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RESUMO 

BERNAL, Sarah Carolina. Comparações entre o desempenho auditivo de 
usuários de implante coclear unilateral e bilateral. 2020. Dissertação. Programa 
de pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

 

INTRODUÇÃO: A adaptação com Implante Coclear (IC) unilateral é a mais 

acessível financeiramente, porém pesquisas indicam que seus usuários 
apresentam um baixo índice de reconhecimento de fala e dificuldades de 
localização sonora em locais ruidosos. O IC bilateral promove melhores resultados 
de percepção de fala e localização do som, entretanto possui alto custo financeiro 
e maiores riscos, sendo questionável a magnitude de seus benefícios. São 
necessários estudos que comparem as duas adaptações em condições 
desafiadoras de teste, que se aproximem da vida diária. OBJETIVOS: Avaliar o 
desempenho de adultos usuários de IC unilateral e bilateral quanto à percepção de 
fala em dois ângulos azimutais, no silêncio e com ruído competitivo ipsi e 
contrateral; avaliar a habilidade de localização do som em quatro ângulos azimutais 
e avaliar a autopercepção dos sujeitos acerca das dificuldades com o IC e da 
habilidade de localização sonora no dia a dia. METODOLOGIA: Participam 60 
indivíduos, de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos, sendo: GU – IC unilateral (n=20), 
GBIL – IC bilateral (n=20), GC – controle (n=20). A percepção de fala foi avaliada 
por meio do Índice Percentual de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (IPRSR), 
a 65 dB, em campo livre, em dois ângulos azimutais (0º e 180º), no silêncio e com 
ruído competitivo de espectro de fala, emitido ipsi e contralateralmente. A 
localização sonora foi avaliada por dois estímulos sonoros: tom warble e estímulo 
de fala (sílaba /ba/), na frequência de 1000 Hz, a 65 dB, em campo livre, em quatro 
ângulos azimutais (0º, 90º, 180º, -90º). A autopercepção foi avaliada por meio dos 
questionários APHAB (Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit) e Questionário de 
Habilidade Auditiva da Localização Sonora, respondidos na condição de uso do IC. 
RESULTADOS: Houve diferença entre GUxGBIL na localização sonora, APHAB, 
Questionário de Habilidade Auditiva de localização sonora e IPRSR em todas as 
condições, exceto S/R 0dB; CONCLUSÃO: GBIL foi o que mais se aproximou de 
GC. A implantação bilateral teve um desempenho superior à unilateral.  

 

 
Palavras-chave: Implante Coclear; Audiologia; Correção de Deficiência Auditiva; 
Percepção de Fala; Inquéritos e Questionários.  
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ABSTRACT 

 
BERNAL, Sarah Carolina. Hearing performance comparison between unilateral 
and bilateral cochlear implant users. 2019. Master thesis. Postgraduate program 
of rehabilitation and functional performance, RIBEIRÃO PRETO MEDICAL 
SCHOOL, UNIVERSITY OF SÃO PAULO. 
 
INTRODUCTION: Unilateral cochlear implant (CI) is more affordable, but presents 
low speech recognition and sound localization in noisy environments; on the other 
hand, bilateral CI demonstrates better results in speech perception and sound 
localization, but has higher cost and higher risks, making its benefits questionable. 
New studies are needed to compare both options in challenging conditions. 
OBJECTIVES: To evaluate adult users of unilateral and bilateral CI on speech 
perception in two azimuthal angles, in quiet and in ipsi and contralateral noise; to 
evaluate sound localization ability in four angles; to evaluate self-perception of 
difficulties with the CI and the ability to locate sounds on a daily basis. 
METHODOLOGY: The study included 60 subjects of both sexes, between 18 and 
59 years, divided into 3 groups: GU – unilateral CI (n=20), GBIL – bilateral CI (n=20), 
GC – control (n=20). Speech perception was assessed through a sentence 
recognition test, at 65 dB, in quiet and in noise (Speech Shaped Noise), S/N ratio of 
+5 dB and 0 dB. Sound localization was evaluated with two stimuli: a warble tone 
and the /ba/ syllable at 65 dB and 1500 Hz in four azimuthal angles. Self-perception 
was assessed through the APHAB questionnaire, only in the condition "with CI", as 
well as the Sound Localization Ability Questionnaire. RESULTS: There was 
difference between GUxGBIL in sound localization, APHAB, Localization Ability 
Questionnaire and IPRSR for all conditions, but S/N 0 dB. CONCLUSION: GBIL is 
the closest group to GC. Bilateral implantation showed higher performance 
compared to unilateral implantation. 
 
 
  
Keywords: Cochlear Implantation; Correction of Hearing Impairment; Sound 
Localization; Speech Perception; Surveys and Questionnaires. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

 

 A criação do Implante Coclear (IC), na década de 60, possibilitou que 

indivíduos com perda auditiva sensorioneural de grau severo a profundo tenham 

sua percepção do som otimizada, com grandes chances de atingirem um ganho de 

qualidade de vida, o que representa um marco para a (re)habilitação auditiva 

(Crowson et al., 2017; Morettin et al., 2013). Os avanços dessa tecnologia permitem 

que ocorra a estimulação direta do nervo auditivo por eletrodos que transformam o 

som em impulso elétrico. Os componentes externos do IC (microfone, processador 

de fala e antena transmissora) recebem os sinais acústicos, os processam e 

codificam para então transmiti-los aos componentes internos (receptor, gerador de 

estímulo e decodificador de sinal), que enviam os sinais decodificados para um feixe 

de eletrodos inseridos na cóclea (Faulkner; Pisoni, 2013). No Brasil, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) passou a conceder este tipo de dispositivo a partir do ano 

de 1999, por meio de serviços credenciados e segundo critérios pré-estabelecidos 

(Brasil, 1999), permitindo a implantação unilateral apenas.  

 

 Atualmente existem diferentes possibilidades de adaptações para o IC, como 

a unilateral (um dispositivo apenas), comumente adaptada com um Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual (AASI) contralateral - nesta situação denominada 

adaptação bimodal, e a bilateral, com dois dispositivos de IC, um para cada orelha, 

podendo ser implantados simultaneamente, em um único momento cirúrgico, ou de 

modo sequencial, com intervalo de tempo entre a implantação de uma orelha e 

outra. Kraaijenga et al. (2019) reuniram evidências de que a implantação simultânea 

pode trazer mais benefícios do que a sequencial, porém mais estudos são 

necessários para analisar a influência do tempo entre as implantações no 

desempenho auditivo. A implantação bilateral sequencial ainda pode ser 

considerada tardia, que é quando há um intervalo superior a dois anos entre cada 

cirurgia. Em 2014, a implantação bilateral teve sua regularização pelo SUS (Brasil, 

2014). Comparações entre as adaptações têm emergido, questionando tanto o 

custo-benefício, quanto a efetividade de cada (Bond et al., 2009; Crowson et al., 

2017). A adaptação unilateral tem se tornado financeiramente mais acessível e 
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permite a preservação da orelha contralateral para tecnologias futuras, porém 

demonstra baixo reconhecimento de fala e localização do som em locais ruidosos 

(Ghiselli et al., 2016; Nascimento, Bevilacqua, 2005). Por outro lado, a implantação 

bilateral atinge melhores resultados de percepção de fala e localização do som, 

devido aos fenômenos de somação binaural, “squelch” e efeito sombra da cabeça, 

por meio das diferenças de tempo e de intensidade interaurais, entretanto possui 

alto custo e maiores riscos, em razão de serem dois aparelhos e dois procedimentos 

cirúrgicos (Avan et al., 2015; Hyppolito, Bento, 2012).   

 

 Dentre os benefícios advindos do uso do IC, o desenvolvimento das 

habilidades auditivas e, consequentemente, o acesso à linguagem oral (recepção e 

expressão), podem promover uma maior inserção do indivíduo nas atividades 

sociais e uma crescente autoconfiança (Moberly et al., 2017; Morettin et al., 2013).    

