p < 0.001; Welch's F 

test; Glass's estimator of effect size between cAP and iAP  = 2.03, and between iAP and nAP 

= 5.28; Figure 7c). However, this was not surprising since mean absolute deviation and 

percentage of correct responses - the variable that we used to classify the groups - are strongly 

correlated (R2 = 0.90, p < 0.001 - Figure 7d). To better understand the distribution of the 

mean absolute deviation in our cohort, we simulated the values of the mean absolute 

deviations (using uniform distributions) for each possible performance value (200 iterations 

per score). The gray-shaded area in Figure 7d shows the simulated data and how our sample 

downwardly dispersed from it. This observation suggests that as the performance increases, 

the pitch distance between the response and stimulus decays faster. To test whether the 

distances of responses to the stimuli were indeed smaller in the iAP group in comparison to 

the nAP group, we recalculated the mean absolute deviations excluding the correct responses 

(i.e., absolute deviation = 0; Figure 7e). This approach allowed the demonstration that iAP 

indeed differ from nAP group, once the former guessed more closely the stimulus pitch even 

when making wrong choices (F[2,13.24]=37.58; p < 0.05; Welch's F test; Glass's estimator of 

effect size between cAP and iAP = 0.55, and between iAP and nAP = 3.46). Finally, we tested 

the consistency of the responses for the AP groups by correlating the mean absolute 
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deviations in the first and in the second blocks of stimuli (Figure 7f). We observed a positive 

correlation between the blocks (R2 = 0.69, p < 0.001; Pearson test), although most of the 

subjects (mainly from the cAP group) improved their performance during the test, as revealed 

by an asymmetrical distribution of points above and below the diagonal line (which represents 

the equal performance between blocks) (Figure 7f).  

 

Figura 7 Quantification of Absolute Pitch (AP) demonstrates that population performance is a 

continuum rather than an "all-or-none" ability. (a) Ranked performance (each bar represents one 

subject) shows that subjects with low performance identify white-key notes with more accuracy than 

black-key notes. Right of the graph shows the representation of the conservative (cAP) and inclusive 

(iAP) thresholds used for separating populations. Insets represent the histogram of the distances from 

correct responses to the presented stimuli. (b) The chance of correctly naming the pitch was calculated 
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using a binomial distribution (solid line). The histogram represents the observed performance 

distribution. The dashed line represents the 99% confidence interval for chance-level scores (35 

subjects, 18%, were above threshold). (c) Mean absolute deviation (MAD, in semitones) for each of 

the three groups. (d) Scatter plot showing the correlation between percentage of correct responses and 

mean absolute deviation. Note that the observed data do not fit in shaded area (simulated data), mainly 

for the iAP group. (e) Mean absolute deviation of incorrect responses. Note that iAP group responded 

closest to correct pitch than the nAP group. (f) Consistent responses of iAP and cAP were verified by 

correlating the mean absolute deviation between the first and the second blocks of 36 trials.  p < 

0.05, t-test. 

Contribution of pitch class to the performance 

Performance for natural (a.k.a., white-key) and accidental (a.k.a., black-key) notes 

varied in our population, mainly in the iAP group (Figure 8a). Interestingly, nAP group, 

whose performance was below chance, clearly fetched more white-key notes than black-key 

notes (Figure 8b; t(164) = 16.45, p < 0.001, paired t-test; Figure 8c; chi-square for observed vs 

expected responses: χ²(1,11752) = 3216, p < 0.001). Similar unbalanced performance for 

white-key notes was also observed in iAP group (t(26) = 7.30, p < 0.001, paired t-test; Figure 

8c; chi-square for observed vs expected responses: χ²(1,1942) = 160, p < 0.001). However, no 

difference between white-key and black-key notes was observed in the cAP group. 
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Figura 8. Participants of nAP and iAP groups identified white-key notes better than black-key notes. 

(a) Performance of each pitch chroma for each group of participants. The performances for black-key 

notes (sharp/flat) are represented in a gray background. (b) Averaged correct responses according to 

pitch class (i.e., white-key and black-key notes). In the nAP and iAP groups, the performance for 

white-key notes was higher than for black-key notes  p < 0.001, paired-t-test. (c) Averaged white-

key and black-key notes responses, irrespective of whether they were correct or incorrect. Dashed 

lines represent the expected white-key and black-key notes responses according to the set stimuli.  p 

< 0.001, chi-square test. 
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Onset of musical training and formal musical education 

 To investigate the relationship between AP and the early onset of musical 

training, as previously reported in the literature, we divided participants in bins of age (years-

old) of onset in both informal (<7: N = 19, 8-11: N = 46, 12-15: N = 98, 16-19: N = 28, 20-

23: N = 4) and formal (<7: N = 4, 8-11: N = 27,12-15: N = 58, 16-19: N = 60, 20-23: N = 22) 

musical practice. We observed a higher prevalence of AP in musicians who started their 

musical practice early in life (Figure 9). This was true when considering both the onset of 

musical practice (Figure 9a) and formal musical education (Figure 9b). While the latter 

probably involves classes of musical theory and some sort of organized methodology (not 

investigated here), the former deals with informal and probably exclusively "playing by ear" 

approach of learning pitch.  

 

Figura 9. Absolute pitch has a higher prevalence in musicians who started musical training early in 

life. Percentages of AP possessors according to the (a) age of onset (in years) of musical practice, and 

(b) age of onset (in years) of formal music education. Solid lines represent subjects of the cAP group, 

and dashed lines represent subjects of the iAP group. 
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Instrument class 

 Since it has been suggested that early piano lessons could increase the 

prevalence of AP (Miyazaki, 1989), we compared the performance (Figure 10a) and the mean 

absolute deviation (Figure 10b) according to student's instrument modality. One-way 

ANOVA showed no differences in either parameters (performance: F[5,194] = 1.2; p = 0.33; 

mean absolute deviation: F[5,194] = 1.6; p = 0.16). 

 

Figura 10. Pitch identification performance do not depend on the instrument played by the subjects. 

(a) Performance and (b) mean absolute deviation. Box plots of the distribution scores represent the 

median (horizontal line), the interquartile range (box width) and the outliers (gray crosses). The black 

dots represent the mean. Str: strings, Key: keyboards, Wind: winds, Perc: percussions, Voic: voice, 

and Mult: multi-instruments. 

Increased AP prevalence among high proficiency musicians 

To examine how music proficiency influences the prevalence of AP at the population 

level, we performed the same experiment in a subpopulation of the music conservatory. This 

second experiment included musicians who were selected to be part of the conservatory 

orchestra (see Methods). The same thresholds used to separate the regular students were 
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applied here. We observed a higher prevalence of AP in the high proficiency group (cAP = 

7%, iAP = 40%) in comparison to the average proficiency group (cAP = 4%, iAP = 14%, 

Figure 11a). Yet, both groups of music students did not differ in their musical history or 

recent daily practice, as shown by the onset of musical practice (t(47) = 0.29, p = 0.77, t-test), 

the onset of formal instruction (t(47) = 0.09, p = 0.92, t-test), and the number of hours in their 

daily practice in the last year (t(47) = 0.82, p = 0.41, t-test) (Figure 11b). Excluding the 

correct responses (i.e., absolute deviation = 0), students from high proficiency group guessed 

more closely the stimuli than average proficiency group, as revealed by the smaller mean 

absolute deviation of the high proficiency group (t(45) = 2.02, p < 0.05, t-test; Figure 11c). 

The effect size was estimated to be 0.5 (Glass's Δ method). 

 

Figura 11. Orchestra musicians presented a higher prevalence of AP and an improved performance in 

pitch-naming task. (a) The prevalence of AP was higher in orchestra participants (higher proficiency) 

in comparison to regular students (average proficiency) of a music conservatory, irrespective of the 

threshold used to identify AP (i.e., iAP or cAP). (b) The onset of musical practice and the onset of 

formal education did not differ between both populations, as the informed averaged hours of study per 

day in the last year. (c) Mean absolute deviation of correct responses between average proficiency  and 

high proficiency groups.  p < 0.05. 
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Discussion 

Here we present the first quantitative investigation of AP ability in Latin America 

using traditional psychophysical methods. Previous work, which only employed self-report 

questionnaires to assess AP, described a prevalence of 5% among Brazilian conservatory 

students (Germano et al., 2011, 2013). This prevalence is similar to the one described here 

using self-reported questionnaire (3.5%; Table 1). However, some individuals who reported 

being AP possessors did not reach the threshold criteria in the pitch-naming test (4 out of 7). 

Anecdotal reports suggest that musicians covet AP ability, although the reasons for such 

aspiration are undefined. AP has been associated with both improved musical transcription 

capability (Dooley and Deutsch, 2010) and impaired interval recognition (Miyazaki, 1995). A 

possible crave for AP could have an important impact on the conclusions driven from studies 

using self-reported questionnaires exclusively (Gregersen et al., 2001). Here, participants 

knew they would take part in a pitch-naming test immediately after answering the 

questionnaire, which might have attenuated the false-positive rate and boosted the false-

negative rate. In this report, we showed that estimations based on self-reported questionnaires 

and pitch identification test evaluation can differ significantly, which makes the use of 

standardizing psychophysical tests mandatory, as previously suggested (Bermudez and 

Zatorre, 2009).  

Few papers have reported the pitch-naming performance distribution in the population 

(Athos et al., 2007; Bermudez and Zatorre, 2009; Miyazaki et al., 2012). In those that do, it is 

apparent that the performance in the population is actually a continuum rather than a discrete 

bi-modal attribute, although there may be a tendency for the formation of clusters at the 

extremities depending on the applied method. For example, using a web-based test Athos et 

al. (2007) found a distribution with a bimodal tendency; however, the lack of supervision 

during the test may be crucial, because there is no guarantee that participants did not adopt 
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any reference before each stimuli block. This would allow the use of other skills, such as 

relative pitch, or even the use of an instrument that can give some feedback to the participant, 

which would increase participants’ performance, especially those with intermediate 

performances. Another factor that can influence participants’ performance is the way they are 

recruited, as early discussed by (Bermudez and Zatorre, 2009). In this sense, we used a 

sampling method that does not allow the self-selection and that, despite being applied in 

groups, occurred under the supervision of experimenters, ensuring that there is no external 

reference available to the participants – an indispensable condition for measuring AP.  

One key aspect when investigating the prevalence of AP is the inclusion criteria and 

the threshold used to determine whether the participant has the ability. In most studies, only a 

percentage of correct responses in a given number of trials combined with an arbitrary 

threshold to identify AP possessors is used (Deutsch et al., 2006). Conservative studies define 

a threshold spanning from 85% to 100% of correct responses (Deutsch et al., 2009, 2006; 

Miyazaki, 1989, 1990), while inclusive approaches use smaller thresholds. For example, some 

authors would consider evidence of AP when performance is simply above chance (Oechslin 

et al., 2010). As expected, this approach yields a higher number of individuals with AP. Also, 

some studies allow one or even two semitone distance from the presented stimuli as a correct 

response (Keenan et al., 2001; Loui et al., 2011). Such approaches include various levels of 

AP, which decreases the possibility of identify and distinguish different types of AP. In the 

present work, we applied a validated pitch identification test (Deutsch et al., 2006) in the 

classroom of the music conservatory, and observed a prevalence of 4% (conservative 

threshold) or 18% (inclusive and conservative thresholds summed) (Figure 7a,b). These 

values are in accordance with previous findings in conservatory and occidental populations 

(Baharloo et al., 1998; Deutsch et al., 2006; Miyazaki et al., 2012). Together, these results 
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demonstrate that AP is not as rare as previously suggested (Bachem, 1955; Takeuchi and 

Hulse, 1993), when considering a population of music students. 

To further investigate whether the iAP group is in fact a set of some type of AP 

possessors, we analyze the mean absolute deviation of incorrect answers (Figure 7e) and it 

revealed that the iAP group is more accurate in their responses than the nAP group (which 

responded as expected by chance). This result together with the statistical method used here 

for the detection of AP possessors, reinforce the idea that, despite not present high 

performance in pitch identification task the iAP group has some ability to absolute pitch 

perception. 

Pitch class and the label preference effect 

Most studies that addressed the performance according to pitch class were done in AP 

possessors only, although subject's classification and their levels of performance varies 

significantly between studies. Regardless, all reports reviewed here found that white-key 

notes were more accurately and faster identified than black-key notes (Athos et al., 2007; 

Bermudez and Zatorre, 2009; Miyazaki, 1988, 1989; Takeuchi and Hulse, 1991). In our study, 

no significant difference in white-key vs. black-key notes performance was found in cAP 

group; however, a clear white-key note preference was observed in both iAP and nAP groups 

(Figure 8). Although the reasons for pitch class preference in iAP group can be speculated, it 

would be difficult to extend this explanation for the nAP group, whose performance was 

below chance. We believe that pitch class preference can be explained by several factors. One 

of them is the perceptual magnet effect as suggested earlier by Athos et al. (2007). The 

hypothesis behind this concept states that the inability to distinguish similar sounds as 

belonging to different categories would result in naming auditory stimuli into one single 

prototypic label. In fact, nAP and iAP groups were more likely to write down a white-key 
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than a black-key note when compared to the expected white-key and black-key proportion in 

the chromatic scale (Figure 8c). Another factor is the leaning and readiness for the participant 

to write down notes without mistake, which increases the likelihood of making correct 

choices by chance. Additionally, the specific note with the highest performance in nAP group 

was the "C", which turns to be the reference pitch for most students when they start learning 

the major scale. All these factors argued previously, combined with the fact that the pitch-

class effect was present in nAP group (Figure 8a), reveal that non-acoustic features, as label 

familiarity (e.g., historical reference notes) and pitch symbolic representation (e.g., presence 

or absence of accidents - sharp or flat), can influence pitch performance. This suggests that 

the road towards true (genuine) AP ability involves refraining cultural pitch preferences. 

Factors that influence absolute pitch ability 

There is evidence suggesting that playing a specific modality of musical instrument, 

mainly in the initial years of musical training, the sensitive age (Deutsch et al., 2009, 2006, 

2013b; Vitouch, 2003), may influence the development of AP (Miyazaki, 1989, 1990; 

Miyazaki and Ogawa, 2006). We tested this hypothesis in our work, but found no significant 

result when we measure the performance of the volunteers in the pitch-naming test in relation 

to the modality of the instrument (Figure 10). It has been suggested that the sensitive period 

would span from 3 to 7 years old (Baharloo et al., 1998; Deutsch et al., 2009; Takeuchi and 

Hulse, 1993), and in the present work, we observed that the earlier a musician started 

practicing music, the higher was the prevalence of AP (Figure 9). However, the age of onset 

referred here is twice the one described in previous publications (Deutsch et al., 2013; 

Miyazaki et al., 2012). One possible explanation for such discrepancy may be related to 

cultural differences, where Brazilian music students often start to learn and practice music by 

playing “by ear” with friends and/or family instead of formal enrollment at a music school. 
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Interestingly, the prevalence of AP rose significantly when considering the onset of formal 

music education (Figure 9b). Finally, intriguing evidence suggests that early training may be 

neither necessary nor sufficient to the full expression of AP ability (Brown et al., 2003). 

Considering the higher age of onset of musical training in our sample of AP possessors 

(in comparison to previous reports), one may ask whether the neurobiology of the AP reported 

here is qualitatively different from the AP developed during the sensitive period. Early and 

recent studies have proposed the existence of different strategies of AP perception, named 

pseudo-absolute pitch and quasi-absolute pitch (Bachem, 1937; for a review see Levitin and 

Rodgers, 2005). In those cases, linking pitch memory to pitch labeling would be less 

automated and more cognitively demanding than in individuals who acquired the ability early 

in life. Future studies are needed to determine whether different strategies yielding absolute 

pitch perception in fact exist. Possible methods should attempt to categorize the performance 

of participants using varied forms of stimuli (e.g., musical and non-musical sounds with 

different spectral statistics), while taking into account other physiological markers, such as 

reaction time, heart rate, skin conductance, movement-related EMG and EEG evoked 

potential (Itoh et al., 2005). 

Language has also been proposed to influence musical abilities (Elmer et al., 2013, 

2014) and the development and expression of AP (Deutsch, 2013; Rakowski and Miyazaki, 

2007). It has been suggested that linguistic experience early in life can alter phonetic 

perception (Kuhl et al., 1992), and such environmental constrain would facilitate the 

development of AP ability (Deutsch et al., 2004). It is generally assumed that Portuguese 

comprehension does not depend on tonal interpretation (Marques et al., 2007), despite 

regional accents, which can vary significantly in different parts of the world to produce rich 

melodic speech (Fernandes, 2007). In addition, prosody can play an important role in social 

communication adding complex layers of interpretation to the daily conversation; but prosody 
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does not define the meaning of any spoken word when in isolation, as it does for tonal 

languages (Yip, 2002). Therefore, we believe that of the melodious accent of the Brazilian 

language did not contribute to the prevalence of AP among Brazilian musicians. In this 

respect, AP prevalence was found to be higher in China, a tonal language country, in 

comparison to United States conservatories (Deutsch et al., 2006). This result was later 

confirmed by another study that observed a higher prevalence of AP only among students 

who speak a tonal language fluently in one music school in the United States (Deutsch et al., 

2009). These observations are in agreement with a previous non-controlled, questionnaire-

based survey, which found high prevalence of AP among Asian students (Gregersen et al., 

1999). However, another large-scale experiment, with similar methodology, compared the 

prevalence in music schools in Japan and Poland, and found a higher prevalence in Japanese 

students that does not speak a tonal language (Miyazaki et al., 2012). The authors argue that 

learning methodologies can better explain the differences in AP prevalence, which raises the 

question about the role of music proficiency in the expression of AP.  

