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RESUMO 

 

 

Rocha CH. Inteligibilidade de fala em trabalhadores expostos a ruído com 

protetores auditivos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: O ruído é um dos principais agentes de poluição ambiental, que em 

intensidades elevadas, poderá causar a perda auditiva induzida por níveis de 

pressão sonora elevadas (PAINPSE). A PAINPSE é o segundo tipo de perda 

auditiva neurossensorial mais frequente, e considerada uma das principais 

doenças ocupacionais. Para evitar os prejuízos da exposição ao ruído 

ocupacional, legislações determinam o monitoramento e o desenvolvimento de 

ações para reduzir os efeitos da exposição, sendo o uso de dispositivos de 

proteção auditiva (DPA) a mais empregada. Contudo é comum que o trabalhador 

relate dificuldades para se comunicar com o DPA, o que pode induzi-lo ao uso 

inadequado. Os estudos já realizados apresentam discordâncias sobre os efeitos 

do DPA para a inteligibilidade da fala, além de serem poucos os que compararam 

participantes com perdas auditivas com normo-ouvintes. Objetivos: Avaliar a 

inteligibilidade de fala em trabalhadores expostos a ruído durante o uso de DPA. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da instituição nº 130/14, com amostra de 36 participantes, todos do 

sexo masculino e expostos ao ruído. Foram divididos em grupo normo-ouvintes 

(G1), com 20 participantes e com perda auditiva (G2), com 16 participantes. 

Todos os participantes realizaram avaliação da inteligibilidade de fala em campo 

acústico, utilizando listas de monossílabas e sentenças, em situações de uso do 

DPA no silêncio e no ruído e sem o uso do DPA no ruído. Resultados: Na 

avaliação da inteligibilidade de fala com DPA utilizando as monossílabas, ambos 

os grupos apresentaram porcentagens de acertos superiores à 95% na situação 

de silêncio. Na presença do ruído com o DPA, não foi detectado efeito de 

interação envolvendo grupo (p≥0,106) e nem efeito de grupo (p=0,182), mas 

houve efeito de interação entre intensidade de fala e relação sinal/ruído (S/R) 



 
 

 

(p=0,006). Na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA, foi 

detectado efeito de interação entre uso do DPA e relação S/R (p=0,010) sobre a 

média das porcentagens de acertos. Na avaliação com listas de sentenças, a 

porcentagem de acertos com DPA foram superiores a 98% no silêncio; contudo, 

no ruído houve piora, com efeito de interação entre intensidade de fala e relação 

S/R (p=0,010) e entre grupo e relação S/R (p=0,039). Na comparação do uso/não 

uso do DPA, houve efeito de interação entre uso do DPA e as relações S/R 

(p=0,009) sobre a média das porcentagens de acertos. Conclusões: Para 

ambos os grupos, houve piora da inteligibilidade de fala com o aumento da 

intensidade do ruído; contudo, a dificuldade foi maior para o G2. Na comparação 

das situações com/sem o uso do DPA, o uso dificultou a inteligibilidade de fala, 

mas não houve diferença significante entre as situações. Por fim, ressalta-se a 

importância de realizar mais estudos dos efeitos do DPA na comunicação, além 

de inserir nas avaliações ocupacionais testes que avaliam a fala no ruído, para 

determinar as dificuldades que podem surgir no ambiente ocupacional, e assim 

desenvolver medidas que beneficiem os trabalhadores que necessitam se 

comunicar durante as atividades laborais. 

 

Descritores: audição; perda provocada por ruído; ruído ocupacional; 

inteligibilidade da fala; razão sinal-ruído; efeitos do ruído; dispositivos de 

proteção das orelhas; saúde do trabalhador.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Rocha CH. Speech intelligibility in workers exposed to noise with hearing 

protectors [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2017. 

 

Introduction: Noise is one of the main agents of environmental pollution, and at 

high intensities, it may provoke noise-induced hearing loss (NIHL). NIHL is the 

second most frequent type of sensorineural hearing loss and it is considered one 

of the main occupational diseases. In order to avoid the effects of the exposition 

to occupational noise, legislation determines the monitoring and development of 

actions to reduce the effects of such exposure and one of the most applied 

measure is the mandatory use of hearing protection devices (HPD). However, 

workers often report difficulties to communicate when using the HPD, what may 

induce them to use it improperly. Previous studies showed divergences between 

the effects of HPD on speech intelligibility; besides, few studies compared 

participants with hearing loss to those with normal hearing. Purpose: To assess 

speech intelligibility of workers exposed to noise during the use of HPD. 

Methods: This is a cross-sectional study, approved by the Institution's Ethics 

Committee (nº 130/14) and counted on a sample of 36 participants, all males and 

exposed to noise.  They were distributed into a normal hearing group (G1), with 

20 participants and hearing loss group (G2), with 16 participants. All participants 

were submitted to an assessment of speech intelligibility in free field, using 

monosyllable and sentence lists, when using the HPD in silence and noise 

situation, and also without the use of HPD in noise. Results: In the assessment 

of speech intelligibility with HPD using the monosyllables, both groups presented 

percentages of correct answers above 95%. In the presence of noise with HPD, 

there was no interaction effect involving group (p≥0.106) or group effect 

(p=0.182), but there was found an interaction effect between speech intensity and 

signal-to-noise ratio (SNR) (p=0.006). In the assessment of speech intelligibility 

in noise without HPD, an interaction effect between HPD use and SNR (p=0.010) 



 
 

 

was detected over the mean percentage of correct answers. In the evaluation 

with lists of sentences, the percentage of correct answers with HPD were superior 

to 98% in the silence; however, in noise, there was a decrease on the interaction 

effect between speech intensity and SNR (p = 0.010) and between group and 

SNR (p = 0.039). In the comparison with/without use of HPD, there was found an 

interaction effect between hearing protection use and SNR (p = 0.009) on the 

mean percentage of correct answers. Conclusions: For both groups, it was 

noticed that speech intelligibility decrease with the increasing of noise intensity; 

nevertheless, the difficulty was greater for the group with hearing loss. In the 

comparison of situations with and without the use of HPD, its use made speech 

intelligibility more challenging, but no significant difference between the situations 

was found. Finally, it is important to highlight the importance of further studies 

regarding the effects of HPD on communication and, besides, inserting speech-

in-noise tests in occupational examination in order to determine the difficulties 

that may arise in the occupational environment and thus, develop measures that 

benefits the workers who need communicate during their labor activities. 

 

Descriptors: hearing; hearing loss, noise-induced; noise, occupational; speech 

intelligibility; signal-to-noise ratio; noise effects; ear protective devices; 

occupational health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A fala é uma habilidade complexa desenvolvida há milhares de anos pelos 

seres humanos e necessária para nossas atividades do dia a dia. Nos permitir 

transmitir mensagens, ensinar, informar, além de expressar sentimentos e 

sensações. Entretanto, é cada vez mais comum que a mensagem falada sofra 

interferências do meio, principalmente por causa do excesso de ruído, que irá se 

sobrepor a fala e dificultar sua inteligibilidade. 

O ruído pode ser definido como um som desagradável e sem harmonia, 

que ocorre devido à sobreposição de diversas frequências sonoras sem relação 

(Feldman e Grimes, 1985). Recentemente, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) relatou que o ruído é um dos principais agentes de poluição ambiental, 

devido à presença cada vez maior nos grandes centros urbanos. A OMS referiu 

ainda que o ruído, além de provocar alterações no sistema auditivo, também está 

relacionado com desordens no sono, alterações na pressão arterial, entre outros 

efeitos para a saúde (WHO, 2011). 

Quando há exposição a níveis intensos e contínuos de ruído, podem 

ocorrer alterações metabólicas nas mitocôndrias das células ciliadas do Órgão 

de Corti. Essas alterações irão causar liberação de radicais livres que, em grande 

quantidade, tornam-se tóxicos, causando apoptose e/ou necrose das células 

ciliadas e, como consequência, a diminuição da acuidade auditiva (Heinrich e 

Felterns, 2006; Le Prell et al., 2007). 

Essa alteração auditiva recebe o nome de perda auditiva induzida por 

níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE), que é uma perda auditiva 

progressiva e irreversível, geralmente atingindo as duas orelhas de forma 

simétrica, com rebaixamento do limiar auditivo inicialmente nas frequências de 3 

e/ou 4 e/ou 6 kHz e recuperação na frequência de 8 kHz (Araújo, 2002). 

Como o ruído está presente principalmente nos ambientes ocupacionais, 

a PAINPSE é considerada uma das principais doenças ocupacionais e a 

segunda causa mais prevalente de perda auditiva neurossensorial, após a 

presbiacusia (Rabinowitz, 2000). 
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Quando a exposição ao ruído não é cessada, a perda auditiva poderá 

progredir, piorando os limiares auditivos e atingindo outras frequências (Araújo, 

2002; Dias et al., 2006). Essa diminuição dos limiares auditivos poderá 

comprometer a inteligibilidade de fala, que dificultará a compreensão durante 

uma conversa, com prejuízo maior em ambientes com ruído competitivo. No 

ambiente ocupacional, a perda auditiva também poderá comprometer a 

comunicação entre os trabalhadores, bem como a detecção de sinais de alertas 

(Simpson et al., 2005). 

Para evitar os prejuízos ocasionados pela exposição ao ruído 

ocupacional, foram estabelecidas normas nacionais e internacionais para 

garantir a saúde auditiva do trabalhador. Tais normas estabelecem medidas 

coletivas e individuais de controle e redução de ruído, avaliações auditivas 

periódicas e programas de prevenção de perda auditiva (PPPA) (Brasil, 1978a,b; 

NIOSH, 1998; FUNDACENTRO, 2001).  

No Brasil, a Norma Regulamentadora 07 (NR-07), que define o Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) foi atualizada pela Portaria 

nº 19, que estabelece os parâmetros mínimos para a realização das avaliações 

audiológicas, bem como para os laudos dos exames (Brasil, 1978a, 1998). A NR-

06 (Equipamentos de Proteção Individual) e a NR-15 (Insalubridade) 

estabelecem que trabalhadores expostos a ruídos com intensidades acima de 

85 dBA, durante uma jornada de trabalho de 8 horas, devem fazer uso de 

dispositivos de proteção auditiva (DPA), popularmente conhecidos como 

protetores auditivos, para evitar os prejuízos da exposição ao ruído (Brasil, 

1978c,d).  