 

 A localização sonora, uma das habilidades auditivas desenvolvidas, permite 

a orientação e a identificação de fontes sonoras pelo indivíduo, sendo fundamental 

para o desempenho auditivo como um todo e essencial para calcular distâncias e 

direções, prevenir acidentes, além de proporcionar uma melhor sensação de 

equilíbrio (Dunn et al., 2012; Rodrigues et al., 2010). Em usuários de IC, a 

localização dos sons tem se mostrado mais importante ainda, já que outras pistas 

de identificação da fonte sonora, como o pitch, estão reduzidas (Kerber, Seeber, 

2012). Estudos mostram que há uma relação direta entre a inteligibilidade de fala 

no ruído e a habilidade de localização sonora, sendo a localização capaz de nos 

informar sobre como o indivíduo age em situações de escuta diária, onde o ruído se 

faz presente constantemente (Dietz, Mcalpine, 2015; Jacob et al., 2011). Segundo 

Pastore et al. (2018), A localização sonora pode ser avaliada em diferentes direções 

e com diferentes fontes sonoras como estímulo, sendo comum em usuários de IC a 

confusão entre ângulos e a movimentos da cabeça para auxílio na localização da 

fonte sonora.  

 

 

 

 

 A percepção de fala é a habilidade auditiva que mais se aproxima das 
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condições de escuta diária enfrentadas pelos indivíduos. Segundo Iorio (1996), o 

reconhecimento de fala é resultado da sensação causada pelo estímulo de fala 

somada às circunstâncias do contexto. Trata-se de uma das habilidades mais 

relevantes na avaliação do desempenho de um dispositivo eletrônico, pois traz 

informações quanto à compreensão e comunicação diária do indivíduo (Yoon et al., 

2011). Kan e Litovsky (2015) encontraram que alguns dos fatores que afetam o 

desempenho de percepção de fala de usuários de IC são a engenharia e hardware, 

a precisão cirúrgica e o tempo de privação auditiva, além de limitações devido à 

patologia no sistema auditivo. Ressalta-se que, mesmo com melhorias na 

engenharia, a etiologia individual de cada usuário pode ter um papel importante na 

maximização dos benefícios. Outro fator a ser considerado, de acordo com Gifford 

et al. (2018), é que embora o IC bilateral favoreça o desempenho de percepção de 

fala, seus usuários ainda sofrem dificuldades na presença do ruído competitivo.  

Gifford e Dorman (2019) sugerem que a tradicional avaliação clínica de percepção 

de fala a 0º não seja sensível para determinar a indicação de adaptação do IC e a 

avaliação do desempenho do paciente, sendo necessários diferentes ângulos e 

formas de avaliação.  

  

 

 Além das avaliações de percepção de fala e de localização sonora, os 

questionários de autoavaliação ganharam espaço ao se considerar o ponto de vista 

e a autopercepção do paciente usuário de IC, sendo um medidor importante de 

satisfação e qualidade de vida. Segundo McRackan et al. (2019), questionários de 

qualidade de vida de saúde geral subestimam o impacto da implantação coclear na 

vida de seus usuários, sendo fundamental o uso de questionários específicos para 

usuários de dispositivos aplicados à surdez, que mensurem de maneira específica 

as dificuldades enfrentadas por esses indivíduos.  
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1.2    Justificativa 

 

 No Brasil, ainda são escassos estudos que avaliam e comparam o 

desempenho das adaptações unilateral e bilateral, sobretudo em condições 

desafiadoras de escuta. O presente estudo buscou avaliar e comparar o 

desempenho de 40 adultos usuários de IC unilateral e IC bilateral quanto à 

percepção de fala, localização sonora e autopercepção, então comparando seus 

resultados ao de um grupo controle, composto por normo-ouvintes. Os resultados 

obtidos serão de válida contribuição para a área da reabilitação auditiva, auxiliando 

na compreensão das habilidades e dificuldades enfrentadas por cada adaptação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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 Analisar as diferenças perceptivo-auditivas em relação a diferentes 

adaptações do IC (unilateral e bilateral). 

 

2.1  Objetivos Específicos 

 

1) Avaliar a percepção de fala de indivíduos usuários de IC unilateral e 

bilateral em dois ângulos azimutais, no silêncio. 

2) Avaliar a percepção de fala de indivíduos usuários de IC unilateral e 

bilateral com ruído competitivo ipsi e contralateral. 

3) Avaliar a habilidade de localização da fonte sonora de usuários de IC 

unilateral e bilateral, em quatro ângulos azimutais. 

4) Avaliar a autopercepção do desempenho auditivo e da habilidade de 

localização sonora com o uso do IC, em situações cotidianas. 

5) Comparar os resultados dos testes entre os grupos estudados.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo (HCRP/FMRP/USP), sob o número 2.229.844 

(Anexo A). 

 Trata-se de um estudo transversal observacional, onde participaram 60 

indivíduos, de ambos os sexos, com faixa etária entre 18 e 59 anos e 11 meses, 

sendo 40 adultos usuários de IC há no mínimo doze meses, em acompanhamento 

no Programa de Saúde Auditiva do HCRP, sem comorbidades, e 20 ouvintes 

normais pareados por idade. Uma amostra de conveniência foi dividida em três 

grupos de acordo com o tipo de adaptação do IC, sendo distribuídos da seguinte 

forma: GU - 20 indivíduos usuários de IC unilateral; GBIL - 20 indivíduos usuários 

de IC bilateral e GC – 20 indivíduos com audição dentro da normalidade para fins 

de controle. 

 Os critérios de exclusão para os grupos foram: alterações neurológicas e/ou 

mentais diagnosticadas, presença de comprometimento de orelha média, rolha de 

cerume ou alterações no conduto auditivo externo, dificuldades na compreensão e 

memorização de sentenças. 

 Os sujeitos elegíveis de GU e GBIL, participantes do Programa de Saúde 

Auditiva, foram selecionados e convidados a participar da pesquisa durante o seu 

retorno de rotina ao programa. Os indivíduos com audição normal, amostra de 

conveniência, foram convidados a participar da pesquisa em seu tempo livre. Após 
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aceitação e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, deu-se início 

à coleta dos dados.  

 Inicialmente, foi realizada a caracterização demográfica dos sujeitos, por 

análise do prontuário e entrevista quando necessária a complementação dos dados. 

Em seguida, os sujeitos foram submetidos aos testes. Os usuários de IC unilateral 

foram avaliados sem qualquer uso de AASI contralateral, para avaliação isolada do 

dispositivo implantado.  

 Para a avaliação da percepção de fala, os indivíduos foram submetidos 

à pesquisa do Índice Percentual de Reconhecimento de Sentenças no Ruído 

(IPRSR), com e sem ruído competitivo ipsilateral e contralateral. Foi aplicado o teste 

Listas de Sentenças em Português (Costa, 1998), constituído por uma lista de 25 

sentenças, sete listas com dez sentenças e um ruído com espectro de fala. As 

sentenças e o ruído estão gravados em CD, em canais independentes. A aplicação 

do teste foi realizada dentro de uma cabina acusticamente tratada, em campo 

sonoro, utilizando-se um audiômetro digital de dois canais, marca Otometrics®, 

modelo MADSEN Astera, com o indivíduo posicionado sentado a 60 cm das caixas 

acústicas, dispostas a 0º/0º azimute e 0º/180º azimute, nos planos vertical e 

horizontal. As listas de sentenças foram apresentadas em seis condições: duas sem 

ruído (a 0º e 180º azimute), duas com ruído fixado na relação sinal/ruído (S/R) de 

+5 dB (a 0/0º e 0º/180º azimute) e duas com ruído na relação S/R 0 dB (0º/0º e 

0º/180º). Somente na condição silenciosa o estímulo de fala foi emitido na posição 

de 180º; nas demais condições, e fala foi mantida fixa na caixa frontal (0º azimute) 

e apenas o ruído oscilou (ora ipsilateral, ora contralateral), conforme ilustram as 

figuras 1 e 2. Foram pontuados como erro, somente a(s) palavra(s) omitida(s) ou 

repetida(s) de maneira incorreta (Costa et al., 2015). Foi garantida a total 
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compreensão dos participantes antes de iniciar-se o teste. Para garantirmos os 

parâmetros de avaliação estabelecidos no projeto em relação à apresentação do 

sinal e do ruído, bem como a relação entre eles, foram fixados a cabina e o 

equipamento com a mesma calibração (dB NA) e antes do início da coleta eram 

aferidos os valores oferecidos em campo livre, com um decibelímetro da marca 

Minipa®, modelo MSL-1352C. 

