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RESUMO 

 

A avaliação para diagnóstico da perda auditiva em idosos é comumente 

realizada com o mesmo protocolo dos pacientes adultos, porém, essa população 

apresenta características audiológicas distintas, devido ao envelhecimento global do 

sistema auditivo periférico e central. A queixa principal da perda auditiva associada 

ao envelhecimento é a dificuldade de compreensão de fala, principalmente em 

ambientes com ruído competitivo. Desta forma, a avaliação audiológica convencional 

é fundamental, porém insuficiente para avaliar as queixas auditivas do idoso, uma 

vez que os testes utilizados não permitem uma avaliação da compreensão da fala 

em situações do dia-a-dia, incluindo as situações com ruído competitivo. Assim, a 

realização de testes que avaliam a percepção de fala no ruído é imprescindível na 

avaliação da percepção de fala nesta população. A literatura da área evidencia 

relação entre os limiares audiométricos e as habilidades de percepção da fala, mas 

os estudos desta relação na presença de ruído competitivo são escassos.  Objetivo: 

investigar a influência da idade, do grau da perda auditiva e da configuração da 

curva audiométrica na percepção de fala na presença de ruído competitivo em 

idosos com perda auditiva. Materiais e métodos: Participaram 164 indivíduos (93 

do gênero masculino e 71 do gênero feminino), idade entre 60 a 90 anos, divididos 

nos grupos: G1 – 126 indivíduos, 49 do gênero feminino e 77 do gênero masculino, 

com configuração abrupta; G2 - 38 indivíduos, 22 do gênero feminino e 16 do gênero 

masculino, com configuração descendente. Os critérios de inclusão foram: idade 

igual ou maior à 60 anos; perda auditiva sensorioneural bilateral simétrica; indivíduos 

não usuários de aparelho de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI); 

ausência de alterações cognitivas.  Foi realizado o teste de percepção de fala por 

meio do Hearing Noise in Test (HINT), nas modalidades mono e binaural, com fone 

auricular. A análise estatística foi composta pela Regressão Linear Múltipla. 

Resultados: A configuração e o grau da perda auditiva de maior ocorrência foi, 

respectivamente, abrupta e moderado. Ao considerar a configuração, a média ISO e 

a idade como variáveis independentes, os valores de R² ajustado variaram, na 

modalidade binaural de 28% a 65%, e na modalidade monoaural de 42% a 65%. 

Quanto à configuração, grau da perda auditiva e idade, os valores de R² ajustado 

variaram, na modalidade binaural de 20% a 48%, e na modalidade monoaural de 

37% a 58%. A diferença ocorreu quanto à idade, média ISO e grau da perda 





auditiva (p≤0,05) em todas as condições do HINT, exceto na condição de ruído à 

esquerda na modalidade binaural, na qual houve diferença apenas para média ISO. 

Os valores de β da média ISO foram maiores em comparação à idade. Conclusão: 

A configuração audiométrica não influenciou o desempenho dos indivíduos idosos 

no HINT, no entanto, houve influência da idade e da perda auditiva (grau e média 

ISO). A perda auditiva apresentou maior influência na percepção de fala, tanto no 

silencio como no ruído e nas modalidades de escuta monoraural e binaural, em 

comparação à idade 

 

Palavras-chave: Idoso. Perda auditiva. Percepção de fala. Presbiacusia.  



 

 



ABSTRACT 

 

The speech perception in noise in elderlies: influence of hearing loss degree 

and audiogram configuration 

 

 The evaluation of hearing loss in elderly is generally realized with the same 

patients adults protocol, however, the elderly population presents audiological 

characteristic different, because the overall aging of the central and peripheral 

auditory system. The main complaint of presbycusis is the difficulty to understand the 

speech, mainly in places with competitive noise. This way, the conventional 

evaluation audiological is fundamental, however not enough to evaluate the 

audiological complaint of elderly, because this tests do not measure the perception 

speech in day-to-day, including situation with competitive noise. To realize test that 

measure the speech perception in noise is indispensable in elderly population. The 

literature show relation between audiometric thresholds and speech perception 

abilities, but the investigations about this relation when there is competitive noise are 

scarce. Aim: To investigate the influence of age, hearing loss degree and audiogram 

configuration in speech perception in noise in elderly with hearing loss. Methods: 

164 individuals (93 male and 71 female), age between 60 and 90 years old, divided 

in groups: G1 – 126 individuals, 49 female and 77 male, with gradually falling 

audiogram configuration; G2 – 38 individuals, 22 female and 16 male, with a abruptly 

falling audiogram configuration. The inclusion criteria were: age ≥ 60 years old; 

sensorineural hearing loss (bilateral and symmetrical); individuals not users of 

hearing aid; absence of cognitive alterations. It was realized the Hearing Noise in 

Test (HINT), in the mono and binaural modalities, with earphones. The statistical 

analysis was composed by Multiple Linear Regression. Results: The configuration 

and degree of hearing loss of highest occurrence was, respectively, abruptly falling 

and moderate. When considering the audiogram configuration, ISO mean and age as 

independent variables, the R² adjusted varied in the binaural modality from 28% to 

65%, and in the monaural modality from 42% to 65%. About the configuration, 

degree of hearing loss and age, the R² adjusted varied in the binaural modality from 

20% to 48% and in the monaural modality from 37% to 58%.  The difference 

occurred with respect to age, ISO mean and degree of hearing loss (p≤0.05) in all 

HINT conditions, except in the left noise condition in the binaural modality, in which  





there was difference only to the ISO mean. The values of β of the ISO mean were 

higher in comparison to the age. Conclusion: The audiogram configuration did not 

influence the performance of elderly individuals in the HINT, however, there was 

influence of age and hearing loss (ISO mean and degree). The hearing loss had a 

greater influence on speech perception, both in silence and in noise, and in monorail 

and binaural listening modalities, compared to age. 

 

Key words: Elderly. Hearing loss. Auditory Perception. Presbicusys. 
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1 Introdução 19 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa no Brasil é uma realidade, com expressa 

dificuldade para o atendimento integral dessa nova demanda clínica, por isso 

atender o paciente idoso compreende em lidar com um processo complexo, 

fazendo-se necessário que os profissionais da saúde tenham conhecimento e 

ferramentas que contemplem em totalidade as exigências e necessidades do idoso, 

com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida (PAIVA, et al., 

2011). 

O envelhecimento senescente e/ou senil acarreta uma série de 

transformações que competem ao fonoaudiólogo a prevenção, diagnóstico e 

tratamento dos distúrbios da comunicação e deglutição comumente encontrados 

nessa população. Uma das alterações consequentes é a perda de audição, que 

decorrente do envelhecimento é denominada presbiacusia. Essa condição possui 

achados audiológicos típicos, sendo perda auditiva do tipo sensorioneural, bilateral, 

progressiva, de grau variando de leve à profunda, com curva descendente 

caracterizando uma queda dos limiares tonais em frequências altas (GATES, MILLS, 

2005; LAPLANTE-LÉVESQUE, HICKSON, WORRAL, 2010; RUSSO, 2011). Devido 

a essas características, o idoso geralmente apresenta a clássica queixa de “escuto, 

mas não entendo”, ou seja, ininteligibilidade de fala, principalmente em ambientes 

com a presença de ruído competitivo. 

Considerando as particularidades da presbiacusia, a avaliação audiológica 

convencional é fundamental, porém insuficiente para avaliar todo o quadro e queixa 

do paciente idoso, uma vez que os testes utilizados não permitem uma avaliação da 

compreensão da fala em situações do dia-a-dia, incluindo as situações de ambiente 

com ruído competitivo (HENRIQUES, MIRANDA, COSTA, 2008; GATES, FEENEY, 

MILLS, 2008; KIM, CHUNG, 2013). A queixa de dificuldade para compreender a fala 

em ambiente ruidoso é uma das principais queixas dos idosos. Nesse sentido, a 

realização de testes que avaliam a percepção de fala no ruído é imprescindível na 

avaliação da percepção de fala nesta população. 

Além disso, é fundamental que o atendimento ao idoso seja diferenciado do 

atendimento do adulto, com protocolos específicos, seguindo o princípio da 

equidade (BRASIL, 1990), uma vez que podem apresentam características 
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audiológicas relacionadas à etapa da vida que se encontram, e, portanto, medidas 

de intervenção individualizadas.  

Contudo, investigações com enfoque nas diferentes configurações de curvas 

audiométricas e sua influência na percepção de fala no ruído não foram encontradas 

nas bases de dados consultadas para revisão de literatura.  

Os estudos que enfocaram a amplificação de diferentes faixas de frequências 

por meio do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e a influência desta 

na percepção de fala de indivíduos com perda auditiva sensorioneural, 

demonstraram melhora nesta habilidade após a adaptação do AASI (TURNER, 

BRUS, 2001; CHING, et al. 2001; VICKERS, MOORE, BAER, 2011). No entanto os 

testes de fala foram realizados sem a presença de ruído competitivo. 

Ao considerar que a queixa de percepção de fala no ruído é a principal queixa 

do idoso com perda auditiva, bem como, que a melhora nesta habilidade, por meio 

da amplificação sonora de diferentes regiões de frequência está relacionada à 

configuração audiométrica, questiona-se: diferentes configurações audiométricas 

resultam em diferentes performances na habilidade de percepção de fala no ruído? 

Esta relação é mais dependente da configuração audiométrica, do grau da perda 

auditiva ou de ambos na mesma proporção? Como exemplo, uma perda auditiva 

sensorioneural de grau moderado com configuração plana acarreta pior 

desempenho no teste de percepção de fala no ruído quando comparado a uma 

perda de grau leve, porém com configuração descendente? Ou tal dificuldade está 

relacionada somente ao avanço da idade? 

Conhecer todos os aspectos que dificultam a percepção de fala no idoso com 

perda auditiva é crucial para auxiliar na seleção do AASI e/ou nortear as estratégias 

de (re) habilitação auditiva mais adequadas. A partir desta perspectiva é possível 

proporcionar melhorias na qualidade de vida do idoso que apresenta dificuldades de 

entender a fala em seu dia-a-dia e melhorar a sua comunicação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 

Com o passar do tempo, todo ser vivo sofre mudanças fisiológicas 

caracterizadas pelo declínio da capacidade funcional do organismo. A esse processo 

damos o nome de envelhecimento (CANCELA, 2007). Assim, o envelhecimento 

compreende um grupo de alterações em funções orgânicas e cognitivas decorrentes 

do efeito da idade avançada. É um processo natural (senescência), mas que em 

condições de sobrecarga, como doenças, acidentes e estresse emocional, pode 

ocasionar uma condição patológica (senilidade) (BRASIL, 2006). 

Esse fenômeno natural e biológico representa modificações de estruturas 

orgânicas, nos mecanismos funcionais e nas condições cognitivas. É um processo 

influenciado por fatores que ocorrem a partir do nascimento e se propagam ao longo 

da vida. O envelhecimento proporciona diversas consequências psicológicas e 

sociais, incluindo mudanças e dificuldades no processo de comunicação (SHIMIDT, 

SILVA, 2012; BAINBRIDGE, WALLHGEN, 2014). 

O envelhecimento sofre influência de diversos aspectos, tais como fatores 

culturais, sociais, aspectos pessoais, ambientais, bem como fatores biológicos e 

genéticos (OMS, 2005). De acordo com Cancela (2007), os fatores orgânicos são de 

grande influência sobre o envelhecimento, já que os processos são geneticamente 

determinados. Devido às dificuldades acompanhadas do envelhecimento, como 

declínio funcional, o idoso sofre consequências psicológicas e sociais, como a falta 

de motivação, solidão e isolamento social, que refletem diretamente na qualidade de 

vida do indivíduo idoso.  

A Organização Mundial da saúde (OMS) (2005) considera como idoso, o 

indivíduo com idade igual ou superior a 65 anos. Porém, esse critério é referência 

apenas em países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a 

terceira idade começa aos 60 anos. 

O envelhecimento está estreitamente relacionado com questões 

demográficas. De maneira geral, observa-se no mundo que a população de idosos 

está, mais do que qualquer outra faixa etária, aumentando vertiginosamente. Estima-

se que até 2050 haverá em torno de dois bilhões de idosos no mundo (UNITED 



2 Revisão de Literatura 24 

NATIONS, DEPARTAMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 

POPULATION DIVISION, 2013).  

As estimativas mostram que atualmente a população de idosos no Brasil 

ultrapassa 20 milhões de pessoas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

(IBGE), em 2025 a população de idosos no Brasil será de 32 milhões de pessoas 

(BRASIL, 2012). As projeções indicam que em 2025 o Brasil será a sexta população 

mais idosa no mundo (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2008). O envelhecimento 

populacional é uma transformação radical, que corresponde a uma das mais 

importantes modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira. É fruto da 

mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e 

da mortalidade e o aumento da esperança de vida (BRASIL, 2006; IBGE, 2009). 

A estrutura populacional do Brasil sofre diversas transformações de acordo 

com as mudanças demográficas. Um exemplo disso é a consequência da diminuição 

das taxas de natalidade e fecundidade que refletem no envelhecimento da 

população (VERAS, RAMOS, KALACHE, 1987; CARVALHO, GARCIA, 2003; 

VERAS, MATTOS, 2007; JOSÉ, 2013).   