Com o uso efetivo do DPA, é possível garantir que a exposição ao ruído 

seja atenuada e assim minimizar os efeitos auditivos e extra-auditivos. 

Entretanto, é comum que o trabalhador refira dificuldades para se comunicar 

durante o uso do DPA, o que favorece hábitos de retirar o DPA mesmo em 

ambientes ruidosos e/ou não o colocar corretamente (Mendes et al., 2007; 

Keppler et al., 2015). 

Os estudos sobre os efeitos do DPA na inteligibilidade de fala iniciaram 

após a II Guerra Mundial, mas há relatos do começo do século XX que já 

mostravam preocupação com os possíveis prejuízos e riscos que o uso do DPA 
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poderia trazer para o trabalhador durante suas atividades laborais (Kryter, 1946). 

Entretanto, ainda há divergências entre os possíveis efeitos do uso do DPA para 

a inteligibilidade de fala no ruído. 

Alguns pesquisadores que avaliaram a inteligibilidade de fala no ruído de 

participantes normo-ouvintes, concluíram que as porcentagens de acertos foram 

maiores com o uso do DPA quando comparadas à situação sem o DPA. 

Contudo, quando avaliaram o uso do DPA em uma situação de silêncio, 

verificaram que ocorria uma piora na inteligibilidade da fala (Abel et al., 1982; 

Hashimoto et al.,1996; Fernandes, 2003; Conto, 2003). 

Outros estudos que compararam a inteligibilidade de fala no ruído de 

participantes normo-ouvintes com participantes com perda auditiva concluíram 

que o uso do DPA piorava a inteligibilidade de fala para ambos os grupos; 

entretanto o grupo com perda auditiva apresentava pior inteligibilidade de fala, 

com agravamento com o aumento do grau da perda auditiva (Lindeman, 1976; 

Robinson e Casali, 1995; Abel e Spencer, 1999). 

Além das divergências citadas, também foi observado que a maioria dos 

estudos utilizaram listas de monossílabas para realizar as avaliações; contudo 

as listas de sentenças seriam as mais indicadas, pois representam a situação 

mais próxima do cotidiano dos trabalhadores (Bronkhorst e Plomp, 1990). 

Nos últimos anos, os estudos têm se concentrado em avaliar e comparar 

os DPA que possuem filtros, que atenuam o ruído de maneira igual para todas 

as frequências, nos casos de DPA passivo; e alguns modelos que possuem 

microprocessadores que conseguem anular o ruído, no caso dos comunicadores 

(Abel e Spencer, 2011; Wagoner et al., 2007; Bockstael et al., 2011; Guiguère et 

al., 2015; Lahtinen e Leino, 2015). Contudo, estes dispositivos não estão 

disponíveis para todas as atividades ocupacionais, sendo encontrados 

principalmente em atividades militares e de aviação civil, além de modelos para 

músicos. 

Portanto, considerando que o DPA é a forma mais empregada para evitar 

os prejuízos da exposição ao ruído, que ainda há controvérsias sobre os efeitos 

para a comunicação, principalmente para os participantes com perda auditiva, e 

que poucos estudos avaliaram os efeitos para inteligibilidade de sentenças, faz-
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se necessário aprofundar o conhecimento dos efeitos do uso do DPA para a 

inteligibilidade de fala no ruído.  

Este conhecimento é o primeiro passo para desenvolver novas medidas 

e condutas para garantir um uso eficiente e seguro do DPA. Além disso, será 

possível saber qual o prejuízo para trabalhadores com perdas auditivas e se o 

uso do DPA, nestes casos, traria dificuldades durante a realização das atividades 

laborais, que dependem da comunicação.  

 

1.1. Hipóteses do estudo 

 

As hipóteses do estudo são: 

a) O uso do DPA em uma situação de silêncio não irá prejudicar a 

inteligibilidade de fala, para ambos os grupos. Contudo, o grupo 

com perda auditiva terá uma porcentagem de acertos menor que o 

grupo de normo-ouvintes; 

b) O uso do DPA irá interferir na inteligibilidade de fala na presença 

do ruído, tanto para os participantes normo-ouvintes como para os 

participantes com perda auditiva, sendo que para estes últimos, o 

prejuízo será maior; 

c) As porcentagens de acertos não terão variabilidades entre as 

diferentes intensidades de fala, uma vez que as relações 

sinais/ruído (S/R) serão as mesmas. 



 
 

 
Objetivo 
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2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a inteligibilidade de fala no 

ruído de trabalhadores normo-ouvintes e com perda auditiva neurossensorial de 

grau leve a moderado, durante o uso de DPA do tipo inserção de silicone. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do estudo foram: 

a) Verificar a inteligibilidade de fala no silêncio com o uso do DPA; 

b) Verificar a inteligibilidade de fala no ruído dos trabalhadores 

durante o uso do DPA com a variação da intensidade da fala e da 

relação S/R; 

c) Comparar a inteligibilidade de fala no ruído do grupo de 

trabalhadores normo-ouvintes com o grupo de trabalhadores com 

perdas auditivas, durante o uso do DPA; 

d) Comparar a inteligibilidade de fala no ruído dos trabalhadores com 

e sem o uso do DPA. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

No presente capítulo, será apresentada uma súmula das publicações 

relacionadas aos temas deste estudo, consultadas na literatura nacional e 

internacional. 

Para melhor organização, o capítulo será dividido nos seguintes tópicos: 

a) Testes de avaliação de fala no ruído; 

b) Dispositivos de proteção auditiva; e  

c) Efeitos do DPA para a inteligibilidade da fala e outros sons. 

 

3.1. Testes de avaliação de fala no ruído 

 

Com a invenção do fonógrafo e do telefone, pesquisadores começaram a 

desenvolver testes para avaliar o reconhecimento de fala, como método 

complementar à avaliação audiométrica tonal (Fletcher, 1922; Fletcher e 

Steinberg, 1929). Mas foi somente após a Segunda Guerra Mundial, devido ao 

grande número de soldados que retornaram com alterações auditivas, que as 

pesquisas ganharam força. Era necessário desenvolver testes que avaliassem 

os prejuízos sociais adquiridos por causa da perda auditiva, o que não era 

possível pela audiometria tonal (Kryter, 1946, 1970; Silverman e Hirsch, 1955).  

Assim iniciou-se o desenvolvimento dos testes logoaudiométricos, que 

passaram a fazer parte das avaliações audiológicas, sendo os limiares de 

reconhecimento de fala (LRF) e o índice percentual de reconhecimento de fala 

(IPRF) os mais utilizados (Jerger, Speaks e Trammell, 1968; Russo e Santos, 

1993). 

Contudo, alguns pesquisadores perceberam que as avaliações 

logoaudiométricas não eram suficientes para determinar os prejuízos para a 

inteligibilidade de fala quando o indivíduo se encontrava em condições 

desfavoráveis, como em um ambiente ruidoso (Speaks e Jerger, 1965; Cooper 

e Cutts, 1971; Kalikow et al., 1977). Iniciou-se então os estudos e 

desenvolvimento de testes que avaliavam a inteligibilidade de fala em situações 
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desfavoráveis, como na presença de ruído ou de outras mensagens 

competitivas. 

Um dos primeiros testes desenvolvidos foi o teste de Identificação de 

Sentenças Sintéticas (Synthetic Sentence Identification - SSI), que é um teste de 

mensagem fechada onde o indivíduo avaliado deve identificar a mensagem alvo 

apresentada concomitante a uma mensagem competitiva (Speaks e Jerger, 

1965). Este teste possuiu uma versão adaptada para a Língua Portuguesa e é 

utilizado para avaliar os prejuízos da perda auditiva e das alterações no sistema 

auditivo central (Almeida e Caetano, 1988). 

Outros testes desenvolvidos foram o Speech Perception in Noise (SPIN) 

Test (Kalikow, 1977), o Hearing in Noise Test (HINT) (Nilsson, Soli e Sullivan, 

1993), que também possuiu a versão brasileira (Bevilacqua et al., 2008), e as 

Listas de Sentenças em Português (LSP) (Costa et al., 1997). 

Os testes de fala no ruído são utilizados como avaliações 

complementares aos testes logoaudiométricos convencionais, pois além de 

determinar os prejuízos nas situações desfavoráveis, também possibilitam 

analisar outros fatores responsáveis pelas queixas e prejuízos na comunicação 

(Torres et al., 2013). 

Plomp (1986) desenvolveu um modelo comparando o LRF em situações 

de silêncio e de ruído para normo-ouvintes e indivíduos com perda auditiva. O 

autor verificou que, para os normo-ouvintes, a inteligibilidade de fala variou 

pouco nas situações com e sem ruído. Já nos casos de perda auditiva, a 

inteligibilidade de fala no ruído ficou comprometida. Plomp concluiu, ainda, que 

para praticamente todos os níveis de ruído testados, o LRF dependia somente 

da relação S/R e não do nível de ruído absoluto.  

Gelfand et al. (1988) avaliaram os efeitos da idade para o reconhecimento 

de fala. Comparando os limiares de adultos-jovens, adultos e idosos, todos 

normo-ouvintes, e de idosos com perda auditiva, eles observaram que os idosos 

com perda auditiva necessitavam de relações S/R mais favoráveis para atingir 

os mesmos limiares de inteligibilidade de fala dos outros grupos. Também 

concluíram que os idosos normo-ouvintes tiveram um desempenho pior quando 

comparados aos grupos de adultos jovens. 
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Em outra situação, Becker et al. (2011) avaliaram indivíduos jovens 

normo-ouvintes, com e sem queixas de compreensão de fala no ruído. Eles 

observaram que os participantes com queixas apresentavam valores médios de 

limiares piores quando comparados com o grupo sem queixa. Desta forma, 

concluíram que a presença da queixa para compreender a fala em ambiente 

ruidoso, mesmo acompanhado de avaliação audiométrica normal, pode ser um 

sinal de alteração do sistema auditivo central, reforçando a necessidade de 

realizar avaliações complementares. 