 

 

 

 

Figura 1: Disposição dos alto-falantes durante o teste de reconhecimento de sentenças,  

sendo o sinal e o ruído emitidos a 0º azimute. 

 

 

Figura 2: Disposição dos alto-falantes durante o teste de reconhecimento de sentenças, 
sendo o sinal emitido a 0º azimute e o ruído a 180º azimute. 

 

 

 Para a localização sonora, realizou-se uma tarefa de detecção de dois 

estímulos sonoros: tom warble e estímulo de fala (sílaba /ba/), na frequência de 

1500 Hz, a 65 dB NA, em campo livre, em quatro ângulos azimutais (0º, 90º, 180º, 

-90º). Com um total de cinco estímulos aleatórios para cada condição, cada alto-

falante esteve a 60 cm de distância, na altura do microfone do IC, com o sujeito 

sentado e o mesmo foi orientado a indicar verbalmente a origem do som. Foi 
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garantida a compreensão total do sujeito antes de iniciar-se a tarefa e os dados 

foram contabilizados como porcentagem (cinco acertos = 100%). Além disso, para 

melhor compreensão da percepção do indivíduo sobre sua capacidade de 

localização, foi aplicado o Questionário de Habilidade Auditiva da Localização 

Sonora, criado por Ruscetta et al. (2005) e adaptado para o português por Mondelli 

et al. (2010) (vide Anexo D), composto por 14 questões referentes à percepção da 

localização sonora em atividades do dia a dia. O questionário apresenta quatro 

opções de resposta, sendo elas: “nunca”, “às vezes”, “geralmente” e “sempre”, 

distribuídas em alternativas numeradas de 1 a 4. Cada resposta é pontuada com 

um valor de 1 a 4, sendo 1 correspondente à alternativa 1, 2 à alternativa 2, 3 à 

alternativa 3 e 4 à alternativa 4, em grau decrescente de dificuldade. Ou seja, quanto 

maior o escore total, menor é a dificuldade para localizar sons no cotidiano. A média 

de pontuação total então foi então comparada entre os grupos.  

 Para avaliar a percepção individual do desempenho auditivo com o IC, foi 

aplicado o questionário de autoavaliação Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit 

– APHAB – (Cox, Alexander, 1995), adaptado para o português por Almeida (1998), 

desenvolvido para quantificar a dificuldade causada pela perda auditiva e/ou o 

benefício trazido pelo AASI/IC. O mesmo é constituído por 24 itens divididos em 

quatro subescalas (Anexo B) que avaliam o handicap apresentado frente à: 

comunicação em ambientes favoráveis (FC), comunicação em salas reverberantes 

(RV), comunicação em lugares com níveis intensos de ruído de fundo (RF) e 

desconforto a sons ambientais (D). Cada alternativa está relacionada a uma 

porcentagem de vezes que a situação ocorre (A até G = Sempre até Nunca = 99% 

a 1%). O APHAB avalia tanto o desempenho isolado do paciente nas condições 

“Sem AASI/IC” e “Com AASI/IC”, como o benefício fornecido pela amplificação, 

calculando-se a diferença entre os dois índices. Neste estudo, foi avaliada apenas 

a condição “Com IC”.  
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 Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória dos dados, com o objetivo 

básico de sumarizar os valores, organizando e descrevendo os dados de duas 

maneiras: por meio de tabelas com medidas descritivas e por meio de gráficos. As 

variáveis contínuas foram expressas em termos de estatísticas descritivas básicas 

(média, mediana, desvio padrão e entre outras), já as variáveis categóricas estão 

expressas em termos de frequência e percentual. 

Com o intuito de comparar os grupos, usou-se o método de Análise de 

variância (ANOVA) (Montgomery, 2000). Esta metodologia baseia-se em particionar 

a variância total de uma determinada resposta (variável dependente) em duas 

partes: a primeira devida ao modelo de regressão (no caso, entre grupos) e a 

segunda devida aos resíduos (erros) (dentro dos grupos). Quanto maior for a 

primeira em relação à segunda, maior é a evidência da diferença entre as médias 

dos grupos. Esse modelo tem como pressuposto que seus resíduos tenham 

distribuição normal com média 0 e variância constante. As comparações entre os 

grupos foi obtida por meio de contrastes ortogonais ao invés de pós-teste. 

Para comparar os resultados do teste de percepção de fala utilizou-se: 

modelo de regressão linear com efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos). Os 

modelos lineares de efeitos mistos são utilizados na análise de dados em que as 

respostas estão agrupadas (medidas repetidas para um mesmo indivíduo) e a 

suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é 

adequada (Schall, 1991). Tal modelo tem como pressuposto que o resíduo obtido 

através da diferença entre os valores preditos pelo modelo e os valores observados 

tenha distribuição normal com média 0 e variância constante.  

Nestas análises considerou-se um nível de significância de 5% e os ajustes 

foram obtidos no software SAS (versão 9.2). Os gráficos foram construídos no R 

(Versão 3.1). 

 



22 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização dos sujeitos 

 

 

Para participar do estudo, foram escolhidos sujeitos acima de 18 anos de 

idade, que tiveram a ativação de seus ICs há mais de doze meses a partir da data 

da coleta de dados. No caso do GBIL, todos realizaram implantação bilateral 

sequencial, sendo consideradas as datas de ativação dos ICs implantados. Os 

dados detalhados de sexo, idade, data de implantação, intervalo entre as 

implantações, marca e modelo de IC, etiologia da perda auditiva e tempo entre as 

implantações no caso dos ICs bilaterais podem ser visualizados no Apêndice 1.  

 

Os dados extraídos foram então distribuídos e isolados na tabela 1, para a 

os valores de idade, e na tabela 2, para a divisão de sexo entre os grupos. É válido 

reforçar que os grupos foram pareados por idade e sexo. 

 

Tabela 1. Valores de média, desvio-padrão, mínimo, mediana e máximo de idade para os 

grupos estudados. 

Idade 

Grupo Média Mediana Mínimo Máximo D.P. 

GU 

GBIL 

35.75 34.00 18.00 59.00 13.19 

36.00 34.00 19.00 58.00 11.63 

GC 34.05 30.00 20.00 54.00 10.70 

 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle, D.P. = Desvio 

Padrão. 
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Tabela 2. Divisão de sexo entre os grupos. 

 

GRUPO 

Sexo 

Feminino Masculino Total 

GU 

12 8 20 

60% 40% 33.33% 

   

 

GBIL 

  
 

20 9 11 

45% 55% 33.33% 
   

 
GC 

   

10 10 20 

50% 50% 33.33% 
   

Total 
31 29 60 

51.66% 48.33% 100% 

    

    

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle 

 

 

 

 Pode-se observar que o grupo com maior média de idade foi o GBIL, com 

36 anos e o de menor média foi o GC, com 34 anos; entretanto, os grupos estão 

consistentes e homogêneos quanto à mediana, desvio-padrão, valor mínimo e valor 

máximo. Quanto ao sexo, os grupos também apresentam distribuição homogênea, 

sendo 51.66% mulheres e 48.33% homens. 

 Outros dados importantes a serem analisados foram as etiologias da 

perda auditiva, descritas na tabela 3. 
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Tabela 3. Etiologia de perda auditiva dos sujeitos implantados.  

      
Etiologias 

 
 

Etiologia Frequência Porcentagem 
   

 
Idiopática 19 47.5 

 
 

Meningite 7 17.5 
 

 
Rubéola 4 10 

 
 

Genética 4 10 
 

 
TCE 2 5 

 
 

Otosclerose 2 5 
 

 
Neurinoma 1 2.5 

 
 

Ototoxicidade 1 2.5 
 

     
Legenda: TCE = Traumatismo cranioencefálico  

 

A etiologia de maior ocorrência foi a idiopática (47.5%), seguida por meningite 

(17.5%), rubéola (10%) e genética (10%). As demais etiologias tiveram ocorrência 

inferior a 5%.  