The influence of music proficiency 

Musicality can be hard to define (Sloboda, 2008), despite bona fide attempts to create 

a framework capable of measuring it (Levitin, 2012; Seashore, 1915). Musical assessment 

tests appraise patches of music proficiency in the real world and consequently, scores can be 

highly dependent on the performance in specific features, as perception (time and melody) or 

sensory-motor integration (sight-reading). Thus, these tests do not provide the opportunity for 

musicians to exhibit their proficiency as a whole, and therefore, important aspects of 

musicality are neglect, for example, creativity, expression, or emotional communication 

(Levitin, 2012). Here, to investigate the relationship between proficiency and absolute pitch 

ability, we compared two populations of musicians of the same school, the regular students 
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and those selected to take part in the Music School Symphony Orchestra. As mentioned early, 

those students comprise a special group of musicians who are selected by a tough orchestral 

competition, in which various aspects related to music proficiency are evaluated, such as 

execution, interpretation, technique and sight-reading. 

In the orchestra group, we observed that AP prevalence was higher (cAP = 6.7%, iAP 

= 40%) than in the average proficiency group (cAP = 4%, iAP = 13.5%) (Figure 11a). This 

result suggests that musical proficiency is associated with increased performance in a pitch-

naming test. However, this result is neither explained by the onset of musical training or 

formal music education, nor by how much participants practice music daily. Moreover, it is 

not possible to assert causality between proficiency and AP prevalence. In the same way that 

intense training could lead to higher pitch identification performance, AP possessors could 

become a high performance musician easily. Further studies are necessary to unveil whether 

musical proficiency leads to AP, or AP leads to higher proficiency, or both phenomena are 

consequences of a common cause. Several studies showed correlations between musical 

proficiency and other complex abilities, such as speech perception (Christiner and Reiterer, 

2013; Schön and François, 2011) and mathematical performance (Schmithorst and Holland, 

2004). Interestingly, in all these studies the correlations are associated with an enhanced 

working memory. Not surprisingly, there is evidence that AP is associated with an increased 

capacity of auditory digit span, i.e., the ability to memorize and recall a specific sequence of 

numbers (Deutsch and Dooley, 2013). In this way, it was recently shown that individuals with 

high working memory capacity are better in learning / improving discrimination of pitch 

categories (Van Hedger et al., 2015). It is possible that an increased working memory capacity 

is the common link between musical and other non-musical abilities, in the same way that the 

prevalence of AP and higher musical proficiency seem connected. Still, further studies are 
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needed to disentangle the participation of music proficiency and increased capacity of 

working memory in AP development.  

Conclusions  

Using a combination of questionnaire and a pitch-naming task, we were able to 

quantitatively measure AP prevalence in a population of Brazilian musicians for the first time. 

In addition, we demonstrated a white-key preference over black-key notes in subjects without 

AP ability, which suggests that this preference is not related to acoustic properties of pitch. In 

addition, despite our volunteers started musical practice later than reported in previous 

studies, it was possible to confirm that there is a relationship between the prevalence of AP 

and the age of onset of musical practice. This suggests that the interaction between plasticity 

and training is more complicated than the simple opening and closing window of the sensitive 

period. Thus, we speculate that probably there are many different ways to achieve some 

degree of absolute pitch ability. Furthermore, using a more natural method of measuring 

musical proficiency (admission to a fine symphony orchestra instead of the standard 

quantitative protocols) and a pitch identification test, we identified an association between 

musical proficiency and AP. However, further studies are necessary to unveil the role of 

different variables that may contribute to this correlation, such as working memory. 
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Introdução 

Como o cérebro humano extrai as características relevantes de um determinado som, 

tais como altura, intensidade, timbre e localização espacial? Devido à dificuldade 

metodológica de se realizar estudos invasivos em seres humanos, a maioria das abordagens 

experimentais mensura sinais hemodinâmicos (como a ressonância magnética funcional, 

fMRI) ou eletromagnéticos (como a eletroencefalografia, EEG, e magnetoencefalografia, 

MEG). Enquanto que a primeira permite uma boa resolução espacial da atividade neuronal, 

ela carece de uma boa resolução temporal, característica da segunda abordagem. Entretanto, 

técnicas de EEG e MEG são incapazes de monitorar a atividade de estruturas do tronco 

encefálico com boa resolução temporal devido à presença de sinais espúrios oriundos do 

córtex cerebral e estruturas do diencéfalo. Para isso, é fundamental a realização de promédios 

e interpolações como forma de extrair esse tipo de informação. Uma dessas técnicas 

analíticas, que possibilita medir a atividade sub-cortical de maneira objetiva e não invasiva, é 

o registro de potenciais evocados auditivos do tronco encefálico (PEATE, ou em inglês: 

Auditory Brainstem Response, ABR). Descritos pela primeira vez por Jewett, Romano & 

Williston (1970), os PEATEs podem ser registrados em seres humanos por meio de eletrodos 

colocados no escalpo e algumas evidências sugerem que essa resposta reflete a atividade 

elétrica populacional síncrona de neurônios do tronco encefálico induzida por um estímulo 

sonoro (Skoe & Kraus, 2010). Para sua visualização, PEATEs de uma grande quantidade de 

repetições (cerca de duas mil) devem ser promediados, de forma que qualquer atividade não 

relacionada ao estímulo desapareça, restando apenas os potenciais que mantém relações de 

fase estáveis com o estímulo (para revisão, consultar Skoe e Kraus, 2010). Por ser uma 

técnica que registra de maneira objetiva e passiva o funcionamento destas estruturas 

encefálicas, o PEATE é amplamente utilizado na investigação clínica por fonoaudiólogos. 
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Os primeiros estudos com PEATE utilizavam cliques e ondas senoidais como 

estímulos (Jewett & Williston, 1971; Jewett et al., 1970), entretanto, estímulos complexos 

com maior relevância ecológica, tais como sílabas (como o /da/ ou sílabas do Mandarim com 

distintos contornos) e tons musicais (Kraus & Chandrasekaran, 2010) vêm sendo mais 

empregados recentemente. Além disso, essa técnica é também aplicada em diversos 

paradigmas experimentais, como estimulações monoaurais (Cunningham et al., 2001), 

binaurais (Galbraith, 1994), com ruído ao fundo (Cunningham et al., 2001) e concomitante à 

estimulação visual (Musacchia et al., 2006). 

Interessantemente, os potenciais registrados por meio do PEATE guardam relações de 

frequência, fase e amplitude com o estímulo de tal maneira que, quando o sinal neural é 

convertido em sinal de áudio e executado, é possível reconhecer o estímulo (Galbraith & 

Doan, 1995). Existem dois tipos de respostas que podem ser registradas a partir dos potenciais 

do tronco encefálico: (i) as respostas transitórias – obtidas por meio de estímulos não 

periódicos, como por exemplo, cliques e o ataque da consoante de uma sílaba; e (ii) as 

respostas sustentadas – geradas por estímulos periódicos. As respostas sustentadas em áreas 

subcorticais, por meio da ativação síncrona de neurônios do sistema auditivo, produzem 

somação dos potenciais elétricos com mesma frequência e fase levando a um potencial 

elétrico grande o suficiente para ser observado de maneira não invasiva. Consequentemente, 

análises espectrais das respostas sustentadas nos fornecem informações sobre a representação 

sonora em estruturas subcorticais. Essa técnica e seu respectivo protocolo de análise, i.e., a 

análise espectral de PEATEs sustentados, é popularmente conhecida como Resposta 

Acompanhadora de Frequência (em inglês Frequency-Following Response - FFR). 
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Bases neurais do FFR 

De maneira geral, é aceito que os FFRs são originados por múltiplos núcleos dentro do 

tronco encefálico (Galbraith, 1994). No entanto, a contribuição dos distintos núcleos do 

sistema auditivo na expressão dos diferentes aspectos do FFR é ainda motivo de debate na 

literatura. Os primeiros experimentos que permitiram identificar quais seriam as estruturas 

geradoras dos FFRs foram realizados na intenção de confirmar se a resposta registrada era de 

fato um sinal neural. Isso porque os FFRs são respostas de baixíssima amplitude (na ordem de 

décimos de microvolt) (Skoe & Kraus, 2010) e poderiam ser apenas o registro da atividade 

das células ciliares externas em resposta ao estímulo acústico, um fenômeno conhecido como 

microfonia coclear. Outros ainda postularam que o sinal poderia ser uma atividade espúria 

causada pelo "vazamento" do sinal de estimulação para o sistema de registro ou por 

condutância de volume da cóclea (Marsh et al., 1970). 

Uma das evidências de que os FFRs são uma resposta neural, e não o registro da 

atividade das células ciliares externas, é a latência das respostas registradas. Enquanto as 

microfonias cocleares são geradas com uma latência menor do que 1 milissegundo (Santarelli 

et al., 2006; Worden & Marsh, 1968), os PEATEs apresentam a latência superior  a 7 ms 

(Chandrasekaran & Kraus, 2010; Galbraith, 1994; Skoe & Kraus, 2010). Além disso, os FFRs 

apresentam flutuações de amplitude e fase, características ausentes nas microfonias cocleares 

(Worden & Marsh, 1968). Em seu trabalho seminal com gatos anestesiados, Marsh e 

colaboradores (1974) observaram uma sincronia de fase entre os FFRs e a atividade de 

neurônios no núcleo coclear, no corpo trapezóide e no complexo olivar superior, o que reforça 

a ideia de que o FFR é uma resposta de múltiplos núcleos geradores dentro do tronco 

encefálico. Em outro experimento, os mesmos autores mostraram que os FFRs são abolidos 

por secção do nervo auditivo e que as respostas podem ser reversivelmente abolidas pelo 

congelamento do núcleo coclear (Marsh et al., 1974). 
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Também utilizando o congelamento de núcleos do tronco encefálico, Smith e 

colaboradores (1975) registraram uma grande redução no FFR quando o colículo inferior foi 

congelado, mas a resposta do complexo olivar superior foi preservada. Esse resultado, aliado 

ao fato de que a latência de respostas obtidas dentro do colículo inferior é similar à latência do 

FFR registrado no escalpo, sugere que o colículo inferior é uma das principais fontes do FFR 

registrado no escalpo (Chandrasekaran et al., 2012; Skoe & Kraus, 2010).  

 

Montagens e derivações na busca do FFR 

As evidências apresentadas acima sugerem que o FFR registrado de forma não 

invasiva com eletrodos colocados no escalpo do voluntário reflete a atividade de múltiplos 

núcleos geradores dentro do tronco encefálico. Sabendo disso, a posição dos eletrodos na 

superfície do escalpo poderia alterar a composição das estruturas que contribuem para 

formação do FFR. De fato, a montagem vertical de eletrodos (Cz – lobo da orelha) consegue 

registrar a frequência fundamental de um tom com a fundamental ausente, mas a montagem 

horizontal (lobo da orelha esquerda – lobo da orelha direita) não (Galbraith, 1994). Baseados 

nesses achados, os pesquisadores sugerem que a percepção da fundamental ausente é criada 

nas estruturas caudais do tronco encefálico (núcleo coclear). Logo, esses experimentos 

sugerem que montagens horizontais refletem estruturas mais caudais, enquanto montagens 

verticais refletem estruturas rostrais do tronco encefálico. 
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Diferenças entre os potenciais evocados corticais e do tronco encefálico 

De maneira geral, os potenciais evocados corticais se diferenciam dos potenciais de 

tronco encefálico principalmente por três características (Chandrasekaran & Kraus, 2010; 

Skoe & Kraus, 2010):  

1 – amplitude: enquanto os potenciais evocados corticais são da ordem de unidades de 

microvolts, os potenciais de tronco encefálico são da ordem de décimos de microvolts – o que 

está de acordo com o fato de que o evento elétrico do tronco encefálico deve vencer toda a 

resistência dos tecidos encefálicos até ser registrado pelos eletrodos, diferentemente dos 

eventos corticais que estão mais próximos do escalpo;  

2 - repetições necessárias: potenciais evocados corticais geralmente precisam de 40 a 

100 repetições para serem registrados, já um registro de FFR requer milhares de repetições 

para que a resposta seja detectada;  

3 - adaptações neurais: potenciais evocados corticais tendem a diminuir de amplitude 

com a repetição dos estímulos, mas isso não parece ocorrer com o FFR. 

Apesar de haver diferenças entre o FFR e os potenciais evocados corticais, algumas 

evidências recentes sugerem que os FFRs registrados por meio de eletrodos colocados no 

escalpo do voluntário podem ter também a contribuição de estruturas corticais (Coffey et al., 

2016b, 2016c). Usando magnetoencefalografia, Coffey e colaboradores (2016a) observaram 

uma participação do córtex auditivo, lateralizada à direita, na representação da frequência 

fundamental do estímulo. Além da participação do córtex auditivo, foi possível detectar 

também a ativação do núcleo coclear, do colículo inferior e do geniculado medial. Utilizando 

magnetoencefalografia e ressonância magnética funcional, Coffey et al. (2016b) sugerem que 

mecanismos top-down, oriundos majoritariamente do cortéx auditivo primário, contribuem 

para a gênese e manutenção do FFR. De fato, a consistência e conteúdo espectral dos FFRs 

pode ser modificada por demandas cognitivas dependentes da ativação cortical, como 
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aprendizado auditivo (Skoe & Kraus, 2013) e atenção seletiva (Lehmann & Schönwiesner, 

2014). 

Diante das evidências expostas, é possível afirmar que o FFR representa uma resposta 

integrada de todo o sistema auditivo, logo é de grande importância avaliar o FFR não apenas 

como o registro da atividade bottom-up, mas também, como resultado da interação 

bidirecional entre diversos núcleos das vias de processamento auditivo, com participação das 

vias córtico-fugais que possuem um importante papel na plasticidade de áreas caudais das vias 

auditivas (Kraus & Chandrasekaran, 2010). 

Como registrar um PEATE? 

Existem no mercado alguns equipamentos capazes de registrar potenciais evocados do 

tronco encefálico4, sendo a maioria destinada a ambientes clínicos, apresentando portanto 

menor flexibilidade no desenho experimental e na análise dos sinais. Isso ocorre porque esses 

equipamentos pré-processam o sinal on line, sem que seja permitido extrair os dados brutos 

para outras análises que não aquelas já embutidas no software próprio do equipamento. Além 

disso, por focar em clínicas de saúde e procedimentos diagnósticos, esses equipamentos 

apresentam um alto custo financeiro, tanto em sua aquisição como manutenção. Entretanto, é 

possível registrar PEATEs utilizando equipamentos de EEG convencionais. Para isso, alguns 

cuidados devem ser tomados para garantir a qualidade de registro e consequente utilização do 

sinal neural com objetivo informar sobre o sistema auditivo do tronco encefálico. Por 

exemplo, é fundamental que o sistema de aquisição apresente uma boa relação sinal/ruído.  

                                                 
4 MASBE por Contronic sistemas automátios Ltda, EP-15 por Interacoustics, e 

SmartEP por Intelligent Hearing Systems. 
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Por se tratar da mensuração de sinais elétricos oriundos de áreas profundas do 

encéfalo, os potenciais do tronco encefálico concorrem com outras atividades bioelétricas que 

ocorrem mais próximas aos eletrodos, como por exemplo, a atividade cortical, que por sua vez 

é registrada com maior amplitude no escalpo devido à sua proximidade dos eletrodos; 

enquanto a atividade do tronco encefálico medida no escalpo raramente ultrapassa 1 

microvolt, as atividades corticais chegam a dezenas de microvolts. 

Logo, para se registrar os PEATEs é necessário separar a atividade do tronco 

encefálico das demais. Com esse intuito, um grande número de estimulações é aplicado, pelo 

menos 1.000 estimulações, podendo chegar a mais de 10.000 dependendo do tipo de análise 

que se deseja aplicar (na próxima seção detalharemos mais sobre análise de PEATEs). As 

janelas do registro referentes a cada estimulação, com um período pré- e pós-estimulação são 

somadas algebricamente e divididas pelo número de janelas (promediação). Com isso, as 

atividades elétricas que não estão alinhadas temporalmente ao estímulo são diminuídas, 

permanecendo apenas aquelas consistentes ao longo das milhares de estimulações. Também 

para diminuir a influência dos potenciais elétricos corticais, sugere-se que antes de 

promediado, o sinal seja filtrado entre 100-3000 Hz (Skoe & Kraus, 2010), uma vez que os 

potenciais corticais possuem frequências abaixo dos 30 Hz e as frequências acima de 1000 Hz 

não são possíveis de se registrar nos potenciais evocados do tronco encefálico. No entanto, é 

possível utilizar filtros mais abertos, caso as frequências de interesse estejam além dos valores 

sugeridos. 

A escolha do estímulo é de grande importância para um bom registro de PEATE, 

principalmente quando se pretende utilizar estímulos que não estão bem definidos na 

literatura. A intensidade, o envelope de amplitude e a região das frequências do estímulo no 

espectro podem influenciar fortemente a reposta registrada. É sugerido que para obtermos 
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uma resposta mais robusta a estimulação deve ser feita entre 60 a 85dB SPL5 (Skoe & Kraus, 

2010).  

 

Figura 12. A frequência fundamental utilizada neste tutorial e em Coffey et al., (2016a) comparada às 

frequencias fundamentais utilizadas em outros experimentos com intenção de avaliar o processamento 

do tronco encefálico. A área sombreada indica a faixa de frequências recomendada para respostas 

robustas do tronco encefálico. A partir de Coffey et al., (2016a), figura suplementar 1. 