Os testes de fala no ruído também foram utilizados para avaliar a 

inteligibilidade de fala de trabalhadores expostos ao ruído, com o intuito de 

verificar os prejuízos da exposição ao ruído e da PAINPSE, bem como de 

verificar a sensibilidade do teste como diferencial para o diagnóstico (Costa, 

1998; Cóser et al, 2000; Moreira e Ferreira Jr, 2004; Arieta et al., 2013).  

Costa (1998) desenvolveu um teste de fala no ruído, utilizando listas de 

monossílabas, com o objetivo de avaliar o efeito da PAINPSE no reconhecimento 

de fala. Ele aplicou o teste em 30 normo-ouvintes, para encontrar valores de 

normalidade para o reconhecimento de 50% das monossílabas, em situação de 

silêncio e no ruído. No reconhecimento de fala no silêncio, encontrou que 50% 

do reconhecimento acontecia com uma média de 19,1 dBNS. Na avaliação com 

o ruído competitivo, ele fixou a fala na intensidade de 60 dBNA, e utilizou o ruído 

com relações S/R de +3 à -18, com incremento de 3 dB de ruído para cada lista. 

Nesta situação, a média de 50% de reconhecimento dos participantes ocorreu 

na média de relação S/R de -10,5. O autor concluiu que o teste é aplicável na 

avaliação audiológica ocupacional, mas que era necessário realizar novos 

estudo para verificar os resultados na população com PAINPSE.  

Cóser et al. (2000) compararam o limiar de reconhecimento de sentenças 

no silêncio e no ruído de indivíduos com PAINPSE com indivíduos normo-

ouvintes pelo teste LPS. As perdas auditivas dos indivíduos com PAINPSE foram 

classificadas segundo o critério de Merluzzi, nos graus 1, 2 e 3. Na comparação 

entre os grupos, os autores relataram que os limiares de reconhecimento de 

sentenças no silêncio foram piores para os grupos com PAINPSE, mesmo para 

aqueles que apresentavam grau 1 (menos severo). O mesmo foi observado para 

o limiar de reconhecimento de sentenças no ruído, onde o grupo de normo-
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ouvintes teve média de relações S/R de -6,31; e os grupos com PAINPSE 

tiveram uma variação nas relações S/R de -4,8 a -2,97. Assim, os autores 

sugeriram que o reconhecimento de fala piorava com a progressão da perda 

auditiva, tanto no silêncio como no ruído. 

Moreira e Ferreira Jr (2004), utilizando os testes IPRF, fala no ruído e 

Staggered Spondaic Word (SSW), avaliaram 40 indivíduos com perda auditiva 

com características de PAINPSE e compararam os resultados obtidos com um 

grupo de 39 normo-ouvintes. No teste IPRF, ambos os grupos apresentaram 

porcentagens de acertos dentro da normalidade, enquanto que nos testes fala 

no ruído e SSW, o número de participantes do grupo PAINPSE que falharam foi 

significantemente maior do que no grupo de normo-ouvintes. Na média geral de 

acertos, os autores observaram que o grupo com PAINPSE apresentou médias 

de acertos menores para todos os testes, mas houve diferença estatisticamente 

significante apenas para o teste fala no ruído. Eles concluíram que o teste fala 

no ruído foi o que melhor conseguiu discriminar os portadores de PAINPSE dos 

normo-ouvintes, mas que é necessário realizar mais estudos com outras 

relações S/R. 

Arieta et al. (2013) avaliaram as relações S/R para atingir o limiar de 

reconhecimento de fala pré-determinado (50%) em 206 participantes com o teste 

HINT. Os participantes foram divididos em grupos de normo-ouvintes sem 

exposição ao ruído (G1), trabalhadores normo-ouvintes expostos ao ruído (G2) 

e trabalhadores com PAINPSE expostos ao ruído (G3). Os autores concluíram 

que os participantes do G3 tiveram resultados inferiores quando comparados aos 

outros grupos, mas os participantes do G2 também apresentaram dificuldades, 

com resultados piores quando comparados aos participantes do G1. Assim, os 

autores levantaram a hipótese de que os indivíduos normo-ouvintes, quando 

expostos ao ruído, adquirem dificuldades para a inteligibilidade de fala no ruído. 

 

3.2. Dispositivos de proteção auditiva 

 

Com a revolução industrial, houve grande aumento no nível de ruído das 

fábricas e, como consequência, o aumento de trabalhadores com queixas de 

audição. Assim, para minimizar os efeitos da exposição ao ruído, iniciou-se o 
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desenvolvimento de dispositivos de proteção auditiva, como o “Tímpano artificial” 

(Cousins, 1890) e o “Ohropax” (Negwer, 1907).  

As Guerras Mundiais também foram fundamentais para a pesquisa e o 

desenvolvimento de DPA, uma vez que os soldados estavam expostos aos 

ruídos das explosões, tanques, aviões e navios, além das indústrias bélicas 

(Casali e Berger, 1996). Em 1962, foram desenvolvidos os primeiros DPA 

moldáveis fabricados somente com silicone (Benner, 1962) e, na década de 70, 

o primeiro modelo de DPA feito com espuma, o E-A-RClassic®, que ainda hoje é 

comercializado (Gardner, 1976). 

Atualmente, os DPA são agrupados em modelos de atenuação constante 

e independente dos níveis de pressão sonora (convencionais) (Gerges, 2003); e 

modelos que dependem dos níveis de pressão sonora (Neves e Soalheiro, 2010; 

Zimpfer e Sarafian, 2014).  

Os modelos convencionais, mais facilmente encontrados, são 

subdivididos em (Gerges, 2003): 

a) DPA de inserção moldáveis: popularmente chamados de plugs, 

são os modelos de DPA inseridos no MAE, fabricados com 

materiais maleáveis, como a espuma e o silicone. Estes modelos 

necessitam que o usuário o prepare para a inserção e, uma vez 

que o DPA foi inserido corretamente, este irá se moldar ao formato 

do MAE. Devido ao material utilizado, que impede sua 

higienização, os modelos moldáveis são descartáveis; 

b) DPA de inserção pré-moldados: também são modelos inseridos no 

MAE, fabricados com materiais macios como a borracha e o 

silicone. Estes modelos possuem tamanhos específicos; assim, se 

encaixam no MAE, não necessitando de preparo para a colocação. 

Por serem fabricados com materiais mais resistentes e duráveis, 

devem ser higienizados sempre após o uso, com água e sabão. 

Geralmente possuem uma vida útil de seis meses, mas o usuário 

deve reparar se o DPA apresenta rachaduras, desgastes ou 

mudanças no seu aspecto; 

c) DPA do tipo concha: também conhecidos como abafadores; são 

maiores e mais resistentes, projetados para cobrir todo o pavilhão 
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auricular. São facilmente colocados e higienizados, com vida útil de 

aproximadamente um ano. Contudo, este modelo apresenta a 

desvantagem de ser grande, de apertar a cabeça e de atrapalhar o 

uso de outros equipamentos de proteção individual (EPI), como 

óculos e capacete. Nesses casos, é necessário utilizar modelos 

com interface com outros EPIs. 

 

Quanto ao grupo de DPA que dependem dos níveis de pressão sonora, 

estes também se dividem em dois grupos (Casali e Berger, 1996; Bockstael et 

al., 2015): 

a) DPA passivo: geralmente de inserção com filtros que realizam uma 

atenuação linear em todas as bandas de frequência. Como 

exemplo, existem modelos para músicos que realizam a atenuação 

de determinadas bandas de frequência, mas mantêm as 

frequências da fala com um nível de atenuação menor. Também 

existem modelos para uso militar, que realizam a atenuação do 

ruído de impacto, através de um mecanismo que se fecha quando 

a pressão sonora se eleva rapidamente. 

b) DPA ativos: são encontrados em modelos de inserção ou 

comunicadores (semelhantes aos modelos concha), que possuem 

como diferencial, componentes de microprocessamento que 

diminuem ou anulam o ruído, permitindo que a comunicação ocorra 

sem interferências. Os comunicadores normalmente são utilizados 

em locais em que o ruído se apresenta em elevadas intensidades, 

como aeroportos e dentro de aeronaves militares. Nessas 

situações, é necessário proteger a audição dos profissionais 

envolvidos na operação e, ao mesmo tempo, é fundamental 

permitir a comunicação clara e sem interferência. O modelo de 

inserção ativo é muito empregado em profissionais da televisão e 

em músicos. São comumente conhecidos como ponto eletrônico, 

e, nos casos dos músicos, oferecem proteção durantes os ensaios 

e shows, garantindo a qualidade do som e o retorno da voz e dos 

instrumentos do grupo. Por serem equipamentos com 
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processadores, permitem realizar diversos ajustes, para que o 

usuário tenha mais conforto acústico e qualidade no sinal. 

 

3.3. Efeitos do DPA para a inteligibilidade de fala 

 

A partir da popularização do DPA, surgiu a preocupação com os efeitos 

para a comunicação e escuta de sinais de alertas durante seu uso (Glibert, 1921; 

Kryter, 1946). Kryter (1946) foi um dos primeiros a estudar o tema, avaliando o 

comprometimento da inteligibilidade de fala no ruído com sons característicos de 

atividades militares. Com uma amostra de jovens normo-ouvintes, ele concluiu 

que o uso do DPA não comprometia a inteligibilidade de fala de monossílabas, 

porém observou que as porcentagens de acertos diminuíam quando as relações 

S/R se tornavam mais desfavoráveis. Outra observação feita pelo autor é que 

em locais com níveis de ruído muito intensos, como em aviões e submarinos, a 

inteligibilidade de fala poderia ser comprometida durante o uso do DPA. 