  

 

4.2 Localização sonora 

  

Em relação à tarefa de localização sonora em quatro graus azimutais (0º, 

180º, 90º e -90º), os valores de média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão 

de desempenho dos grupos para cada condição estão apresentados no apêndice 

4. Na tabela 4, as médias foram então comparadas entre os grupos. 

 

 

Tabela 4. Comparação das médias de localização sonora entre os grupos. 

Grupos  Estimativa de diferença 
entre as médias 

Valor p 

GBIL - GC -0.04250 0.0691 

GBIL – GU 0.1400 <.0001 

GC – GU 0.1825 <.0001  
Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle. 
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Pode-se constatar que houve evidência de diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo GU com os grupos GBIL e GC, porém não entre os grupos 

GBIL e GC.  

 

A tabela 5 nos mostra e compara as diferenças entre os grupos para cada 

ângulo: 

 

 

Tabela 5. Comparação entre os grupos para cada ângulo na tarefa de localização sonora. 

 

 

 

GRUPOS 

COMPARADOS 

0° 180° 90º -90º 

Warble 
 

Valor p 

/ba/ 
 

Valor p 

Warble 
 

Valor p 

/ba/ 
 

Valor p 

Warble 
 

Valor p 

/ba/ 
 

Valor p 

Warble 
 

Valor p 

/ba/ 
 

Valor p 

GBIL – GC 0.5636 0.0193 0.0444 0.2954 0.5636 0.4323 0.0844 0.1913 

GBIL – GU 0.0043 0.0373 0.3866 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

GC – GU 0.0007 <.0001 0.0043 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle. 

 

 

O ângulo de 0º com tom de fala (sílaba /ba/) e o ângulo de 180º com o 

estímulo de warble foram os únicos que provocaram uma diferença estatística entre 

os grupos GBIL e GC. O último também caracterizou uma ausência de diferença 

entre GBIL e GU, sendo os outros ângulos caracterizados pelas diferenças entre o 

grupo GU e os demais grupos. 
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4.3 Reconhecimento de sentenças 

 

 

Os dados de média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão todos os 

grupos no cálculo do IPRSR em diferentes ângulos e relações sinal/ruído podem 

ser visualizados no apêndice 4. 

Já a tabela 6 utiliza os dados obtidos para fazer uma comparação entre os 

grupos, para todas as condições. 

 

 

 

Tabela 6. Comparação entre os grupos na tarefa de reconhecimento de sentenças. 

 

Efeito Sem ruído S/R +5 dB S/R 0 dB 

0° 180° 0°- 0° 0°- 180° 0°- 0° 0°- 180° 

GBIL – GC <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

GBIL – GU <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0,9903 0,9749 

GC – GU <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle, S/R = Sinal/Ruído. 

 

 

 

 Podemos observar que a única condição que não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos GBIL e GU foi a de S/R O dB, em 

todos os ângulos. Ou seja, pode-se pensar que em uma situação mais desafiadora 

em termos de ruído ambiental, o GBIL passa a ter dificuldades como o GU. 
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4.4 Autoavaliação em questionários 

 

 

 O questionário APHAB não foi aplicado ao grupo GC por se tratar de um 

protocolo que aponta as dificuldades no uso de dispositivos eletrônicos para a 

surdez (AASI/IC), em que os indivíduos quantificam as dificuldades experimentadas 

nas situações de comunicação do dia a dia. Quanto maior o escore de cada 

subescala, maior é a dificuldade experimentada nas diferentes situações com o uso 

do dispositivo. Seus resultados brutos expressos em média, mediana, mínimo, 

máximo e desvio padrão podem ser visualizados pelo apêndice 5. 

Ao comparar o desempenho dos grupos neste questionário, obteve-se o seguinte 

resultado estatístico expresso na tabela 7: 

 

 

 

Tabela 7. Comparação entre os grupos GU e GBIL para as subescalas do APHAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, FC = Facilidade de Comunicação, RV = Reverberação, RF = Ruído 

de fundo, AV = Aversão. 

 

 

 

 

 

 

Efeito Variável Valor p Intervalo de confiança 
(95%) 

GBIL - GU 

FC <.0001 0.32738250 0.17461750 

RV 
<.0001 0.31022721 0.17877279 

RF 
<.0001 0.22371656 0.12428344 

AV 
<.0001 0.36050086 0.18749914 
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 Para melhor visualização da dispersão dos resultados e das diferenças 

entre GBIL e GU, a figura 3 ilustra cada subescala do APHAB por meio de um box 

plot: 

 

 

 

Figura 3: dispersão dos resultados das quatro subescalas do APHAB entre os grupos GBIL e GU. 

 

 Os resultados indicam que houve evidência estatística de diferença entre 

os dois grupos para todas as subescalas com resultado superior pelo GBIL, 

sugerindo que o grupo GU percebe mais dificuldades em situações de reverberação 

e ruído de fundo, assim como em situações de fácil comunicação e aversão a sons 

intensos. 
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A dispersão de escores do questionário de autopercepção acerca da 

habilidade de localização sonora foi representada pela figura 4. 

 

 

Figura 4: Comparação do resultado do Questionário de Habilidade auditiva de localização 

sonora entre os três grupos estudados. 

 

 

 

 O gráfico mostra um desempenho superior do grupo GC, seguido pelo 

GBIL e por último, GU, com o menor desempenho, embora apresente a maior 

dispersão. Dentro do grupo GBIL, houve um outlier com escore superior ao restante 

do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

 Por meio da Análise de variância (ANOVA), comparamos os grupos em 

relação aos escores do questionário de Habilidade Auditiva de Localização Sonora, 

verificando evidencia estatística quando comparados os três grupos (GBIL vs GC, 

GBIL vs GU e GC vs GU), com  p <.0001 em todos os efeitos.  

 

 

 

Tabela 8. Comparação entre os grupos no Questionário de Habilidade Auditiva de Localização 

Sonora 
    

Efeito Valor p Interv. De confiança (95%) 

GBIL – GC <.0001 -9.9464737 -6.7535263 

GBIL – GU <.0001 4.1535263 7.3464737 

GC – GU <.0001 12.5035263 15.6964737 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle. 

 

 

 

O gráfico e a tabela nos mostram que, embora o GBIL apresente um 

desempenho superior ao GU quanto à autopercepção de habilidade de localização 

sonora, ele ainda é estatisticamente diferente do GC.   
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Diversos estudiosos têm caracterizado ao longo do tempo a performance 

auditiva de diferentes adaptações do IC, sejam por meio de testes de percepção de 

fala, ou de localização sonora (Gifford et al., 2018; Kan et al., 2015; Kraaijenga et 

al., 2019; Sladen et al, 2018). Utilizam-se do ruído para aproximar a situação de 

teste a uma situação de vida real, e aplicam questionários para realizar a 

comparação entre o desempenho quantitativo dos sujeitos nos testes de percepção 

de fala e sua própria percepção qualitativa acerca das habilidades desenvolvidas e 

praticadas no dia a dia. Na atual pesquisa, com o intuito de comparar o desempenho 

auditivo de adultos usuários de implante coclear unilateral e bilateral, participantes 

do Programa de Saúde Auditiva do HC-RP passaram por testes de reconhecimento 

de sentenças com ruído, localização sonora para som e fala, além dos questionários 

APHAB (Cox, Alexander, 1995) e Questionário de Habilidade Auditiva de 

Localização Sonora (Mondelli et al., 2010), sendo todos os testes aplicados na 

mesma visita, em um único momento. Acreditamos que os resultados obtidos e as 

hipóteses formuladas contribuirão para a tomada de decisões fundamentada em 

evidências em relação à adaptação do IC. Em seguida serão abordados por 

parágrafos os achados a serem discutidos, analisados e comparados.  
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 Todos os participantes implantados tiveram seus ICs ativados há mais 

de 12 meses a partir do dia da coleta, respeitando o tempo de aclimatização 

necessário para obtermos resultados fiéis de desempenho (Buarque et al., 2013). 

Como pode ser observado pela tabela 1, GC demonstrou ter a menor média de 

idade e o GBIL, a maior. Entretanto, todos estão dentro da faixa etária para 

respostas de escuta, envolvendo domínio de habilidades auditivas, com poucos 

riscos para alterações associadas aos aspectos cognitivos de envelhecimento 

(todos menores de 60 anos de idade) (Schneider; Irigaray, 2008), embora Ghiselli 

et al. (2016) tenham encontrado em seu estudo que, mesmo com um tempo de 

resposta maior, sujeitos com mais de 65 anos obtiveram um bom desempenho 

auditivo e são bons candidatos para a implantação coclear.  