O envelhecimento da população alcança toda a humanidade e para melhor 

atendimento à saúde dessa população são necessários avanços por meio do 

conhecimento científico e aplicação do conhecimento em larga escala, bem como 

projetos e pesquisas específicas para essa parcela da população brasileira, visto 

que esse grupo etário apresenta características peculiares de saúde física e mental. 

Uma das grandes consequências do aumento de idosos no Brasil é o aumento da 

demanda dessa parcela da população nos Serviços de Saúde vinculados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, o envelhecimento lança desafios 

inéditos aos serviços de saúde, fazendo-se importante novas competências para 

que o atendimento prestado possibilite melhor qualidade de vida aos idosos. O 

envelhecimento populacional é uma realidade e cabe aos profissionais da saúde um 

atendimento completo às queixas e dificuldades dessa população (FUNDAÇÃO 

OSVALDO CRUZ, 2008; CRUZ, 2015). 

 

2.2 PERDA AUDITIVA NO IDOSO 

 

O envelhecimento acarreta diversas alterações no indivíduo idoso, incluindo 

distúrbios em condições sensoriais. Uma das alterações sensoriais mais frequentes 
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no idoso está relacionada aos aspectos auditivos. O envelhecimento promove 

transformações estruturais, anatômicas e funcionais no mecanismo auditivo 

periférico e central, que incluem produção excessiva de cerume, cerume impactado, 

pelos em volta do canal auditivo, mudanças das propriedades físicas, incluindo 

atrofia, perda de elasticidade e desidratação e aumento do pavilhão auricular, 

enrijecimento, afinamento, diminuição da vascularização da membrana timpânica, 

mudanças artríticas nas articulações, atrofia e degeneração das fibras dos músculos 

da orelha média e ligamento ossicular e ossificação dos ossículos, alterações 

sensoriais e neurais, vasculares e sinápticas. Assim todas as estruturas estão 

vulneráveis ao efeito do envelhecimento (CHISOLM, WILLOTT, LISTER, 2003; 

TREMBLAY, ROSS, 2007; GONÇALVES, CURY, 2011).  

A perda auditiva decorrente do envelhecimento, denominada presbiacusia, é 

a causa mais comum de perda auditiva e é caracterizada pela diminuição 

progressiva dos limiares auditivos (CRUICKSHANKS et al., 2003; BARALDI, 

ALMEIDA, BORGES, 2007; WILEY et al., 2008; GATES, FEENEY, MILLS, 2008; 

BUSS et al., 2013; MARTINS, BASSI, MANCINI, 2015; SANTOS, 2016; CARDOSO, 

2016) e dificuldade de reconhecer a fala na presença de ruído competitivo (DUBNO 

et al., 1997; EDWARDS, 2003; CAPORALI; SILVA, 2004; DIVENYI, STARK, 

HAUPT, 2005; GORDON-SALANT, 2005; CALAIS, RUSSO, BORGES, 2008; SMITH 

et al., 2012; PRONK et al., 2013; GRANT, WALDEN, 2013; CRUZ, 2015; 

CARDOSO, 2016). Além da degeneração provocada pelo envelhecimento, há outros 

fatores etiológicos da perda auditiva nos idosos, tais como fatores genéticos, trauma 

acústico, doenças metabólicas, vasculares e autoimunes, exposição excessiva a 

sons de forte intensidade, neuroma do acústico, infecções e uso de medicamentos 

ototóxicos (WEINSTEIN, 2009; LEE, 2013).  

Existem diversos tipos de presbiacusia. Schucknecht e Gacek (1993) a 

classificaram anatômica e fisiologicamente em seis, sendo 1)  presbiacusia 

sensorial, caracterizada pela lesão das células ciliadas externas, do começo ao fim 

do giro basal, até pelo menos 10 mm no comprimento, atingindo as frequências de 

fala na cóclea; 2) presbiacusia neural, na qual ocorre a degeneração das unidades 

neuras, caracterizada pela perda de neurônios de maneira difusa, envolvendo os 

três giros basais da cóclea. O reconhecimento de fala nessa presbiacusia não é 

compatível com os limiares audiométricos; 3) presbiacusia estrial, caracterizada pela 

atrofia da estria vascular ou perda de tecido das células estriais no ápice e no meio 
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do giro da cóclea. Nessa presbiacusia a perda auditiva apresenta uma configuração 

plana, sensorioneural e grau de leve a moderado; 4) presbiacusia coclear-condutiva, 

está associada com as mudanças das propriedades físicas da cóclea, tal com a 

perda de elasticidade da membrana basilar; 5) presbiacusia mista, ocorre quando há 

o envolvimento de dois ou mais tipos de presbiacusia; 6) presbiacusia intermediária, 

caracterizada por alterações microscópicas nas estruturas da cóclea, que controlam 

o metabolismo celular, diminuição do número de sinapses das células ciliadas e 

mudanças químicas na endolinfa.  

Além dos seis tipos de presbiacusia classificadas por Schucknecht e Gacek 

(1993), Gates e Mills (2005) classificaram mais um tipo, a presbiacusia central, que é 

caracterizada por mudanças decorrentes do envelhecimento no sistema auditivo 

central que afetam o processamento auditivo e, consequentemente, a percepção 

fala.  

A ideia de presbiacusia central baseia-se em duas hipóteses básicas, uma 

direta e indireta, bem como uma combinação de ambas. A hipótese direta supõe 

alterações centrais puras que ocorrem sem lesões periféricas concomitantes. A 

hipótese indireta é baseada no efeito central da lesão periférica exibida como 

aumento do limiar auditivo. Vários estudos têm mostrado que a estimulação 

periférica degradada ou uma longa privação sensorial podem causar hipofunção 

cognitiva. (HUMES, DUBNO 2010; HUMES et al., 2012; WILLOTT, CHISOLM, 

LISTER, 2001; CANLON, ILLING, WALTON, 2010; WINGFIELD, TUN, MCCOY, 

2005; WALTON, SIMON, FRISINA, 2002; BALTES, LINDENBERGER, 1997)  

O envelhecimento afeta o sistema nervoso central de diversas maneiras, 

resultando na atrofia da substância cinzenta e branca, mudanças nos níveis de 

metabólitos corticais, na deterioração funcional levando ao declínio cognitivo (RAJI, 

et al., 2012), perda de mielinização e uma degradação das fibras neuronais ao longo 

da via auditiva (LUTZ, et al., 2007; PROFANT, et al., 2015). 

Todo o processo da audição, desde os processos periféricos, centrais e até 

os cognitivos, é acometido pelo envelhecimento. Nesse contexto, a resolução 

espectro-temporal do sistema auditivo se prejudica, trazendo consequências como a 

dificuldade de compreensão da fala (VERAS, MATTOS, 2007).  
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2.3 CONFIGURAÇÃO AUDIOMÉTRICA 

 

A avaliação audiológica convencional tem como objetivo fornecer informações 

sobre o grau e o tipo da perda auditiva, respectivamente, por meio da média de 

alguns limiares e comparação entre os limiares de via aérea e via óssea. Assim, a 

forma mais comum de descrever os achados audiométricos não leva em 

consideração todos achados audiológicos que a avaliação oferece. As combinações 

de frequência para verificar a média da perda auditiva variam entre os estudos e 

serviços (CFFa, CRFa, 2013), porém de maneira geral estes valores médios 

transmitem informações incompletas sobre a audição, pois muitas vezes 

negligenciam a forma do audiograma e os limiares remanescentes não utilizados 

para a realização da média (HANNULA et al., 2011). Hannula et al (2011) sugerem 

que, principalmente devido a não utilização de todas as informações do audiograma 

na média para determinação do grau, a configuração audiométrica pode ser útil para 

descrever com mais detalhes audição dos pacientes.  

Além de a configuração audiométrica ilustrar outros detalhes da audição, que 

vão além do grau da perda auditiva por meio da média de alguns limiares 

pesquisados, muitas patologias são associadas a uma configuração audiométrica 

típica, pois refletem a sua fisiopatologia nos achados audiológicos dos exames. Por 

exemplo, a doença de Ménière, que inicialmente afeta os limiares de frequências 

mais baixas devido a pressão que os líquidos do labirinto exercessem no ápice da 

cóclea (RIES, RICKERT, SCHLAUCH, al., 1999; HALMAGYI, CREMER 

CURTHOYS, 2003).  

A configuração audiométrica também tem sido utilizada em estudos de 

associação fenótipo-genótipo (LIU, XU, 1994; SALVINELLI, et al., 2004). Liu e Xu 

(1994) analisaram as características dos audiogramas de 136 indivíduos, de 28 

famílias, afetados pela perda auditiva genética não-sindrômica. As configurações 

audiométricas, grau da perda auditiva foram significativamente diferentes entre as 

famílias e mostraram variabilidade intra e interfamilial. Com estudo semelhante, 

Salvinelli et al. (2004), avaliaram a relação entre o fenótipo audiológico e a mutação 

de um gene específico em 64 indivíduos com perda auditiva e seguindo os mesmos 

critérios de Liu e Xu (1994), no qual descobriu-se uma possível causa genética 

nesses casos, entretanto não foram encontrados resultados significativos quanto a 

configuração audiométrica.  
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Os primeiros modelos de classificação da configuração audiométrica foram 

apresentados no início do século passado, por Guild (1932) e Carhart (1945). Após 

esses autores, diversos outros inseriram diversas maneiras de classificar a 

configuração audiométrica (Quadro 1), porém essas classificações enfrentam 

problemas devido à grande variedade de configurações e não são adequadas para 

uso clínico, uma vez que não são padronizadas. Além disso, embora existam 

diversas classificações disponíveis há muitos anos, os estudos epidemiológicos 

investigando especificamente a prevalência de configurações audiométricas são 

escassos (HANNULLA, et al., 2011).  

Schuknecht et al. (1964), Schuknecht e Gacek (1993) foram os primeiros a 

vincular as configurações de audiograma à presbiacusia e posteriormente diversos 

estudos demonstraram que a perda auditiva decorrente do envelhecimento, 

apresenta predominantemente uma configuração audiométrica com rebaixamento 

dos limiares das frequências altas (HANNULA et al., 2011; KAYA et al., 2015; 

SANTANA, 2016; KANO, MEZZENA, GUIDA, 2009; MAZELOVÁ, POPELAR, SYKA, 

2003; SANTOS, 2016; ARAÚJO, IÓRIO, 2014; CRISPIM, et al., 2012).  

Embora a comparação de estudos seja difícil, uma vez que as definições das 

configurações audiométricas variam muito entre si, a configuração descendente é a 

configuração de audiograma mais comum entre adultos e idosos (HANNULA, et al., 

2011).   

Na maioria das perdas auditivas sensorioneurais, incluindo a perda auditiva 

ocasionada pelo envelhecimento do sistema auditivo, ocorre inicialmente lesão na 

base da cóclea e, acompanhando o tonotopismo coclear, as células ciliadas 

responsáveis pelos sons das frequências altas são as primeiras a sofreram com a 

lesão, delineando assim a configuração audiométrica descendente. Porém, a 

dimensão dessa lesão pode variar de acordo com a idade, acometimento de demais 

regiões do sistema auditivo e etc. Por isso, generalizar que a perda auditiva do idoso 

é simplesmente descendente implica em dizer que todas as perdas descendentes 

são iguais. De fato, existem diversas configurações que representam uma queda 

maior nas frequências altas, como pode ser observado no Quadro 1. 
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Autor Classificação 

Silman e Silverman 

(1997) – adaptada de 

Carhart (1945) e 

Lloyd e Kaplan 

(1978) 

Ascendente 
Melhora igual ou maior do que 5 dB por oitava 

em direção às frequências altas 

Horizontal 
Limiares alternando melhora ou piora de 5 dB 

por oitava em todas as frequências 

Descendente leve 
Piora entre 5 a 10 dB por oitava em direção às 

frequências altas 

Descendente acentuada 
Piora entre 15 a 20 dB por oitava em direção às 

frequências altas 

Descendente em rampa 

Curva horizontal ou descendente leve com piora 

≥ 25 dB por oitava em direção às frequências 

altas 

U 

Limiares das frequências extremas melhores do 

que as frequências médias com diferença ≥ 20 

dB 

U invertido 

Limiares das frequências extremas piores do 

que as frequências médias com diferença ≥ 20 

dB 

Entalhe 

Curva horizontal com descendência acentuada 

em uma frequência isolada, com recuperação na 

frequência imediatamente subsequente 

Gates, Couropmitree, 

Myers (1999) 

Plana <5 dB de diferença por oitava 

Descendente gradual Queda de 5 – 12 dB por oitava 

Descendente acentuada Queda ≥13 dB por oitava 

Abrupta 
Curva horizontal ou descendente gradual com 

piora brusca em alta frequência 

U 

Limiares das frequências extremas melhores do 

que as frequências médias com diferença ≥ 20 

dB 

Indeterminada Não se enquadra nas outras classificações 

Pittman et al. (2003) 

Plana Limiares variando até 20 dB 

Descendente 

Diferença entre os limiares de 0,25k e 8kHz > 20 

dB, sendo que o limiar de 0,25kHz será melhor 

que o de 8kHz 

Ascendente 

Diferença entre os limiares de 0,25k e 8kHz > 20 

dB, sendo que o limiar de 8kHz será melhor que 

o de 0,25kHz 

U 
Um ou mais limiares entre 0,5k a 4kHz ≥ em 

relação aos limiares de 0,25k ou 8kHz 

U invertido 
Um ou mais limiares entre 0,5k a 4kHz ≤ em 

relação aos limiares de 0,25k ou 8kHz 

Indeterminada Não se enquadra nas outras classificações 
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Hederstierna et al. 