Outro importante fenômeno é o aumento da latência da resposta evocada conforme a 

diminuição da amplitude do estímulo (Akhoun et al., 2008; Coffey et al., 2016b). Para a 

análise das frequências eliciadas pelas respostas sustentadas (FFR), é indicado que as 

frequências de interesse estejam entre 80 e 300 Hz (Figura 12 e 13; Coffey et al., 2016b; Skoe 

& Kraus, 2010), pois frequências muito baixas estariam na mesma região das frequências 

típicas das respostas corticais e as frequências muito altas estariam fora da capacidade dos 

neurônios do tronco encefálico responder em fase com o estímulo (Greenberg, 1980; 

                                                 
5 SPL, em inglês Sound Pressure Level, nível de pressãosonora. 
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Greenberg et al., 1987). A importância da frequência do estímulo utilizado pode ser vista na 

Figura 13, na qual estão apresentadas respostas registradas com o uso de quatro estímulos de 

mesma amplitude, mas usando frequências fundamentais diferentes. É possível perceber que 

estímulos entre 80 e 300 Hz apresentam respostas mais robustas na região da frequência 

fundamental. 

 

Figura 13. Importância da frequência fundamental do estímulo para o registro do FFR. Na figura 

estão apresentadas as respostas sustentadas do tronco encefálico, registradas na mesma sessão com 

quatro estímulos de mesma amplitude, mas com diferentes frequências. Em (a) estão as grandes 

médias dos ERPs. Como é possível ver em (b), estímulos abaixo de 500 Hz apresentam potências mais 

altas na região da frequência fundamental. Linhas pretas representam o início do estímulo. Observe 

que 98 Hz, 196 Hz e 392 Hz induziram uma forte oscilação em f0. No entanto, a FFR não está 

presente para 784 Hz. Curiosamente, não se observaram harmônicos claros na maioria dos casos, 

apenas em 98 Hz e 196 Hz os potenciais de evocação mostraram algumas harmônicas, f1, f3 e f4 no 

estímulo de 98 Hz e f1 no estímulo de 196 Hz. 

Outro fator importante, quando se tem como objetivo analisar as respostas sustentadas 

do tronco encefálico, são as características do envelope de amplitude do estímulo. Sons com 

pouco fluxo espectral (i.e., pouca variação na amplitude dos harmônicos ao longo do tempo), 
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sem que haja grande ataque e resolução da amplitude eliciam respostas mais robustas dos 

FFRs. Ou seja, o timbre do instrumento pode afetar decisivamente a resposta registrada. Na 

figura abaixo (Figura 14), podemos ver o resultado obtido no mesmo voluntário usando 

estímulos com diferentes timbres, mas mantendo a mesma frequência e amplitude. 

Além da escolha do estímulo, outros cuidados devem ser tomados para melhorar a 

relação sinal/ruído durante o registro de PEATEs utilizando equipamentos tradicionais de 

EEG. Nesta seção vamos falar quais são eles e como podem ser evitados. Como já foi dito, os 

PEATEs são se baixíssima amplitude e por isso diversos tipos de interferências podem 

influenciar o registro desses potenciais, tanto interferências fisiológicas quanto exógenas. 

Dentre as interferências fisiológicas estão os potenciais miogênicos – i.e. gerados pela 

atividade muscular próxima aos eletrodos. Para diminuir esse tipo de atividade, deve-se 

colocar o voluntário sentado ou deitado confortavelmente e pedir que ele evite realizar 

movimentos durante o procedimento. Além disso, antes de realizar a promediação das épocas 

referentes a cada estimulação, é importante remover aquelas que tenham grande atividade 

muscular. Isso é possível porque a atividade muscular produz potenciais muitas vezes maiores 

do que a atividade do tronco encefálico, logo é possível detectá-las atribuindo-se um valor de 

limiar (cerca de 35 microvolts no nosso set-up) e todas as épocas de registro que tenham 

algum valor de voltagem acima desse limiar devem ser removidas para análises posteriores 

(Galbraith & Doan, 1995). Por isso, recomenda-se a apresentação de um número maior de 

estímulos como forma de garantir força estatística na promediação do potencial evocado. 

Como o registro dos PEATEs é feito com milhares de estimulações, é fundamental a 

automatização do pré-processamento por meio de algoritmo programável. Um bom registro, 

realizado com o voluntário relaxado geralmente tem uma perda de 10% das épocas devido à 

atividade miogênica. 
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Figura 14. PEATEs registrados utilizando diferentes timbres como estímulo num mesmo voluntário e 

na mesma sessão de registro. Do lado esquerdo estão as representações dos espectros de frequência 

dos estímulos e dentro do gráfico, em azul, estão os seus formatos de onda no domínio do tempo. À 

direta estão os respectivos potenciais evocados auditivos no domínio do tempo e logo abaixo estão 

suas representações espectrais. Note que os estímulos de mesma frequência fundamental e de mesma 

intensidade suscitam potenciais evocados com estruturas diferentes.  



71 

 

Outro tipo de interferência fisiológica de grande importância no registro dos PEATEs 

são as microfonias cocleares. Como foi apresentado no Capítulo 1, as células ciliares externas 

têm a função de amplificação no mecanismo de transdução realizado pelas células ciliares 

internas, e a resposta reflexa das células ciliares externas produz um potencial conhecido 

como Microfonia Coclear. Esse potencial é também registrado em exames clínicos 

conhecidos como eletrococleografia (Santarelli et al., 2006). Esse sinal pode ser minimizado 

pelo uso de estímulos alternados com polaridades reversas. Isso por que a promediação de 

sinais invertidos de mesma polaridade faz com que os mesmos tendam a desaparecer. Com 

isso, apenas aquelas respostas de origem neural restarão. Essa técnica, i.e., de usar estímulos 

com polaridades invertidas, também é eficiente contra outro tipo de sinal espúrio: a 

interferência gerada pelo próprio estímulo (Figura 15). Uma vez que o som chega ao ouvido 

por meio de um impulso elétrico direcionado a um transdutor (geralmente um fone de ouvido 

posicionado próximo ao pavilhão auricular), se os fios não estiverem apropriadamente 

blindados eletricamente e aterrados, é muito provável que os eletrodos no escalpo registrem o 

sinal elétrico dos fios por acoplamento eletromagnético. Além de blindar e aterrar os cabos 

dos fones, outra maneira de minimizar o acoplamento eletromagnético é o uso de fones de 

ouvido que possuam o transdutor distante do voluntário (um exemplo é o E-A-RTONE 3A 

ABR, Etymotic Research, Inc., Elk Grove Village, IL), de forma que o estímulo seja 

transmitido por um duto de ar até o ouvido do voluntário (Skoe & Kraus, 2010).  
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Figura 15. Método para obtenção do PEATE visando à diminuição de interferências espúrias geradas 

por contaminação eletromagnética da estimulação e microfonias cocleares. No topo da figura, o 

estímulo é enviado aos fones em polaridades inversas, alternadamente. A média aritmética das 

estimulações de cada época de estimulação (E1, E2, E3... En) é obtida e posteriormente, uma média é 

feita com o resultado obtido por cada polaridade. Dessa forma, as ondas captadas pelos eletrodos que 

não passaram pelo sistema nervoso são anuladas e a resposta referente à resposta encefálica é 

preservada. 
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O acoplamento eletromagnético também pode levar aos eletrodos informações 

elétricas da sala onde o registro é realizado, como por exemplo, das lâmpadas, monitores de 

estimulações visuais, fios da rede elétrica, etc. Para diminuir essa interferência, sugerimos que 

sejam utilizados intervalos variados entre os estímulos, ou uma taxa de estimulação que não 

coincida com a frequência da rede elétrica (50Hz  ou 60Hz dependendo da região), nem com a 

frequência da taxa de amostragem dos monitores (valores ajustáveis na maioria dos sistemas 

operacionais). A Figura 16 apresenta um exemplo de como a interferência eletromagnética da 

rede elétrica e do estímulo podem interferir no potencial registrado. Nela estão apresentados 

dois resultados obtidos por meio da estimulação da sílaba /da/ no mesmo voluntário, em uma 

mesma sessão. É possível perceber no painel (a) uma oscilação com fase invertida entre as 

polaridades (representadas pelas cores vermelha e azul) coincidentes com a oscilação do 

estímulo. 

Esse resultado sugere um acoplamento eletromagnético entre a informação elétrica do 

estímulo no cabo dos fones e os eletrodos. Além disso, é possível perceber um forte pico em 

180 Hz no espectro de frequência da resposta apresentado no painel (b). Sabendo-se que a 

oscilação da rede elétrica na nossa região é igual a 60 Hz, podemos inferir que o pico 

apresentado é fruto do acoplamento eletromagnético entre a rede elétrica e os eletrodos. Outro 

fator que contribui para o acoplamento com a rede elétrica é a frequência de apresentação dos 

estímulos (neste caso foi utilizado 40 ms do estímulo + 60 ms de interestímulo = 100 ms, ou 

seja, 10 Hz). Este número divide a frequência da rede elétrica (60 Hz), resultando em um 

número inteiro. Isso faz com que 60 Hz e seus múltiplos apareçam na média do potencial 

evocado. Como há um filtro notch em 60 Hz no sistema de aquisição e o sinal está filtrado 

entre 100 e 2000 Hz, não é possível visualizar o pico em 60 Hz. Nos painéis abaixo (c e d) 

estão os resultados obtidos com o cabo dos fones blindado com papel-alumínio que foi 

conectado ao aterramento do equipamento de EEG. É possível perceber que, tanto o 
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acoplamento gerado pelo estímulo, como o acoplamento da rede elétrica, diminuíram, 

contribuindo, portanto, para uma melhor relação sinal/ruído das respostas evocadas. 

 

Figura 16. Removendo o acoplamento eletromagnético. No painel (a) podemos visualizar a resposta 

ABR com forte acoplamento elétrico entre os cabos dos fones e o equipamento de registro, que podem 

ser percebidos pelas diferenças entre as polaridades A e B e seu alinhamento com o estímulo 

(apresentado em cima na cor cinza). No painel (b) temos o espectro de frequências do potencial obtido 

no qual é possível perceber um pico em 180 Hz, provavelmente gerado pela rede elétrica (um filtro 

passa-alto de 100 Hz foi aplicado ao sinal antes do cálculo da densidade espectral). Nos gráficos c e d 

é possível perceber uma diminuição no acoplamento elétrico entre os fones e o sistema de registro 

(diferença entre as polaridades A e B) e uma diminuição do pico da amplitude em 180 Hz, mostrando 

que alterar a frequência de estimulação e a utilização de cabos blindados e aterrados diminuem os 

problemas de acoplamento eletromagnético. A razão sinal-ruído (SNR) foi calculada pelo quociente do 

RMS do sinal relacionado ao estímulo pelo RMS do período de registro pré-estímulo. O RMS (do 

inglês, Root Mean Square) é calculado pela a raiz quadrada de todos os pontos do sinal elevados ao 

quadrado. 
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Tomando as precauções sugeridas acima, os PEATEs terão melhor relação sinal/ruído 

e dessa maneira refletirão com maior fidelidade a atividade bioelétrica do tronco encefálico, 

facilitando assim a análise dos potencias registrados, o que será discutido a seguir. 

Como analisar um PEATE? 

A análise dos PEATEs pode variar de acordo com o objetivo do experimento/exame. 

Nas avaliações clínicas, a técnica mais utilizada é o PEATE de cliques, e a análise de maneira 

geral consiste em observar a presença e quantificar a latência de cada um dos picos 

conhecidos (Murray et al., 1985). A presença de atraso em respostas evocadas é utilizada 

como indicação de problemas de processamento em núcleos e tratos específicos das vias 

auditivas centrais (Alberti et al., 1985). Ondas senoidais (tone bursts), similares a tons puros, 

também são utilizadas nas avaliações clínicas, com a intenção de identificar as respostas das 

vias auditivas para diferentes frequências. Não tão frequente em avaliações clínicas, porém 

extensamente empregado em protocolos experimentais, são os estímulos complexos da fala e 

estímulos musicais. O estímulo de fala mais extensivamente utilizado é a sílaba /da/ e é sobre 

a análise desse estímulo que falaremos a seguir. Nesta seção abordaremos as principais 

técnicas de análise para PEATEs registrados com a estimulação de tons complexos, como 

sílabas e sons musicais. 

PEATE da sílaba /da/ 

A Figura 17 apresenta o potencial evocado auditivo de tronco encefálico registrado por 

meio da estimulação sucessiva da sílaba /da/, com 40 milissegundos de duração (também 

representada na parte superior da Figura 17). Como é possível perceber na imagem superior, a 

sílaba /da/ apresenta uma explosão acentuada no início (ataque), um curto período de 
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transição e um período mais longo referente à vogal. No registro do potencial evocado 

auditivo (apresentado na parte inferior da figura) há um pico positivo (V) seguido de outro 

negativo (A) que ocorre com um atraso de 6-10 milissegundos em relação ao início do 

estímulo (refletindo o atraso de transmissão entre a cóclea e as estruturas rostrais do tronco 

encefálico). O período de transição é representado pela Onda C, que evidencia a mudança da 

explosão da consoante para a porção periódica da vogal. As ondas (D), (E) e (F) representam 

a oscilação da vogal e que possibilita a extração da frequência fundamental do estímulo. Por 

fim, a onda (O) marca o final do estímulo (Chandrasekaran, 2010). Diferentes trabalhos 

utilizam a latência desses marcadores como critério de avaliação entre os voluntários 

(Krizman et al., 2012; Skoe & Kraus, 2013; Skoe et al., 2013), mas também é utilizada a 

análise das respostas sustentadas eliciadas pela sílaba /da/. Sobre a análise desse tipo de 

resposta, apresentaremos as técnicas empregadas na análise do FFR de estímulos musicais.  

 

Figura 17. Potencial evocado pela estimulação auditiva da sílaba /da/. Acima (em cinza) está 

representado o sinal acústico (unidade arbitrária) da sílaba /da/ com 40 ms de duração, destacando a 

porção do sinal referente à consoante /d/ (barra escura) e a oscilação suscitada pela articulação da 

vogal /a/ (barra mais clara). Embaixo (em preto), estão representadas as respostas transientes e 

sustentadas do registro, com destaque para os sete picos que representam os principais marcadores 

referentes ao estímulo: V, A, C, D, E, F e O. Note que os primeiros marcadores ocorrem com uma 

latência entre 6 a 8 ms. 



77 

 

Correlação-cruzada 

Uma vez que as respostas dos PEATEs mantêm forte relação com os atributos 

acústicos do estímulo sonoro, é possível realizar análises utilizando o estímulo como um 

modelo para comparação. Um exemplo é a realização de correlações cruzadas entre estímulo 

e resposta. A correlação cruzada determina o quanto que dois sinais estão correlacionados, em 

diferentes deslocamentos de tempo entre eles. Num dado deslocamento de tempo, se dois 

sinais forem idênticos, o coeficiente de correlação cruzada (r) será 1. Se os sinais são 

idênticos, mas deslocados em 180°, será -1. Caso os sinais forem completamente diferentes o 

coeficiente será igual a zero. Com a correlação cruzada é possível determinar também a 

latência entre o estímulo e o potencial evocado, uma medida muito útil quando componentes 

transitórios são analisados (para mais informações sobre correlação cruzada, ver Galbraith, 

1994). 

Técnicas de análise do FFR 

Com o objetivo de caracterizar os componentes espectrais do sinal promediado, 

diversas técnicas podem ser utilizadas, e a seguir apresentaremos algumas delas.  

A Densidade Espectral (do inglês, Power Spectrum Density, PSD) é uma técnica de 

análise que mostra a força das oscilações (energia) em função das frequências, ou seja, ela 

mostra em quais frequências as oscilações são fortes e em quais frequências as oscilações são 

fracas. A unidade de PSD é a potência por frequência. A computação do PSD é feita 

diretamente pelo método chamado Transformada Rápida de Fourier (em inglês fast Fourier 

transform, ou FFT) ou pela função de autocorrelação. 

Aqui apresentaremos o PSD calculado pelo método de Welch, que é um promédio de 

FTTs. No gráfico superior da Figura 18 é possível ver a representação do sinal 
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eletrofisiológico no domínio do tempo (i.e., como a voltagem se transforma com o passar do 

tempo) e no gráfico inferior, o mesmo sinal, porém em sua representação no domínio da 

frequência (i.e., quais são as oscilações presentes ao longo de todo o registro). Note que esse 

FFR  é composto de uma frequência dominante de 98 Hz. É também importante ressaltar que, 

apesar da boa caracterização espectral, a representação do sinal eletrofisiológico no domínio 

da frequência não contém qualquer referência ao tempo que a oscilação aconteceu. 

 

Figura 18. Densidade espectral (PSD) aplicado por meio do método de Welch em um PEATE 

registrado durante a estimulação com um som musical com frequência fundamental igual a 98 Hz. 

Note que ao aplicar o método de Welch, há um pico de potência na frequência fundamental do 

estímulo (98 Hz).  