No entanto, os estudos ganharam força a partir da década de 70, uma vez 

que o uso de DPA passou a ser obrigatório nos Estados Unidos da América, com 

uma legislação mais rígida em relação a segurança e saúde auditiva dos 

trabalhadores (NIOSH, 1998). 

Lindeman (1976) avaliou a influência do DPA do tipo concha na 

inteligibilidade de fala de 537 participantes com alterações sugestivas de 

PAINPSE. Nos casos dos participantes com perdas auditivas leves, o DPA 

melhorou a inteligibilidade de fala. Contudo, nos participantes com perdas mais 

graves, ocorria a piora da inteligibilidade de fala com o aumento do valor da 

média de 2, 3 e 4 kHz. 

Nos estudos realizados por Abel et al. (1980, 1982), foram avaliados os 

efeitos do DPA tipo concha e tipo plug em participantes com audição normal e 

com perda auditiva, fluentes e não fluentes na língua inglesa. Eles observaram 

que, para os normo-ouvintes, independente da fluência na língua inglesa, o uso 

do DPA apresentou pouca interferência na inteligibilidade de fala, tanto no 

silêncio como no ruído. Todavia, para os participantes com perda auditiva, os 

DPA diminuíram a inteligibilidade da fala, tanto no silêncio, como no ruído. Em 

relação aos diferentes modelos de DPA que utilizaram no estudo, os 
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pesquisadores avaliaram que para os indivíduos normo-ouvintes, não há 

diferença na porcentagem de acertos. Contudo, para os participantes com perda 

auditiva, o DPA do tipo concha dificultou a repetição correta das palavras, 

principalmente nas situações de silêncio ou relação S/R mais favorável. Os 

autores reforçaram, na conclusão, que seria importante avaliar os efeitos do uso 

do DPA, principalmente nos casos dos trabalhadores com perda auditiva, para 

assim evitar que uma proteção excessiva cause dificuldades de comunicação. 

Casali e Horylev (1987) avaliaram 45 jovens normo-ouvintes, sem queixas 

de audição e que nunca utilizaram DPA, com intensidades de fala de 65 e 88 

dBA, e relação S/R +5. As avaliações ocorreram com três modelos de DPA (plug, 

concha e capa de canal) e com a orelha livre. Eles observaram que, com a orelha 

livre e o DPA capa de canal, os participantes tiveram maiores índices de acertos 

para a intensidade de fala de 65 dBA. Quando utilizaram os DPA plug ou concha, 

as porcentagens de acertos foram maiores para a intensidade de fala de 88 dBA. 

Os autores concluíram que houve interação entre os valores de atenuação dos 

DPA, intensidade da fala e o espectro do ruído. Também afirmaram que, no 

estudo, o ruído não prejudicou a inteligibilidade da fala, mas que era necessário 

tomar cuidado com o excesso de proteção do DPA nas situações em que a fala 

e o ruído estão menos intensos. 

Em outro estudo, realizado por Lazarus (1987), foi verificado que quando 

os indivíduos normo-ouvintes utilizavam o DPA em ambiente ruidoso, a 

inteligibilidade de monossílabas decrescia entre 7 e 37%. O autor explicou que 

este decréscimo na inteligibilidade de fala seria explicado pela diminuição na 

intensidade da voz do falante, quando este utilizava também o DPA, que seria 

em torno de 3 a 4 dB. Acrescentou, ainda, que para situações onde o falante não 

estaria usando o DPA (por exemplo, fala por meio de caixa acústica), mas o 

ouvinte estaria fazendo uso do dispositivo, a inteligibilidade de fala poderia 

diminuir ou aumentar, comparando-se com a situação sem DPA, dependendo da 

frequência de resposta da atenuação do DPA, bem como da intensidade e 

espectro do ruído. Já em relação a usuários de DPA que apresentam perda 

auditiva, o autor afirmou que haveria diminuição na inteligibilidade de fala, mas 

que o resultado teria influência dos limiares auditivos das frequências de 0,5 a 4 

kHz. 
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Hashimoto et al. (1996) compararam três modelos de DPA, em condições 

com e sem ruído em participantes normo-ouvintes. Observaram que, na 

ausência de ruído, a inteligibilidade diminuiu entre 10 e 30% com o uso do DPA. 

Quando avaliados na presença de ruído rosa, o DPA que apresentava menor 

nível de atenuação melhorou a inteligibilidade em 5% na comparação com a 

situação anterior. Já os outros DPA apresentaram diminuição de até 12% na 

inteligibilidade de fala.  

Dos estudos nacionais, foram encontrados apenas dois sobre este tema, 

no levantamento da literatura. Fernandes (2003) avaliou o efeito da 

inteligibilidade de fala com e sem o DPA, em diferentes níveis de ruído. Ele 

concluiu que, na ausência de ruído, o uso do DPA diminuía a inteligibilidade de 

fala, mas quando o participante era exposto a ruídos intensos, a inteligibilidade 

de fala melhorava com o uso do DPA.  

Já Conto (2003) avaliou a inteligibilidade de fala com o DPA do tipo 

concha, encontrando resultados diferentes de Fernandes para a situação de 

silêncio. O autor referiu que o DPA não influenciou na inteligibilidade de fala 

nesta situação e, mesmo com intensidades de ruídos em 60 ou 70 dBA, houve 

pouca influência do DPA. Contudo, para ruídos de 80 dBA, o autor referiu que 

houve melhora na inteligibilidade de fala. 

Nos casos do uso de dupla proteção, alguns estudos mostraram que a 

inteligibilidade de fala tende a diminuir quando se faz uso de dois DPA. Abel e 

Spencer (1999), estudando o efeito da dupla proteção com dois tipos de ruído 

(ruído branco e ruído industrial), verificaram que a inteligibilidade diminuía entre 

10 e 23%, respectivamente. Em outro estudo, Abel e Odell (2006) avaliaram a 

inteligibilidade de fala em situações sem o DPA, com o DPA do tipo concha, com 

o DPA do tipo plug e com o uso da dupla proteção. Concluíram que, quando os 

DPA foram utilizados isoladamente, pioravam a escuta de sinais de alerta e a 

inteligibilidade de fala em 6% para o DPA do tipo plug e 8% para o DPA do tipo 

concha, na comparação com a situação sem o DPA. Contudo, quando era feito 

o uso da dupla proteção, essa piora chegou a 22% na comparação com a 

situação sem o DPA. 
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Os estudos publicados nos últimos anos tiveram como objetivos avaliar 

os efeitos na inteligibilidade de fala de usuários que utilizam DPA com filtros, 

passivos ou ativos, principalmente de comunicadores. 

Em relação aos DPA com filtros, Norin et al. (2011) avaliaram dois 

modelos utilizados por militares, para saber a influência sobre a inteligibilidade 

de fala em indivíduos com audição normal. Esses DPA foram desenvolvidos para 

diminuir o ruído de impacto, comum nos treinamentos militares, mas mesmo em 

situação de ruído contínuo, apresentaram resultados satisfatórios na avaliação 

da inteligibilidade de fala no ruído, mesmo quando a intensidade da fala estava 

dentro de condições habituais. 

Abel et al. (2011) avaliaram o uso de comunicadores do tipo concha e de 

inserção em 20 participantes normo-ouvintes, de ambos os sexos. Na avaliação 

em campo acústico, as porcentagens de acertos foram melhores quando os 

participantes aumentavam o volume dos comunicadores. Os autores não 

encontraram diferenças entre os comunicadores, mas o reconhecimento foi 

ligeiramente melhor para o grupo de mulheres. 

Giguère et al. (2015) avaliaram os efeitos no reconhecimento de fala para 

diferentes DPA com ajustes eletrônicos, em indivíduos com perda auditiva. Os 

autores perceberam que o reconhecimento de fala foi melhor para os DPA 

eletrônicos do que para os DPA convencionais, uma vez que o primeiro permite 

melhor ajuste para o nível de ruído do ambiente, principalmente para os 

indivíduos com perdas auditivas. Os autores também citaram a importância dos 

estudos nesta área, tanto para avaliar os efeitos para o reconhecimento de fala, 

quanto para avaliar os efeitos sobre a localização e sobre a discriminação de 

sinais sonoros. 

Hiselius et al. (2015), utilizando o Callsign Acquisition Test (CAT), 

propuseram um novo método para avaliar o impacto do DPA para o limiar de 

reconhecimento de fala. Com a participação 31 indivíduos normo-ouvintes, eles 

avaliaram as respostas em situação de uso e sem o DPA. O diferencial deste 

estudo foi que os valores do DPA foram simulados, por meio de um software e 

um fone especial. Para avaliar se esta simulação estava próxima de situações 

reais, eles avaliaram alguns participantes, em campo acústico, com DPA 

eletrônicos. Eles conseguiram resultados similares entre as situações e 
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concluíram que o método aplicado é confiável, além de rápido, simples e 

reprodutivo. 

Além dos efeitos para a comunicação, alguns pesquisadores estudaram 

o prejuízo do uso do DPA para o reconhecimento de alarmes industriais. 

Robinson e Casali (1995) referem ser necessária uma relação S/R de +15 ou 

maior para ocorrer um perfeito reconhecimento de sinais de alarme. Além disso, 

quando comparados trabalhadores normo-ouvintes a trabalhadores com perda 

auditiva, os últimos apresentaram maior dificuldade para reconhecimento dos 

sons de alarme. 

Simpson et al. (2005) avaliaram o impacto do DPA para a localização e 

orientação espacial em indivíduos normo-ouvintes. Sem o uso do DPA, o tempo 

necessário para localizar o estímulo visual foi menor, independentemente do 

número de distratores. Mas com o uso dos DPA, o tempo necessário para 

localizar os distratores foram maiores, com diferenças significantes entre as 

situações. 
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4. MÉTODOS 

 

 

O projeto recebeu aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP) e parecer 

consubstanciado para inclusão do Hospital Universitário da Universidade de São 

Paulo (HU-USP), sob Nº 130/14, nº CAAE 30698114.8.0000.0065 (Anexo A). 