(2007) 

Plana Limiares variando até 15 dB 

Descendente leve 
Média dos limiares 0,5k e 1kHz ≥15 dB melhor 

do que a média de 4k, 6k e 8kHz 

Descendente acentuada 
Média dos limiares 0,5k e 1kHz ≥30 dB melhor 

do que a média de 4k, 6k e 8kHz 

Ascendente  
Média dos limiares 0,5k e 1kHz ≥30 dB pior do 

que a média de 4k, 6k e 8kHz 

U 

Um ou mais limiares entre 0,75k – 2kHz ≥ 20 dB 

piores do que qualquer outro limiar em 

frequências mais baixas e ≥ 15 dB piores do que 

qualquer limiar em frequências mais altas 

U em altas frequências  

Um ou mais limiares entre 3k – 6kHz ≥ 20 dB 

piores do que qualquer outro limiar em 

frequências mais baixas e ≥ 15 dB piores do que 

qualquer limiar em frequências mais altas 

Indeterminada  Não se enquadra nas outras classificações 

Hannula et al. (2011) 

Plana 

Diferença < 15 dB entre a média de 0,25k e 

0,5kHz, a média de 1k e 2kHz, e a média de 4k 

e 8kHz 

Descendente 
Diferença de 15 a 29 dB entre a média de 0,5k e 

1kHz e a média de 4k e 8kHz. 

Abrupta 
Diferença ≥ 30 dB entre a média de 0,5k e 1kHz 

e a média de 4k e 8kHz. 

Ascendente 

Diferença ≥ 15 dB do limiar mais rebaixado das 

frequências baixas (0,125k – 0,5kHz) para o 

limiar mais rebaixado das frequências altas (3k – 

8kHz) 

U 

Diferença ≥ 15 dB entre nas frequências médias 

(0,75k – 2kHz) em relação aos melhores limiares 

de 0,125k – 0,5kHz e 3k – 8kHz  

Indeterminado Não se enquadra nas outras classificações  

Quadro 1 – Sinopse dos estudos que abordaram critérios para classificações de configurações 

audiométricas 

 

2.4 PERCEPÇÃO DE FALA DO IDOSO  

 

Um dos aspectos mais importantes na função auditiva humana é 

compreender a fala, pois envolve a função comunicativa receptiva do indivíduo e sua 

habilidade de comunicação no cotidiano (CHABA, 1988). 

A fala compreende um sinal acústico complexo, com informações de 

frequência, intensidade e de tempo, os quais necessitam a ação conjunta do sistema 
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auditivo periférico e central. A percepção de fala inclui a recepção e interpretação 

dos padrões de fala, a discriminação entre os sons de diferentes espectros, 

durações, características temporais, formas sequenciais e ritmo, o reconhecimento, 

a memorização e a compreensão de unidades de fala dentro de determinado 

sistema linguístico (CAPORALI, ARIETA, 2004). Nesse sentido, o paciente com 

presbiacusia, além de apresentar redução da sensibilidade auditiva, pode ter um 

crescimento anormal da loudness, redução da seletividade de frequência, de 

resolução temporal e integração binaural.  

Os efeitos da presbiacusia na percepção de fala constituem-se na redução da 

habilidade de identificar contrastes fonológicos significantes, de reconhecer fonemas 

e de realizar a figura-fundo auditiva. Apresentando essas alterações, o paciente 

idoso sofre como consequência a percepção de fala prejudicada, principalmente na 

presença de ruído, uma vez que os formantes da fala se tornam mais difíceis de 

serem identificados e separados do ruído mascarador. Além disto, a perda auditiva 

sensorioneural acomete mais a região das altas frequências, onde se encontram as 

consoantes que são responsáveis por grande parte da informação da fala 

prejudicando ainda mais a percepção da fala (EDWARDS, 2003).  

 Uma das principais queixas auditivas apresentadas pelo paciente idoso é a 

dificuldade de compreender a fala, principalmente em ambientes desfavoráveis, 

como aqueles com presença de ruído competitivo.  

Como já apresentado, com o envelhecimento o sistema auditivo se degrada, 

incluindo o córtex auditivo primário e as áreas de associação, assim todo o processo 

de percepção do som torna-se mais difícil (GATES; MILLS, 2005). Diante do 

exposto, estudos mostraram que há diminuição significativa na percepção de fala no 

ruído com o avanço da idade (DUBNO et al., 1997; CAPORALI; SILVA, 2004; 

DIVENYI; STARK; HAUPT, 2005; SMITH et al., 2007; CALAIS; RUSSO; BORGES, 

2008; PRONK et al., 2013; GRANT, WALDEN, 2013; CRUZ, 2015), até mesmo em 

indivíduos com limiares auditivos dentro da normalidade (CALAIS, RUSSO, 

BORGES, 2008; FERREIRA et al., 2014).  

De acordo com Soli e Wong (2008), a perda auditiva é um fator que 

prejudica a inteligibilidade da fala no ruído principalmente por dois mecanismos. O 

primeiro mecanismo é a distorção, ou perda do espectro e seletividade no processo 

temporal, que reduz a inteligibilidade da fala no ruído. O segundo é a perda auditiva, 

especialmente nas altas frequências, uma vez que a maioria das consoantes faz 
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parte das frequências mais altas e essas, por sua vez, apresentam baixa intensidade 

em relação às vogais. Isso torna as consoantes mais difíceis de serem detectadas, 

assim, acredita-se que quanto maior o comprometimento das frequências altas em 

relação às baixas pior será a discriminação das palavras (SCHOCHAT, 1996). 

Nesse contexto, fica claro, que a configuração da curva audiométrica, além de trazer 

informações sobre a possível etiologia da deficiência auditiva, pode também ter 

relações diretas com a percepção de fala do indivíduo (TURNER, BRUS, 2011; 

CHING, et al., 2001; AMOS, HUMES, 2007; VICKERS MOORE, BAER, 2011;). 

O avanço de idade traz como consequência a lentidão neural, devido à 

perda de fibras neurais do cérebro. Na tentativa de compreender a fala, quando a 

informação acústica a partir das estruturas auditivas periféricas não está clara, 

devido à perda auditiva, o processamento aciona fontes de armazenamento das 

informações centrais para compensar tal dificuldade. Porém, na diminuição neuronal 

o acesso às informações armazenadas para a compreensão da fala também se 

prejudica devido à lentidão neuronal. Nesse sentido, o paciente idoso apresenta 

efeito duplo, por apresentar a perda auditiva e diminuição da habilidade para utilizar 

o armazenamento das informações centrais, acarretando maior dificuldade em ouvir 

e entender em situações difíceis (SCHUM, 2012).  

O envelhecimento acarreta não apenas uma hipofunção da orelha interna, 

mas também uma degradação a nível central da audição. Além disso, essas 

alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso auditivo não se concentram 

apenas em áreas auditivas. O estudo de Profant et al. (2015) sugeriu que além das 

alterações periféricas, também ocorrem mudanças na parte central do sistema 

auditivo em idosos e que a gravidade da alteração periférica não desempenha um 

papel significativo nas mudanças centrais. 

A habilidade para ouvir a fala conta com aspectos intrínsecos e 

extrínsecos. Os intrínsecos são as múltiplas vias e tratos auditivos disponíveis no 

sistema nervoso auditivo central, enquanto que os aspectos extrínsecos são as 

pistas sobrepostas, dentro da própria fala, como as pistas acústicas, sintáticas, 

semânticas, morfológicas e lexicais. Essas pistas são importantes nas situações em 

que a mensagem está sendo dita em local não ideal de escuta, como por exemplo, 

com excesso de ruído ambiente e/ou de reverberação. Assim, esses aspectos 

passam a ser de grande valia para a inteligibilidade da fala (SCHOCHAT, 1996). 

Contar com os aspectos intrínsecos e extrínsecos do sinal nos permite compreender 
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a mensagem inteira e ter uma conversação coerente (BELLIS, 1996). Porém, no 

idoso, essas habilidades estão alteradas, uma vez que com o envelhecimento há 

aumento da prevalência das desordens do processamento auditivo (GONÇALVES, 

CURY, 2011).  

 

2.5 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE FALA NO RUÍDO 

 

A avaliação convencional, composta pela audiometria tonal liminar, 

logoaudiometria e imitanciometria, é fundamental para o diagnóstico da perda 

auditiva, porém não contempla a capacidade de reconhecer a fala em situações 

desfavoráveis semelhantes a situações da vida real, uma vez que a comunicação 

ocorre em ambientes sociais, na maioria das vezes, ruidosos (SONCINI, COSTA, 

OLIVEIRA, 2003). De acordo com Arieta (2009) e Gomes (2016), os testes de 

avaliação de fala no ruído parecem não fazer parte da realidade brasileira, não 

sendo inclusos em protocolos de avaliação. Na população idosa a avaliação desse 

aspecto é essencial, visto que a dificuldade de reconhecimento de fala no ruído é 

uma queixa frequente. 

Nesse sentido, a avaliação da percepção de fala no ruído se faz cada vez 

mais importante. Além de ser uma possibilidade de teste no diagnóstico audiológico, 

os testes de percepção de fala no ruído são considerados importantes indicadores 

de evolução durante o processo de adaptação de dispositivos eletrônicos auditivos e 

(re) habilitação auditiva. Os resultados norteiam a ativação de recursos dos 

dispositivos eletrônicos, bem como ajudam no aconselhamento familiar, 

planejamento terapêutico e estratégias compatíveis com a capacidade auditiva do 

indivíduo (WILSON; MCARDLE; SMITH, 2007).  

Diversos estudos voltados à audição dos idosos afirmaram a importância de 

incluir a aplicação de testes de percepção de fala na presença de ruído competitivo 

na avaliação audiológica e no acompanhamento do processo de reabilitação auditiva 

desta população (NASCIMENTO, 2002; HENRIQUES, MIRANDA, COSTA, 2008; 

SANTOS, PETRY, COSTA, 2010; HENRIQUES, COSTA, 2011; ARIETA, COUTO, 

COSTA, 2013; ADVÍNCULA et al., 2013; MONDELLI, ALMEIDA, 2014). 

Existem alguns testes de percepção de fala no ruído disponíveis em 

português, tais como Listas de Sentenças em Português (COSTA, 1998); Speech 

Understanding in Noise (SUN) test (VAEZ, DESGUALDO-PEREIRA, 
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PAGLIALONGA, 2014) e o HINT Brasil (BEVILACQUA et al., 2008), além de testes 

na língua inglesa, tais como Bamford-Kowal-Bench Speech in Noise test (BKB-SIN) 

(NIQUETTE et al., 2003) , Speech in Noise test (SIN), Quick SIN (KILLION et al., 

2004), Speech Perception in Noise (SPIN) (KALIKOW et al., 1977) e Connected 

speech test (COX et al., 1987).  

O HINT, desenvolvido e publicado por Nilsson, Soli e Sullivan (1994), 

avalia a inteligibilidade de sentenças, a partir da medida do Limiar de 

Reconhecimento de Sentenças (LRF/HINT) no silêncio e no ruído. O teste apresenta 

um amplo conjunto de sentenças, composto por 12 listas com 20 sentenças.  As 

listas foram projetadas para apresentar um vocabulário simples e características 

gramaticais capazes de minimizar os efeitos cognitivos e habilidades linguísticas do 

ouvinte. Os resultados da avaliação são apresentados em dB/SR (dB relação sinal-

ruído), ilustrando a diferença necessária entre o nível de apresentação do sinal e o 

nível de apresentação do ruído, para que o indivíduo reconheça 50% do material de 

fala apresentado. Na avaliação com o ruído competitivo, a intensidade de ruído é 

fixa e mantida em 65 dB(A) e o nível da fala é aumentado ou diminuído, de acordo 

com os acertos e erros do indivíduo.  

O HINT pode ser aplicado por meio de fones auriculares e em campo livre, 

utilizando caixas de alto-falante.  A aplicação por fones auriculares é preferida, pois 

permite que os efeitos da reverberação de um ambiente fechado não afetem a 

avaliação da percepção da fala no ruído. Tanto para a avaliação em campo, como 

por meio de fones auriculares, a avaliação do limiar de recepção da fala no ruído é 

realizada em três condições diferentes, que se diferenciam apenas na localização da 

fonte de ruído: Ruído frente (0°), Ruído à direita (90°) e Ruído à esquerda (270°). No 

método do HINT, por meio de fones auriculares, as fontes de localização da fala (0°) 

e ruído (0°, 90° e 270°) são simuladas por um processador de material de fala e 

ruído em cada tentativa, com filtros digitais, antes da apresentação por meio de 

fones auriculares. 