Um dos parâmetros mais importantes nesse tipo de análise é o tamanho da janela (i.e., 

o conjunto de pontos utilizados no cálculo do FFT) de análise. Janelas temporais muito 

pequenas (i.e., poucos pontos) possuem menor resolução espectral do que janelas longas (i.e., 

muitos pontos). Logo, em sinais não estacionários (que variam de frequência ao longo do 

tempo) o FFT pode não ser o método mais indicado, pois mesmo que o sinal seja dividido em 

várias janelas para detectarmos a alteração ao longo do tempo, para mantermos a resolução 
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seria necessário utilizar poucas janelas, o que comprometeria a resolução temporal. Assim, 

apesar de amplamente utilizado em estudos eletrofisiológicos, a presença de um trade off 

entre resolução espectral e resolução temporal nas análises espectrais resultou no 

desenvolvimento de outras abordagens analíticas, com menor sensibilidade à essa limitação. 

Outra maneira de analisarmos a frequência do potencial registrado é a autocorrelação. 

As autocorrelações são executadas fazendo uma cópia de um sinal e, em seguida, deslocando 

a cópia para frente no tempo, calculando em qual deslocamento no tempo o sinal apresenta 

maior correlação consigo mesmo. Assim, a autocorrelação é uma maneira objetiva para 

determinar o período das oscilações do sinal e, como o período de uma onda é inversamente 

proporcional à sua frequência, pode ser usada para estimar a f0 da resposta. Na Figura 19 está 

mostrada uma autocorrelação de um PEATE registrado durante a estimulação com um som 

musical com frequência fundamental igual a 98 Hz. Assim como o PSD, a correlação não 

possui boa resolução quando aplicada em curtas janelas de tempo, não sendo também 

indicada para análise de potenciais evocados por estímulos não-estacionários. A seguir 

apresentaremos uma técnica com melhor resolução espectral e temporal. 

Phase-locking Value 

O Phase-locking Value (PLV) é um método de análise que calcula a consistência de 

fase através de repetições de estímulo (Lachaux et al., 1999; Zhu et al., 2013). Cada época do 

registro referente a uma estimulação é filtrada em estreitas faixas de frequência (cerca de 1 

Hz). Em seguida, é extraída a fase do sinal filtrado e posteriormente a fase é normalizada para 

que todos os vetores de fase tenham o mesmo valor. Finalmente, é tomada uma média de 

todos os ensaios, resultando num vetor PLV ao longo do tempo para cada frequência. Assim, 

as frequências que tiveram maior consistência de fase ao longo das estimulações terão valores 
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maiores, uma vez que as frequências que não foram consistentes terão um valor próximo a 

zero.  

 

Figura 19. Autocorrelação aplicada ao mesmo PEATE registrado durante a estimulação com um som 

musical com frequência fundamental igual a 98Hz. É possível perceber uma forte correlação entre o 

sinal registrado e ele mesmo quando deslocado aproximadamente 10 ms.  

O PLV tem a vantagem de ser independente da potência do sinal e dos níveis de ruído 

(Lachaux et al., 1999). Outra vantagem do PLV é a boa resolução de frequências ao longo do 

tempo, sendo possível analisar sinais não estacionários e identificar as alterações da 

representação de diferentes frequências ao longo do tempo, como é possível verificar no 

painel superior da Figura 20. É importante lembrar que valores obtidos por essa análise não 

possuem unidade, pois é o resultado da média de diferentes vetores de fase todos com valor 

absoluto igual a 1. O PLV também pode ser representado em gráficos bidimensionais como o 

FFT. Para isso, geralmente o pesquisador determina a época de interesse do vetor PLV e 

promedia seus valores, resultando numa curva como a do gráfico inferior da Figura 20. 
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Figura 20. Representação gráfica do PLV. No painel superior temos um gráfico tridimensional obtido 

pela análise do PLV do mesmo sinal apresentado nas técnicas de análise anteriores, no qual o eixo X 

representa o domínio do tempo, o vetor Y representa o domínio das frequências e o código de cores 

representa o valor do PLV (sem unidade). As linhas escuras representam a época de interesse 

determinada para gerar um valor de PLV médio para a representação do mesmo resultado de maneira 

bidimensional, como o representado no painel inferior. Perceba que, assim como as análises 

anteriores, podemos visualizar um claro pico no PLV referente à frequência fundamental do estímulo e 

no painel superior é possível também perceber a representação dos harmônicos do estímulo (196, 294 

e 392 Hz). 

Phase-locking difference 

Trazemos aqui uma nova proposta para a análise dos componentes sustentados dos 

PEATEs, a qual chamamos de Phase-locking Difference (PLD). Esse procedimento utiliza o 

estímulo como modelo e realiza uma análise que consiste em calcular a diferença entre a fase 



82 

 

do estímulo e a fase da média dos potenciais evocados em uma determinada frequência. 

Depois disso, calculamos o fano factor (uma medida de dispersão) para determinar em quais 

frequências a resposta mantém as relações de fase com o estímulo. Dessa forma, as 

frequências em que a diferença das fases entre estímulo e resposta são mais consistentes ao 

longo do tempo possuem maior PLD (um exemplo pode ser visto na Figura 21). O PLD não é 

um método que substitui o PSD nem o PLV, mas sim uma medida que representa o quanto a 

relação de fase entre estímulo e resposta se mantêm ao longo do tempo. É importante dizer 

que o PLD só funciona em sinais estacionários, i.e em que a frequência não varia no tempo. 

 

 

Figura 21. Representação gráfica do PLD aplicado ao mesmo registro das análises anteriores. Perceba 

que o PLD possui resolução inferior em relação ao PSD e PLV, no entanto ela traz outra medida 

referente à consistência das relações de fase entre estimulo e resposta ao longo do tempo. 

Como vimos neste capítulo, os PEATEs são uma importante ferramenta não só para o 

diagnóstico clínico de patologias do sistema nervoso auditivo, mas também são de grande 

importância para a investigação experimental. No próximo capítulo, utilizaremos os PEATEs 

na investigação das bases neurais do ouvido absoluto; mais precisamente, sobre a relação 

entre o ouvido absoluto e o tronco encefálico. 
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 Abstract 

Absolute pitch (AP) is an ability attributed to musicians capable of identifying, naming or 

reproducing a tone at a particular pitch without any external reference. Studies on the 

neurobiological mechanisms underlying AP have concentrated its analysis on auditory and 

frontal cortical areas involved in processing verbal-tonal information, while the involvement 

of subcortical structures has not been investigated yet. Here, we quantified auditory brainstem 

responses in musicians classified as AP possessors based on their performance in a 

computerized pitch-naming test. Stimuli consisted of the speech syllable /da/, complex tones 

(CT) and missing fundamental (MF) flute tones. We observed no differences in the latencies 

or amplitudes of the complex auditory brainstem responses (cABR) evoked by the syllable 

/da/ in AP musicians and their controls (non-AP group: matched for age and music 

proficiency levels). However, for the CT stimuli, power spectrum and phase-locking values 

(PLV) for the f0 were higher in AP in comparison to non-AP musicians. Interestingly, we 

observed a negative correlation between the PLV at f0 and the reaction time for all musicians. 

To our knowledge, these results provide the first evidence of enhanced brainstem processing 

in AP musicians. We discuss the present results in the light of the importance of brainstem 

auditory synchronization in early pitch identification and suggest that increased brainstem 

tonal representation contributes to the specialization (plasticity) of the neural network 

involved in verbal-tonal associations in musicians with AP. 
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Introduction 

Pitch is one of the major auditory attribute of sound, and it allows animals to 

categorize sounds on a scale ranging from low to high (Oxenham, 2012a). Although pitch 

perception is a universal ability, only a few individuals can accurately identify and name the 

pitch of a particular sound without any external reference. This skill is commonly known as 

absolute pitch (AP; Bachem, 1937; Deutsch, 2013; Takeuchi and Hulse, 1993).  

Most research on AP is based on pitch-naming tasks using complex and pure sounds 

as stimuli (Bermudez and Zatorre, 2009; Takeuchi and Hulse, 1993). While a single periodic 

sine wave, therefore with a single frequency, comprises pure tones, complex tones consist of a 

set of multiple frequencies, including the fundamental frequency (f0) and its harmonics (fn). 

Despite its compound structure, we perceive the pitch of complex tones as a unitary object in 

which the f0 is used to categorize it. Curiously, we identify the same pitch of a complex tone 

even if the f0 is absent; suggesting that pitch perception not only relies on the fundamental 

frequency but also on the statistical properties of its higher harmonics (Helmholtz, 1885; 

Licklider, 1951). Known as missing fundamental (MF) (Schouten, 1940; Schouten et al., 

1962; Seebeck, 1841), this type of stimuli has attracted considerable interest and has been 

widely used in pitch processing research (Galbraith, 1994; Oxenham et al., 2011; Schwartz 

and Purves, 2004; Wile and Balaban, 2007). However, as far as we are aware of, no study has 

investigated how musicians with AP ability perceive MF tones. Thus, we asked whether AP 

possessors perceive the pitch of MF tones in the same way as non-AP possessors. Since AP 

possessors identify and categorize the pitch faster, we speculate that they extract pitch 

information based more on the fundamental frequency than on the relationship between 

higher harmonics. 



86 

 

It has been suggested that two independent cognitive components allow the AP ability 

(Levitin, 1994; Zatorre, 2003): 1) pitch memory, which supports stable fixed categories in 

long-term memory, and 2) pitch label, which consists of assigning a meaningful tag to the 

perceived pitch. Both components lean on cortical structures, encouraging research on the 

structural and functional cortical correlates of AP. Neuroanatomical data suggest that AP 

possessors have an increased leftward asymmetry in planum temporale (PT) compared with 

subjects without AP (Keenan et al., 2001; Schlaug et al., 1995; Wilson et al., 2009; Zatorre et 

al., 1998). Functional neuroimaging studies showed enhanced activation in the left PT in AP 

musicians during passive music listening (Ohnishi et al., 2001), categorization of consonant-

vowel syllables (Elmer, 2011), and while performing a segmental speech processing task 

(Oechslin et al., 2010). Besides increased local connection in the perisylvian area (Elmer et 

al., 2015; Loui et al., 2011), other cortical regions have been related to AP ability, such as the 

left posterior dorsolateral frontal cortex (DLF), an area related with conditional associative 

learning. When passively hearing musical tones, AP musicians showed enhanced activation in 

the left DLF, while non-AP showed the same activation during an interval judgment task 

(Zatorre et al., 1998). Recently, Elmer et al. (2015) reported increased left-hemispheric theta 

phase synchronization in AP compared with non-AP musicians, suggesting that there is 

neuronal facilitation during pitch-label associations. This result is consistent with the two-

component model proposed by Levitin (1994), in which pitch-labeling-related areas can make 

sound-label associations more readily to executive functions. 

Despite the compeling data on the cortical involvement on AP expression, little is 

known about the participation of brain's lower-level structures. Brain stem auditory nuclei 

display tonotopic organization (Kandler et al., 2009) and pitch information can be tracked in 

the cochlear nerve and nucleus (Cedolin and Delgutte, 2010; v. Békésy, 1949), inferior 

colliculus (Griffiths et al., 2001; Langner et al., 2002) and medial geniculate body (Griffiths et 
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al., 2001). Indeed, it has been suggested that subcortical areas could be responsible for 

establishing fixed-pitch categories (Zatorre 2003). The collective activation of those structures 

upon varied stimuli can be easily monitored non-invasively in humans using auditory 

brainstem response (ABR) (Skoe and Kraus, 2010). This electrophysiological method allows 

recording two related classes of time-locked responses: transient and sustained. While the first 

is evoked by a sharp variation of a non-periodic stimulus, the latter is elicited by a sustained 

oscillatory stimulus. It is assumed that this frequency-following response (FFR) reflects the 

synchronous (phase-locked) activity of multiple nuclei within the brainstem evoked by the 

periodic feature of the sound stimulus (Skoe and Kraus, 2010). However, recent evidence 

suggests that part of FFR may arise from top-down projections of auditory areas (Coffey et 

al., 2016a, 2016b, 2016c). Previous reports using this technique showed earlier and larger 

brainstem responses in musicians in comparison with non-musicians (Musacchia et al., 2007) 

and conversely, lack of response in people with amusia - i.e., incapability of processing pitch 

(Lehmann et al., 2015). Herein, we investigated whether the FFR evoked by complex and MF 

tones is higher in AP musicians compared to non-AP. We hypothesized that AP musicians 

would have a faster and stronger activation of lower-level structures in comparison to non-AP 

musicians. This enhancement would allow AP possessors to react to pitch information (pitch-

memory) faster while maintaining cortical processing accessible to be used for further high-

level music-related cognitive functions. 
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Materials and Methods 

Participants 

Six self-defined AP musicians (four males, 25.0 ± 5.0 years old) from the Music 

School of the Federal University of Rio Grande do Norte volunteered as subjects after 

advertising the experimental protocol within the university forums. We further confirm AP 

ability using a computer-based pitch discrimination test as described earlier (Bermudez and 

Zatorre, 2009). Seven musicians, with similar age and music proficiency, were recruited as 

the control group (six males, 25.0 ± 4.7 years old). Our inclusion criteria were actively 

playing music for at least five years, and no report of auditory or neurological disorders. 

Participants provided written informed consent in compliance with international standards, 

and all protocols conform to World Medical Association Declaration of Helsinki and were 

approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte (CEP-

UFRN #31273114.5.0000.5537). 

Stimuli 

The psychophysical stimuli consisted of twelve flute complex tones synthetically 

generated (GarageBand Apple Inc) between C2 (65.4Hz) to B2 (123.5Hz), i.e., one octave of 

distance. Another group of stimuli was constructed by high-pass filtering the complex tones to 

remove f0-f3, composing twelve MF tones. As f1 and f3 sound in the same pitch of f0 in 

different octaves (whose vibrates twice and four times of f0, respectively), we opted to 

remove these four frequencies, since our protocol do not discriminate octaves. Thus, we could 

not detect whether the participants’ response is related to the MF perception or related to the 

harmonic frequencies remaining in the stimulus.  
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For the EEG experiments, we used a flute sound (98Hz; G2) in the two stimuli 

conditions mentioned above, since the low frequency and low spectral flux (i.e., reduced 

attack and fade out) tones evoke a more robust FFR (Skoe and Kraus, 2010). The stimuli 

lasted 1000 ms and 300 ms for the psychophysical and EEG experiments, respectively. 

Besides, we used a complex a syllabic /da/ stimuli (40ms duration) to analyze transient 

components of brainstem responses. The MF stimuli received a band-passed filtered noise in 

the region of missing frequencies, with amplitude of 10 dB below the stimulus, to mask 

propagated basilar-membrane distortion products (Figure 22). 

Psychophysical experiments  

Subjects were seated in front a laptop computer screen in a sound-attenuating 

chamber. We presented the stimuli through earphones in both ears at a mean level of 70 dB 

using SuperLab 4.5 software (Cedrus Corporation, Inc.). The experimental paradigm was 

modified from previous report (Bermudez and Zatorre, 2009). Briefly, the trial starts when 

subjects click on a cross on the center of the response screen to listen to the test sound. We 

requested subjects to move the cursor to the corresponding pitch label as fast as they could 

after hearing the test sound. Following the participant’s response, a white noise was played 

and a new trial started at a random order. To evaluate motor performance and general 

understanding of the task, the pitch-naming task was preeceded by 12 trials in which a female 

voice verbalized the name of numbers (from 1 to 12) and the volunteer had to find the 

corresponding numbered labels in the computer screen. This experimental block also allowed 

the comparison of reaction times in language- and pitch-based discrimination test. We 

computed for statiscal analysis the percentage of correct responses in each type of stimuli, the 

deviations from correct responses in semitones (mean absolute deviation - MAD) and reaction 

times (RT). 
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Auditory brainstem responses 

For ABR recordings, stimulation comprised of 3000 identical stimuli (half in each 

polarity, alternated on each sweep), each with duration of 300 ms (Figure 22a) and 100-140 

ms inter-stimulus interval presented to the right ear (E-A-R Tone 3A, 3M). In a sound-

attenuating chamber, participants sat restfully in a reclining chair and were asked to avoid 

movements. To control the vigilance state, the participants watched a muted movie with 

subtitles of their choice. EEG was recorded continuously by standard EEG equipment (Brain 

Products, USA), with active electrodes positioned according to the International 10-20 

System, and using FPz as the reference electrode. We kept electrode impedances below 5 kΩ 

for all recordings. EEG sampling rate was set at 5 kHz with a 16-bit resolution. Only the 

signal from the Cz electrode (referenced to the mastoid electrode) was used to extract the 

auditory brainstem responses. For that, the continuous raw signal was digitally band-pass 

filtered between 60 and 1000 Hz (FIR filter, which performs zero phase in both the forward 

and reverse diretion) and segmented including 80 ms before and 350 ms after the stimulus 

onset. Segments with peak amplitudes higher than 35 µv were considered artifacts and 

rejected. To control for the different amount of valid segments between subjects, we used for 

further analysis 1300 randomly selected segments of each polarity.  
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Figura 22. Stimulus design. (a) Complex tone and (b) MF tone in time-domain (inside) and power-

spectrum. Note that frequencies from f0 to f3 are absent in MF sound. In this region there is a white 

noise filtered to avoid cochlear distortions.  

Data analysis 

We conducted all analysis using custom Matlab routines (Matlab v.R2015a, The 

Mathworks Inc, USA). Transient and sustained response features of the syllable-evoked 

response were calculated in the time-domain by finding the minima within 10-20 ms and 40-

50 ms intervals after the stimulus onset, for the A and E peak latencies in the averaged signal 

respectively (Skoe and Kraus 2010). We compared tone-evoked responses in both the time- 

and frequency-domain. In the first, group averages for the AP and non-AP groups were 

calculated and the amplitude voltage at each point after the onset was compared using t-test. 