 As etiologias acompanham a literatura, que diz que a maioria dos usuários 

de implante coclear apresenta deficiência auditiva de causa idiopática (Calhau et 

al., 2011). Considerando a média de idade dos participantes implantados (35.75 

para o GU e 36 para o GBIL), a etiologia rubéola pode ser explicada pelo fato de 

que, segundo Lanzieri, Pinto e Prevots (2007), a vacinação contra a rubéola foi 

implementada gradativamente pelos estados brasileiros somente entre os anos 

1992 e 2000.    

 Quanto à marca e modelo de IC, podemos observar que há uma ampla 

variedade atualmente representada, sendo cada marca e modelo escolhidos de 

maneira a ser a melhor adaptação para cada sujeito. Vale ressaltar também que a 

marca e o modelo do IC não foram variáveis de controle do estudo, considerando a 

demanda de distribuição das mesmas, por ser um serviço credenciado ao SUS 

(Sistema Único de Saúde), sistema público de concessão de dispositivos eletrônicos 

aplicados à surdez, com distribuição mantendo o critério de equidade com as 
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empresas credenciadas (BRASIL, 1999). Ainda como critério de inclusão, todos os 

sujeitos usuários de IC bilateral tiveram um intervalo superior a um ano entre cada 

implantação, sendo considerados IC bilaterais sequenciais, em alguns casos 

sequenciais tardios (intervalo superior a dois anos). Dunn et al. (2012) reuniram 

evidências de que a implantação bilateral sequencial não traz tantos benefícios de 

desempenho quanto à implantação bilateral simultânea, sendo este um 

questionamento relevante, visto que existem muitos usuários de IC unilateral 

candidatos a realizar o segundo implante. Os dados aqui reunidos podem contribuir 

para essa tomada de decisões também. 

 A tarefa de localização sonora em quatro ângulos azimutais (0º, 90º, 180º e 

-90º) e para diferentes estímulos (tom warble e sílaba /ba/) mostrou que houveram 

diferenças entre GU e GBIL, e entre GU e GC. A condição de estímulo warble a 

180º foi a única com ausência de diferença entre GBIL e GU, o que pode sugerir 

que as principais diferenças entre tais grupos está na lateralização dos sons e não 

na frontalização dos mesmos. Essa mesma condição de 180º, bem como a de 0º 

com estímulo de fala, foram as únicas onde houve evidência de diferença estatística 

entre os grupos GBIL e GC. Tal dado sugere que, embora GBIL tenha um bom 

desempenho na lateralização, comparável ao GC, ainda apresente dificuldades com 

sons frontais e posteriores. De acordo com Pastore et al. (2018), confusões entre 

os ângulos de 0º e 180º são muito comuns em usuários de IC, pois o posicionamento 

do microfone faz com que a sensibilidade a pistas auditivas de frequências seja 

reduzida. Além do mais, o estudo de Dorman et al. (2016) relata que não existem 

diferenças significativas entre o IC unilateral e o bilateral para a localização a 0º e 

180º, o que nosso estudo confirma parcialmente, com a posição de 180º. Não 

encontramos diferenças significativas específicas entre os tipos de estímulo (tom 



34 
 

warble x tom de fala), porém talvez os resultados sejam diferentes com o uso de 

palavras multissilábicas, um aspecto a ser considerado em projetos futuros.   

 Gifford e Dorman (2019) foram enfáticos em defender a importância da 

avaliação da percepção de fala na presença de ruído. Neste estudo, os sujeitos 

foram submetidos à pesquisa do IPRSR, no silêncio e no ruído competitivo ipsi e 

contralateral, com sentenças gravadas. Os resultados da tabela 8 mostram que 

houve diferença entre GBIL e GU para todas as condições, exceto na relação S/R 

O dB, que era a mais desafiadora. Tais dados nos levam a crer que, embora no 

silêncio os usuários de IC bilateral tenham um desempenho superior ao de usuários 

de IC unilateral, em situações com maior grau de dificuldade auditiva eles se 

assemelham. De acordo com Yawn et al. (2018), a percepção de fala de indivíduos 

com IC é prejudicada na presença do ruído competitivo. O ruído utilizado em nossos 

testes foi aplicado tanto contralateral quanto ipsilateral ao sinal de fala, no entanto 

não foram observadas diferenças entre o posicionamento do ruído. Não foram 

encontrados estudos que utilizem o novo protocolo de Costa et al. (2015) aplicado 

em usuários de IC, porém trata-se de um método comumente utilizado na prática 

clínica fonoaudiológica. Sua aplicação se torna interessante por contabilizar os 

erros por palavras e não sentenças, sendo cada palavra pontuada de acordo com 

sua classe semântica e grau de dificuldade.  

 Quanto ao ruído competitivo, Yoon et al. (2011) também utilizaram as 

relações S/R de + 5dB e 0 dB, porém apenas na posição de 0º azimutais, sendo o 
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ruído ipsilateral ao sinal de fala. O estudo então encontrou que houve um benefício 

binaural do IC bilateral sobre o IC unilateral com a introdução do ruído nas 

mencionadas relações S/R, o que é corroborado por nossos achados apenas 

quando analisado o reconhecimento de sentenças na relação S/R +5 dB.                                                                                                     

 A autoavaliação de usuários de dispositivos eletrônicos para a surdez, 

participantes de programas de saúde auditiva, é de suma importância para uma 

melhor adaptação e um atendimento mais humanizado, que considere o ponto de 

vista do paciente (Angelo et al. 2016). Em nosso estudo, o questionário APHAB foi 

respondido apenas na condição “Com IC” e seus resultados demonstrados pela 

tabela 10 indicaram diferença significativamente estatística para todas as 

subescalas entre GU e GBIL, sendo que GU demonstrou uma autopercepção mais 

elevada de dificuldades diárias com o IC. Nossos resultados corroboram com os 

estudos de Ramos-Macías (2016) e Yawn et al. (2019), que encontraram que 

usuários de IC bilateral possuem um desempenho superior no APHAB em 

comparação com o IC unilateral. De maneira semelhante, os resultados do 

Questionário de Habilidade Auditiva de Localização Sonora visualizados por meio 

da figura 4 e pela tabela 11 demonstram que os maiores escores foram os do grupo 

GU e que houve diferença significativa entre os três grupos. Nossos resultados 

corroboram com os estudos de McRackan et al. (2019), que enfatizam que 

questionários específicos são sensíveis para detectar diferenças importantes entre 

usuários de IC unilateral e IC bilateral. Podemos ainda fazer uma relação entre o 

Questionário de Habilidade Auditiva de Localização Sonora e os resultados de 
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localização sonora, que apontou diferenças entre GU e GBIL em todas as 

condições, menos a 180º.    

 Outro aspecto a ser discutido na análise dos resultados do Questionário 

de Habilidade de Localização Sonora é o fato de termos um outlier no grupo GBIL, 

com desempenho superior aos demais do grupo, chegando a alcançar o valor 

mínimo do GC. Após verificação, foi constatado que este outlier corresponde ao 

sujeito 18BIL, uma participante de 27 anos de idade, do sexo feminino, que teve 

rubéola como etiologia de sua perda auditiva, com implantação bilateral sequencial 

tardia, tendo seu último IC ativado em 2014. Embora tenha se passado um longo 

período de tempo entre cada implantação, trata-se de um sujeito jovem, com 

domínio das habilidades auditivas, que teve um tempo significativo de aclimatização 

e adaptação com os ICs. O estudo de Noble et al. (2008) encontrou que adultos 

jovens usuários de IC bilateral tiveram um desempenho superior na autoavaliação 

de suas próprias habilidades auditivas, em comparação com adultos acima de 50 

anos de idade. 

 A literatura ainda carece de pesquisas e resultados com a implantação 

bilateral sequencial tardia. De acordo com Kraaijenga et al. (2019) e Tyler et al. 