Bevilacqua et al. (2008) adaptaram o teste HINT para o português do 

Brasil. Com o teste HINT é possível avaliar a audição em indivíduos que falam o 

idioma português do Brasil, possibilitando um diagnóstico mais preciso no que se 

refere à percepção da fala no ruído. 

No Brasil, os estudos com o HINT investigaram sua utilidade em usuários 

de AASI (ARIETA, 2009; JOSÉ, MONDELLI, 2010; CAMPOS; FERRARI, 2012; 
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MONDELLI, SANTOS, JOSÉ, 2016; MONDELLI, ALMEIDA, 2014), com implante 

coclear (DANIELI, BEVILACQUA, 2013), em crianças (JACOB, 2011) e adultos com 

audição normal (SBOMPATO et al., 2015), em crianças usuárias de AASI e sistema 

FM (Frequência Modulada) (JACOB et al., 2012),  em músicos (PARBERY-CLARK; 

SKOE: KRAUS, 2009),  em adultos com perda auditiva condutiva (HSIEH et al., 

2009), idosos do gênero feminino (GUIMARÃES et al., 2006) e idosos com implante 

coclear (LIN et al., 2012), todos com a apresentação do teste em campo. A 

aplicação do HINT por meio de fones auriculares, em indivíduos com perda 

sensorioneural foi pouco investigada, destacando-se os estudos com o HINT em 

indivíduos expostos a ruído ocupacional (ARIETA; COUTO; COSTA, 2013), ou 

expostos a solventes (FUENTE; MCPHERSON; HICKSON, 2013), em adultos 

(VERMIGLIO et al., 2012) e idosos (CRUZ, 2015).  

O estudo de Cruz (2015) verificou que o avanço da idade piora os limiares 

audiométricos, logoaudiométricos, reconhecimento de fala para monossílabos e 

existe declínio na percepção de fala no ruído, sendo esta mais acentuada no gênero 

masculino. A investigação da percepção de fala na presença de ruído competitivo, 

em idosos com perda auditiva, foi realizada com o HINT utilizando fones auriculares, 

sendo a primeira no país. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo desse estudo foi investigar a influência da idade, da perda auditiva 

e da configuração da curva audiométrica na percepção de fala na presença de ruído 

competitivo em idosos com perda auditiva. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Materiais e Métodos 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP), sob parecer nº 1.419.366 - 

CAAE: 50695715.4.0000.5417 (Anexo A). Ressalta-se que todos os critérios éticos 

foram seguidos respeitando a Resolução 466/12 que versa sobre ética em pesquisa 

com seres humanos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Este estudo, do tipo transversal, foi desenvolvido na Clínica de 

Fonoaudiologia da FOB/USP. Os participantes receberam esclarecimentos sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa e foram convidados a assinar um termo de 

consentimento atestando sua permissão para a participação na pesquisa e utilização 

dos dados obtidos para fins científicos, ficando garantido o anonimato e a liberdade 

de retirar o seu consentimento a qualquer momento (Anexo B). 

Além disso, com a autorização dos dados pela pesquisadora responsável 

(Anexo C), bem como a aprovação do CEP (parecer nº 1.764.007 – CAAE: 

50695715.4.0000.5417) (Anexo D) foram incluídos na casuística 54 pacientes da 

pesquisa intitulada “Avaliação da audição em usuários de um serviço de Saúde 

Auditiva Pública: enfoque no envelhecimento”.  

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

Os indivíduos foram selecionados entre aqueles atendidos no Serviço de 

Saúde Auditiva da Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP. O referido serviço está 

credenciado no Ministério da Saúde como Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na 

Alta Complexidade atendendo, em média, 105 novos casos por mês, dos quais 63% 

são idosos. O agendamento dos casos novos é realizado pelo Departamento 

Regional de Saúde (DRS) e os subsequentes pelo próprio serviço. 

 

4.1.1 Rotina do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva 

 

Em função do credenciamento junto ao SUS, é exigência do Ministério da 

Saúde, que o atendimento seja multidisciplinar. O Serviço de Saúde Auditiva da 

Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP é credenciado ao SUS e conta com o 
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atendimento médico (otorrinolaringologista/pediatra/neurologista), fonoaudiológico, 

psicológico e assistência social. 

Na avaliação médica otorrinolaringológica são investigados o estado de saúde 

geral e aspectos relacionados à queixa auditiva, bem como as possíveis alterações 

que impeçam a realização das avaliações audiológicas. Especificamente para o 

desenvolvimento da presente pesquisa serão identificadas as variáveis que possam 

interferir na análise dos resultados das avaliações audiológicas, com destaque para 

as alterações otoscópicas relacionadas ao envelhecimento. 

No atendimento com o psicólogo é realizada a entrevista e a aplicação de um 

protocolo de atendimento psicológico para adultos e idosos desenvolvido por 

profissionais da instituição, bem como protocolos padronizados e disponíveis na 

literatura especializada. Dessa forma, poderão ser identificadas possíveis alterações 

cognitivas que possam interferir no desempenho desse indivíduo na realização dos 

testes audiológicos.  

Após o atendimento médico, no setor de audiologia é realizada toda a 

avaliação audiológica básica e, quando necessário, a avaliação complementar ou 

eletrofisiológica. Caso seja identificada perda auditiva superior à 41 dB (de acordo 

com a média ISSO: 500, 1000, 2000 e 4000 Hz) ao menos em uma orelha, e/ou 

handicap a partir da aplicação de questionários de autoavaliação (Hearing Handicap 

Inventory for the Adult - HHIA ou Screening Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly – HHIE), e tiver indicação médica, será iniciado o processo de indicação e 

adaptação do AASI e reabilitação auditiva.  Durante o processo de adaptação do 

AASI e reabilitação auditiva é realizado o teste HINT em campo livre, além dos 

demais testes que fazem parte da rotina de atendimento ao deficiente auditivo. Na 

atual pesquisa o teste HINT com fones auriculares foi realizado, também, no 

processo do diagnóstico audiológico.  

 

4.1.2 Delimitação da casuística  

 

Foram recrutados para o estudo 120 indivíduos. Além disso, foram utilizados 

para análise estatística, de acordo com o aceite do CEP da instituição, informações 

e resultados da audiometria tonal liminar e do HINT de 54 pacientes do estudo 

“Avaliação da audição em usuários de um Serviço de Saúde Auditiva Pública: 

enfoque no envelhecimento”, no qual o protocolo de avaliação utilizado para estes 
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testes foi o mesmo da presente pesquisa, na etapa de apresentação binaural 

(CRUZ, 2015). Os dados foram incluídos a fim de garantir um maior número de 

dados para a análise estatística.  

A distribuição quanto ao grau da perda auditiva e configuração audiométrica 

dos participantes que compuseram a casuística inicial está descrita na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Caracterização da totalidade de participantes quanto à configuração audiométrica e o grau 

da perda auditiva, por indivíduo.  

 Configuração audiométrica 

Grau Descendente Abrupta Plana Ascendente Indeterminada Total 

Leve 8 46 0 1 1 56 

Moderado 23 69 4 0 1 97 

Severo 7 11 3 0 0 21 

Total 38 126 7 1 2 174 

 

Devido ao reduzido número de participantes com configuração audiométrica 

plana, ascendente e indeterminada, estes foram exclusos da amostra. Portanto, 

compuseram a casuística 164 indivíduos idosos com perda auditiva sensorioneural 

simétrica, não usuários de AASI, sendo 93 do gênero masculino e 71 do gênero 

feminino. A idade variou de 60 a 90 anos (média: 73,88 e DP ± 7,219) e o grau 

variou de leve a severo. Foram divididos em dois grupos, distribuídos conforme a 

configuração audiométrica:  

G1: composto por 126 indivíduos, 49 do gênero feminino e 77 do gênero 

masculino, com configuração abrupta, idade entre 60 e 90 anos (média: 74,5 e DP ± 

7,19).  

G2: composto por 38 indivíduos, 22 do gênero feminino e 16 do gênero 

masculino, com configuração descendente, idade entre 60 e 89 anos (média: 75,5 e 

DP ± 7,39).  

 

4.1.3 Critérios de classificação da configuração audiométrica 

 

Foram seguidos os critérios propostos por Hannula et al. (2011):  

 Configuração abrupta: diferença ≥ 30 dB entre a média de 0,5k e 1kHz e a 

média de 4k e 8kHz.  
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 Configuração descendente: diferença de 15 a 29 dB entre a média de 0,5k e 

1kHz e a média de 4k e 8kHz.  

 Configuração plana: diferença < 15 dB entre a média de 0,25k e 0,5kHz, a 

média de 1k e 2kHz, e a média de 4k e 8kHz.  

 Configuração ascendente: diferença ≥ 15 dB do limiar mais rebaixado das 

frequências baixas (0,25k – 0,5kHz) para o limiar mais rebaixado das 

frequências altas (3k – 8kHz). 

 Configuração indeterminada: não se adequa a nenhum dos outros critérios.  

 

4.1.4 Critérios de inclusão da amostra:  

 

 Idade igual ou maior a 60 anos; 

 Perda auditiva sensorioneural bilateral simétrica. A ausência de alterações de 

orelha externa e/ou média foi confirmada por meio da avaliação 

otorrinolaringológica e timpanometria.   

 Não ser usuário de AASI.  

 As orelhas foram consideradas simétricas quando apresentaram o mesmo 

grau e configuração da curva audiométrica (CFFa, CRFa, 2013).  

 Configuração de curva audiométrica descendente, abrupta, plana, ascendente 

ou indeterminada (HANNULA et al., 2011).  

 Ausência de alterações cognitivas que comprometam a realização das 

avaliações audiológicas, identificadas por avaliação da equipe multidisciplinar 

da Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP.  

 Ausência de alterações na avaliação médica otorrinolaringológica que possam 

inviabilizar a realização das avaliações audiológicas ou comprometer a 

análise dos dados a partir do delineamento metodológico proposto. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

Os dados referentes à avaliação otorrinolaringológica, avaliação psicológica, 

entrevista inicial e avaliação audiológica básica foram analisados por meio do 

prontuário antes da realização dos procedimentos do estudo, a fim de verificar se o 
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indivíduo se adequava em todos os critérios de inclusão, bem como conhecer o 

histórico de saúde e queixas auditivas do mesmo.  

A avaliação audiológica foi realizada em cabina acústica com audiômetro 

modelo AC40 (Clinical Audiometer) utilizando fones de inserção (3A) para evitar 

possíveis casos de colabamento do meato acústico externo (MARANGONI et al., 

2012; ODA et al., 2014). Além disso, a avaliação da orelha média foi realizada com 

imitanciômetro modelo GSI Tympstar (Sonic) e o teste de percepção de fala no ruído 

foi com teste HINT (Biologic System Corp), descrito a seguir.  

 

4.2.1 Hearing in Noise Test – HINT  

 

A avaliação da percepção da fala no ruído foi realizada por meio do HINT 

versão brasileira, desenvolvida por Bevilacqua et al. (2008) com fones supraural 

(TDH 39). O teste é composto por 12 listas contendo 20 sentenças em cada, 

totalizando 240 sentenças disponíveis. As sentenças foram gravadas por ator, 

falante nativo do português brasileiro, na voz masculina.  

O uso de fones auriculares é preferido para eliminar os efeitos acústicos do 

ambiente do teste. As situações de ruído competitivo são simuladas pelo software 

por meio de filtros digitais. Os filtros configuram uma situação espacial de 

localização e distância da fala e ruído, como se estivesse sendo apresentado por 

caixas acústicas evitando os efeitos acústicos, tal como a reverberação do som. 

Assim, os filtros digitais utilizados na avaliação com fones auriculares apresentam a 

mesma resposta quando comparadas com as respostas em uma câmera de ensaio 

sem reverberação e com ruído com distância de um metro do centro da cabeça 

KEMAR para cada condição de ruído (SOLI, WONG, 2008).  

A sequência de aplicação dos estímulos de fala e a seleção das listas 

utilizadas nas diferentes situações ocorreram de forma aleatória, pelo próprio 

software, a fim de eliminar variáveis relacionadas ao cansaço, atenção dos 

participantes e do fenômeno de aprendizagem.  

O teste foi realizado em uma sala acusticamente tratada, no qual os 

participantes foram avaliados nas condições descritas no quadro 2.   
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Quadro 2 – Condições do HINT binaural/monoaural para fone auricular e apresentação do sinal. 

 

Além das quatro condições do HINT na modalidade binaural descritas no 

quadro 2, o software realiza automaticamente uma pontuação composta que 

pondera igualmente a contribuição do teste de Frente de Ruído e os dois testes 

laterais (Ruído à Direita e Ruído à Esquerda) para fornecer um único índice de 

reconhecimento de voz global em ambientes ruidosos. Essa condição é calculada 

pela seguinte formula:  

 

 

 

Com as apresentações binaural e monoaural, o teste teve duração média de 

20 minutos. 