 

4.1. Casuística 

 

O estudo se caracterizou como transversal descritivo, contando com uma 

amostra de conveniência de 36 funcionários de uma universidade pública de São 

Paulo. Todos os participantes eram do gênero masculino, expostos a ruído 

ocupacional e faziam uso de DPA durante sua jornada de trabalho.  

Foram convidados os participantes que se enquadravam nos seguintes 

critérios: 

a) Sexo masculino; 

b) Faixa etária de 18 a 60 anos; 

c) Limiares auditivos dentro da normalidade bilateralmente; ou perda 

auditiva neurossensorial (PANS) de grau leve a moderado bilateral 

simétrica; 

d) Ter o Português como língua materna. 

 

Foram excluídos do estudo os participantes que apresentaram: 

a) Precedentes clínicos de alteração auditiva, como cirurgias 

otológicas, queixas graves de alteração auditiva, trauma acústicos; 

b) Presença de perda auditiva condutiva ou mista; 

c) Presença de alterações na fala. 

 

O convite para participar do estudo aconteceu durante a realização do 

exame audiológico periódico no Serviço de Audiologia de um hospital 
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universitário da cidade de São Paulo e, os participantes que aceitaram participar, 

retornaram em data agendada para a realização dos procedimentos do estudo.  

Considerando o resultado da avaliação audiológica, os participantes 

foram divididos em dois grupos, sendo o G1 o grupo de participantes com 

audição dentro dos limites da normalidade e o G2 o grupo de participantes que 

apresentaram PANS. 

O grupo G1 foi composto por 20 participantes, com média de idade de 

42,0±8,2 anos, enquanto que o G2 foi composto por 16 participantes, com média 

de idade de 51,1±7,9 anos. Em relação ao tempo de serviço na universidade, a 

média do G1 foi de 14,6±9,9 anos e de 21,7±10,2 anos para o G2. O Quadro 1 

apresenta a distribuição dos participantes em relação a escolaridade. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos participantes segundo nível de escolaridade. 
 G1 (N = 20) G2 (N = 16) Total (N = 36)  

Fundamental incompleto 1 2 3 (8,4%) 

Fundamental completo 2 2 4 (11,2%) 

Médio incompleto 1 1 2 (5,5%) 

Médio completo 14 9 23 (63,9%) 

Superior incompleto 2 0 2 (5,5%) 

Superior completo 0 2 2 (5,5%) 
Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – número da 
amostra. 

 

Todos os participantes receberam as informações sobre o estudo e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B). 

 

4.2. Materiais e procedimentos 

 

4.2.1. Avaliação audiológica completa 

 

A avaliação audiológica foi composta pelos seguintes procedimentos: 

a) Anamnese clínica: que abordou questões como antecedentes 

pessoais, clínicos e queixas auditivas atuais. 

b) Meatoscopia: procedimento realizado para inspeção do meato 

acústico externo (MAE) e identificação de qualquer anormalidade 

que pudesse interferir na coleta dos dados.  
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c) Medidas de imitância acústica: foram realizadas a timpanometria e 

a pesquisa dos reflexos acústicos, para analisar as condições de 

orelha média. 

d) Audiometria Tonal: para determinação dos limiares auditivos por 

via aérea (VA), nas frequências de 250 Hz a 8000 Hz. Nos casos 

de limiares auditivos por VA superiores a 25 dBNA, a via óssea 

(VO) também foi avaliada, nas frequências de 500 Hz a 4000 Hz. 

Após a avaliação, os limiares auditivos foram classificados 

segundo os critérios de Silman e Silverman (1997). 

e) Audiometria Vocal: foram utilizados os testes Limiar de 

Reconhecimento de Fala (LRF) e o Índice Percentual de 

Reconhecimento de Fala (IPRF) (Jerger et al., 1968). 

  

4.2.2. Avaliação reduzida das habilidades de processamento 

auditivo 

 

Foram avaliadas algumas habilidades de processamento auditivo por 

meio de dois testes (Pereira e Schochat, 1997) (Anexo D): 

a) Teste de Fala com Ruído Branco: neste teste foi solicitado ao 

participante repetir as monossílabas da forma que compreendesse 

e que não concentrasse sua atenção no ruído (ruído branco). A 

tarefa é monótica, com 25 palavras para cada orelha, sendo a fala 

apresentada a 40 dBNS acima do LRF, com relação S/R de -10. O 

resultado do teste é dado em porcentagem de acertos, com critério 

de normalidade para adultos de 68% para orelha direita e 72% para 

a orelha esquerda. 

b) Teste Staggered Spondaic Word (SSW): composto por quarenta 

sequências de quatro palavras dissílabas, que são apresentadas 

nas condições de orelha direita não competitiva (DNC), direita 

competitiva (DC), esquerda competitiva (EC) e esquerda não 

competitiva (ENC). A intensidade utilizada foi de 50 dBNS acima 

do LRF para cada orelha. Foi solicitado ao participante que 

repetisse as palavras na ordem em que ouviu. O resultado do teste 
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é dado em porcentagens de acertos para DC e EC. O critério de 

normalidade é de 90%. 

 

Para a realização dos testes, os compact discs (CD) com os testes foram 

reproduzidos por um notebook conectado ao audiômetro modelo Madsen Itera 

II, da marca Otometrics, com fones TDH-39. 

 

4.2.3. Avaliação do Nível de Atenuação Pessoal do DPA 

 

Para garantir uso correto do DPA durante a coleta dos dados, os 

participantes receberam treinamento prático de como colocar adequadamente o 

DPA do tipo plug de silicone, modelo PompPlus®, da marca 3M®, bem como 

passaram por avaliação da atenuação fornecida pelo dispositivo. O treinamento 

consistiu na demonstração da colocação adequada realizada pelo pesquisador. 

Em seguida, foi feita a avaliação do Nível de Atenuação Pessoal (NAP), com o 

equipamento E-A-Rfit®, também da marca 3M®.  

Para a obtenção do NAP foi utilizado um probe-plug PompPlus®, que é 

um DPA de silicone, modelo PompPlus®, adaptado para o equipamento E-A-

Rfit®. O equipamento é composto por uma caixa acústica e dois microfones 

(Figura 1); por meio do software E-A-Rfit®, versão 3M.4.4.17.0 (Figura 2), um 

sinal acústico do tipo Ruído Branco é gerado pela caixa acústica por alguns 

segundos e captado pelos dois microfones, um posicionado no probe-plug 

PompPlus® (que está inserido no conduto auditivo) e o segundo microfone do 

lado externo (próximo ao pavilhão auricular). 
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Figura 1 – Equipamento E-A-Rfit®, 3M®. 

Fonte: Rocha e Samelli, 2016. 
 

Figura 2 – Telas do software E-A-Rfit®, 3M®. 

 
Fonte: Rocha e Samelli, 2016. 
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Deste modo, o software calcula a diferença dos valores captados 

simultaneamente por ambos os microfones e fornece o nível de atenuação do 

DPA para cada participante. Com base no valor de referência pré-estabelecido, 

o software informa se o participante foi aprovado (passou) ou reprovado (falhou) 

no teste de atenuação, considerando a colocação binaural (Anexo B) (Berger, 

1986; Berger et al., 2011). 

O DPA utilizado nas avaliações foi o plug de inserção PompPlus®, da 

marca 3M®. Segundo o fabricante, o DPA apresenta os seguintes valores de 

atenuação por bandas de frequência e Nível de Redução de Ruído subject fit 

(NRRsf) (Quadro 2) (3M® Segurança Pessoal, 2015): 

  

Quadro 2 – Valores de atenuação por bandas de frequências e Nível de 
Redução de Ruído subject fit (NRRsf) do DPA 3M® PompPlus®. 

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Redução De Ruído 
No Ouvido (dB) 

21 23 26 22 27 31 36 
18 dB 

Desvio Padrão (dB) 6 5 6 3 3 8 7 

Fonte: 3M® Segurança Pessoal (2015). 
 

4.2.4. Procedimentos prévio à avaliação da Inteligibilidade de Fala 

 

Conforme mencionado no capítulo de Revisão da Literatura, existe uma 

grande variedade de métodos e procedimentos nos estudos consultados. Assim, 

foi desenvolvido um protocolo específico para esta avaliação, que após a 

aplicação em um grupo piloto com participantes normo-ouvintes (Rocha et al., 

2015), foi reduzido para aplicação no presente estudo. Os protocolos foram 

descritos no item 4.2.5.  

 

4.2.4.1. Preparação dos equipamentos 

 

As avaliações da inteligibilidade de fala foram realizadas em ambiente 

acusticamente tratado, com nível de pressão sonora inferior a 35 dBA.  

Antes de cada avaliação, o equipamento foi checado e calibrado, para 

garantir a padronização das avaliações com os diferentes participantes. Foi 

utilizado um audiômetro de dois canais, modelo AC-40 da marca Interacoustics®. 
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O canal 1 foi utilizado para emitir o estímulo Pink Noise (PN), gerado pelo próprio 

audiômetro. Foi escolhido o PN por ser o tipo de ruído mais comum na natureza, 

além de ter sido utilizado em outros estudos (Fernandes, 2003; Yang et al., 

2015). 

No canal 2 foram emitidos os estímulos de fala gravados em CD e 

reproduzido por um notebook conectado ao audiômetro por meio do cabo 

P2x2RCA. 

O audiômetro foi conectado ao sistema de campo livre, composto por um 

amplificador modelo FF-70 de dois canais, um audio splitter de uma entrada e 

duas saídas e três caixas acústicas modelo SO200P, todos da marca Acústica 

Orlandi®. As caixas foram posicionadas nos cantos da cabine modelo JF-AC 

180/200 da marca Acústica JF®, que possui dimensões de 180 cm x 188 cm.  

A caixa central foi conectada ao canal 2 do amplificador e este ao canal 2 

do audiômetro, portanto emitiu os estímulos de fala. As caixas laterais direita e 

esquerda foram conectadas ao audio splitter, que foi conectado ao canal 1 do 

amplificador, que por sua vez foi conectado ao canal 1 do audiômetro, emitindo 

o PN. 