(2012), a implantação bilateral sequencial é capaz de proporcionar benefícios aos 

seus usuários mesmo com um intervalo de tempo substancial, porém são 

necessários estudos que avaliem a questão do tempo em relação ao benefício. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Conclui-se que, neste estudo, a implantação bilateral, mesmo que 

sequencial, mostrou um desempenho superior à unilateral, trazendo benefícios de 

comunicação para seus usuários.  
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7.  PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como mencionado anteriormente, seria interessante que fosse explorado o 

uso da fala e de palavras como estímulos para a localização sonora, já que se 

aproximariam mais de uma situação de vida diária dos sujeitos. 

 Outra proposta seria realizar o estudo com implantados bilaterais 

simultâneos e efetuar o cálculo de variação da relação S/R em função dos limiares 

individuais, ao invés de manter uma relação S/R fixa, para resultados mais 

personalizados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Declaração de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão  
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ANEXO B - APHAB - Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit - (COX; 

ALEXANDER, 1995), adaptado para o português por Almeida (1998). 

 

Experiência com AASI/ 

IC Uso diário do AASI/ IC Uso do AASI/ IC 

Menos de 6 semanas 
Menos de 1 hora/dia Tempo todo 

De 6 semanas a 11 

meses De 1 a 4 horas/dia Parte do tempo 

De 1 a 10 anos De 4 a 8 horas/dia Não usa fora de casa 

Acima de 10 anos De 8 a 16 horas/dia  

 

 

QUESTÕES Sem AASI/ IC Com AASI/ IC 

1- Quando estou no supermercado, conversando com o 

caixa, eu posso seguir a conversa 
A B C D E F G A B C D E F G 

2- Eu perco informação quando estou em aula, curso ou 

palestra 
A B C D E F G A B C D E F G 

3- Sons inesperados, como o alarme de um carro, são 

desconfortáveis.  
A B C D E F G A B C D E F G 

4- Eu tenho dificuldade em ouvir a conversa com um dos 

meus familiares em casa. 
A B C D E F G A B C D E F G 

5- Eu tenho dificuldade para entender um diálogo no 

cinema ou no teatro. 
A B C D E F G A B C D E F G 

6- Quando estou ouvindo as notícias no rádio do carro e 

os membros da família estão falando, tenho dificuldade 

para entender as noticias.  

A B C D E F G A B C D E F G 

7- Quando estou numa mesa de jantar com várias pessoas 

e estou tentando conversar com uma delas, é difícil 

compreender a fala.  

A B C D E F G A B C D E F G 

8- Os sons do transito são muito intensos. A B C D E F G A B C D E F G 
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9- Quando estou conversando com alguém em uma sala 

ampla vazia, eu compreendo as palavras. 
A B C D E F G A B C D E F G 

10- Quando estou em uma sala pequena, perguntando ou 

respondendo questões, tenho dificuldade para seguir a 

conversa. 

A B C D E F G A B C D E F G 

11- Quando estou num teatro ou cinema assistindo a um 

filme e as pessoas ao meu redor estão sussurrando ou 

amassando papéis de bala, eu ainda posso entender o 

diálogo 

A B C D E F G A B C D E F G 

12- Quando estou conversando em voz baixa com um 

amigo, tenho dificuldade de compreensão 
A B C D E F G A B C D E F G 

13- Os sons de água corrente, como na pia da cozinha, no 

banheiro ou no chuveiro, são desconfortavelmente 

intensos. 

A B C D E F G A B C D E F G 

14- Quando um falante se dirige a um pequeno grupo e 

todos estão ouvindo silenciosamente, tenho que me 

esforçar para compreender. 

A B C D E F G A B C D E F G 

15- Quando estou conversando com meu médico na sala 

de exame, é difícil acompanhar a conversa 
A B C D E F G A B C D E F G 

16- Eu posso entender a conversa mesmo quando várias 

pessoas estão falando ao mesmo tempo 
A B C D E F G A B C D E F G 

17- Os barulhos de uma construção são 

desconfortavelmente intensos. 
A B C D E F G A B C D E F G 

18- É difícil entender o que é dito em palestras ou em igrejas A B C D E F G A B C D E F G 

19- Eu posso me comunicar com os outros quando estou 

no meio da multidão. 
A B C D E F G A B C D E F G 

20- O som de uma sirene próxima é tão intenso que preciso 

cobrir minhas orelhas. 
A B C D E F G A B C D E F G 
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21- Eu posso seguir as palavras de um sermão em uma 

missa ou culto religioso. 
A B C D E F G A B C D E F G 

22- O som de uma brecada de carro é desconfortavelmente 

intenso. 
A B C D E F G A B C D E F G 

23- Conversando com outra pessoa em ambiente 

silencioso, eu preciso pedir para ela repetir o que foi dito. 
A B C D E F G A B C D E F G 

24- Tenho dificuldade para compreender o que os outros 

dizem quando o ar condicionado ou o ventilador está ligado. 
A B C D E F G A B C D E F G 
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ANEXO C - Protocolo para aplicação do Índice Percentual de 

Reconhecimento de Sentenças e análise por palavras (COSTA, 2015). 
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Anexo D – Questionário de Habilidade Auditiva de Localização Sonora. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1  – Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GU e GBIL 

 

 Prezado(a) Senhor(a), gostaríamos de convidá-lo(a) a colaborar com uma pesquisa 

que estamos realizando com o título: “Comparações entre o desempenho auditivo de 

adultos pós-linguais usuários de implante coclear unilateral e bilateral”. 

O objetivo da pesquisa é analisar os resultados dos testes de percepção de fala, 

localização sonora e um questionário de autoavaliação, em indivíduos com perda auditiva 

pós-lingual (adquirida após a aquisição da linguagem), usuários de Implante Coclear há 

pelo menos 12 meses. O teste de percepção de fala será realizado em cabina, com som 

emitido por caixas de som, em uma delas você ouvirá frases e na outra o som será de um 

ruído. Você deverá prestar atenção na fala e identificar qual a frase dita pela pesquisadora. 

A localização sonora será realizada com oito caixas de som, sendo solicitado que você 

identifique de qual caixa está saindo o som, podendo ser este um apito ou uma palavra. 

Vamos aplicar o questionário APHAB, que possui questões sobre as dificuldades de escuta 

enfrentadas no dia-a-dia, com a ajuda de uma régua ilustrativa das respostas. Caso aceite 

participar, informamos que esta pesquisa consistirá na realização de três etapas: Inspeção 

da orelha externa e testes (percepção de fala, localização sonora e questionário). Os testes 

têm duração de aproximadamente 10 minutos cada e serão realizados pelos 

pesquisadores, sendo a duração total da coleta de 40 minutos. Esses testes não são 

invasivos, ou seja, não envolvem riscos e nem causam desconforto, com exceção do tempo 

para a realização dos mesmos. 

Tendo recebido as informações sobre o projeto de pesquisa referido acima, por 

gentileza, assinar duas vias deste documento e devolver uma delas ao pesquisador. A outra 

via ficará com o(a) senhor(a). Não há benefício direto para o participante. O sigilo será 

assegurado, na medida em que apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso às 

informações fornecidas.  

A qualquer momento, você poderá solicitar respostas a eventuais perguntas ou 

esclarecimento sobre a pesquisa, caso tenha necessidade.  
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Sua participação não terá nenhum custo para você e não causará nenhum prejuízo a 

você, entretanto, caso ocorra algum dano decorrente da sua colaboração, você tem direito 

à indenização conforme as leis vigentes no nosso país.  

As pesquisadoras estarão à sua disposição. Sarah Carolina Bernal, aluna do curso de 

pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, telefone (16) 99304-9012 e 

Profª. Drª. Ana Cláudia Mirândola Barbosa Reis, Depto. Oftalmologia, Otorrinolaringologia 

e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, telefone 

(16) 3206-2527. 

Os resultados obtidos neste estudo serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa 

e seus resultados poderão ser publicados, mas será garantido o anonimato da sua 

participação.  

 

 Agradecemos a princípio, por sua disponibilidade em ler este convite para a pesquisa. 

 

Nome do pesquisador responsável pela coleta: _________________________________ 

Data: Ribeirão Preto, _____ de _________________________de 2017. 

Assinatura: ___________________________ 

 

Caso concorde em participar do estudo, por gentileza, assine abaixo. 