Modalidade HINT 

(orelha testada) 
Condição do HINT 

Sinal apresentado no 

fone direito 

Sinal apresentado no 

fone esquerdo 

Binaural 

Silêncio 

Fala com a mesma 

intensidade da orelha 

contralateral 

Fala com a mesma 

intensidade da orelha 

contralateral 

Ruído Frontal 

Fala e ruído com a 

mesma intensidade da 

orelha contralateral 

Fala e ruído com a 

mesma intensidade da 

orelha contralateral 

Ruído à direita 

Fala com a mesma 

intensidade da orelha 

contralateral e ruído com 

maior intensidade da 

orelha contralateral 

Fala com a mesma 

intensidade da orelha 

contralateral e ruído com 

menor intensidade da 

orelha contralateral  

Ruído à esquerda 

Fala com a mesma 

intensidade da orelha 

contralateral e ruído com 

menor intensidade da 

orelha contralateral  

Fala com a mesma 

intensidade da orelha 

contralateral e ruído com 

maior intensidade da 

orelha contralateral 

Monoaural  

Orelha direita 

 

Silêncio Fala 
Nenhum sinal de fala e de 

ruído 

Ruído Fala com ruído 
Nenhum sinal de fala e de 

ruído 

Monoaural  

Orelha esquerda 

 

Silêncio 
Nenhum sinal de fala e de 

ruído 
Fala 

Ruído 
Nenhum sinal de fala e de 

ruído 
Fala com ruído 
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Os participantes da pesquisa foram instruídos oralmente, conforme o manual 

do HINT (HOUSE EAR INSTITUTE, 2007), antes da realização do teste, da seguinte 

forma:  

Este é um teste que avalia as habilidades de ouvir no silêncio e no ruído. 

Você ouvirá um homem lendo uma sentença. A intensidade da voz do 

homem mudará durante o teste e às vezes a intensidade ficará muito fraca. 

Repita tudo que você ouvir o homem falar, mesmo que a voz dele seja 

muito suave. Eu irei parar o teste após cada frase, para permitir a você, que 

repita o que ouviu. Por favor, repita qualquer coisa que você ouviu, mesmo 

que seja somente a metade da sentença; não há problema, na vida 

cotidiana é o que acontece com a maioria das pessoas. Algumas das 

sentenças serão repetidas um pouco mais forte até que voe consiga repeti-

las corretamente. A maioria das sentenças será apresentada apenas uma 

vez. Ninguém é capaz de repetir todas as sentenças, por isso não 

desanime. Se você tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar.   

 

Após a apresentação da sentença para o participante, a resposta foi aceita 

pelo avaliado quando: a) todas as palavras foram repetidas corretamente, b) apenas 

foi mudado o artigo definido e indefinido e c) palavras foram adicionadas à sentença 

sem comprometer o sentido.  

O procedimento do teste HINT baseia-se na seguinte forma:  

 Fase 1: são usadas as quatro primeiras sentenças, que auxiliam no 

cálculo para iniciar a fase 2. Na Fase 1 é utilizada a variação de estímulo de 

intensidade de 4 dB. Para a sentença número 1, o nível de apresentação 

predeterminado e a sentença é repetida até que o indivíduo responda corretamente. 

A cada resposta incorreta a sentença é repetida em uma intensidade acima da 

apresentada anteriormente e assim que o indivíduo responder corretamente, a 

intensidade é reduzida em 4 dB, podendo então ser apresentada a sentença número 

2 e assim por diante, até a sentença número 4, no mesmo procedimento de redução 

e aumento da intensidade. Após a apresentação das quatro sentenças é realizado 

um cálculo da média dos cinco níveis de apresentação. O nível de apresentação da 

sentença de número 5 depende da média do nível de apresentação das quatro 

primeiras sentenças. 

 Fase 2: após a fase 1, são apresentadas mais 16 sentenças, com 

variação do estímulo de 2 dB, ou seja, o estímulo é diminuído em 2 dB, se o 
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indivíduo responder corretamente ou é aumentado em 2 dB, caso a resposta 

apresentar-se incorreta, até que completa a lista de 20 sentenças.  

O limiar de reconhecimento final é calculado pela média das 16 sentenças da 

fase 2.  

A pontuação da condição do silencio é expressa em dB(A) como sendo o 

limiar de reconhecimento de 50% das sentenças, sendo este o LRF/HINT.  

O nível de apresentação da sentença inicial foi de 65 dB(A), sendo este 

variado conforme a avaliação o no silêncio, ocorrendo um reajuste de 4 dB, caso o 

indivíduo respondesse corretamente as quatro primeiras sentenças ou não 

apresentasse audibilidade suficiente para os sons da fala. Quando o paciente 

acertou as quatro primeiras sentenças o nível de apresentação da sentença foi 

diminuído em 10 dB, pois o software impede a continuidade do teste no caso da 

resposta correta nas sentenças da fase 1.  

A intensidade do ruído competitivo é de 65 dB(A), mantida durante a 

realização do teste. 

A pontuação é expressa em dB/SR, no limiar da relação sinal/ruído. A relação 

sinal/ruído menor indica um melhor desempenho, ou seja, a intensidade do ruído 

está acima da intensidade do estímulo da fala.  

No estudo de Cruz (2015) a etapa de apresentação monoaural do ruído não 

foi realizada, e, portanto, para a análise e descrição dos resultados, a casuística 

relativa à etapa binaural do HINT é maior. Além disso, a descrição dos resultados do 

HINT na etapa binaural foi realizada por indivíduo, e da etapa monoaural, por orelha.  

A Quadro 3 detalha a distribuição da casuística por modalidade 

monoaural ou/e binaural, por indivíduo e por orelha. 

 

Modalidade HINT  Indivíduos Orelhas 

Monoaural 110 220 

Binaural 164 Não realizado 

Quadro 3 – Distribuição da casuística por modalidade monoaural e binaural. 
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4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados obtidos foram tabulados em bancos de dados Microsoft Excel 

2013® e submetidos ao tratamento estatístico, que determinou a média, desvio 

padrão, valor mínimo e máximo.   

Para verificar qual variável (configuração da curva audiométrica, grau da 

perda auditiva, idade) exerce maior influência na percepção de fala no ruído, os 

resultados foram tratados estatisticamente pela Regressão Linear Múltipla. A 

Regressão Múltipla é definida por Tabachnick e Fidell (1996) como um conjunto de 

técnicas estatísticas que possibilita a avaliação do relacionamento de uma variável 

dependente com diversas variáveis independentes. Esta análise permite que mesmo 

com números de indivíduos discrepantes entre as variáveis seja possível uma 

análise confiável. Assim, foi considerado o HINT como variável dependente e o grau, 

configuração da curva audiométrica e idade como variáveis independentes.  

A análise foi realizada de duas maneiras: a primeira levando em consideração 

a média ISO (valor numérico) de cada indivíduo e a segunda levando em 

consideração a classificação do grau da perda auditiva (leve, moderado e severo). 

Optou-se em fazer estas duas análises, uma vez que na classificação de um mesmo 

grau, o valor da média varia, por exemplo, grau moderado – média ISO variando de 

41 a 60 dB.  Neste exemplo, o valor de 41 dB correspondente ao grau moderado de 

perda auditiva, poderá influenciar de forma diferente o desempenho do indivíduo nos 

testes de percepção da fala, quando comparado ao valor de 60 dB, ainda 

classificado como moderado.  

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software SPSS versão 

17. Foi adotado valor de significância (p) igual ou menor que 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar a influência da idade, da perda 

auditiva e da configuração da curva audiométrica na percepção de fala na presença 

de ruído competitivo em idosos com perda auditiva. 

No gráfico 1 pode-se visualizar os resultados descritivos relativos à média dos 

limiares auditivos nas diferentes configurações audiométricas: descendente e 

abrupta.  

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição da média dos limiares auditivos por grau de perda auditiva obtida para cada 

configuração audiométrica 

 

Os dados descritivos referentes à média ISO de cada grupo foram 

apresentados na Tabela 2. Os limiares auditivos para cada frequência de acordo 

com os grupos estão apresentados no Apêndice A.  
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Tabela 2 – Descrição da média, desvio padrão e valor mínimo e máximo referente à média ISO do G1 

e G2 

 Média ISO 

Abrupta (G1) 

(n=126) 

Descendente (G2) 

(n=38) 

 Orelha direita Orelha esquerda Orelha direita Orelha esquerda 

Média 45,00 46,25 50,00 50,62 

DP ±11,10 ±11,74 ±10,55 ±11,27 

Mínimo 17,50 18,75 23,75 25,00 

Máximo 72,50 87,50 68,75 72,50 

    DP = Desvio Padrão; n= número da amostra 

 

Os dados descritivos referentes ao HINT de cada grupo estão apresentados 

na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Descrição da média, desvio padrão e valor mínimo e máximo referente à aos resultados 

do HINT nas modalidades binaural e monoaural do G1 e G2  

(continua) 

  

Resultado HINT 

Abrupta (G1) 

(n=126) 

Descendente (G2) 

(n=38) 

Modalidade 

binaural 

Condição 

de relação 

sinal/ruído 

Média DP Mínimo Máximo Média DP Mínimo Máximo 

Silêncio 

(dB(A)) 
51,95 ±11,42 32,10 95,60 57,70 ±10,88 41,30 89,00 

Ruído 

frontal 

(dB/SR) 

1,20 ±3,80 -4,40 17,60 1,45 ±5,69 -3,70 29,10 

Ruído à 

direita 

(dB/SR) 

-1,65 ±5,3 -10,70 23,80 -1,25 ±7,06 -9,60 30,80 

Ruído à 

esquerda 

(dB/SR) 

-2,15 ±9,04 -7,9 33,80 -0,35 ±7,48 -10,2 31,70 

Ruído 

composto 

(dB/SR) 

-0,45 ±4,50 -7,10 23,00 0,10 ±6,35 -6,0 30,20 
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Tabela 3 – Descrição da média, desvio padrão e valor mínimo e máximo referente à aos resultados 

do HINT nas modalidades binaural e monoaural do G1 e G2  

(conclusão) 

 Resultado HINT 

  
Abrupta (G1) 

(n=126) 

Descendente (G2) 

(n=38) 

 

Condição 

de relação 

sinal/ruído 

Média DP Mínimo Máximo Média DP Mínimo Máximo 

Modalidade 

monoaural – 

orelha 

direita 

Silêncio 

(dB(A)) 
52,20 ±12,31 32,90 87,80 60,20 ±13,16 30,30 90,30 

Ruído 

(dB/SR) 
4,80 ±4,78 -7,0 23,3 5,30 ±5,59 1,0 27,50 

Modalidade 

monoaural – 

orelha 

esquerda 

Silêncio 

(dB(A)) 
54,40 ±11,52 35,10 91,10 57,60 ±13,79 39,30 94,80 

Ruído 

(dB/SR) 
5,70 ±4,74 0,20 29,40 5,40 ±8,27 -0,80 34,60 

DP = Desvio Padrão; n= número da amostra 

 

A comparação entre as variáveis para verificar a influência da idade e da 

configuração audiométrica na percepção de fala no ruído, bem como identificar se 

existe alguma variável com maior influência na escuta com ruído competitivo pode 

ser visualizada na tabela 4 e 5.  

 

Tabela 4 – Resultados da Regressão Linear Múltipla quanto às variáveis dependentes: média ISO, 

idade e configuração audiométrica 

(continua) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Variáveis 

independentes 

Variáveis 

dependentes 
β p 

R² 

ajustado 
p 

M
o

d
a
li
d

a
d

e
 b

in
a
u

ra
l Silêncio 

Idade 0,13 0,00 

0,65 <0,00 Média ISO 0,74 0,00 

Configuração -0,05 0,22 

Ruído frontal 

Idade 0,23 0,00 

0,49 <0,00 Média ISO 0,58 0,00 

Configuração -0,01 0,91 

Ruído à direita 
Idade 0,23 0,00 

0,49 <0,00 
Média ISO 0,57 0,00 
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Tabela 4 – Resultados da Regressão Linear Múltipla quanto às variáveis dependentes: média ISO, 

idade e configuração audiométrica 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
p<0,05 *estatisticamente significante; R² ajustado: coeficiente de determinação 

 

Tabela 5 – Resultados da Regressão Linear Múltipla quanto às variáveis dependentes: grau da perda 

auditiva, idade e configuração audiométrica 

(contínua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variáveis 

independentes 

Variáveis 

dependentes 
β p 

R² 

ajustado 
p 

M
o

d
a
li
d

a
d

e
 b

in
a
u

ra
l 

Ruído à direita Configuração -0,01 0,75   

Ruído à 

esquerda 

Idade 0,10 0,12 

0,28 <0,00 Média ISO 0,40 0,00 

Configuração -0,03 0,64 

Ruído 

composto 

Idade 0,23 0,00 

0,50 <0,00 Média ISO 0,58 0,00 

Configuração -0,02 0,66 

M
o

d
a
li
d

a
d

e
 

m
o

n
o

a
u

ra
l 
–
 o

re
lh

a
 

d
ir

e
it

a
 e

 e
s
q

u
e
rd

a
 

Silêncio 

Idade 0,14 0,00 

0,65 <0,00 Média ISO 0,73 0,00 

Configuração -0,06 0,12 

Ruído 

Idade 0,25 0,00 

0,42 <0,00 Média ISO 0,51 0,00 

Configuração -0,01 0,78 

 
Variáveis 

independentes 

Variáveis 

dependentes 
β p 

R² 

ajustado 
p 

M
o

d
a
li
d

a
d

e
 b

in
a
u

ra
l 

Silêncio 

Idade 0,20 0,00 

0,48 <0,00 Grau 0,59 0,00 

Curva -0,09 0,09 

Ruído frontal 

Idade 0,28 0,00 

0,40 <0,00 Grau 0,47 0,00 

Curva -0,03 0,58 

Ruído à direita 

Idade 0,28 0,00 

0,42 <0,00 Grau 0,48 0,00 

Curva -0,04 0,49 

Ruído à 

esquerda 

Idade 0,15 0,03 

0,20 <0,00 Grau 0,39 0,00 

Curva -0,05 0,43 
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Tabela 5 – Resultados da Regressão Linear Múltipla quanto às variáveis dependentes: grau da perda 

auditiva, idade e configuração audiométrica 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      p<0,05 *estatisticamente significante; R² ajustado: coeficiente de determinação 

 

Os dados apresentados na Tabela 4 e 5, estão representados graficamente 

nos Gráficos 2 e 3. 