Os participantes foram posicionados sentados, a uma distância de 100 cm 

e 0° azimute da caixa central. As caixas laterais direita e esquerda ficaram a 90° 

azimute e a 85 cm de distância dos participantes.  

 

4.2.4.2. Estímulos de fala utilizados e calibração 

 

Com base nos principais estímulos de fala utilizados em outros estudos, 

foram definidas as listas de monossílabas e de sentenças, propostas por Pen e 

Mangabeira-Albernaz (1973) e Costa et al. (1997), respectivamente. Ambas as 

listas foram validadas por estudos anteriores e apresentam balanceamento 

fonético para o português brasileiro. O estímulo sonoro foi diótico, ou seja, a 

mesma mensagem chegava em ambas as orelhas ao mesmo tempo, sem o uso 

de fones. 

Para garantir que a intensidade dos estímulos de fala fossem próximas ao 

estipulado para o estudo, a calibração e o monitoramento foi realizado utilizando 

o dosímetro SV-102®, da marca Svantek®. Esse método de calibração permitiu 



49 
 

MÉTODOS 

analisar a intensidade sonora dos estímulos de fala, evitando que eles ficassem 

abaixo ou acima do estipulado. 

 

4.2.5. Protocolos de avaliações da inteligibilidade de fala 

 

Foram desenvolvidos dois protocolos para avaliar a inteligibilidade de fala, 

que possuem os mesmos itens; contudo o Protocolo 1 avaliou a Inteligibilidade 

de Fala com listas de monossílabas (Anexo D) enquanto que o Protocolo 2 

avaliou a Inteligibilidade de Fala com listas de sentenças (Anexo E). Cada 

protocolo foi composto por três situações de avaliações, descritos nos itens a 

seguir. 

 

4.2.5.1. Avaliação da inteligibilidade de fala no silêncio com o 

DPA 

 

Nesta situação, as avaliações foram realizadas no silêncio, com o 

participante utilizando o DPA. As listas de monossílabas e sentenças foram 

apresentadas nas intensidades de fala de 65 dBNPS, 70 dBNPS e 75 dBNPS. 

 

4.2.5.2. Avaliação da inteligibilidade de fala no ruído com o DPA 

 

Nesta situação, todas as avaliações foram realizadas com a presença do 

ruído PN, e os participantes utilizaram o DPA. As listas de monossílabas e 

sentenças foram apresentadas em três intensidades de fala e quatro relações 

sinal/ruído (S/R) (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Intensidades de fala, de ruído e variações das relações S/R 
utilizados nas avaliações da inteligibilidade de fala no ruído com DPA. 

 
 
 

 
 
 

Legenda: S/R – Relação sinal/ruído; DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel 
nível de pressão sonora. 

 

Intensidade da Fala 
(em dBNPS) 

Intensidade do Ruído em dBNPS 

65 70 75 80 85 90 

65 0 -5 -10 -15   

70  0 -5 -10 -15  

75   0 -5 -10 -15 
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Nesta etapa, o participante deveria repetir os estímulos de fala com o 

ruído competitivo, sendo que este ruído recebia um acréscimo de 5 dBNPS a 

cada grupo de lista. 

 

4.2.5.3. Avaliação da inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA 

 

Por fim, os participantes foram avaliados com a presença do ruído sem a 

utilização do DPA. Nesta situação, as listas de monossílabas e sentenças foram 

apresentadas na intensidade de fala de 70 dBNPS e quatro relações S/R 

(Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Intensidades de fala, ruído e variações das relações S/R utilizados 
nas avaliações da inteligibilidade de fala sem o DPA. 

 
 
 

 
Legenda: S/R – Relação sinal/ruído; DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel 
nível de pressão sonora. 
 

Mesmo procedimento mencionado no item anterior. A diferença é que, 

nesta avaliação, o participante estava sem DPA e foi avaliado em apenas uma 

intensidade para o estímulo de fala. 

 

4.2.6. Análise dos acertos das listas de monossílabas e sentenças 

 

Cada protocolo foi composto por 19 grupos de estímulos: três em 

situações de silêncio com o DPA, 12 em situações de ruído com o DPA, e quatro 

em situações de ruído sem o DPA. Cada grupo foi composto por 10 

monossílabas (para o Protocolo 1) e cinco sentenças (para o Protocolo 2). 

Sendo assim, a inteligibilidade de fala foi avaliada por meio da 

porcentagem de acertos obtidos para cada grupo de lista, nas diferentes 

intensidades de fala e relações S/R. Cada acerto de monossílabas conferia a 

pontuação de 10%, enquanto que para as sentenças foi de 20%. 

 

 

Intensidade da Fala 
(em dBNPS) 

Intensidade do Ruído em dBNPS 

70 75 80 85 

70 0 -5 -10 -15 
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4.3. Análise dos resultados 

 

Todos os dados coletados foram armazenados no software Microsoft® 

Excel® 2016. Este software também foi utilizado para realizar as análises 

descritivas, obtendo-se os valores de média, desvio-padrão, mínimo, mediana e 

máximo. Para as análises estatísticas, foram utilizados os softwares Minitab® 

versão 17 e R versão 3.3.2. 

Para as avaliações de inteligibilidade de fala com o DPA, bem como para 

a avaliação reduzida das habilidades de processamento auditivo, foi utilizado o 

teste análise de variância, não pareado para comparação entre grupos, e 

pareado para comparação intra-grupo, e do teste post hoc Turkey.  

Além disso, foi realizada uma análise de diagnóstico para os modelos, que 

se mostraram bem ajustados (Nobre e Singer, 2007).  

Para as avaliações de inteligibilidade de fala no ruído com o DPA foi 

ajustado um modelo misto normal, em que o efeito do participante também foi 

considerado aleatório e os efeitos dos grupos, das intensidades de fala e das 

relações S/R foram considerados fixos (Pinheiro e Bates, 2002). Quando 

possível, foram realizadas comparações múltiplas pelo método de Bonferroni 

(Kutner et al., 2005). 

Para as avaliações de inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA, e para 

a comparação das avaliações com o uso do DPA, também foi ajustado um 

modelo misto normal, em que o efeito do participante foi considerado aleatório e 

os efeitos dos grupos, do uso do DPA e das relações S/R foram considerados 

fixos (Pinheiro e Bates, 2002). Quando possível, foram realizadas comparações 

múltiplas pelo método de Bonferroni (Kutner et al., 2005). 

Deve-se ressaltar que, para o teste de Bonferroni, as diferenças são 

analisadas de acordo com o intervalo de confiança. Desta forma, se o zero 

estiver incluído no intervalo de confiança, conclui-se que não há diferença 

estatisticamente significante entre as variáveis comparadas (Kutner et al., 2005).  

Foi adotado o nível de significância de 5% (p valor ≤ 0,05). Nas situações 

em que houve diferenças estatisticamente significantes, os valores foram 

assinalados com um (*). 



 
 

 
Resultados 
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5. RESULTADOS 

 

 

Os dados obtidos no presente estudo serão apresentados de acordo com 

os procedimentos realizados: 

a) Caracterização audiológica; 

b) Avaliação reduzida das habilidades de processamento auditivo; 

c) Avaliação do nível de atenuação pessoal do dispositivo de proteção 

auditiva; 

d) Avaliações da inteligibilidade de fala. 

 

5.1.  Caracterização audiológica 

 

No levantamento do histórico de queixas auditivas, 26 (72,2%) 

participantes referiram pelo menos uma queixa, sendo otalgia (33,3%), 

hipoacusia (30,6%) e zumbido (30,6%) as mais referidas (Tabela 1). Ressalta-

se que, para este item, havia a possibilidade de identificação de mais de uma 

queixa por participante. 

 

Tabela 1 - Antecedentes auditivos referidos pelos participantes 

  
G1 

(N = 20) 
G2 

(N = 16) 
Total Porcentagem 

Otalgia 5 7 12 33,3% 

Hipoacusia 0 11 11 30,6% 

Zumbido 2 9 11 30,6% 

Prurido 5 1 6 16,7% 

Tontura 2 2 4 11,1% 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – Número da 
amostra. 

 

Em relação ao traçado audiométrico, nota-se que, para ambos os grupos, 

houve simetria entre as orelhas (Figura 3). 

 



54 
 

RESULTADOS 

Figura 3 – Média dos limiares da audiometria tonal por orelha para G1 e G2. 

 
Fonte: Rocha, 2017. 
Legenda: G1 – Grupo normo-ouvinte; G2 – Grupo com perda auditiva; Hz – Hertz. 

 

O G1 apresentou média de limiares dentro dos limites da normalidade, ou 

seja, valores inferiores a 25 dBNA para ambas as orelhas. O G2 apresentou 

PANS com médias de limiares auditivos de grau leve, nas frequências de 3 a 6 

kHz (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Análise descritiva dos limiares auditivos de ambas as orelhas por 
banda de frequência (em dBNA). 

Grupo  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 

G1 
(N = 20) 

Média 6,5 6,4 7,1 5,5 7,9 11,3 16,3 10,9 

DP 4,3 3,8 4,7 5,4 6,1 6,5 6,2 7,3 

Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Med. 5 5 5 5 5 10 15 10 

Máx. 15 15 20 20 20 25 25 25 

G2 
(N = 16) 

Média 9,4 10,5 9,4 20,5 38,0 41,9 34,4 22,0 

DP 5,4 4,6 5,6 12,5 8,5 7,2 13,3 16,4 

Mín. 0 0 0 5 25 30 5 5 

Med. 10 10 10 15 37,5 40 35 20 

Máx. 20 15 20 55 55 55 70 75 

Legenda: dBNA – Decibel nível de audição; Hz – Hertz; kHz – Quilohertz; G1 – Grupo de normo-
ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – Número da amostra; DP – Desvio padrão; Mín. – 
Mínimo; Med. – Mediana; Máx. - Máximo. 
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No teste LRF, a média para o G1 foi de 9,5 dBNA para ambas as orelhas 

enquanto que para o G2 a média foi de 16,3 dBNA para OD e 15 dBNA para OE. 

No IPRF, ambos os grupos apresentaram valores superiores a 95% de acertos 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Média e desvio padrão da audiometria vocal. 