Recebi o esclarecimento sobre os objetivos, riscos, benefícios e condições de 

participação nesta pesquisa e concordo em participar. 

 

Nome do participante ________________________________________________ 

Documento de identidade: ____________________________________________ 

Data: Ribeirão Preto, _____ de _________________________de 2017. 

Assinatura: ___________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - GC 

 

 Prezado(a) Senhor(a), gostaríamos de convidá-lo(a) a colaborar com uma pesquisa 

que estamos realizando com o título: “Comparações entre o desempenho auditivo de 

adultos pós-linguais usuários de implante coclear unilateral e bilateral”. 

O objetivo da pesquisa é analisar os resultados dos testes de percepção de fala e de 

localização sonora de usuários de Implante Coclear há pelo menos 12 meses, então 

comparando o seu desempenho com o de indivíduos com audição dentro da normalidade. 

O teste de percepção de fala será realizado em cabina, com som emitido por caixas de 

som, em uma delas você ouvirá frases e na outra o som será de um ruído. Você deverá 

prestar atenção na fala e identificar qual a frase dita pela pesquisadora. A localização 

sonora será realizada com oito caixas de som, sendo solicitado que você identifique de qual 

caixa está saindo o som, podendo ser este um apito ou uma palavra. Caso aceite participar, 

informamos que esta pesquisa consistirá na realização de três etapas: Inspeção da orelha 

externa e testes (percepção de fala e localização sonora). Os testes têm duração de 

aproximadamente 10 minutos cada e serão realizados pelos pesquisadores, sendo a 

duração total da coleta de 30 minutos. Esses testes não são invasivos, ou seja, não 

envolvem riscos e nem causam desconforto, com exceção do tempo para a realização dos 

mesmos. 

Tendo recebido as informações sobre o projeto de pesquisa referido acima, por gentileza 

assinar duas vias deste documento e devolver uma delas ao pesquisador. A outra via ficará 

com o(a) senhor(a). Não há benefício direto para o participante. O sigilo será assegurado, 

na medida em que apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações 

fornecidas.  

A qualquer momento, você poderá solicitar respostas a eventuais perguntas ou 

esclarecimento sobre a pesquisa, caso tenha necessidade.  

Sua participação não terá nenhum custo para você e não causará nenhum prejuízo a 

você, entretanto, caso ocorra algum dano decorrente da sua colaboração, você tem direito 

à indenização conforme as leis vigentes no nosso país.  

As pesquisadoras estarão à sua disposição. Sarah Carolina Bernal, aluna do curso de 

pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, telefone (16) 99304-9012 e 

Profª. Drª. Ana Cláudia Mirândola Barbosa Reis, Depto. Oftalmologia, Otorrinolaringologia 
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e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, telefone 

(16) 3206-2527. 

Os resultados obtidos neste estudo serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa 

e seus resultados poderão ser publicados, mas será garantido o anonimato da sua 

participação.  

 

 Agradecemos a princípio, por sua disponibilidade em ler este convite para a pesquisa. 

 

Nome do pesquisador responsável pela coleta: _________________________________ 

Data: Ribeirão Preto, _____ de _________________________de 2017. 

Assinatura: ___________________________ 

 

Caso concorde em participar do estudo, por gentileza, assine abaixo. 

Recebi o esclarecimento sobre os objetivos, riscos, benefícios e condições de 

participação nesta pesquisa e concordo em participar. 

 

Nome do participante ________________________________________________ 

Documento de identidade: ____________________________________________ 

Data: Ribeirão Preto, _____ de _________________________de 2017. 

Assinatura: ___________________________ 
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APÊNDICE 2 –  Quadro de caracterização dos sujeitos do estudo. 

Sujeito Sexo Idade Modelo/Marca IC 

Lado 

implantado 

Data 

Cirurgia 

Data 

Ativação 

Etiologia 

Tempo 

entre Ics 

(dias) 

1U Feminino 24 Saphyr/ Oticon Esquerdo 2/2/2017 23/3/2017 Rubéola 
 

2U Masculino 23 Nucleus 6/cochlear Esquerdo 7/12/2006 16/2/2007 Rubéola 
 

3U Masculino 20 Naida CI Q70/ AB Direito 25/9/2008 13/11/2008 Idiopática 
 

4U Feminino 33 Naida CI Q70/ AB Esquerdo 20/5/2016 22/6/2016 Neurinoma 
 

5U Feminino 37 Saphyr/Neurelec Direito 9/6/2016 6/7/2016 idiopática 
 

6U Feminino 28 Opus 2/ MedEl Direito 29/10/2015 9/12/2015 Meningite 
 

7U Feminino 59 Harmony/AB Direito 20/2/2014 2/7/2014 ototoxicidade 
 

8U Masculino 25 Naida CI Q70/ AB Esquerdo 19/11/2015 21/12/2015 Idiopática 
 

9U Feminino 35 Naida CI Q70/ AB Direito 18/2/2016 30/3/2016 Idiopática 
 

10U Feminino 43 Naida CI Q70/ AB Direito 7/1/2016 17/2/2016 Idiopática 
 

11U Feminino 47 Saphyr/Neurelec Esquerdo 11/6/2015 7/7/2015 Idiopática 
 

12U Masculino 43 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Esquerdo 22/3/2012 8/5/2012 Idiopática 

 

13U Masculino 53 Opus 2/ MedEl Esquerdo 7/3/2013 16/4/2013 Otosclerose 
 

14U Masculino 18 Naida CI Q70/ AB Esquerdo 27/1/2017 8/3/2017 Idiopática 
 

15U Feminino 25 Opus 2/ MedEl Esquerdo 21/6/2012 6/8/2012 Meningite 
 

16U Masculino 48 Freedom/Cochlear Esquerdo 06/06/14 1/7/2014 Meningite 
 

17U Feminino 49 Opus 2/ MedEl Esquerdo 10/10/13 27/11/2013 Otosclerose 
 

18U Feminino 57 
Nucleus 5 / 

Cochlear 

Direito 14/05/15 17/6/2015 Idiopática 
 

19U Masculino 27 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Esquerdo 00/00/2006 00/00/2006 Idiopática 

 

20U Feminino 21 
Nucleus 5 / 

Cochlear 
Esquerdo 13/09/2007 1/10/2007 Idiopática 

 

         

 Masculino 47 Nucleus 6/cochlear Direito 11/9/2008 21/10/08 TCE 
2689 

(7a4m) 
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1BIL Nucleus 5 / 

Cochlear 
Esquerdo 5/1/2016 02/03/16 TCE 

2689 

(7a4m) 

2BIL 

 

Feminino 

 

50 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 18/1/2018 14/3/2018 

Genética 

2592 

(7a1m) 

Freedom/Cochlear Esquerdo 18/11/2010 14/12/10 
2592 

(7a1m) 

3BIL 

 

Masculino 

 

32 

 

Opus 2/ MedEl Esquerdo 00/04/2010 00/05/2010 

Genética /  

Sd. De  

Waardenburg 

1275(3a5m) 

Opus 2/ MedEl Direito 25/4/2014 11/6/2014 

Genética /  

Sd. De  

Waardenburg 

1275(3a5m) 

4BIL Feminino 

 

48 

 

Opus 2/ MedEl Direito 3/3/2018 3/5/2018 Genética 1624(4a5m) 

Opus 2/ MedEl Esquerdo 10/10/13 21/11/13 Genética 1624(4a5m) 

5BIL 

 

Masculino 

 

32 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 17/11/2017 20/11/2017 Idiopática 747 (2a) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 

Esquerdo 24/9/2015 4/11/2015 Idiopática 747 (2a) 

6BIL 

 

Feminino 

 

45 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 4/5/2017 16/10/2017 TCE 502(1a4m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Esquerdo 15/4/2016 1/5/2016 TCE 502(1a4m) 

7BIL 

 

Masculino 

 

27 

 

Saphyr/ Oticon Direito 21/10/2016 23/11/2016 Meningite 433(1a2m) 

Saphyr/ Oticon Direito 11/12/2017 30/1/2018 Meningite 433(1a2m) 

8BIL 

 

Feminino 

 

23 

 

CP802/COCHLEAR Esquerdo 20/4/2018 13/6/2018 Genética 2371(6a5m) 