 

 

 

Gráfico 2 – Representação dos valores de p e β da regressão linear múltipla em relação aos dados 

da modalidade binaural e monoaural, levando em consideração a idade, grau da perda 

auditiva e curva audiométrica.  

(continua) 

 

 
Variáveis 

independentes 

Variáveis 

dependentes 
β p 

R² 

ajustado 
p 

B
in

a
u

ra
l 

Ruído 

composto 

Idade 0,28 0,00 

0,41 <0,00 Grau 0,48 0,00 

Curva -0,05 0,40 

M
o

d
a
li
d

a
d

e
 

m
o

n
o

a
u

ra
l 
–
 o

re
lh

a
 

d
ir

e
it

a
 e

 e
s
q

u
e
rd

a
 

Silêncio 

Idade 0,20 0,00 

0,52 <0,00 Grau 0,62 0,00 

Curva -0,07 0,09 

Ruído 

Idade 0,29 0,00 

0,37 <0,00 Grau 0,46 0,00 

Curva -0,02 0,66 

BINAURAL 
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Gráfico 2 – Representação dos valores de p e β da regressão linear múltipla em relação aos dados 

da modalidade binaural e monoaural, levando em consideração a idade, grau da perda 

auditiva e curva audiométrica.  

(conclusão)  

 

 

 

 

Gráfico 3 – Representação dos valores de p e β da regressão linear múltipla em relação aos dados 

da modalidade binaural e monoaural, levando em consideração a idade, média ISO e 

curva audiométrica.  

(continua) 

BINAURAL 

MONOAURAL 
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Gráfico 3 – Representação dos valores de p e β da regressão linear múltipla em relação aos dados 

da modalidade binaural e monoaural, levando em consideração a idade, média ISO e 

curva audiométrica.  

(conclusão) 

 

 

Gráfico 4 – Representação dos valores de R² ajustado da regressão linear múltipla em relação aos 

dados das modalidades mono e binaural, levando em consideração a idade, média ISO 

e curva audiométrica. 

 

MONOAURAL 
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Gráfico 5 – Representação dos valores de R² ajustado da regressão linear múltipla em relação aos 

dados das modalidades mono e binaural, levando em consideração a idade, grau da 

perda auditiva e curva audiométrica. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Ao considerar que o objetivo do presente estudo foi investigar a influência da 

idade, do grau da perda auditiva e da configuração da curva audiométrica na 

percepção de fala na presença de ruído competitivo em idosos com perda auditiva, e 

a escassez de estudos nessa temática na literatura consultada, umas das principais 

preocupações no momento do delineamento do estudo foi escolher um critério para 

a classificação da configuração audiométrica das perdas auditivas sensorioneurais, 

uma vez que a literatura especializada da área, aponta diferentes classificações 

(Quadro 1). Apesar de alguns critérios descritos serem semelhantes entre si, a 

opção por adotar o proposto por Hannula (2011) baseou-se em duas razões 

principais: os idosos foram a população alvo deste estudo, e, a adoção das médias 

entre diferentes grupos de frequências, considerando desde a mais baixa (grave) até 

a mais alta (aguda) da audiometria convencional. 

A partir deste critério adotado, foi possível perceber uma diferenciação maior 

entre as configurações. Por exemplo, em um grupo de 10 indivíduos poderia ocorrer 

a distribuição destes entre configurações descendente e abrupta, enquanto que, ao 

adotar outro critério menos rigoroso, esses 10 indivíduos poderiam ser classificados 

como descendente. Desta maneira, a relação entre tais configurações e a percepção 

de fala no ruído, pôde ser analisada em grupos compostos por indivíduos com 

perdas auditivas com configurações audiométricas muito semelhantes. 

Além disso, ao subdividir os grupos também por grau de perda auditiva, 

estabeleceu-se grupos com perdas auditivas simétricas, uma vez que os testes de 

percepção de fala foram aplicados somente naqueles que apresentaram o mesmo 

grau e configuração de perda auditiva em ambas as orelhas.   

Nesta perspectiva, esta investigação apontou que a configuração 

audiométrica mais frequente em idosos foi a abrupta, concordando com alguns 

estudos (KAYA et al., 2015; HANNULA et al., 2011), seguida da configuração 

descendente (Tabela 1), diferindo da literatura consultada que aponta a curva 

descendente como a mais frequente (MARTINS, BASSI, MANCINI, 2015; 

SANTANA, 2015; KANO, MEZZENA, GUIDA, 2009; SANTOS, 2016; ARAÚJO, 

IÓRIO, 2014; CRISPIM, et al., 2012). Observou-se também a baixa ocorrência das 

demais configurações, concordando com outros estudos (SANTANA, 2016; 
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DEMEESTER, et al., 2009; JOHANSSON, ARLINGER, 2002; HOFFMAN et al., 

2010).  

Neste contexto, o único caso de configuração ascendente do estudo sugere 

que pode não ter sido em decorrência do envelhecimento e sim, de algum outro 

fator, visto que os limiares nas frequências altas se apresentavam mais preservados 

em relação às frequências baixas, configurando a curva ascendente. O mesmo se 

aplica às perdas de configuração indeterminada.  

Embora a ocorrência da configuração audiométrica plana tenha sido maior 

que a da perda ascendente, esta foi excluída da amostra em função do número 

reduzido de indivíduos que apresentaram tal configuração, quando comparado às 

curvas descendente e abrupta, porém em demais estudos observou-se número 

significativo de indivíduos com essa configuração audiométrica (SANTANA, 2016; 

HORNSBY, RICKETTS, 2003).  

O estudo de Santana (2016) ocorreu no mesmo Serviço de Saúde Auditiva do 

presente estudo e apresentou ocorrência de perdas com configuração plana, bem 

como maior ocorrência da configuração descendente, quando comparado com a 

abrupta. Possivelmente, o reduzido número de perdas planas no atual estudo, além 

da menor ocorrência das perdas descendentes, aconteceu devido ao critério de 

inclusão adotado, ou seja, perdas auditivas simétricas, o que difere da investigação 

de Santana (2016), uma vez que a amostra não precisava necessariamente ter 

simetria entre as orelhas. Questiona-se assim se existe maior ocorrência de 

assimetria entre orelhas nas perdas planas e descendentes comparadas às perdas 

com configuração abrupta. Não foram encontrados estudos investigando essa 

temática na literatura consultada, por isso demais estudos nesta área seriam 

importantes para esclarecer as particularidades de cada configuração audiométrica. 

Além disso, a baixa ocorrência de tais configurações audiométricas pode ser 

também parcialmente explicada por diferenças de amostragem, devido a 

aleatoriedade na seleção dos indivíduos.  

Em relação ao grau da perda auditiva para cada grupo, observou-se (Tabela 

1) que tanto para a curva audiométrica descendente quanto para a abrupta, o grau 

de maior ocorrência foi o moderado. No entanto, ao considerar o grau leve, 

observou-se menor ocorrência no grupo com curva descendente quando comparado 

ao grupo com configuração abrupta. A grande diferença de ocorrência da perda leve 

entre os grupos, possivelmente deve-se ao fato de que para a configuração abrupta, 
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ao considerar as frequências de 500, 1k, 2k e 4k Hz da casuística para determinar o 

grau da perda auditiva, as frequência de 500 e 1k Hz muitas vezes se encontram 

dentro da normalidade, enquanto às frequências de 2k e 4k Hz encontram-se 

rebaixadas (Apêndice A), considerando a classificação de Hannula (2011), na qual 

na configuração abrupta, existe uma diferença entre as frequência baixas e altas 

maior do que na classificação descendente. Assim, ao se realizar a média de 

frequências na configuração abrupta com grau leve, somente as frequências mais 

altas apresentam perda auditiva, enquanto as frequências baixas, em sua maioria 

apresentaram limiares normais e consequentemente uma média ISO menor, 

enquadrando-se na classificação de grau leve.  

Embora exista uma grande diferença no número de indivíduos entre os 

grupos, bem como entre os graus de perda auditiva classificados a partir da média 

ISO, a amostra demonstrou homogeneidade quanto às médias e desvios padrões da 

idade e média ISO (Tabela 2). Além disso, a Regressão Linear Múltipla, permite que 

mesmo com números de indivíduos discrepantes entre as variáveis seja possível 

uma análise confiável (TABACHNICK, FIDELL,1996).  

Como já mencionado em outros estudos (SCHOCHAT, 1996; SCHUM, 2012) 

existem diversos aspectos que influenciam a percepção de fala no ruído, tais como a 

perda de audição, por meio do mecanismo de distorção e perda maior nas 

frequências altas, o avanço da idade e a lentidão neural.  

Para que o processo de reabilitação seja mais efetivo é necessário 

conhecimento do paciente em sua totalidade. No caso da audição do idoso, é 

necessário identificar e conhecer todos as particularidades que influenciam a sua 

audição e quais são aspectos que permeiam as suas principais queixas.  Conhecer 

suas dificuldades, limitações e saber como abordá-las e avaliá-las é crucial para o 

processo de escolha do AASI, bem como todo o processo de adaptação, reabilitação 

e aconselhamento. Assim a casuística do estudo foi estruturada a partir das 

diferentes configurações audiométricas a fim de investigar não apenas a influência 

da gravidade da perda auditiva e da idade, como outros estudos já abordaram 

(DUBNO et al., 1997; CAPORALI; SILVA, 2004; DIVENYI; STARK; HAUPT, 2005; 

SMITH et al., 2007; CALAIS; RUSSO; BORGES, 2008; PRONK et al., 2013; 

GRANT, WALDEN, 2013; CRUZ, 2015), mas sim investigar se em um mesmo grau 

de perda auditiva a configuração dos limiares impactam o comportamento de escuta 
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do idoso no ruído, ou então, se em distintos graus e configurações semelhantes 

apresentam diferenças.  

Assim como a influência do grau da perda auditiva na percepção de fala no 

ruído já foi abordada, a interferência da idade de pacientes também já foi 

investigada, bem como a da configuração audiométrica na fala amplificada com 

AASI (HORSBIA, RICKETTS, 2006), porém não foram encontrados estudos com a 

investigação da influência de todas as variáveis investigadas no presente estudo, em 

uma mesma população.  

O interesse em tal temática surgiu a partir da hipótese de que, se no idoso 

prevalece a configuração audiométrica com maior rebaixamento em frequências 

altas e estas são as responsáveis por permitir a inteligibilidade de fala, a habilidade 

de percepção de fala no ruído nos idosos com limiares piores nas frequências altas 

estaria mais prejudicada em comparação aqueles com limiares melhores nestas 

frequências.  

O estudo de Hannula et al. (2011) verificou que, mesmo sem diferença 

estatística, indivíduos que relataram dificuldades de conversação em ambiente 

ruidoso apresentaram com maior frequência a configuração abrupta, quando 

comparado com aqueles que não relatavam. Em estudo anterior, Hannula et al. 

(2010), descobriu que as queixas auditivas auto relatadas predizem bem a 

deficiência auditiva nas altas frequências.   

Porém, a Regressão Linear Múltipla, que considerou os resultados obtidos no 

HINT na modalidade binaural, e a média absoluta dos limiares auditivos, e não a 

classificação do grau, revelou que a configuração audiométrica não influenciou a 

escuta de sentenças no silêncio, bem como com ruído, sendo que a idade e a média 

dos limiares influenciaram entre 49 a 65% da percepção de fala no ruído, levando 

em consideração os valores de p e R² ajustado (Tabela 4). Assim, as variáveis 

dependentes idade e média ISO inferiram no resultado do HINT, vide o valor de 

p>0,05, entretanto o valor de β foi maior para a média ISO, demonstrando que a 

média dos limiares apresentaram maior influência na percepção de fala no ruído.  

Notou-se que apenas para a situação de ruído à esquerda, na modalidade 

binaural, a única variável que influenciou o resultado do HINT foi a média ISO (R² = 

28%).  