In that case, the p-value was adjusted using Bonferroni-Holm correction for multiple 

comparisons. In the frequency-domain, we calcuted the energy of the fundamental pitch (f0) 

using the discrete-time Fourier transform of the average FFR waveform and by computing the 
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phase consistency between single FFR waveforms (the phase-locking value; see Lachaux et 

al. 1999). While the first approach is traditionally used in this type of analysis (Skoe and 

Kraus, 2010), the latter increases statistical sensitivity (Zhu, 2013). Power spectral density 

was calculated in the 40 - 200 ms window after the stimulus onset with a frequency resolution 

of 3.125 Hz. We calculated the phase-locking value (PLV) as firstly proposed by Lachaux et 

al. (1999) and further extended for FFR data by Zhu et al. (2013). In this approach, PLV 

computes the phase consistency across stimulus’ repetitions. Briefly, each trial recorded is 

filtered in narrow frequency bins (1 Hz), and then, the phase is extracted using Hilbert 

transformation and normalized by its real value. Finally, the circular mean is calculated of all 

the time points, resulting in a vector PLV for each frequency. Thus, frequencies with greater 

phase consistency over trials will present values closer to 1, while phase inconsistencies 

between trials will display values closed to zero. The PLV has the advantage of being 

independent of signal power and noise levels (Zhu et al., 2013). 

Results 

Pitch-naming task performance corroborates self-reported AP ability 

Self-reported AP ability was confirmed by comparing the observed distributions of 

correct responses for complex tones in the pitch-naming task with a theoretical binomial 

distribution (see Leite et al., 2016 for more information). Participants assigned to the AP 

group performed better than random responses with 99.9% of confidence level (Figure 23). 

This method shows that participants who correctly hit six trials or more, performed above 

chance and, therefore, presents some level of AP ability (Figure 23a,b). As expected, the 

mean absolute deviation (MAD) - which represents deviations from correct responses in 

semitones - was significant smaller in AP than in non-AP musicians for complex stimuli 
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(t(11) = 7.75, p < 0.001) (Figure 23c). Although we did not find a statistically significant 

result, we could notice a trend of AP musicians to react faster than non-AP (t(11) = 1.90, p = 

0.08) (Figure 23d). These results confirm participants’ self-report about their AP ability. 

 

 

Figura 23. AP possessors present superior performances than non-AP. (a) The bars represent 

performance of each participant for white-key and black-key notes. Dashed line represents the 

threshold of inclusion criteria for AP group. This value was obtained by comparing the observed 

distribution of correct responses to a theoretical binomial distribution, as showed in (b), where 

binomial distribution (black line) is plotted together with the histogram of participants’ performances 

(white bars). (c) MAD and (d) reaction time for non-AP (in white) and AP (in gray) groups. 
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When we analyzed the responses of individuals with AP, we did not find statistical 

differences between the percentages of correct responses to identify the numbers in 

comparison to tonal stimuli (Figure 24; numbers vs. complex tones: t(5) = 1.47, p = 0.21; 

numbers vs. MF tones: t(5) = 1.80, p = 0.13; paired T-test). Also, no difference in the 

performance for complex and MF tones was observed (t(5) = 0.93, p = 0.39). The same 

occurred when we analyzed the MAD values (numbers vs. complex tones: t(5) = 1.26, p = 

0.26; numbers vs. MF tones: t(5) = 1.52, p = 0.19; complex tones vs. MF tones t(5) = 1.47, p 

= 0.20). As expected, there was a difference between the performance for numbers and tone 

stimuli in the non-AP group (numbers vs. complex tones: t[6] = 35.07, p < 0.001; numbers vs. 

MF tones: t[6] = 14.39, p < 0.001), but not between complex and MF tones (t[6] = 0.35, p = 

0.74). Similarly, MAD values had the same trend (numbers vs. complex tones: t(6) = 9.74, p < 

0.001; numbers vs. MF tones: t(6) = 9.28, p < 0.001). As observed for AP possessors, no 

difference between complex and MF tones was detected (t(6) = 0.64, p = 0.54). Finally, the 

reaction time for numbers was smaller than tone stimuli in AP group (numbers vs. complex 

tones: t(5) = 2.90, p = 0.03; numbers vs. MF tones t(5) = 3.09, p = 0.03) and non-AP group 

(numbers vs. complex tones: t(6) = 4.39, p < 0.01; numbers vs. MF tones t(6) = 5.06, p < 

0.01). There was no difference between the reaction time for complex and MF tones in both 

groups (AP: t(5) = 0.91, p = 0.40; and non-AP: t(6) = 0.07, p = 0.95). 
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Figure 24. AP possessors identify the pitch of MF tones with the same performance that they identify 

complex tones.  (a) Percentage of correct responses, (b) MAD and (c) reaction time for numbers 

(white), complex tones (light gray) and MF (black).  

 

Latencies of auditory brainstem response to transient stimulus are not different 

in AP possessors 

To evaluate the readiness of auditory brainstem structures to verbal stimulus, we 

performed a protocol of cABR using the /da/ syllable as stimulus (Figure 25). A custom 

routine in MATLAB was used to find the latencies of the transient peaks A and E (Skoe and 

Kraus, 2010). To compare the latency between groups, we calculated the delay between the 

averaged peak for all participants and the peak of each participant. Yet, there is no difference 

between groups for both peaks analyzed (t(6) = 1.22, p = 0.12 and t(6) = 1.08, p = 0.15, for 

peaks A and E, respectively; t-test). 
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Figura 25. Latencies for two transients in the auditory-evoked potentials in the brainstem are similar 

among AP and non-AP groups. (a) Grand average ABR by groups: grey line represents the AP 

possessors, and the red one represents the non-AP possessors. Shadows in the grand average traces 

represent the standard error and dashed lines mark stimulus onset. (b-c) Latencies to peaks "A" and 

"E" for AP and non-AP groups (see text for statistical information). 

 

Frequency-following response is stronger in AP possessors  

We compared amplitude differences between AP and non-AP musicians in the tone 

cABR using a sliding-window tecnique throughout the response evoked by the flute sound, 

which resulted in a mean of amplitude values over 1 ms bins for each subject. We did not find 

any differences when p-values were corrected by Bonferroni-Holm correction for multiple 

comparisons. Waveforms are represented in Figure 26a. 

Concerning the FFR, AP group showed higher power spectrum density and PLV at f0 

in comparison to non-AP (t(11) = 2.22, p = 0.048, and t(11) = 2.18, p = 0.051). The FFR 

measured with MF stimuli did not present significantly differences when we use both 
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frequency analyses (i.e., power spectrum and PLV). In figure 26e-h the PVL is shown in time 

and frequency domain.  

 

Figura 26. Enhanced auditory FFR in AP possessors for complex tones, but no for MF tones. (a-b) 

Grand average of FFR at Cz electrode for (a) complex and (b) MF tones. Dots represent statistically 

significant amplitude differences between AP (grey) and non-AP (red) groups (t-test). (c-d) AP group 

presents greater power in the spectrum evoked by complex tone but no by MF tone. Bold lines and 

shadows represent the mean and the standard error, respectively, for each group. (e-h) Temporal 

evolution of the PLV in AP (e, f) and non-AP (g, h) groups for complex (e, g) and MF (f, h) tones. 
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We performed a one-way repeated measure ANOVA to investigate the interaction 

between the group condition (non-paired) and stimuli condition (paired) (Figure 27b). There 

is not a significant interaction between groups and stimuli, F(1,11) = 2.13, p = 0.17. A trend 

was observed for groups, F (1,11) = 4.71, p = 0.053, and no effect for stimuli, F (1,11) = 0.81, 

p = 0.39 (Figure 27a).  

 

Figura 27. Changes in PLV according to stimulus properties do not explain pitch-naming 

performance. (a) Paired f0 PLV elicited by complex and MF tones. Note that Complex/MF PLV ratio 

is smaller for AP than for non-AP. (b) Two-way ANOVA did not reveal statistically significant 

interaction between groups and stimuli. Post hoc test revealed increased phase locking value in the 

auditory brainstem response in AP subjects just in complex tone condition, as shown earlier in Figure 

25. 

Finally, we also observed a negative correlation between the PLV at f0 from complex 

sound and the reaction time to response these stimuli for all participants (R2 = 0.31; p = 0.04) 

(Figure 28a). Similarly, there was also a correlation between PLV at f0 from MF sound and 

the reaction time for MF responses from all participants (R2 = 0.32; p = 0.04) (Figure 28b). 
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Figura 28. A negative correlation between the f0 PLV and the averaged reaction time was observed 

for both (a) complex tone and (b) MF tone. 

 

Discussion 

Our results suggest that tonal representation at low levels of the auditory pathway is 

enhanced in AP musicians. The larger PLV of f0 observed here suggests that there is an 

increased phase consistency of the brainstem neural responses along trials in musicians with 

AP ability.  

We first observed that musicians with AP ability can be identified using standard 

psychophysical test (modified from Bermudez and Zatorre, 2009); however, we also found 

that this identification is possible with the statistical criteria, i.e., comparing the observed 

results with a binomial distribution (Leite et al., 2016) (Figure 23).  

It has been suggested that AP performance is dependent of stimuli’s timbre (Levitin 

and Rogers, 2005), which means that internalization of spectral templates can assist pitch 

identification. However, evidence for such is lacking or it is based exclusively on piano 

timbers. Here, we used flute tones, which might have reduced this possibility. Nevertheless, 

we could speculate that AP performance for MF tones would be worse compared to complex 

sounds since complex tones are more common in musicians’ sound environment. However, in 
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our experiment, AP possessors have similar performance in identification of both complex 

and MF tones, regardless of whether we analyzed the percentage of correct tones or the MAD. 

In the same way, it was not possible to observe changes in reaction time for MF compared to 

complex tones. This result suggests that AP possessors can efficiently extract pitch 

information from both stimuli.  

Although we did not find differences in pitch identification of MF and complex 

sounds, we observed a higher power spectrum density and phase-locking values (PLV) for the 

fundamental frequency (f0 = 98 Hz) in AP musicians in comparison to the non-AP group 

(Figure 26). These data suggest that AP possessors have a refined representation of stimuli’s 

periodicity in early structures of the auditory pathways. The increased PLV of f0 in AP 

possessors suggests that this group have an enhanced neural representation of f0 in brainstem 

auditory structures. In accordance with the two-component theory of absolute pitch (Levitin, 

1994; Levitin and Rogers, 2005; Zatorre, 2003), this observation supports the idea of 

increased sensitivity of pitch information in early brainstem auditory structures of AP 

musicians. This enhanced response could contribute in shaping auditory cortical plasticity 

and, therefore, facilitate pitch information encoding (pitch memory); or even, this boosted 

response could aid auditory processing, such as the perceptual stages (i.e., “categorical 

perception”). This better performance in processing the auditory information in the early 

stages of the auditory pathway could facilitate pitch labeling in cortical structures. Moreover, 

an enhanced early processing may have an important role in the development of AP through 

bottom-up processes; however, the ability to add a label to the pitch information in high-level 

cortical regions could also contribute to top-down changes in brainstem structures via 

corticofugal pathways (Kraus and Chandrasekaran, 2010; Strait et al., 2009).  

There are a strong evidences that musicians have more robust brainstem responses 

(Bidelman et al., 2010; Kraus and Chandrasekaran, 2010; Parbery-Clark et al., 2011; Strait et 
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al., 2009; Wong et al., 2007). In these reports, difference in brainstem responses is denoted by 

earlier latencies and larger magnitude of responses. This is not what we saw in AP possessors: 

here, the similarity between groups in latency of transient components of ABR suggests that 

the subcortical enhancement in AP possessors are especially for representation of periodical 

features of sound and not a nonspecific better representation of sound in subcortical levels.  

As it was not possible to detect differences in psychophysical performance between 

complex and MF tones, we also cannot find differences in PLV of f0 evoked by these stimuli 

(Figure 27). We found no interaction between the PLV at f0 evoked by both stimuli (complex 

and MF) and the participants’ groups. However, although it was not statistically detected, it 

was revealed that the differences between the groups are decreased when the potential is 

evoked by MF tone. 

We further observed that PLV of f0 and reaction time were inversely correlated for 

complex and MF tone (Figure 28). This result suggests that part of the automated responses 

presented by AP possessors could be explained by a more robust brainstem processing (Kraus 

and Chandrasekaran, 2010).  

Conclusion  

In all, our results provide the first evidence of the involvement of brainstem 

processing in the expression of the absolute pitch ability. It also highlights the importance of 

brainstem auditory synchronization in pitch identification and suggests that brainstem tonal 

representation is sharpened in musicians capable of pitch identification and naming. Further 

studies are necessary to unveil the role of consistent brainstem activation in shaping cortical 

networks responsible for pitch perception and/or labeling.  
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Capítulo 5 

Conclusão 
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Nossos resultados reforçam a importância da investigação do OA usando abordagens 

quantitativas, uma vez que questionários auto-avaliativos e testes psicofísicos diferiram 

significativamente. Relatos anedóticos sugerem que o OA é cobiçado por músicos, o que pode 

enviesar estudos de prevalência em populações de músicos. Os resultados apresentados no 

Cap. 2 também corroboram a ideia de que o desempenho no teste de nomeação de um tom é 

um continuum em vez de um fenômeno binário, do tipo “tudo ou nada” (Bachem, 1937; 

Bermudez & Zatorre, 2009; Sergeant & Vraka, 2014).  

Além disso, nosso trabalho confirmou a hipótese de que os indivíduos que iniciaram o 

treinamento musical mais cedo apresentam maior prevalência da habilidade do OA (Figura 8). 

No entanto, na nossa população, o treinamento musical se iniciou mais tarde do que nos 

outros estudos realizados em outros países. Logo, o período sensível parece ser mais longo do 

que o relatado na literatura especializada, que sugere ser até os sete anos de idade (Baharloo et 

al., 1998; Chavarria-Soley, 2016; Deutsch et al., 2006; Miyazaki et al., 2012). Esse resultado 

sugere que o período sensível pode ser mais maleável do que o descrito até o momento, e 

amplia o espaço para outros fatores que possam explicar a gênese do OA.  

Os fatores ambientais, como o regime e a intensidade do treinamento musical, são 

fortes candidatos a agentes determinantes na gênese do OA, como já sugerido em diversos 

trabalhos (Brady, 1970; Crozier, 1997; Van Hedger et al., 2015; Heller & Auerbach, 1972; 

Miyazaki & Ogawa, 2006; Russo et al., 2003; Vianello & Evans, 1968). No entanto, definir 

quais seriam os fatores do ambiente auditivo que levariam ao desenvolvimento do OA não é 

uma tarefa fácil, dadas as inúmeras variáveis que poderiam influenciar nesse processo: a 

maneira como o indivíduo se engaja no treinamento musical e o quanto ele se dedica à música 

parecem ser fatores importantes. 

A participação do ambiente no qual o músico está inserido durante a sua formação fica 

mais clara quando olhamos para a habilidade do OA à luz do modelo probabilístico da 
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percepção de alturas proposto por Purves (2004). De maneira geral, segundo essa teoria, a 

percepção de alturas dependeria de aprendizado sobre o ambiente auditivo, tanto 

evolutivamente quanto ao longo do desenvolvimento, e em alguns casos de ambientes 

especiais, como o caso de indivíduos com OA, o grau de eficiência no processamento sonoro 

de determinados aspectos na análise do sinal acústico pode ser maximizado. Assim, para o 

desenvolvimento do OA seria necessário um ambiente que permita que o indivíduo 

desenvolva seu sistema sensorial de forma que seja possível identificar com rapidez e 

exatidão a altura de um determinado som. Para isso, a interação entre o indivíduo e o 

ambiente deve ser voltada para tarefas de associação entre nomes e alturas específicas. Isso 

pode ser exemplificado pelo relato, em conversa informal, de uma das voluntárias que 

participou do estudo epidemiológico, que nos contou que desenvolveu a habilidade em 

brincadeiras de descobrir quais eram as teclas do piano que seu irmão pressionava, ainda 

quando eram crianças. Esse exemplo está de acordo com evidências que apontam o método de 

aprendizado musical como uma importante variável no desenvolvimento do OA. Por 

exemplo, pessoas que aprendem música pelo método de solfejo com dó-fixo, no qual o nome 

das alturas permanece o mesmo independente da tonalidade, apresentam maior prevalência do 

OA do que pessoas que estudam música pelo método com dó-móvel (Deutsch, 2013; 

Miyazaki et al., 2012). Outra evidência nessa direção é a que nós trazemos no nosso estudo 

empírico da Capítulo 2, no qual apontamos para a relação entre a proficiência musical e a 

prevalência do OA.  

Podemos ainda especular que existem diversas maneiras de interação do indivíduo 

com o ambiente musical que poderiam levar ao desenvolvimento da habilidade do OA, e essas 

interações podem ser facilitadas pela plasticidade encontrada no período sensível do 

desenvolvimento. É possível que haja diferentes tipos de OA, que permitam que indivíduos 

atinjam o mesmo desempenho por meio de estratégias diferentes, dependendo do tipo de 
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treinamento que tiveram e também em qual momento da vida esse treinamento ocorreu. Para 

identificar se existem e quais são os diferentes tipos de OA, é necessário quantificar o maior 

número de parâmetros comportamentais e fisiológicos possíveis. Logo, novas pesquisas em 

grande escala são necessárias para que possamos entender quais são os parâmetros ambientais 

que levam a diferentes tipos do OA. 