  LRF (em dBNA) IPRF (em %) 

Grupo  OD OE OD OE 

G1 
(N = 20) 

Média 9,5 9,5 97,2 96,4 

DP 3,9 3,9 2,9 3,2 

Mínimo 5 5 92 88 

Mediana 10 10 96 96 

Máximo 15 20 100 100 

G2 
(N = 16) 

Média 16,3 15,0 96,3 95,3 

DP 5,0 3,2 3,1 4,4 

Mínimo 5 10 88 88 

Mediana 15 15 96 96 

Máximo 25 20 100 100 

Legenda: LRF – Limiar de reconhecimento de fala; IPRF – Índice percentual de reconhecimento 
de fala; dBNA – Decibel nível de audição; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda 
auditiva; DP – Desvio padrão, OD – Orelha direita; OE – Orelha esquerda; N – Número da 
amostra. 

 

5.2. Avaliação das habilidades de processamento auditivo 

 

Na avaliação reduzida das habilidades de processamento auditivo, ambos 

os grupos apresentaram média de valores dentro da normalidade para o teste 

Fala no Ruído. Entretanto, na análise individual, nota-se que alguns participantes 

apresentaram valores abaixo da normalidade para o teste. Na comparação entre 

os grupos, foi encontrada diferença estatisticamente significante apenas para a 

OE (valor de p = 0,034) (Tabela 4). 

No teste SSW, o G1 apresentou médias de valores próximos dos valores 

de normalidade (89,9% para OD e 90,5% para OE). Já o G2 apresentou médias 

de valores dentro da normalidade na OD (91,9%), mas médias de valores abaixo 

da normalidade para a OE (86,6%). Não foi observada diferença significante 

entre os grupos para as análises de DC (valor de p = 0,558) e EC (valor de p = 

0,267) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Análise descritiva e de variância das habilidades reduzidas de 
processamento auditivo. 

    Fala no Ruído (em %) SSW (em %) 

Grupo    OD OE DC EC 

G1 
(N = 20) 

Média 80,6 86 89,9 90,5 

DP 8,0 7,4 12,2 8,4 

Mínimo 68 68 55 60 

Mediana 80 88 93,8 92,5 

Máximo 92 96 100 97,5 

G2 
(N = 16) 

Média 74,3 78,6 91,9 86,6 

DP 14,1 12,5 6,4 12,6 

Mínimo 44 56 77,5 57,5 

Mediana 74 79 93,8 91,3 

Máximo 96 96 100 100 

Valor de p 0,097 0,034* 0,558 0,267 

Legenda: SSW – Staggered Spondaic Word; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com 
perda auditiva; DP – Desvio padrão, OD – Orelha direita; OE – Orelha esquerda; DC – Direita 
competitiva; EC – Esquerda competitiva; N – Número da amostra. Foi adotado como nível de 
significância valor de p < 0,05. 

 

5.3. Avaliação do nível de atenuação pessoal do DPA 

 

Na avaliação do nível de atenuação pessoal (NAP), a média de atenuação 

binaural do G1 foi de 24,4 dBA, enquanto que o G2 apresentou média de 

atenuação de 23,1 dBA (Tabela 5), sem diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (valor de p = 0,392). 

 

Tabela 5 - Análise descritiva dos valores de atenuação binaural do DPA pela 
avaliação NAP (em dBA). 

  
G1 

(N = 20) 
G2 

(N = 16) 

Média 24,4 23,1 

DP 4,0 4,8 

Mínimo 19 10 

Mediana 23 24,5 

Máximo 33 29 

Valor de p 0,392 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; NAP – Nível pessoal de atenuação; dBA – 
Decibel ponderado pela escala “A”; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda 
auditiva; DP – Desvio padrão; N – Número da amostra. Foi adotado como nível de significância 
valor de p < 0,05. 
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5.4. Avaliações da inteligibilidade de fala 

 

5.4.1. Protocolo 1 – Avaliação da inteligibilidade de fala com listas 

de monossílabas 

 

5.4.1.1. Avaliação da inteligibilidade de fala com monossílabas 

no silêncio com o DPA 

 

Na avaliação da inteligibilidade de fala com DPA, em uma situação de 

silêncio, ambos os grupos apresentaram médias de porcentagens de acertos 

superiores a 95%, para as três intensidades de fala avaliadas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Análise descrita das porcentagens de acertos nas listas de 
monossílabas com o DPA. 

Grupo 
Intensidade da 

Fala (em dBNPS) 
Média 

(%)  
Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N = 20) 

65 95,50 6,05 80 100 100 

70 95,50 6,86 80 100 100 

75 99,50 2,24 90 100 100 

G2 
(N = 16) 

65 97,50 4,47 90 100 100 

70 95,63 5,12 90 100 100 

75 98,75 3,42 90 100 100 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditivo; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – Número da amostra. 

 

Na análise estatística entre os grupos, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante para as três intensidades de fala. Entretanto, na 

análise intra-grupo, houve diferença significante somente para o G1 (p≤0,024), 

entre as intensidades de fala de 65 dBNPS e 75 dBNPS e entre 70 dBNPS e 75 

dBNPS (Tabelas 7 e 8).  
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Tabela 7 - Análise da variância da porcentagem de acertos para a avaliação da 
inteligibilidade de fala para as três intensidades de fala entre os grupos e intra-

grupos. 

  Intensidade da Fala em dB NPS Valor de 
p   65 dB 70 dB 75 dB 

G1 (N=20) 95,5 95,5 99,5 0,024* 

G2 (N=16) 97,5 95,6 98,7 0,09 

Valor de p 0,279 0,999 0,432   

Legenda: DPA – Dispositivo de Proteção Auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – número da amostra. Foi adotado 
como nível de significância valor de p < 0,05. 

 

Tabela 8 - Resultado do Teste de Tukey na comparação intra-grupo do G1 
para as três intensidades de fala 

Intensidade da fala 
(em dBNPS) 

Valor de p 

65 dB - 70 dB Não significante 

65 dB - 75 dB <0,05* 

70 dB - 75 dB <0,05* 

Legenda: dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 – G1 – Grupo de normo-ouvintes. Foi 
adotado como nível de significância valor de p < 0,05. 

  

5.4.1.2. Avaliação da inteligibilidade de fala com monossílabas 

no ruído com o DPA 

 

Na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído com o DPA nota-se que, 

para ambos os grupos, as médias das porcentagens de acertos tendem a 

diminuir com o aumento da intensidade do ruído (Gráficos 1 e 2). 
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Gráfico 1 - Médias de acertos do G1 na avaliação da inteligibilidade de fala de 
monossílabas no ruído com DPA. 

 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – 
Decibel níveis de pressão sonora; R S/R – Relação sinal/ruído. 

 

Gráfico 2 - Médias de acertos do G2 na avaliação da inteligibilidade de fala de 
monossílabas no ruído com DPA. 

 

Legenda: G2 – Grupo com perda auditiva; DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – 
Decibel níveis de pressão sonora; R S/R – Relação sinal/ruído. 

 

Na comparação entre o desempenho do G1 com o G2, o primeiro grupo 

apresentou maiores porcentagens de acertos quando comparado com o 

segundo grupo, menos para as intensidades de fala de 65 dBNPS com relação 

S/R -10, e de 70 dBNPS com relação S/R de 0 (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Medidas descritivas da porcentagem de acertos em listas de 
monossílabas. 

Grupo 
Intensidade 
de fala (em 

dBNPS) 

Relação 
S/R 

Média 
(%) 

Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N=20) 

65 

0 82,00 21,91 30,00 90,00 100,00 
-5 68,50 14,96 40,00 70,00 100,00 
-10 50,50 15,72 10,00 50,00 80,00 
-15 27,50 18,60 0,00 25,00 70,00 

70 

0 81,00 19,97 10,00 85,00 100,00 
-5 74,50 13,17 40,00 80,00 100,00 
-10 53,50 23,90 10,00 60,00 90,00 
-15 25,00 19,06 0,00 20,00 70,00 

75 

0 96,00 6,81 80,00 100,00 100,00 
-5 79,00 16,83 30,00 80,00 100,00 
-10 51,50 21,83 20,00 55,00 90,00 
-15 32,00 19,63 0,00 30,00 60,00 

G2 
(N=16) 

65 

0 71,25 20,62 40,00 70,00 100,00 
-5 63,75 18,21 40,00 70,00 100,00 
-10 51,25 19,62 10,00 60,00 80,00 
-15 25,00 24,22 0,00 15,00 70,00 

70 

0 84,38 14,13 50,00 90,00 100,00 
-5 71,25 18,21 40,00 70,00 100,00 
-10 41,88 25,36 0,00 45,00 80,00 
-15 15,00 16,33 0,00 10,00 50,00 

75 

0 88,75 8,85 70,00 90,00 100,00 
-5 71,88 12,23 40,00 75,00 90,00 
-10 49,38 20,48 10,00 50,00 80,00 
-15 22,50 16,53 0,00 20,00 50,00 

Legenda: dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; Relação S/R – Relação sinal/ruído; G1 – 
Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – Número da amostra. 

 

Não foi detectado nenhum efeito de interação envolvendo grupo (p ≥ 

0,106) e nem efeito de grupo (p = 0,182). No entanto, foi detectado efeito de 

interação entre intensidade de fala e relação S/R (p = 0,006) sobre a média da 

porcentagem de acertos (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Valores de p dos testes de hipóteses relacionados com a 
porcentagem de acertos em listas de monossílabas. 

Fonte de variação Valor de p 

Grupo 0,182 
Intensidade de fala < 0,001* 
Relação S/R < 0,001* 
Grupo x Intensidade de fala 0,820 
Grupo x Relação S/R 0,884 
Intensidade de fala x Relação S/R 0,006* 
Grupo x Intensidade de fala x Relação S/R 0,106 

Legenda: S/R – Relação Sinal/Ruído. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente 
significantes, os valores foram assinalados com um (*). 
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Dessa maneira, optou-se por agrupar G1 e G2 para realizar comparações 

múltiplas pelo método de Bonferroni, comparando as intensidades de fala para 

cada relação S/R, e comparando as relações S/R para cada intensidade de fala 

(Tabela 11). Foi adotado um coeficiente de confiança global igual a 95% para 

cada conjunto de comparações. 