Na condição de ruído a esquerda (Quadro 2), no qual a orelha direita recebe o 

sinal de fala com a mesma intensidade e ruído mais fraco em comparação à orelha 
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contralateral (ruído sombreado), e a orelha esquerda, recebe fala na mesma 

intensidade, mas ruído com maior intensidade, faz com que o input das informações 

auditivas das sentenças, apesar de acontecer bilateralmente, o canal auditivo 

esquerdo opere em desvantagem em função do ruído mais elevado nesta orelha.  

Estudos sugerem diferenças funcionais hemisféricas, no qual o hemisfério 

esquerdo é responsável pelo processamento dos parâmetros temporais do som, 

enquanto o hemisfério direito detecta informações de ritmo (TRAMO, et al., 2005; 

SCHONWIESNER, et al., 2007). No processamento da linguagem, há dominância 

do córtex auditivo esquerdo (KNECHT, 2000), e, além disso, existem diferenças em 

características morfológicas do córtex auditivo, por exemplo, onde a vantagem de 

tamanho do planum temporale esquerdo sobre o direito varia entre 64 e 82% nos 

idosos (KNECHT, 2000). O estudo de Profant et al. (2014), mostrou maior 

degradação do hemisfério direito no processo de envelhecimento. As alterações 

morfológicas da substância cinzenta no córtex auditivo não são específicas ao lado, 

porém existe uma clara assimetria à direita na substância branca no córtex auditivo 

de idosos. Desta forma, a diferença de resposta do córtex auditivo direito no 

processamento de estímulos auditivos simples é claramente um efeito do 

envelhecimento do cérebro que não afeta necessariamente o sistema auditivo 

periférico, demonstrando simetria nas respostas da audiometria tonal liminar 

(PROFANT, et al., 2014). Além disso, estudos mostram que o corpo caloso, 

estrutura do sistema nervoso responsável por conectar e transferir as informações 

entre um hemisfério e outro, se degenera, em função do envelhecimento, gerando 

um declínio na transmissão inter-hemisférica (GONÇALES, CURY, 2011). Assim, 

questiona-se quanto dessa informação de fala apresentada ao lado direito consegue 

ser processada pelo hemisfério esquerdo, que apresenta maior vantagem 

morfológica, considerando a degeneração das fibras do corpo caloso e o declínio da 

transmissão inter-hemisférica. Ainda, considerando a informação auditiva que não 

passa pelo corpo caloso, ou seja, que não é transmitida para o hemisfério esquerdo, 

e segue em direção ao hemisfério direito: quanto desta informação é processada, 

uma vez que existe uma assimetria morfológica e funcional neste hemisfério? Neste 

caso, este achado de que somente a média dos limiares influenciou o resultado do 

HINT na modalidade binaural com ruído à esquerda, pode ser justificado por essa 

alteração, contudo não foram encontrados estudos na literatura consultada 

comprovando essa hipótese aqui apresentada. 
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Na análise do HINT na modalidade monoaural, levando em consideração a 

média ISO (Tabela 4) a configuração audiométrica não inferiu no resultado do HINT 

e as demais variáveis influenciaram 65% na condição de silêncio e 42% para a 

condição de ruído ipsilateral, sendo que a média ISO apresentou maior influência 

quando comparado à idade. 

Assim, no atual estudo, verificou que a configuração audiométrica, de acordo 

com a classificação utilizada, não influenciou o desempenho dos indivíduos idosos 

no HINT. De acordo com outro estudo, a dificuldade auditiva referida tem mais 

correlação com o grau da perda auditiva e não com o desenho que os limiares 

auditivos configuram (HANNULA et al., 2011). 

Os resultados do HINT em situação de silêncio concordam com o estudo de 

Fernandes, Sousa e Costa-Guarisco (2014), no qual, verificou-se que a perda 

auditiva em frequências altas não interfere de forma significante na tarefa de 

reconhecimento de fala no silêncio.  

 O estudo de Hornsbya e Ricketts, (2006) revelou que a perda auditiva 

sensorioneural, mesmo quando amplificada com o AASI, reduz a contribuição da fala 

em todas as frequências, independente da configuração audiométrica. Isso mostra 

que o que realmente influência a percepção de fala no ruído é a perda auditiva e não 

a configuração delineada pelos limiares auditivos. Este estudo enfocou o 

desempenho da percepção de fala no ruído com amplificação, diferente do atual 

estudo, mas ambos mostram que o desempenho da escuta com ruído não depende 

da configuração audiométrica. As considerações de Killion (2002) também reforçam 

que a dificuldade de um paciente compreender a fala no ruído, não pode ser prevista 

totalmente a partir do audiograma. Ou seja, a disposição dos limiares que 

configuram a perda não mede a capacidade do idoso de escutar em ambientes com 

ruído competitivo. 

O R² ajustado, também chamado de coeficiente de determinação, é uma 

medida de ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado. Este valor 

varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar 

os valores observados. Quanto maior o coeficiente de determinação mais explicativo 

é modelo, ou seja, melhor ele se ajusta à amostra (SUBRAMANIAN, COUTINHO, 

SILVA, 2007; NASCIMENTO, ARAÚJO, 2009).  
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Quando foi considerada a classificação do grau (leve, moderado ou severo), o 

mesmo padrão de resultado se repetiu, ou seja, apenas o grau da perda auditiva e a 

idade influenciou o resultado a percepção de fala no ruído, porém observou que os 

valores de R² ajustado foram menores (Tabela 5). Possivelmente, isso ocorreu, pois 

quando foi utilizada a média ISO, foi possível ilustrar um valor mais especifico dentro 

de uma mesma classificação de grau de perda auditiva. Este achado é importante, 

pois ressalta como os resultados das análises podem ser diferentes mesmo quando 

a mesma variável é investigada de várias maneiras. Diversos estudos, investigam a 

perda auditiva levando em consideração a classificação do grau, mas como pode ser 

observado nesta investigação, estudar a mesma variável, porém em propostas 

distintas, pode apresentar resultados diferentes.  

No atual estudo, para o silêncio nas modalidades binaural e monoaural, 

quando considerado grau e a média ISO, o coeficiente de determinação variou 

respectivamente 65% e 48 a 52%. Não foram encontrados critérios e valores de 

referência do coeficiente de determinação para a área da Audiologia. Embora não 

encontrados esses referenciais, fica claro que existem outros fatores que poderiam 

ser importantes na escuta de fala no silêncio, além da perda auditiva (grau ou média 

ISO) ou idade, tais como a ação conjunta do sistema auditiva periférico e central 

(PROFANT, et al., 2015), uma vez que os valores de R² não foram 100%. Porém 

ressalta-se que as variáveis dependentes investigadas explicaram grande parte da 

escuta das sentenças no silêncio. O mesmo foi observado nos coeficientes de 

determinação para as condições de ruído, nas modalidades binaural e monoaural, 

independentemente de ser considerado o grau ou a média ISO.  

Tanto na modalidade binaural e monoaural notou-se diferença no coeficiente 

de determinação (Tabela 4; Tabela 5) para o silêncio e ruído, sendo que a equação 

da regressão foi melhor explicada pelas variáveis na condição de silêncio, uma vez 

que a porcentagem foi maior. Isso possivelmente ocorreu, pois a escuta em 

ambientes ruidosos exige habilidades do processamento auditivo que estão 

relacionadas com diversas partes do sistema nervoso central e, nos indivíduos 

idosos, essas estruturas estão vulneráveis a alterações devido ao processo 

fisiológico do envelhecimento (ECKERT et al., 2008, WILD et al., 2012, VADEN et 

al., 2013; SCHNEIDER-GARCES et al., 2010; ENNIS et al., 2013), diferentemente 

da escuta em silêncio que não requer as mesmas habilidades do processamento 

auditivo na percepção de fala no ruído (SCHOCHAT, 1996).  
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Por meio dos dados da Tabela 3, apesar de não ter sido o objetivo do estudo 

a comparação entre o resultado do HINT e os grupos, pode-se perceber que os 

valores encontrados para as duas configurações audiométricas são semelhantes.  

Independente da queixa ou perda auditiva do paciente, a avaliação 

audiológica convencional é extremamente importante, pois possibilita identificar o 

tipo e o grau da perda auditiva, além de dar início ao processo de adaptação do 

aparelho auditivo, porém, levando em consideração a principal queixa do paciente 

idoso, que é a dificuldade de entender a fala no ambiente com ruído competitivo, não 

é possível prever a dificuldade de percepção de fala no ruído por meio do 

audiograma (KILLION, 2002).  

Considerando ainda essa importante queixa do paciente idoso, o estudo de 

Gomes (2016) verificou que de maneira geral, os serviços de saúde auditiva, não 

avaliam a percepção de fala no ruído, sendo esta uma das queixas mais importantes 

para o paciente idoso. De acordo com Killion (2002) o processo de adaptação e 

aconselhamento é mais fácil quando o paciente realmente acredita que foi avaliado 

o problema mais relevante para eles.  Além disso, essa avaliação pode ser a grande 

chave para compreender por quais motivos alguns pacientes com a mesma perda 

auditiva apresentam queixas diferentes quanto ao aparelho de amplificação sonora.  

O objetivo principal do estudo foi verificar a influência das particularidades da 

perda auditiva na percepção de fala no ruído para melhor compreensão dos 

processos audiológicos, porém independente desta influência, fica claro que o 

atendimento do idoso precisa apresentar um protocolo diferente dos pacientes 

adultos, uma vez que são populações completamente distintas, com demandas, 

limitações e características diferentes e, de fato, a percepção de fala no ruído deve 

fazer parte deste protocolo de atendimento, a fim de atender as queixas e 

expectativas da população idosa.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os achados encontrados no presente estudo permitiram concluir que: 

 

 Os idosos que compuseram a casuística deste estudo apresentaram 

perda auditiva sensorioneural de grau leve a severo, sendo o grau moderado 

o de maior ocorrência, com dois tipos de configuração audiométricas mais 

frequentes: abrupta, seguida da descendente. A partir da metodologia 

adotada na determinação da simetria e configuração audiométrica as 

configurações plana, ascendente e indeterminada, não foram frequentes. 

 

 A configuração audiométrica não influenciou o desempenho dos 

indivíduos idosos no HINT.  

 

 A idade e a perda auditiva (grau e média ISO) influenciou o 

desempenho dos idosos no teste de percepção de fala no ruído. 

 

 Entre as variáveis investigadas, confirmou-se que a perda auditiva 

(grau ou média ISO) apresentou maior influência na percepção de fala, tanto 

no silencio como no ruído e nas modalidades de escuta monoaural e binaural, 

em comparação à idade dos idosos que compuseram a casuística.  

 

A partir dessas considerações, ressalta-se a importância de incluir a 

avaliação da percepção de fala no ruído na população idosa, bem como 

investigar a relação de outras variáveis, além das estudadas neste estudo, 

que influenciam este processo.  
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APÊNDICE A – Limiares auditivos dos pacientes que compuseram a casuística.  

 

Configuração audiométrica descendente de grau leve  

 
Orelha direita Orelha esquerda 

   Frequência (Hz) 

 

 

Indivíduo 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 

1 20 25 15 30 30 35 50 45 20 20 15 30 35 35 40 30 

2 30 25 45 45 40 45 35 35 35 25 40 40 40 40 40 50 

3 20 20 15 30 25 30 40 35 25 15 20 30 35 40 50 50 

4 40 30 35 40 40 40 45 40 25 30 35 35 40 40 45 30 

5 45 45 30 30 30 40 45 60 35 40 40 25 30 40 50 70 

6 45 45 45 40 40 50 55 55 30 35 30 30 30 40 40 50 

7 25 30 35 45 40 45 70 60 25 30 35 45 40 45 70 60 

8 30 35 45 40 40 40 55 70 30 35 35 40 30 35 40 55 

 

Configuração audiométrica descendente de grau leve  

 
Orelha direita Orelha esquerda 

   Frequência (Hz) 

 

 

Indivíduo 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 

9 25 35 40 45 45 50 55 50 30 30 40 45 45 60 45 45 

10 60 55 45 55 60 70 60 60 50 45 50 60 65 60 60 60 

11 55 50 55 50 45 40 50 70 60 60 60 60 60 60 60 60 

12 40 50 55 55 65 65 85 65 40 45 60 60 60 60 75 70 

13 60 55 60 60 55 60 75 80 55 50 55 65 60 65 65 75 

14 35 40 50 45 60 75 60 60 35 40 45 45 60 70 60 60 

15 60 50 55 60 55 60 65 75 45 40 55 60 55 60 65 65 

16 30 35 45 65 60 40 65 65 25 35 45 60 60 50 60 65 

17 30 45 55 55 55 45 60 60 40 50 55 50 50 45 65 60 

18 
25 35 40 50 50 60 55 50 15 40 40 45 50 50 50 55 

19 
35 40 45 45 50 60 60 60 50 40 50 40 55 60 55 55 

20 
55 60 55 55 60 65 65 65 45 50 55 60 60 65 65 65 

21 
45 45 50 45 50 55 55 65 40 40 50 50 55 55 50 55 

22 
35 40 40 50 50 50 55 55 35 40 40 45 50 50 55 55 

23 
30 40 60 60 60 60 65 75 20 40 50 60 50 55 50 60 

24 
45 50 55 55 60 60 70 80 45 50 55 50 55 55 70 80 
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25 
45 45 45 65 60 65 70 65 45 45 50 60 55 55 85 65 