Outra importante questão é entender como as relações entre o indivíduo e o ambiente 

que levam ao desenvolvimento do OA ocorrem em níveis estruturais e funcionais do sistema 

nervoso. Os processos de plasticidade que envolvem células, sinapses e redes neuronais 

podem ser especulados por meio de pesquisas em modelos animais (Herholz & Zatorre, 

2012), mas, de maneira geral, as pesquisas com seres humanos nos permitem investigar 

apenas os níveis sistêmicos e cognitivos. No corpo de evidências sobre as bases neurais do 

OA não é diferente.  

O que há de absoluto no tronco encefálico? 

As pesquisas até o momento destacam algumas estruturas corticais como importantes 

para a expressão do OA (Keenan et al., 2001; Loui et al., 2011; Schlaug et al., 1995; Zatorre 

et al., 1998). Entre essas estruturas se destacam o plano temporal (Keenan et al., 2001; 

Ohnishi et al., 2001) e o córtex frontal dorsolateral (Zatorre et al., 1998). No nosso trabalho, 

nós apontamos os núcleos do tronco encefálico como estruturas importantes na expressão do 

OA (Capítulo 4). Uma vez que a habilidade do OA se desenvolve durante os primeiros anos 

de vida (Saffran & Griepentrog, 2001; Takeuchi & Hulse, 1993), estruturas do tronco 

encefálico poderiam se desenvolver de maneiras diferentes entre indivíduos com e sem OA, o 

que está de acordo com o modelo probabilístico da percepção de alturas proposto por 

Schwartz e Purves (2004), em que a percepção da altura estaria relacionada ao aprendizado 

perceptual ao longo do desenvolvimento do indivíduo. De fato, processos de poda sináptica 
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que acontecem de maneira significativa durante o período sensível auditivo (Kandler et al., 

2009) contribuiriam para “afinar” redes neurais no tronco encefálico (i.e., complexo olivar 

superior, colículo inferior e núcleo coclear) de forma a permitir uma conexão mais eficiente 

entre as primeiras estruturas de processamento sonoro e zonas de categorização associadas à 

linguagem.   

Na nossa investigação, a representação de alturas em potenciais evocados do tronco 

encefálico se mostrou alterada em relação às respostas em indivíduos sem OA, sugerindo que 

indivíduos com OA apresentam uma representação refinada da periodicidade dos estímulos 

em estruturas precoces das vias auditivas. No entanto, não podemos descartar a possibilidade 

de que as alterações na atividade do tronco encefálico encontradas na nossa população sejam 

derivadas de alguma outra variável não avaliada e que seja correlacionada à expressão do OA, 

como é o caso do regime de treinamento ou da proficiência musical.  

Afinal, quem torna o Ouvido Absoluto? 

Apesar de já termos um relativo conhecimento de quais estruturas estão relacionadas 

com o OA, não sabemos ao certo como um ambiente propício para o desenvolvimento da 

habilidade poderia esculpir o sistema nervoso de indivíduos que possuem essa habilidade. 

Contudo podemos especular. Há evidências de que estruturas de alta ordem, como áreas 

executivas e associativas, interferem por meio de vias córtico-fugais no processo de poda 

sináptica do tronco encefálico (Kraus & Chandrasekaran, 2010; Skoe et al., 2014), e esse 

processo pode ser de grande importância no desenvolvimento do OA. Dentro dessa 

perspectiva, durante a realização de tarefas que propiciem o desenvolvimento do OA, o 

músico refinaria o seu sistema nervoso auditivo, desde os núcleos mais basais de 

processamento no tronco encefálico, até regiões mais altas do processamento, como as áreas 

executivas. Ao mesmo tempo, o refinamento das estruturas do tronco encefálico alteraria o 
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fluxo bottom-up da informação, disponibilizando-a de maneira mais rápida e definida para as 

estruturas corticais, que por sua vez atuariam de forma automatizada na identificação e 

nomeação de alturas. Uma forma de testar essa hipótese é por meio de estudos longitudinais 

em crianças que estejam em treinamento musical, comparando o seu desenvolvimento em 

diversas tarefas musicais (identificação de intervalos e alturas, performance musical, leitura à 

primeira vista, entre outros), realizando paralelamente diversas medidas fisiológicas 

(potenciais evocados auditivos e avaliações funcionais e estruturais por imageamento do 

sistema nervoso). De fato, o treinamento musical durante a infância melhora a percepção do 

discurso em um ambiente ruidoso (Kraus et al., 2014). Dessa forma, poderíamos identificar 

quais alterações fisiológicas se correlacionariam com o desenvolvimento das habilidades 

musicais – não só o OA. Isso permitiria compreender mais a fundo como determinadas 

variáveis ambientais esculpem o desenvolvimento do sistema nervoso. 

Finalmente, ressaltamos a necessidade de mais estudos sobre habilidades complexas e 

heterogeneamente distribuídas na população, como é o caso do OA, pois elas podem ser um 

excelente modelo para o entendimento de outras competências cognitivas que se manifestam 

em níveis parecidos na população geral. 
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Anexo I - Parecer do comitê de ética 
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Anexo II 

Proficiência musical e quantificação do ouvido absoluto: um estudo de larga 

escala entre músicos brasileiros 

 

Tradução do artigo publicado na revista Frontiers in Neuroscience em outubro de 2016 com o 

título original: Music proficiency and quantification of absolute pitch: a large-scale study 

among Brazilian musicians. 
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Resumo 

O Ouvido Absoluto (OA) é a habilidade de identificar e nomear um tom musical sem uma 

referência externa. Frequentemente, a exatidão e a velocidade em nomear a altura de sons 

musicais isolados são correlacionadas com parâmetros demográficos, biológicos e acústicos 

para o entendimento da gênese e da evolução desta habilidade em populações específicas. No 

entanto, a maioria desses estudos foi realizada na América do Norte, Europa ou Ásia. Para 

preencher essa lacuna, investigamos o desempenho de nomeação de alturas em uma 

população de músicos de um conservatório brasileiro (N = 200). Como previamente mostrado 

em outros trabalhos, observamos que o desempenho da população era mais um continuum do 

que uma capacidade do tipo "tudo ou nada". Comparando a distribuição observada de 

respostas corretas com uma distribuição binomial teórica, chegamos a uma prevalência de OA 

de 18% entre os estudantes de música regulares. Utilizando limiares de inclusão mais 

conservadores (por exemplo, 85% de respostas corretas), observamos uma prevalência de 4%, 

sugerindo que a prevalência do OA pode ter sido subestimada em investigações anteriores. 

Independentemente do limiar utilizado, a prevalência de OA foi maior nos músicos que 

iniciaram sua prática musical e educação musical formal mais precocemente. Por fim, 

comparamos o desempenho desses estudantes de música (grupo de proficiência média) com 

outro grupo de estudantes selecionados para participar da orquestra do Conservatório (grupo 

de alta proficiência, N = 30). Curiosamente, a prevalência de OA foi maior no último, em 

comparação ao primeiro. Além disso, mesmo quando a resposta estava incorreta, o desvio 

absoluto médio da resposta correta foi menor no grupo de alta proficiência em relação ao 

grupo de proficiência média (Glass Δ = 0,5). Em conjunto, nossos resultados mostram que a 

prevalência de OA em estudantes brasileiros é similar a outras populações que falam uma 

língua não tonal, embora esta medida seja altamente dependente do escore utilizado. Apesar 

de corroborarmos a ideia de que o início precoce da prática musical e educação formal pode 

promover a habilidade do OA, os dados apresentados sugerem que a proficiência musical 

também pode desempenhar um papel importante na expressão do OA. 
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Introdução 

A evolução dos sistemas auditivo e vocal atingiu altos níveis de complexidade nos 

seres humanos, permitindo o surgimento da fala e da música (Patel, 2003). A este respeito, 

uma característica importante do som é altura, que é responsável pela prosódia ao discurso 

falado e melodia à música. Embora a percepção do tom seja onipresente no reino animal 

(Weisman et al., 2004), alguns indivíduos são capazes de identificar e nomear o tom de um 

determinado som sem qualquer referência externa, uma habilidade supostamente rara 

conhecida como Ouvido Absoluto (OA) (Bachem, 1937; Deutsch, 2013; Levitin & Rogers, 

2005; Takeuchi e  Hulse, 1993). 

A prevalência do OA é altamente heterogênea, e dependente da cultura, pois se baseia 

na forma como os significantes (dó, C, 263Hz, do inglês pitch label) e significado 

(periodicidade das ondas sonoras) se relacionam entre si (Nattiez, 1990). Considerando as 

populações ocidentais na Europa e na América do Norte, a prevalência do OA foi estimada 

entre 0,01% (Bachem, 1955) e 0,07% (Profita & Bidder, 1988). No entanto, a metodologia 

destes primeiros estudos é difícil de replicar, pois inclui amostras enviesadas e medidas 

subjetivas. É sabido agora que a prevalência do OA pode chegar a 75% entre populações 

específicas, como em escolas de música e conservatórios (Baharloo et al., 1998; Deutsch et 

al., 2006, 2009; Gregersen, 1999; Miyazaki et al., 2012; ver também Sergeant & Vraka, 

2014).  

Tem sido proposto que as diferenças na prevalência do OA entre as diversas 

populações do mundo poderiam ser explicadas pela influência de genes (Baharloo et al., 1998; 

Gregersen et al., 1999; Theusch & Gitschier, 2011) e/ou do ambiente (Baharloo et al., 1998; 

Deutsch, 2013; Miyazaki et al., 2012; Wilson et al., 2012). A este respeito, diferentes 

hipóteses foram propostas para explicar o desenvolvimento da expressão do OA (para uma 
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revisão, consultar Takeuchi & Hulse, 1993; Deutsch, 2013). A primeira hipótese sugere uma 

correlação entre os genes e a habilidade cognitiva de escutar sons em termos absolutos, 

inicialmente proposta por análises de parentesco, que encontraram uma maior prevalência de 

OA entre os parentes de primeiro grau (Baharloo et al., 1998; Profita & Bidder, 1988), irmãos 

(Baharloo et al., 2000) e gêmeos (Gregersen, 1998). A maior prevalência entre os asiáticos em 

relação aos caucasianos também foi considerada como evidência indireta da predisposição 

genética para o OA (Gregersen et al., 2001), embora fatores culturais não possam ser 

descartados (ver a segunda hipótese abaixo). Apesar destas evidências, sofisticadas análises 

não revelaram genes específicos relacionados ao OA, o que leva à conclusão de que o OA 

pode ser geneticamente heterogêneo (Theusch et al., 2009). Portanto, a identificação de genes 

específicos relacionados à predisposição ao OA é agora vista com ceticismo, e hipóteses 

alternativas precisam ser consideradas.  

Uma segunda hipótese propõe que a aquisição total do OA só pode acontecer quando 

os sujeitos são ensinados a relacionar a altura aos rótulos musicais dentro do "período 

sensível" do desenvolvimento (Deutsch, 2013). A hipótese da aprendizagem precoce propõe 

que a internalização do som e sua associação a um rótulo específico depende da maior 

plasticidade que ocorre durante a formação das assembleias neurais no início da vida 

(Deutsch, 2013). De fato, a prevalência de OA é maior entre os músicos que iniciaram sua 

educação musical formal antes dos seis anos de idade (Baharloo et al., 1998; Miyazaki et al., 

2012). No entanto, alguns estudos relataram melhora do desempenho após extenso 

treinamento tanto em crianças (Crozier, 1997; Miyazaki & Ogawa, 2006; Russo et al., 2003) 

quanto em populações adultas (Brady, 1970; Van Hedger et al., 2015; Heller & Auerbach, 

1972; Vianello & Evans, 1968). 

Finalmente, a terceira hipótese considera o regime de treinamento musical e/ou 

ambiente. Por exemplo, tem sido demonstrado que a prevalência de OA pode ser maior entre 
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os músicos que falam línguas tonais em comparação com falantes de língua não tonal 

(Deutsch et al., 2006, 2009, 2013). Nesse caso, a demanda cognitiva para extrair significado 

de sons semelhantes com entonações variadas extrapolaria para outras tarefas e, portanto, 

contribuiria para o reconhecimento e nomeação da altura. No entanto, as políticas de educação 

musical precoce nos países asiáticos também podem contribuir para as diferenças na 

prevalência observada (Miyazaki & Ogawa, 2006; Miyazaki et al., 2012), assim como os 

métodos de educação musical (i.e, "do-fixo" vs. "do-móvel"), bem como diferentes tipos de 

instrumentos utilizados nas aulas iniciais (Deutsch et al., 2013; Miyazaki et al., 2012). A este 

respeito, pelo menos até onde sabemos, poucos estudos têm tentado investigar a influência da 

proficiência musical na expressão do OA, o que pode ter sido negligenciado em investigações 

anteriores.   

A música é um dos aspectos mais importantes da identidade brasileira. Alguns estilos 

rítmicos e harmônicos da nossa música, tais como o choro, o samba e a bossa-nova, são 

conhecidos mundialmente por sua originalidade e diversidade (McGowan & Pessanha, 1998). 

Curiosamente, a maioria dos músicos brasileiros inicia sua educação musical informalmente 

(Feichas, 2010) e o suporte governamental ainda é escasso. Juntas, essas condições restringem 

o acesso às instituições educacionais formais aos músicos mais talentosos. No presente 

estudo, utilizamos uma tarefa de nomeação de altura (Deutsch et al., 2006) em estudantes de 

um conservatório para determinar a prevalência do OA em uma população de músicos 

brasileiros. Estudos iniciais usando questionários autoavaliativos observaram prevalência de 

5% do OA entre os estudantes de música brasileiros (Germano et al., 2011, 2013). No entanto, 

esses resultados podem ser enviesados, uma vez que os músicos podem cobiçar essa 

habilidade e, para superar tal limitação, os testes objetivos, como os psicofísicos, são 

necessários (Bermudez & Zatorre, 2009). As metodologias dos testes psicofísicos muitas 

vezes exibem graus variados de desempenho da população, levantando outra questão 
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relevante: existe um limiar claro para separar pessoas com OA daquelas que não possuem? 

Curiosamente, esse limite é definido arbitrariamente na maioria dos estudos. Aqui, tentamos 

superar esse problema do limiar ser escolhido arbitrariamente comparando estatisticamente o 

desempenho individual em um teste de nomeação de alturas com uma distribuição binomial 

teórica. Essa abordagem permitiu a identificação de pessoas com OA cujo desempenho 

ultrapassou o acaso. Para fins de comparação, também incluímos um limite submáximo 

utilizado em trabalhos anteriores (Deutsch et al., 2006, 2009, 2013). Finalmente, analisamos e 

apresentamos nossos resultados à luz das hipóteses acima mencionadas - caracterizando nossa 

amostra de acordo com (1) a idade de início da formação musical e musical formal, (2) o tipo 

do instrumento musical e (3) a proficiência musical. Este terceiro fator foi avaliado 

comparando-se a prevalência do OA entre os estudantes regulares de música (grupo de 

proficiência média) e aqueles selecionados para participar da orquestra sinfônica da escola de 

música (grupo de alta proficiência). Até onde sabemos, este é o primeiro estudo empírico que 

objetivou determinar a prevalência e as características da OA na América Latina.  

Materiais e Métodos 

Participantes 

Os alunos da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

foram convidados a participar de um experimento relacionado à percepção musical, no início 

do ano letivo (fevereiro e março de 2016). Treze dos 41 cursos permitiram a aplicação do 

teste. Um total de 200 alunos regulares (55 do sexo feminino, 24 ± 7 anos de idade, 145 do 

sexo masculino, 25 ± 9 anos de idade) se adequavam aos critérios de inclusão (sem relato de 

distúrbio auditivo ou neurológico) e completaram todas as fases do teste. Os participantes não 

receberam apoio financeiro (conforme determina a regulamentação brasileira) e forneceram 
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consentimento informado por escrito antes da realização dos experimentos, de acordo com as 

normas internacionais. Todos os protocolos e procedimentos foram previamente aprovados 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN 

#31273114.5.0000.5537). 

Para investigar o papel da proficiência musical na prevalência do OA, foi incluído um 

segundo grupo de estudantes de música com alta proficiência (N = 30, 4 do sexo feminino, 21 

± 4 anos, 26 do sexo masculino, 24 ± 5 anos). Este grupo representa estudantes especialmente 

talentosos que foram aprovados em uma audição orquestral de alto nível, na qual os músicos 

executam peças musicais pertencentes ao repertório da orquestra. A audição é julgada por 

professores do conservatório, bem como por um especialista no instrumento do músico. Além 

da visibilidade social no conservatório e do impacto positivo em suas carreiras, os alunos 

selecionados têm direito a receber bolsas de estudo. Por estas razões, a competição para 

cumprir essas posições é alta e apenas os músicos de alta proficiência são selecionados. 

Questionário 

Antes de participar da tarefa de nomeação de alturas, os participantes foram 

convidados a preencher um questionário, no qual informaram sua idade, história de educação 

musical (início e duração do treinamento musical informal e formal), hábitos de treinamento 

(horário e tempo estimado de prática) e instrumentos praticados. Essas questões objetivaram 

investigar a contribuição da educação musical nos períodos sensíveis do aprendizado. 

Estímulos 

O conjunto de estímulos consistiu de 36 tons de piano (duração de 1 s), variando de 

C3 (131 Hz) a B5 (988 Hz), gerado sinteticamente (GarageBand, Apple Inc.). A sequência 

harmônica consistia na frequência fundamental e seus harmônicos, conferindo um timbre de 
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piano ao som sintético. Os estímulos foram apresentados por meio de dois alto-falantes (~ 70 

dB) com a ajuda de um computador pessoal executando o software SuperLab 4.5 (Cedrus 

Corporation, Inc.). 