CP802/COCHLEAR Direito 17/11/11 16/12/11 Genética 2371(6a5m) 

9BIL 

 

Feminino 

 

31 

 

Opus 2/ MedEl Esquerdo 28/02/13 03/04/13 Rubéola 1827(5a) 

Opus 2/ MedEl Direito 09/02/18 04/04/18 Rubéola 1827(5a) 

10BIL 

 

Masculino 

 

34 

 

Freedom/Cochlear Esquerdo 17/04/15 13/05/15 Meningite 1270(3a5m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 19/10/11 20/11/11 Meningite 1270(3a5m) 
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11BIL 

 

Masculino 

 

49 

 

neuro one/oticon Direito 12/04/18 01/07/18 Idiopática 396(1a1m) 

Saphyr/ Oticon Esquerdo 13/04/17 31/05/17 Idiopática 396(1a1m) 

12BIL 

 

Feminino 

 

50 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 24/04/16 25/05/16 Idiopática 727(1a11m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 

Esquerdo 29/03/18 22/05/18 Idiopática 727(1a11m) 

13BIL 

 

Feminino 

 

34 

 

Naida CI Q70/ AB Direito 30/03/17 10/05/17 Idiopática 430(1a2m) 

Naida CI Q70/ AB Esquerdo 04/02/16 06/03/16 Idiopática 430(1a2m) 

14BIL 

 

Masculino 

 

23 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 19/05/11 28/06/11 Meningite 2437(6a8m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 

Esquerdo 01/02/2018 28/03/2018 Meningite 2437(6a8m) 

15BIL 

 

Masculino 

 

35 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Esquerdo 11/08/2005 10/12/2005 Meningite 2121(5a9m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 10/02/2011 01/03/2011 Meningite 2121(5a9m) 

16BIL 

 

Masculino 

 

19 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 

Esquerdo 16/05/2013 31/03/13 Idiopática 1914(5a2m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 01/02/2018 27/06/2018 Idiopática 1914(5a2m) 

17 BIL Masculino 24 

Nucleus 6/cochlear Esquerdo 18/04/18 10/07/18 Idiopática 1837(5a) 

Nucleus 6/cochlear Direito 01/05/2013 29/06/2013 Idiopática 1837 (5a) 

18BIL 

 

Feminino 

 

27 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 

Esquerdo 25/08/2005 05/10/2005 Rubéola 3208(8a9m) 

Nucleus 5 / 

Cochlear 
Direito 13/06/2014 18/7/2014 Rubéola 3208(8a9m) 

19BIL 

 

Feminino 
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Nucleus 6/cochlear Direito 22/04/10 15/05/10 Idiopática 1358(3a8m) 

Nucleus 6/cochlear Esquerdo 28/01/14 00/02/14 Idiopática 1358(3a8m) 

20BIL 

 

Masculino 

 

20 

 

Nucleus 5 / 

Cochlear 

Esquerdo 16/09/2016 04/11/2016 Idiopática 577(1a7m) 

CP802/Cochlear Direito 18/05/18 04/06/18 Idiopática 577(1a7m) 
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1C Feminino 23 - - - - 
  

2C Feminino 20 - - - - 
  

3C Masculino 30 - - - - 
  

4C Feminino 52 - - - - 
  

5C Masculino 51 - - - - 
  

6C Masculino 33 - - - - 
  

7C Masculino 25 - - - - 
  

8C Masculino 23 - - - - 
  

9C Masculino 30 - - - - 
  

10C Masculino 25 - - - - 
  

11C Masculino 30 - - - - 
  

12C Feminino 36 - - - - 
  

13C Masculino 30 - - - - 
  

14C Feminino 24 - - - - 
  

15C Feminino 38 - - - - 
  

16C Feminino 40 - - - - 
  

17C Feminino 40 - - - - 
  

18C Masculino 27 - - - - 
  

19C Feminino 50 - - - - 
  

20C Feminino 54 - - - - 
  

Legenda: U = Unilateral, BIL = Bilateral, C = Controle, IC = Implante Coclear, AB = Advanced Bionics®.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

APÊNDICE 3 -  Resultados dos grupos para a tarefa de localização sonora 

expressos em média, desvio-padrão, mínimo, mediana e máximo. 

 
        
        

Grupo Grau Variável Média D.P. Mínimo Mediana Máximo 

GU 

  

  

  

0º Tom Warble 0.88 0.14 0.60 0.90 1.00 

Sílaba /BA/ 0.83 0.16 0.40 0.80 1.00 

180º Tom Warble 0.90 0.12 0.60 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 0.80 0.16 0.40 0.80 1.00 

90º Tom Warble 0.79 0.22 0.20 0.80 1.00 

Sílaba /BA/ 0.68 0.20 0.40 0.60 1.00 

-90º Tom Warble 0.70 0.18 0.40 0.80 1.00 

Sílaba /BA/ 0.70 0.21 0.40 0.70 1.00 

GBIL 

  

  

  

0º Tom Warble 0.98 0.06 0.80 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 0.91 0.14 0.60 1.00 1.00 

180º Tom Warble 0.93 0.12 0.60 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 0.96 0.08 0.80 1.00 1.00 

90º Tom Warble 0.98 0.06 0.80 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 0.97 0.07 0.80 1.00 1.00 

-90º Tom Warble 0.94 0.09 0.80 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 0.95 0.09 0.80 1.00 1.00 
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GC 

  

  

  

0º Tom Warble 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

180º Tom Warble 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

90º Tom Warble 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Sílaba /BA/ 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

-90º Tom Warble 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

  
Sílaba /BA/ 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle, D.P. = Desvio 

Padrão. 
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APÊNDICE 4 - Valores de média, desvio padrão, mínimo, mediana e máxima  

Para os três grupos na tarefa de reconhecimento de sentenças.  
        

Grupo Condição  Ângulo Média D.P. Mínimo Mediana Máximo 

GU Sem ruído  0º 0.55 0.10 0.38 0.59 0.71 

Sem ruído            180º 0.51 0.12 0.25 0.55 0.69 

 S/R +5 dB  0º/0º 0.35 0.11 0.20 0.33 0.59 

S/R +5 dB           0º/180º 0.28 0.11 0.08 0.28 0.48 

          S/R O dB    0º/180º 0.19 0.09 0.00 0.20 0.34 

S/R O dB          0º/0º 0.14 0.08 0.00 0.15 0.33 

       

GBIL Sem ruído  0º 0.76 0.06 0.65 0.75 0.88 

Sem ruído            180º 0.74 0.07 0.62 0.73 0.86 

 S/R +5 dB  0º/0º 0.60 0.10 0.39 0.59 0.76 

S/R +5 dB           0º/180º 0.49 0.09 0.34 0.47 0.70 

              S/R O dB    0º/180º 0.30 0.21 0.00 0.38 0.57 

S/R O dB          0º/0º 0.38 0.07 0.22 0.37 0.53 

       

GC Sem ruído  0º 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Sem ruído            180º 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

 S/R +5 dB  0º/0º 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

S/R +5 dB           0º/180º 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

              S/R O dB    0º/180º 0.47 0.48 0.90 0.44 0.98 

S/R O dB          0º/0º 0.69 0.40 1.00 0.90 0.99 

       

                

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, GC = Grupo Controle, D.P. = Desvio Padrão. 
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APÊNDICE 5 - Valores de média, desvio padrão, mínimo, mediana e máxima para os grupos 

implantados no questionário APHAB. 

 

Grupo Variável Média D.P. Mínimo Mediana Máximo 

GU FC 0.54 0.12 0.33 0.31 0.54 

RV 0.55 0.11 0.35 0.33 0.56 

RF 0.52 0.08 0.33 0.35 0.58 

AV 0.61 0.15 0.33 0.59 0.71 

GBIL 

 

FC 0.29 0.12 0.10 0.53 0.74 

RV 0.30 0.10 0.17 0.56 0.73 

RF 0.35 0.07 0.23 0.53 0.72 

AV 0.34 0.12 0.14 0.61 0.86 

      

 

Legenda: GU = Grupo Unilateral, GBIL = Grupo bilateral, FC = Facilidade de Comunicação, RV = 

Reverberação, RF = Ruído de fundo, AV = Aversão, D.P. = Desvio Padrão. 

 