26 
55 70 65 65 70 75 80 85 55 65 65 65 75 85 85 85 

27 
45 40 40 55 50 65 60 60 45 50 50 55 60 60 60 60 

28 
45 50 50 40 50 50 65 55 35 50 50 50 55 60 60 60 

29 
55 45 45 45 40 40 50 55 30 35 40 30 50 45 40 55 

30 
25 40 50 50 55 60 60 60 30 35 50 45 55 60 65 60 

31 
55 50 55 60 55 55 60 70 60 50 55 60 55 55 65 65 

 

Configuração audiométrica descendente de grau severo  

 
Orelha direita Orelha esquerda 

   Frequência (Hz) 

 

 

Indivíduo 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 

32 45 50 60 60 65 75 75 75 60 65 60 65 65 75 75 80 

33 40 60 65 65 65 65 80 80 40 55 60 60 65 65 70 70 

34 65 65 65 65 60 60 75 80 50 55 50 50 50 60 65 70 

35 55 60 65 70 75 65 75 75 60 65 70 80 85 75 80 80 

36 50 50 60 70 70 65 80 85 55 55 55 55 55 55 55 55 

37 60 60 70 70 65 60 65 70 50 55 65 70 70 55 60 65 

38 60 60 55 80 75 60 75 75 40 55 60 85 70 60 70 75 

 

 

Configuração audiométrica abrupta de grau leve    

 
Orelha direita Orelha esquerda 

   Frequência 

(Hz) 

 

 

Indivíduo 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 

39 
20 20 20 40 45 45 75 90 10 10 5 20 35 40 60 65 

40 
20 15 20 50 55 60 45 55 15 15 15 50 50 65 45 45 

41 
15 25 30 45 50 55 65 60 20 25 30 45 45 55 60 65 

42 
20 10 5 40 55 60 55 55 15 15 10 45 50 55 65 60 

43 
20 25 25 50 65 65 70 60 25 25 20 35 55 70 60 60 

44 
20 20 10 30 30 40 55 60 15 15 10 25 30 35 40 40 

45 
25 25 25 30 35 55 60 60 25 25 30 30 30 45 45 60 

46 
15 25 35 45 50 45 70 55 20 25 35 45 40 45 50 45 

47 
30 30 25 40 50 60 80 75 15 25 35 45 45 60 65 65 
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48 
25 25 35 45 60 55 70 70 25 25 25 25 25 25 25 25 

49 
15 25 25 35 35 35 60 60 20 20 20 35 35 35 65 55 

50 
25 25 25 45 55 60 60 55 25 25 25 45 55 60 60 55 

51 
10 15 25 40 35 50 60 75 0 10 30 35 30 45 45 60 

52 
25 25 30 40 50 60 65 70 25 30 35 35 50 55 65 65 

53 
15 5 25 20 30 35 35 40 5 10 25 35 35 45 60 55 

54 
15 25 20 30 50 60 85 90 15 15 20 25 40 60 80 75 

55 
15 15 15 20 20 30 65 85 15 10 15 15 25 50 60 70 

56 
20 20 20 35 35 40 50 50 20 10 25 40 35 50 30 40 

57 
25 15 10 25 70 65 80 65 15 10 20 30 55 80 80 70 

58 
15 15 10 30 60 70 60 60 20 20 30 45 45 55 55 60 

59 
25 25 25 40 55 50 75 85 20 15 20 30 50 55 70 75 

60 
25 25 35 50 55 50 65 60 20 25 35 45 50 55 60 55 

61 
5 15 15 35 50 50 55 55 5 10 15 35 55 55 60 60 

62 
30 20 15 60 70 65 80 85 20 15 10 50 60 65 70 65 

63 
30 25 20 25 40 35 45 60 35 35 35 35 35 35 35 35 

64 
10 5 10 55 65 75 75 70 10 5 5 40 70 75 70 65 

65 
25 25 30 45 50 50 65 55 25 30 30 45 45 50 50 55 

66 
10 15 25 50 60 65 60 60 5 10 35 55 50 55 65 60 

67 
10 15 15 15 25 25 55 75 20 25 25 25 25 20 60 90 

68 
10 20 25 35 45 60 75 70 15 15 20 35 55 70 65 70 

69 
5 10 10 25 35 40 40 45 5 5 5 25 35 40 40 40 

70 
35 30 20 25 40 40 60 75 35 35 10 15 40 55 90 105 

71 
30 30 30 50 55 55 60 75 25 25 25 35 55 60 50 50 

72 
15 20 20 65 65 65 70 70 10 5 10 65 65 65 70 65 

73 
15 35 35 35 45 40 50 50 20 30 35 50 50 45 60 55 

74 
15 15 35 45 40 45 65 65 15 15 25 30 35 40 55 55 

75 
25 30 30 35 40 50 65 65 35 20 30 40 45 60 65 65 

76 
20 20 35 40 45 60 55 65 15 15 25 35 40 55 55 60 

77 
25 25 20 30 35 40 65 70 20 15 20 35 40 45 50 75 

78 
10 10 25 45 55 55 60 70 0 10 45 45 60 50 50 50 

79 
20 15 20 55 45 60 60 55 15 15 15 45 40 55 50 70 

80 
15 30 35 40 45 45 60 55 10 20 30 35 50 55 50 55 

81 
20 10 30 55 55 70 80 80 20 10 30 55 55 70 80 80 

82 
25 45 60 60 65 65 75 90 15 15 50 65 65 70 80 85 

83 
15 10 20 30 50 40 70 70 15 20 30 50 60 50 80 80 

84 
5 10 15 50 55 65 60 50 5 5 10 50 55 65 55 50 
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Configuração audiométrica abrupta de grau leve   

Frequência     

(Hz) Orelha direita Orelha esquerda 

       

 

 

Indivíduo 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 

85 15 20 30 60 60 65 60 75 25 25 40 60 60 60 70 65 

86 30 35 40 55 50 65 55 60 30 40 40 50 50 65 60 65 

87 15 20 10 35 70 80 85 90 10 10 10 10 10 10 10 10 

88 30 30 35 50 55 55 50 50 25 30 35 55 60 60 55 65 

89 30 30 40 45 40 45 50 45 20 30 40 45 45 55 55 60 

90 40 45 45 70 65 75 70 75 40 50 50 65 70 80 75 85 

91 25 25 30 55 75 65 75 65 35 25 25 50 75 75 90 80 

92 15 20 50 60 55 60 50 60 15 25 45 60 45 50 50 45 

93 20 20 30 60 75 85 100 120 40 35 45 70 70 80 95 120 

94 25 35 40 55 55 60 65 65 35 35 45 55 60 65 75 70 

95 40 40 45 55 55 70 100 90 25 40 50 55 55 70 80 90 

96 20 30 40 60 55 60 65 80 35 35 35 35 35 35 35 35 

97 45 45 25 50 50 50 70 80 35 30 30 45 50 60 60 75 

98 15 20 30 55 55 65 65 60 10 20 30 50 50 55 50 50 

99 20 25 50 70 65 70 75 80 15 25 60 60 65 70 75 75 

100 40 40 55 60 65 70 95 80 35 35 60 60 70 80 95 85 

101 30 35 45 55 55 60 60 65 35 35 50 65 55 60 65 65 

102 35 30 50 65 65 70 95 100 35 25 45 50 70 70 100 100 

103 30 25 35 50 55 65 75 65 20 20 35 50 60 65 65 60 

104 35 40 50 60 60 65 65 80 45 45 55 65 65 70 65 70 

105 20 15 40 70 70 95 90 90 30 25 45 60 60 85 75 80 

106 15 25 50 60 55 60 60 55 15 25 50 60 55 60 70 65 

107 35 40 60 70 70 70 85 85 40 55 60 65 70 60 75 65 

108 25 40 45 50 55 65 70 70 20 25 40 50 55 60 65 70 

109 25 45 70 75 65 55 65 65 30 35 65 70 60 55 65 60 

110 25 15 35 55 60 75 80 85 15 20 25 50 60 65 85 95 

111 45 45 60 65 65 65 75 65 40 40 60 60 60 65 70 65 

112 20 30 40 60 60 50 55 65 20 30 45 60 60 55 55 65 

113 30 35 45 50 65 60 65 70 30 35 50 55 65 60 65 70 

114 25 20 40 60 70 75 80 60 20 15 40 45 65 75 60 50 

115 40 45 30 45 55 70 75 80 40 40 30 45 65 70 70 80 

116 30 40 55 55 60 65 70 80 30 30 40 60 55 60 65 65 
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117 35 40 55 60 60 85 85 85 30 45 55 60 60 65 65 85 

118 20 25 35 50 55 50 80 85 20 25 40 50 55 55 85 80 

119 20 20 20 65 65 75 90 100 20 20 40 70 65 70 80 105 

120 45 45 50 50 50 55 60 80 45 45 45 55 55 60 60 75 

121 60 50 45 60 55 60 65 70 60 60 50 60 65 65 75 80 

122 45 45 50 60 70 75 70 70 45 45 45 55 65 70 70 75 

123 25 15 30 60 60 70 75 85 25 15 30 60 65 70 75 85 

124 40 35 40 50 55 60 75 80 30 25 40 50 55 65 75 70 

125 25 45 40 45 60 65 75 60 35 30 35 50 65 75 70 65 

126 55 50 50 50 70 75 85 90 20 40 45 45 75 75 85 95 

127 20 25 35 45 55 55 75 80 20 25 35 50 60 60 95 100 

128 20 15 30 60 60 60 70 70 20 15 45 65 60 55 70 65 

129 25 40 50 55 50 55 70 75 35 35 50 55 60 65 70 75 

130 20 30 35 55 55 55 65 65 30 40 45 65 65 70 80 80 

131 15 30 30 40 65 75 75 75 35 40 40 70 95 75 90 85 

132 20 25 55 60 55 50 70 85 35 40 60 60 55 55 65 65 

133 35 30 20 55 90 95 105 100 40 20 10 50 80 105 105 95 

134 45 40 40 50 65 60 85 80 55 50 50 55 70 65 85 100 

135 45 50 30 60 55 55 75 75 45 45 40 55 60 55 70 70 

136 40 45 40 55 65 70 65 65 35 40 45 55 55 65 60 70 

137 25 25 35 55 55 60 60 60 30 30 35 55 60 65 65 70 

138 25 40 50 55 55 65 70 95 30 30 40 60 60 65 65 90 

139 35 35 50 60 65 70 80 95 35 40 50 60 60 65 65 70 

140 50 45 60 65 70 65 100 90 30 40 45 60 55 50 70 80 

141 25 30 35 45 55 65 85 95 40 45 55 70 75 80 100 100 

142 25 30 40 60 70 70 85 90 40 35 45 60 75 65 80 90 

143 40 40 45 45 55 55 65 75 35 35 40 55 65 55 55 80 

144 40 40 50 65 60 60 70 75 35 40 40 55 55 65 75 75 

145 40 35 40 55 55 60 65 60 35 35 45 50 55 60 55 55 

146 50 45 40 60 70 60 70 75 50 45 55 70 65 60 75 80 

147 45 35 30 70 65 80 75 80 35 40 45 70 70 80 85 90 

148 35 30 45 70 65 75 75 80 40 40 55 65 65 75 70 65 

149 35 40 40 55 55 60 70 70 25 40 35 35 55 55 70 75 

150 25 35 60 60 60 60 75 90 25 35 60 60 65 65 70 80 

151 30 30 45 60 55 50 75 75 30 30 40 55 55 50 60 70 

152 40 30 50 65 75 80 105 120 30 25 50 65 70 75 90 120 

153 50 30 40 40 55 60 75 75 55 40 40 60 65 75 75 85 
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Configuração audiométrica abrupta de grau severo  

Frequência 

(Hz) Orelha direita Orelha esquerda 

    

 

 

Indivíduo 

250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 250 500 1k 2k 3k 4k 6k 8k 

154 30 40 55 70 70 65 80 85 25 35 65 75 70 65 85 90 

155 40 45 55 70 65 85 90 100 35 45 55 75 75 95 100 100 

156 55 50 45 60 65 65 75 75 50 50 60 70 70 70 90 90 

157 50 65 70 80 65 70 80 75 60 70 80 85 70 70 95 120 

158 45 55 55 65 65 70 80 85 60 50 50 70 70 75 80 85 

159 65 70 70 70 75 80 95 105 80 75 85 85 90 105 120 120 

160 40 50 60 70 65 65 70 85 35 45 55 65 70 70 70 90 

161 30 55 55 65 70 70 80 90 30 50 55 60 65 70 85 90 

162 35 40 50 60 75 80 90 120 25 30 50 70 100 90 95 120 

163 65 65 60 85 85 80 90 90 60 55 65 80 90 90 90 90 

164 50 50 55 60 65 85 85 95 35 40 50 70 75 90 95 100 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS  
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO CEP QUANTO AO USO DE DADOS 
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