Teste de nomeação de alturas 

A tarefa de nomeação de alturas foi modificada a partir de um protocolo utilizado 

previamente (Deutsch et al., 2006). Um conjunto de 36 estímulos foi apresentado 

aleatoriamente e repetido uma vez. Cada conjunto consistia de três blocos de 12 estímulos, 

com um intervalo de 30 s entre blocos para minimizar a fadiga. Antes de iniciar o teste, 

apresentamos um bloco de treinamento com quatro estímulos. Foi pedido aos participantes 

que escrevessem o nome de cada nota o mais rápido possível. Para evitar o uso de estratégias 

baseadas no ouvido relativo, o intervalo entre estímulos foi de 4,25s e a distância tonal entre 

cada som sequencialmente apresentado era maior do que uma oitava, e nunca teve um 

intervalo de semitons (desconsiderando a oitava). Nenhuma informação sobre a oitava foi 

solicitada e nenhum feedback foi dado, nem durante o treinamento, nem durante os blocos de 

teste. Os testes foram realizados nas salas de aula e no teatro do conservatório, para o grupo 

regular e a orquestra, respectivamente. 

Análises e estatística 

O percentual de respostas corretas foi calculado a partir da identificação exata da 

altura. Assim, não foram permitidos erros de semitons, uma vez que mesmo pequenos desvios 

na identificação da altura violam o significado geral do OA. Além do critério da distância de 

tom, a prevalência do OA também depende do limiar usado para definir quem possui a 

habilidade. Nós utilizamos dois critérios diferentes para classificar os voluntários, devido à 

falta de consenso na literatura (Athos et al., 2007; Deutsch et al., 2013; Gregersen et al., 1999; 
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Miyazaki et al., 2012). O primeiro, definido como OA conservador (cOA), incluiu sujeitos 

com pelo menos 85% de respostas corretas. Esse limiar foi baseado em publicações anteriores 

(ver Deutsch et al., 2009, 2006) e foi selecionado para permitir comparações entre o presente 

trabalho e estudos semelhantes. O segundo limiar considera a identificação de possuidores do 

OA na população do ponto de vista estatístico (Sergeant & Vraka, 2014). Assim, o resultado 

ao acaso esperado pode ser determinado por uma distribuição binomial, que calcula a 

probabilidade Pk de observar k escolhas corretas em n número de estímulos, dada a 

probabilidade p em cada ensaio, de acordo com a equação:  

knk

k pp
knk

n
P 










 )1(

)!(!

!
 

Considerando 72 estímulos e a probabilidade de resposta correta em cada ensaio ser de 

1:12, a probabilidade média de respostas corretas foi de seis respostas corretas (ou seja, 

8,3%). Utilizamos o método Clopper-Pearson (Clopper & Pearson, 1934; função binofit no 

Matlab) com intervalo de confiança de 99% para determinar o limiar de significância para 

considerar o desempenho acima do acaso. Aqui, o primeiro valor inteiro fora deste intervalo 

de confiança era de 15 (isto é, 20%), e este valor foi considerado o limiar para a nosso limiar 

inclusivo para o OA (iOA). Por conseguinte, os participantes com 15 ou mais respostas 

corretas, mas menos do que 61 (isto é, 85%) foram considerados como apresentando algum 

nível de capacidade de ouvido absoluto e tratados separadamente do grupo cOA. 

O desvio absoluto médio (DAM), considerando ou não as respostas corretas, foi 

calculado e correlacionado com o desempenho (respostas corretas produzem desvio absoluto 

= 0, enquanto um erro de semitom produz desvio absoluto = 1). A correlação entre o primeiro 

e o segundo blocos foi calculada para controlar as alterações no desempenho durante o teste 

(Bermudez e Zatorre, 2009). As respostas corretas e o DAM foram usados para comparar os 

efeitos da classe das alturas (alturas de teclas brancas ou pretas) e do rótulo atribuído às 
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alturas. As comparações das frequências na distribuição das variáveis categóricas foram 

realizadas por meios do teste de qui-quadrado de Pearson. Utilizamos a análise de variância 

de uma via (ANOVA), seguida do teste post hoc de Bonferroni de comparações múltiplas, 

para comparar variáveis independentes (idade, quantidade de horas diárias praticadas com 

instrumentos musicais no último ano, desvio absoluto médio e desempenho). O teste F de 

Welch foi utilizado quando a homogeneidade de variância foi violada. Em algumas 

comparações, o tamanho do efeito foi calculado usando o método Δ de Glass. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão, e um valor de p menor do que 0,05 foi 

considerado de significância estatística em todas as comparações feitas. 

Resultados 

Prevalência da Ouvido Absoluto 

O teste de nomeação de alturas revelou que o desempenho variou significativamente 

na população investigada (Figura 1). Também reiterou que o desempenho da população é um 

continuum em vez de uma habilidade bimodal discreta (Figura 1a). Isso ressalta o desafio de 

determinar qual é o limiar para classificar um participante como possuidor do OA, o que, por 

sua vez, influencia a prevalência da habilidade. Usando o limiar de 85% de respostas corretas 

(Deutsch et al., 2006), observamos uma prevalência de 4% (grupo cOA). Os critérios 

inclusivos (iOA), baseados em uma distribuição binomial, nos mostraram uma prevalência de 

14% (Figura 6b). Juntos, os grupos cOA e iOA somaram 18% dos participantes (35 de 200 

indivíduos), enquanto os outros (não-OA; nOA) se comportaram de forma semelhante ao 

acaso. A prevalência do OA usando o questionário autoavaliativo retornou valores 

semelhantes (3,5%) ao grupo cOA, mas curiosamente os participantes que relataram ter a 

habilidade não eram os mesmos que superaram o limiar (conservador e inclusivo) na 
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identificação de tom (Tabela 1). As taxas falso-positivas e falso-negativas foram 2,5% (4/162) 

e 90% (29/32), respectivamente, ao considerar o questionário autoavaliativo como condição 

preditiva. É importante notar que a maioria dos indivíduos falso-negativos pertence ao grupo 

iOA (24/29). Não foram observadas diferenças significativas na prevalência do OA entre os 

participantes do sexo masculino e feminino (Masculino: 19% e Feminino: 15%, p> 0,05, teste 

qui-quadrado), idade no momento do teste (em anos; nOA 26 ± 9, iOA: 22 ± 6 e cOA: 24 ± 7, 

F [2,197] = 2,79, p> 0,05, ANOVA uma via) e a quantidade de horas diárias praticadas com 

instrumentos musicais no último ano (em horas, nOA: 2,5 ± 1,7, iOA: 2,9 ± 1,5 e cOA: 2,8 ± 

2,3; F [2,197] = 0,64, p> 0,05, ANOVA uma via). 
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Tabela 1 | Tabela de contingência do resultado autoavaliativo para OA versus grupo de 

indivíduos segundo o teste de psicofísica. 

OA autoavaliativo Sim  Não  NR  Total  

Teste de psicofísica         

Sim 3  29  3  35  

Não 4  158  3  165  

TOTAL 7  187  6  200  

 NR: Não respondeu;  Sim: iOA + cOA. 

 

Para determinar se o grupo iOA constituiu uma população diferente do grupo nOA, 

comparamos o desvio absoluto médio entre os grupos. Os valores do desvio absoluto médio 

menor e maior foram observados para os grupos cOA e nOA, respectivamente, enquanto que 

o grupo iOA apresentou valores intermediários (F [2,18.53] = 1047,30, p <0,001; F de Welch; 

Tamanho do efeito Glass iOA = 2,03, e entre iOA e nOA = 5,28, Figura 6c). No entanto, isso 

não foi surpreendente, pois o desvio absoluto médio e a porcentagem de respostas corretas - a 

variável que usamos para classificar os grupos - estão fortemente correlacionados (R2 = 0,90, 

p <0,001 - Figura 6d). Para entender melhor a distribuição do desvio absoluto médio em nossa 

população, simulamos os valores dos desvios médios absolutos (usando distribuições 

uniformes) para cada possível valor de desempenho (200 iterações por pontuação). A área 

cinza-sombreada na Figura 6d mostra os dados simulados e como a nossa amostra se dispersa 

levemente para fora da simulação. Essa observação sugere que, à medida que o desempenho 

aumenta, a distância entre a resposta e o estímulo diminui mais rapidamente. Para testar se as 

distâncias das respostas aos estímulos eram de fato menores no grupo iOA em comparação 

com o grupo nOA, recalculamos os desvios médios absolutos excluindo as respostas corretas 

(isto é, desvio absoluto = 0, Figura 6e). Essa abordagem permitiu a demonstração de que os 

indivíduos do grupo iOA realmente diferem-se do grupo nOA, uma vez que o primeiro 

respondeu mais próximo da altura correta mesmo quando fizeram escolhas erradas (F 
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[2,13.24] = 37,58; p <0,05; teste de F de Welch; Entre cOA e iOA = 0,55, e entre iOA e nOA 

= 3,46). Finalmente, testamos a consistência das respostas para os grupos OA correlacionando 

os desvios médios absolutos no primeiro e segundo blocos de estímulos (Figura 6f). 

Observamos uma correlação positiva entre os blocos (R2 = 0,69, p <0,001, teste de Pearson), 

embora a maioria dos sujeitos (principalmente do grupo cOA) melhorou seu desempenho 

durante o teste, como revelado por uma distribuição assimétrica dos pontos acima e abaixo da 

linha diagonal (que representa o desempenho igual entre blocos) (Figura 6f). 

 

Figura 1. Quantificação do OA na nossa população demonstra que o desempenho da população é um 

continuum em vez de uma capacidade "tudo ou nada". (a) A performance classificada (cada barra 

representa um sujeito) mostra que os sujeitos com baixo desempenho identificam as notas das teclas 
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brancas com mais precisão do que as notas de teclas pretas. A direita do gráfico mostra a 

representação dos limiares conservador (cOA) e inclusivo (iOA) utilizados para separar a população. 

Os histogramas dentro do gráfico representam a distribuição das distâncias entre as respostas dadas e 

os estímulos apresentados. (b) A chance de nomear corretamente a altura foi calculada usando uma 

distribuição binomial (linha contínua). O histograma representa a distribuição de desempenho 

observada. A linha tracejada representa o intervalo de confiança de 99% para classificar as 

performances além da chance (35 indivíduos, 18%, estavam acima do limiar). (c) Desvio absoluto 

médio (DAM, em semitons) para cada um dos três grupos. (d) Gráfico de dispersão mostrando a 

correlação entre a porcentagem de respostas corretas e o desvio absoluto médio. Observe que os dados 

observados não se encaixam na área sombreada (dados simulados), principalmente para o grupo iOA. 

(e) Desvio absoluto médio de respostas incorretas. Note que o grupo iOA respondeu mais próximo da 

altura correta do que o grupo nOA. (F) As respostas consistentes de iOA e cOA foram verificadas 

correlacionando o desvio absoluto médio entre o primeiro e o segundo blocos de 36 ensaios.  p 

<0,05, teste t. 

Contribuição do tipo de nota musical para a performance 

O desempenho para notas ditas naturais (notas de teclas brancas) e com sustenidos ou 

bemóis (notas de teclas pretas) variou em nossa população, principalmente no grupo iOA 

(Figura 2a). Curiosamente, o grupo nOA, cujo desempenho estava abaixo do acaso, obteve 

claramente mais acertos para notas de teclas brancas do que para notas de teclas pretas (Figura 

2b; t (164) = 16,45, p <0,001, teste-t pareado; Figura 2b; Qui-quadrado para respostas 

observadas VS esperadas: χ² (1,11752) = 3216, p <0,001). Um desempenho semelhante entre 

os tipos de notas brancas e pretas também foi observado no grupo iOA (t (26) = 7,30, p 

<0,001, teste-t pareado, Figura 2c, qui-quadrado para respostas observadas VS esperadas: χ² 

(1,1942) = 160, p < 0,001). No entanto, não foi observada diferença entre as notas de teclas 

brancas e as de teclas pretas no grupo cOA. 
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Figura 2. Diferenças entre notas das teclas brancas e pretas. Os participantes dos grupos nOA e iOA 

identificaram notas de teclas brancas melhor do que notas de teclas pretas. (a) Desempenho de cada 

altura para cada grupo de participantes. Os desempenhos para notas de teclas pretas (sustenidos ou 

bemóis) estão representados com fundo cinza. (b) A média das respostas corretas de acordo com a 

classe da nota (isto é, notas de teclas brancas e de teclas pretas). Nos grupos nOA e iOA, o 

desempenho para as notas de teclas brancas foi maior do que para notas de teclas pretas  p <0,001, 

teste-t pareado. (c) respostas de notas de teclas brancas e de teclas pretas, independentemente de serem 

corretas ou incorretas. As linhas tracejadas representam a quantidade de respostas esperadas de notas 

de teclas brancas e de teclas pretas.  p <0,001, teste qui-quadrado. 

Início do treinamento musical e educação musical formal 

Para investigar a relação entre OA e o início do treinamento musical, conforme 

relatado anteriormente na literatura, dividimos os participantes em faixas de idade de início 
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(em anos), tanto do treinamento informal (<7: N = 19, 8-11: N = 46, 12-15: N = 98, 16-19: N 

= 28, 20-23: N = 4) quanto para a educação musical formal (<7: N = 4,8-11: N = 27,12-15: N 

= 58, 16-19: N = 60, 20-23: N = 22). Observamos uma maior prevalência de OA em músicos 

que iniciaram sua prática musical no início da vida (Figura 3). Isso foi verdadeiro quando se 

considerou o início da prática musical (Figura 3a) e a educação musical formal (Figura 3b). 

Enquanto o último provavelmente envolve aulas de teoria musical e algum tipo de 

metodologia organizada (não investigada aqui), o primeiro lida com o aprendizado informal e 

provavelmente uma maneira de aprender música “tocando de ouvido”.  

 

Figura 3. O Ouvido Absoluto foi mais prevalente em indivíduos que começaram o treinamento 

musical mais cedo. Porcentagens de indivíduos com OA de acordo com a idade de início (em anos) da 

prática musical, e idade de início (em anos) da educação musical formal. As linhas contínuas 

representam os sujeitos do grupo cOA e as linhas tracejadas representam os sujeitos do grupo iOA. 

Tipo de instrumento 

Como anteriormente foi sugerido que as aulas iniciais ao piano poderiam aumentar a 

prevalência de OA (Miyazaki, 1989), comparamos o desempenho (Figura 4a) e o desvio 
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absoluto médio (Figura 4b) de acordo com a modalidade do instrumento do aluno. A ANOVA 

de uma via não apresentou diferenças em nenhum dos dois parâmetros (desempenho: F 

[5,194] = 1,2; p = 0,33; desvio absoluto médio: F [5,194] = 1,6; p = 0,16). 

 

 

Figura 29. O desempenho na identificação de alturas não depende do instrumento tocado pelos 

sujeitos. (a) Desempenho e (b) Desvio absoluto médio. Box plot da distribuição das performances 

representado pela mediana (linha horizontal), o intervalo interquartil (altura da caixa) e os outliers 

(cruzes cinzas). Os pontos pretos representam a média. Cor: cordas, Tec: teclados, Sop: sopros, Perc: 

percussões, Voz: voz, e Mult: multi-instrumentistas. 

Aumento da prevalência do OA em músicos com alta proficiência 

Para examinarmos se a proficiência musical influencia a prevalência do OA, 

realizamos a mesma experiência em uma subpopulação do conservatório de música. Este 

segundo experimento incluiu músicos que foram selecionados para fazer parte da orquestra 

sinfônica (ver Métodos). Os mesmos limiares utilizados para separar os alunos regulares 

foram aplicados aqui. Observamos maior prevalência de OA no grupo de alta proficiência 

(cOA = 7%, iOA = 40%) em comparação ao grupo de proficiência média (cOA = 4%, iOA = 

14%, Figura 5a). No entanto, ambos os grupos de estudantes de música não diferiram em sua 
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história musical ou prática diária recente, como mostrado pelo início da prática musical (t (47) 

= 0,29, p = 0,77, teste-t), o início da instrução formal (T (47) = 0,09, p = 0,92, t-teste) e o 

número de horas em sua prática diária no último ano (t (47) = 0,82, p = 0,41, teste t) (Figura 

5b). Excluindo as respostas corretas (isto é, desvio absoluto = 0), os alunos do grupo de alta 

proficiência responderam mais perto das respostas corretas do que o grupo de proficiência 

média, como revelado pelo menor desvio absoluto médio do grupo de alta proficiência (t (45) 

= 2,02, p <0,05, teste t, Figura 5c). O tamanho do efeito foi estimado em 0,5 (método Δ de 

Glass). 

 

Figura 5. Os músicos da orquestra apresentaram maior prevalência de OA e melhor desempenho na 

tarefa de nomeação de alturas. (a) A prevalência de OA foi maior nos participantes de orquestra 

(maior proficiência) em relação aos alunos regulares (proficiência média) de um conservatório de 

música, independentemente do limite usado para identificar OA (ou seja, iOA ou cOA). (b) O início 

da prática musical e o início da educação formal não diferiram entre as duas populações, como a 

média informada de horas de estudo por dia no último ano. (c) Desvio absoluto médio de respostas 

corretas entre proficiência média e o grupo de alta proficiência.  p <0,05. 
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Discussão 

No presente estudo, apresentamos a primeira investigação quantitativa do OA na 

América Latina, utilizando métodos psicofísicos tradicionais. Trabalhos prévios, que 

empregaram questionários autoavaliativos, descreveram uma prevalência de 5% entre os 

estudantes de conservatórios brasileiros (Germano et al., 2011, 2013). Essa prevalência é 

semelhante à descrita aqui, com questionário autoavaliativo que também utilizamos (3,5%, 

Tabela 1). No entanto, alguns indivíduos que relataram possuírem OA não atingiram o limiar 

de performance no teste de nomeação de alturas (4 de 7). Relatos anedóticos sugerem que os 

músicos cobiçam ter OA, embora as razões para tal aspiração sejam indefinidas. O OA tem 

sido associado tanto com melhor capacidade de transcrição musical (Dooley & Deutsch, 

2010) quanto com o prejuízo no reconhecimento de intervalos (Miyazaki, 1995). Uma 

possível vontade de possuir OA pode ter um impacto importante nas conclusões derivadas de 

estudos que utilizam exclusivamente questionários autoavaliativos (Gregersen et al., 2001). 

Aqui, os participantes sabiam que iriam participar de um teste de nomeação de alturas 

imediatamente após responderem o questionário, o que pode ter atenuado a taxa de falso-

positivo e aumentar a taxa de falsos-negativos. Neste estudo, verificamos que as estimativas 

baseadas em questionários autoavaliativos e na avaliação dos testes de identificação de alturas 

podem diferir significativamente, o que torna necessário o uso de testes psicofísicos 

padronizados, conforme sugerido anteriormente (Bermudez & Zatorre, 2009). 

Poucos trabalhos têm relatado a distribuição do desempenho da população estudada 

em testes de nomeação de alturas (Athos et al., 2007; Bermudez & Zatorre, 2009; Miyazaki et 

al., 2012). Naquelas que o fazem, é aparente que o desempenho na população é na verdade 

um continuum em vez de um atributo bimodal discreto, embora possa haver uma tendência 

para a formação de aglomerados nas extremidades dependendo do método aplicado. Por 

exemplo, usando um teste implementado na internet Athos et al. (2007) encontraram uma 
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distribuição com tendência bimodal; entretanto, a falta de supervisão durante o teste pode ser 

crucial, pois não há garantia de que os participantes não adotaram qualquer referência antes de 

cada bloco de estímulo. Isso permitiria o uso de outras habilidades, como o ouvido relativo, 

ou mesmo o uso de um instrumento que pode dar algum feedback para o participante, o que 

aumentaria o desempenho dos participantes, especialmente aqueles com desempenhos 

intermediários. Outro fator que pode influenciar o desempenho dos participantes é a maneira 

como eles são recrutados, como discutido anteriormente por Bermudez e Zatorre (2009). 

Nesse sentido, utilizamos um método de amostragem que não permite a autosseleção e que, 

apesar de aplicado em grupos, ocorreu sob a supervisão de experimentadores, garantindo que 

não havia referência externa disponível para os participantes - condição indispensável para 

medir o OA. 

Um aspecto-chave quando se investiga a prevalência de OA são os critérios de 

inclusão e o limiar utilizado para determinar se o participante tem a habilidade. Na maioria 

dos estudos, utiliza-se apenas uma porcentagem de respostas corretas num dado número de 

ensaios, combinado com um limiar arbitrário para identificar os possuidores de OA (Deutsch 

et al., 2006). Estudos conservadores definem um limiar de 85% a 100% das respostas corretas 

(Deutsch et al., 2009, 2006; Miyazaki, 1989, 1990), enquanto abordagens mais inclusivas 

usam limiares menores. Por exemplo, alguns autores considerariam que o indivíduo possui 

OA quando o desempenho dele é simplesmente acima do acaso (Oechslin et al., 2010). Como 

esperado, esta abordagem produz um maior número de indivíduos com OA. Além disso, 

alguns estudos permitem uma distância de um ou mesmo dois semitons da altura apresentada 

como uma resposta correta (Keenan et al., 2001; Loui et al., 2011). Tais abordagens aglutinam 

vários níveis de OA, o que diminui a possibilidade de identificar e distinguir diferentes tipos 

de OA. No presente trabalho, aplicamos um teste validado de identificação de alturas 

(Deutsch et al., 2006) na sala de aula do conservatório de música e observamos uma 
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prevalência de 4% (limiar conservador) ou 18% (limiares conservador e inclusivo somados) 

(Figura 6a, b). Esses valores estão de acordo com achados prévios em populações de 

conservatórios de música ocidentais (Baharloo et al., 1998; Deutsch et al., 2006; Miyazaki et 

al., 2012). Juntos, esses resultados demonstram que o OA não é tão raro quanto se acreditava 

(Bachem, 1955; Takeuchi & Hulse, 1993), quando se considera uma população de estudantes 

de música. 

Para investigar se o grupo iOA é de fato composto por indivíduos com, analisamos o 

desvio absoluto médio de respostas incorretas (Figura 5e) e revelou que o grupo iOA é mais 

preciso em suas respostas do que o grupo nOA (que respondeu como esperado por acaso). 

Este resultado, juntamente com o método estatístico utilizado aqui para a detecção do OA, 

reforça a ideia de que, apesar de não apresentar alto desempenho na tarefa de nomeação de 

alturas, o grupo iOA tem alguma capacidade de percepção absoluta de alturas. 

Efeito do rótulo e do tipo da nota musical na performance 

A maioria dos estudos que abordaram o desempenho de acordo com tipo da nota 

musical (teclas brancas VS teclas pretas) foi feita apenas em pessoas com OA, embora a 

classificação do sujeito e seus níveis de desempenho variem significativamente entre os 

estudos. De qualquer forma, todos os estudos revisitados aqui observaram que as notas 

correspondentes as teclas brancas do piano eram identificadas de forma mais precisa e rápida 

do que as notas de teclas pretas (Athos et al., 2007; Bermudez & Zatorre, 2009; Miyazaki, 

1988, 1989; Takeuchi & Hulse, 1991). Em nosso estudo, não houve diferença significativa 

quanto ao desempenho das notas de teclas brancas versus notas de teclas pretas no grupo 

cOA; entretanto, observamos uma clara preferência para teclas brancas nos grupos iOA e 

nOA (Figura 7). Embora as razões para a preferência para o tipo da nota musical no grupo 

iOA possam ser especuladas, seria difícil estender essa explicação para o grupo nOA, cujo 
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desempenho estava abaixo do acaso. Acreditamos que a preferência para alturas de notas 

brancas pode ser explicada por vários fatores. Um deles é o efeito conhecido como “atração 

perceptual” (tradução livre do inglês, perceptual magnet effect) como sugerido anteriormente 

por Athos et al. (2007). A hipótese por trás desse conceito afirma que a incapacidade de 

distinguir sons semelhantes como pertencentes a diferentes categorias resultaria em nomear 

estímulos auditivos em um único rótulo prototípico. De fato, os grupos nOA e iOA eram mais 

propensos a responder uma nota branca do que uma nota preta quando comparada à proporção 

de notas brancas e pretas na escala cromática (Figura 7c). Outro fator é o curto tempo para o 

participante escolher notas sem cometer erros, o que aumenta a probabilidade de fazer 

escolhas por acaso. Além disso, a nota específica com o maior desempenho no grupo nOA foi 

o "C" (dó), que é a altura de referência para a maioria dos alunos quando começam a aprender 

a escala maior. Todos esses fatores expostos anteriormente, combinados com o fato de que o 

efeito do tipo da altura foi detectado no grupo nOA (Figura 7a), revelam que características 

não acústicas, como familiaridade com o rótulo (por exemplo, notas de referência) e 

representação simbólica da altura (por exemplo, presença ou ausência de acidentes - 

sustenidos ou bemóis), pode alterar a performance do indivíduo. Isto sugere que o caminho 

para a (genuína) capacidade do OA envolve evitar preferências culturais. 

Fatores que influenciam a habilidade do Ouvido Absoluto 

Evidências sugerem que tocar um instrumento musical específico, especialmente nos 

anos iniciais de treinamento musical, o período sensível (Deutsch et al., 2009, 2006, 2013b; 

Vitouch, 2003), pode influenciar o desenvolvimento do OA (Miyazaki & Ogawa, 2006; 

Miyazaki, 1989, 1990). Nós testamos essa hipótese em nosso trabalho, mas não encontramos 

nenhum resultado significativo quando medimos o desempenho dos voluntários no teste de 

nomeação de alturas em relação à modalidade do instrumento (Figura 9). Sugere-se que o 
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período sensível estende-se dos 3 aos 7 anos de idade (Baharloo et al., 1998; Deutsch et al., 

2009; Takeuchi & Hulse, 1993), e no presente trabalho, observamos que quanto mais cedo a 

músico começou a praticar música, maior foi a prevalência do OA (Figura 8). No entanto, a 

idade de início encontrada no nosso trabalho é duas vezes a descrita em publicações anteriores 

(Deutsch et al., 2013; Miyazaki et al., 2012). Uma possível explicação para essa discrepância 

pode estar relacionada às diferenças culturais, pois os músicos brasileiros muitas vezes 

começam a aprender e praticar música tocando "de ouvido" com amigos e/ou família, em vez 

de ter uma instrução formal em uma escola de música. Curiosamente, a prevalência do OA 

aumentou significativamente quando se considerou o início da educação musical formal 

(Figura 8b). Finalmente, evidências intrigantes sugerem que o treinamento inicial pode não 

ser nem necessário, nem suficiente, para a plena expressão do OA (Brown et al., 2003). 

Considerando a idade de início do treinamento musical maior em nossa amostra de 

músicos com OA (em comparação a relatos anteriores), é possível se perguntar se a 

neurobiologia do OA relatada aqui é qualitativamente diferente do OA desenvolvido durante 

o período sensível. Alguns estudos propuseram a existência de diferentes estratégias para a 

percepção absoluta de alturas, denominadas “pseudo Ouvido Absoluto” e “quase Ouvido 

Absoluto” (Bachem, 1937; pare revisão, consultar Levitin & Rodgers, 2005). Nesses casos, a 

vinculação entre a memória tonal e a atribuição de um rótulo para essa memória seria menos 

automatizada e cognitivamente mais exigente do que nos indivíduos que adquiriram a 

habilidade no início da vida. Estudos futuros são necessários para determinar se existem 

diferentes estratégias que levem à percepção absoluta de alturas. Uma possibilidade para 

investigar as diferentes formas de expressão do OA poderia ser tentar categorizar o 

desempenho dos participantes usando formas variadas de estímulos (por exemplo, sons 

musicais e não musicais com diferentes estatísticas espectrais), medindo o maior número 
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possível de marcadores fisiológicos, tais como o tempo de reação, a frequência cardíaca, a 

condutância da pele, EMG e EEG (Itoh et al., 2005).  

A linguagem também sido destacada por influenciar tanto as habilidades musicais 

(Elmer et al., 2013, 2014) quanto o desenvolvimento e expressão do OA (Deutsch, 2013; 

Rakowski & Miyazaki, 2007). Foi sugerido que a experiência linguística no início da vida 

pode alterar a percepção fonética (Kuhl et al., 1992), e essa influência ambiental poderia 

facilitar o desenvolvimento do OA (Deutsch et al., 2004). Supõe-se geralmente que a 

compreensão da língua portuguesa não depende da interpretação tonal (Marques et al., 2007), 

apesar de encontrarmos diferentes acentos regionais, que podem variar significativamente 

para produzir uma fala melódica rica (Fernandes, 2007).  Além disso, a prosódia pode 

desempenhar um papel importante na comunicação social adicionando camadas complexas de 

interpretação à conversa diária; no entanto, a prosódia não define o significado de uma 

palavra quando isolada, como acontece com as línguas tonais (Yip, 2002). Portanto, 

acreditamos que o sotaque melodioso da língua brasileira (português do Brasil) não contribui 

para a prevalência do OA entre os músicos brasileiros. Nesse sentido, sabe-se que a 

prevalência do OA é maior na China - um país de língua tonal - em comparação com os 

conservatórios dos Estados Unidos (Deutsch et al., 2006). Esse resultado foi mais tarde 

confirmado por outro estudo que observou uma maior prevalência de OA apenas entre os 

alunos que falam uma língua tonal fluente em uma escola de música nos Estados Unidos 

(Deutsch et al., 2009). Essas observações estão de acordo com uma pesquisa anterior, não 

controlada e baseada em questionário, que encontrou alta prevalência de OA entre os 

estudantes asiáticos (Gregersen et al., 1999). No entanto, outro experimento em grande escala, 

com metodologia semelhante à nossa, comparou a prevalência em escolas de música no Japão 

e na Polônia, e encontrou uma maior prevalência em estudantes japoneses que não falam uma 

língua tonal (Miyazaki et al., 2012). Os autores argumentam que as metodologias de 
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aprendizagem podem explicar melhor as diferenças na prevalência do OA, o que ressalta o 

papel da proficiência musical na expressão do OA.  

A influência da proficiência musical 

A musicalidade pode ser difícil de definir (Sloboda, 2008), apesar das tentativas 

genuínas de criar uma estrutura capaz de medi-la (Levitin, 2012; Seashore, 1915). Os testes de 

avaliação musical avaliam os componentes da proficiência musical no mundo real e, 

consequentemente, os escores podem ser altamente dependentes do desempenho em 

características específicas, como percepção (tempo e melodia) ou integração sensório-motora 

(leitura à primeira vista). Assim, esses testes não oferecem a oportunidade para que os 

músicos exibam sua proficiência como um todo e, portanto, aspectos importantes da 

musicalidade são negligenciados, como por exemplo, a criatividade, a expressão ou a 

comunicação emocional (Levitin, 2012). No presente estudo, para investigar a relação entre 

proficiência e habilidade do OA, comparamos duas populações de músicos da mesma escola: 

os alunos regulares e os selecionados para participar da Orquestra Sinfônica da Escola de 

Música. Como mencionado anteriormente, esses alunos formam um grupo especial de 

músicos que são selecionados por uma difícil seleção, na qual são avaliados vários aspectos 

relacionados à proficiência musical, como execução, interpretação, técnica e leitura à primeira 

vista. 

No grupo de orquestra, observamos que a prevalência do OA foi maior (cOA = 6,7%, 

iOA = 40%) do que no grupo de proficiência média (cOA = 4%, iOA = 13,5%) (Figura 10a). 

Este resultado sugere que a proficiência musical está associada ao aumento do desempenho 

em um teste nomeação de alturas. No entanto, esse resultado não é explicado nem pelo início 

do treinamento musical, nem pela educação musical formal, nem pelo quanto os participantes 

praticam música diariamente. Além disso, não é possível afirmar a relação de causalidade 
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entre a proficiência e a prevalência do OA. Da mesma forma que o treinamento intenso 

poderia levar ao maior desempenho na nomeação de alturas, os possuidores do OA poderiam 

se tornar músicos de alta proficiência com maior facilidade. Mais estudos são necessários para 

desvendar se a proficiência musical leva ao OA, ou o OA leva à maior proficiência, ou ambos 

os fenômenos são consequências de uma causa comum. Vários estudos mostraram correlações 

entre proficiência musical e outras habilidades complexas, como a percepção da fala 

(Christiner e Reiterer, 2013; Schön & François, 2011) e performance matemática 

(Schmithorst & Holland, 2004). Curiosamente, em todos esses estudos, as correlações estão 

associadas à memória operacional aumentada. Não surpreende que haja evidências de que o 

OA esteja associado à aumentada capacidade no teste de spam de dígitos auditivos, isto é, a 

capacidade de memorizar e recordar uma sequência específica de números (Deutsch & 

Dooley, 2013). Desta forma, foi demonstrado recentemente que indivíduos com alta 

capacidade de memória operacional são melhores em aprender/melhorar a discriminação de 

alturas em categorias (Van Hedger et al., 2015). É possível que uma capacidade aumentada de 

memória operacional seja o elo comum entre habilidades musicais e outras habilidades não 

musicais, da mesma forma que a prevalência do OA e a maior proficiência musical parecem 

estar conectadas. Ainda assim, são necessários mais estudos para desvendar a participação da 

proficiência em música e o aumento da capacidade de memória operacional no 

desenvolvimento do OA. 

Conclusão  

Utilizando uma combinação de questionário autoavaliativo e uma tarefa de nomeação 

de alturas, foi possível quantificar a prevalência de OA em uma população de músicos 

brasileiros pela primeira vez. Além disso, demonstramos uma preferência de teclas brancas 

sobre as notas de teclas pretas em indivíduos sem a habilidade do OA, o que sugere que essa 
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preferência não está relacionada exclusivamente às propriedades acústicas do tom. Além 

disso, apesar de nossos voluntários terem iniciado a prática musical mais tarde do que o 

encontrado em estudos anteriores, foi possível confirmar que há uma relação entre a 

prevalência de OA e a idade de início da prática musical. Isso sugere que a interação entre 

plasticidade e treinamento é mais complicada do que a simples abertura e fechamento da 

janela do período sensível. Assim, especulamos que provavelmente há muitas maneiras 

diferentes de alcançar algum grau de habilidade de ouvido absoluto. Ainda, usando um 

método mais natural de medir a proficiência musical (admissão em uma orquestra sinfônica 

fina em vez dos protocolos quantitativos padrão) e um teste de identificação de alturas, 

identificamos uma associação entre proficiência musical e OA. No entanto, estudos adicionais 

são necessários para desvendar o papel das diferentes variáveis que podem contribuir para 

essa correlação, como a memória operacional. 

 

 

 