 

Tabela 11 - Intervalos de confiança obtidos pelo método de Bonferroni para as 
médias das porcentagens de acertos dos grupos G1 e G2 agrupados em listas 

de monossílabas. 

Relação S/R Diferença de médias Intervalo de Confiança 

0 

Intensidade 65 – Intensidade 70 [-13,59; 3,03] 

Intensidade 65 – Intensidade 75 [-23,87; -7,25]* 

Intensidade 70 – Intensidade 75 [-18,59; -1,97]* 

-5 

Intensidade 65 – Intensidade 70 [-14,98; 1,64] 

Intensidade 65 – Intensidade 75 [-17,75; -1,13] * 

Intensidade 70 – Intensidade 75 [-11,08; 5,54] 

-10 

Intensidade 65 – Intensidade 70 [-5,81; 10,81] 

Intensidade 65 – Intensidade 75 [-8,04; 8,58] 

Intensidade 70 – Intensidade 75 [-10,54; 6,08] 

-15 

Intensidade 65 – Intensidade 70 [-2,48; 14,14] 

Intensidade 65 – Intensidade 75 [-9,70; 6,92] 

Intensidade 70 – Intensidade 75 [-15,53; 1,09] 

Intensidade de fala Diferença de médias Intervalo de Confiança 

65 dBNPS 

R S/R 0 – R S/R -5 [1,69; 19,97] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [17,25; 35,53] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [41,69; 59,97] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [6,42; 24,70] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [30,86; 49,14] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [15,30; 33,58] * 

70 dBNPS 

R S/R 0 – R S/R -5 [0,30; 18,58] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [25,03; 43,31] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [52,80; 71,08] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [15,59; 33,87] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [43,36; 61,64] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [18,63; 36,91] * 

75 dBNPS 

R S/R 0 – R S/R -5 [7,81; 26,09] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [33,08; 51,36] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [55,86; 74,14] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [16,13; 34,41] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [38,91; 57,19] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [15,03; 33,31] * 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Relação S/R – 
Relação sinal/ruído; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora. Nas situações em que houve 
diferenças estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 
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Observa-se que para a relação S/R 0 as médias da porcentagem de 

acertos nas intensidades de fala 65 e 70 dBNPS não diferem e que ambas são 

menores do que na intensidade de fala 75 dBNPS.  

Já, para a relação S/R -5, as médias da porcentagem de acertos nas 

intensidades de fala 65 e 70 dBNPS e nas intensidades de fala 70 e 75 dBNPS 

não diferem, porém notamos que a média da porcentagem de acertos na 

intensidade de fala 75 dBNPS é maior do que na intensidade de fala 65 dBNPS. 

Além disto, nas relações S/R de -10 e -15 não foram detectadas diferenças entre 

as médias da porcentagem de acertos para nenhuma das intensidades de fala. 

Já, para todas as intensidades de fala, a média da porcentagem de 

acertos diminui com o aumento do ruído. Esses resultados estão ilustrados no 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Média e erro padrão da porcentagem de acertos em listas de 
monossílabas para os grupos G1 e G2 juntos. 

 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; dBNPS – Decibel 

nível de pressão sonora. 
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5.4.1.3. Avaliação da inteligibilidade de fala com monossílabas 

no ruído sem o DPA 

 

Conforme já descrito, esta avaliação foi realizada somente na intensidade 

de fala de 70 dBNPS, com as quatro relações S/R. 

Comparando as médias das porcentagens de acertos entre os grupos na 

situação de inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA, o G1 apresentou valores 

maiores do que o G2 para todas as relações S/R (Tabela 12 e Gráfico 4). 

 

Tabela 12 - Medidas descritivas da porcentagem de acertos em listas de 
monossílabas na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA. 

Grupo 
Relação 

S/R 
Média 

(%) 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N = 20) 

0 91,50 7,45 80,00 90,00 100,00 
-5 82,50 15,85 50,00 80,00 100,00 
-10 56,50 21,83 10,00 55,00 100,00 
-15 14,00 18,47 0,00 10,00 60,00 

G2 
(N = 16) 

0 80,00 22,80 10,00 90,00 100,00 
-5 81,25 13,10 60,00 80,00 100,00 
-10 51,88 23,16 10,00 60,00 80,00 
-15 13,13 14,01 0,00 10,00 50,00 

Legenda: Relação S/R – relação sinal/ruído; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – grupo com 
perda auditiva neurossensorial. 

 

Gráfico 4 - Comparação das médias de porcentagens de acertos de 
monossílabas entre os grupos na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído 

sem o DPA. 

 
Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; DPA – Dispositivo de 
proteção auditiva; R S/R – Relação sinal/ruído. 
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No entanto, na análise estatística não foi detectado nenhum efeito de 

interação envolvendo grupo (p ≥ 0,060) e nem efeito de grupo (p = 0,246). No 

entanto, foi detectado efeito de interação entre uso do DPA e relação S/R (p = 

0,010) sobre a média da porcentagem de acertos (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Valores de p dos testes de hipóteses relacionados com a 
porcentagem de acertos em listas de monossílabas. 

Fonte de variação Valor de p 

Grupo 0,246 
Situação do DPA 0,079 
Relação S/R <0,001* 
Grupo x Situação do DPA 0,813 
Grupo x Relação S/R 0,670 
Situação do DPA x Relação S/R 0,010* 
Grupo x Situação do DPA x Relação S/R 0,060 

Legenda: S/R – Relação Sinal/Ruído; DPA – Dispositivo de proteção auditiva. Nas situações em 
que houve diferenças estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 

 

5.4.1.4. Comparação da inteligibilidade de fala com 

monossílabas no ruído com e sem o DPA 

 

O G1 apresentou melhores resultados nas situações sem o DPA, exceto 

na relação S/R de -15. O G2 por sua vez apresentou melhores resultados sem o 

DPA para as relações S/R -5 e -10 (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Medidas descritivas da porcentagem de acertos em listas de 
monossílabas no ruído com e sem DPA. 

Grupo Situação 
Relação 

S/R 
Média 

(%) 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N = 20) 

Com DPA 

0 81,00 19,97 10,00 85,00 100,00 
-5 74,50 13,17 40,00 80,00 100,00 
-10 53,50 23,90 10,00 60,00 90,00 
-15 25,00 19,06 0,00 20,00 70,00 

Sem DPA 

0 91,50 7,45 80,00 90,00 100,00 
-5 82,50 15,85 50,00 80,00 100,00 
-10 56,50 21,83 10,00 55,00 100,00 
-15 14,00 18,47 0,00 10,00 60,00 

G2 
(N = 16) 

Com DPA 

0 84,38 14,13 50,00 90,00 100,00 
-5 71,25 18,21 40,00 70,00 100,00 
-10 41,88 25,36 0,00 45,00 80,00 
-15 15,00 16,33 0,00 10,00 50,00 

Sem DPA 

0 80,00 22,80 10,00 90,00 100,00 
-5 81,25 13,10 60,00 80,00 100,00 
-10 51,88 23,16 10,00 60,00 80,00 
-15 13,13 14,01 0,00 10,00 50,00 

Legenda: Relação S/R – relação sinal/ruído; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – grupo com 
perda auditiva neurossensorial. 

 

Como não foram encontradas diferenças entre os grupos G1 e G2, eles 

foram unificados. Dessa maneira, foi comparada a situação com ou sem o DPA, 

fixando cada valor da relação S/R, bem como a comparação das relações S/R 

entre si, fixando o uso (com) e o não uso (sem) do DPA. Foram realizadas 

comparações múltiplas pelo método de Bonferroni, adotando um coeficiente de 

confiança global igual a 95% para cada conjunto de comparações (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Intervalos de confiança obtidos pelo método de Bonferroni para as 
diferenças entre as médias da Porcentagem de acertos em listas de 

monossílabas. 
Relação S/R Diferença de médias Intervalo de Confiança 

0 Com DPA – Sem DPA [-10,65; 2,87] 
-5 Com DPA – Sem DPA [-15,64; -2,12]* 
-10 Com DPA – Sem DPA [-12,87; 0,65] 
-15 Com DPA – Sem DPA [0,19; 13,71]* 

Situação Diferença de médias Intervalo de Confiança 

Com DPA 

R S/R 0 – R S/R -5 [0,32; 18,56] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [25,05; 43,29] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [52,82; 71,06] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [15,61; 33,85] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [43,38; 61,62] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [18,65; 36,89] * 

Sem DPA 

R S/R 0 – R S/R -5 [-4,67; 13,57] 

R S/R 0 – R S/R -10 [22,83; 41,07] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [63,66; 81,90] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [18,38; 36,62] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [59,21; 77,45] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [31,71; 49,95] * 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Relação S/R – 
Relação sinal/ruído; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora. Nas situações em que houve 
diferenças estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 

 

Por meio da Tabela 15, é possível observar que, para as relações S/R 0 

e -10 dB, as médias da porcentagem de acertos Com e Sem o DPA não diferem. 

Já, na relação S/R -5 dB, a média da porcentagem de acertos durante o uso do 

DPA é menor do que sem o DPA, sendo que esse resultado se inverte para a 

relação S/R -15 dB.  

Fixando o uso ou não do DPA, observa que a média da porcentagem de 

acertos diminui com o aumento da relação S/R em todas as situações com o 

DPA. O mesmo foi observado nas situações sem o DPA, exceto nas relações 

S/R 0 e -5 em que as médias são iguais (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Média e erro padrão da Porcentagem de acertos em listas de 
monossílabas para os grupos G1 e G2 juntos. 

 
Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; DPA – Dispositivo de 
proteção auditiva. 

    

5.4.2. Protocolo 2 – Avaliação da inteligibilidade de fala com listas 

de sentenças 

 

5.4.2.1. Avaliação da inteligibilidade de fala com sentenças no 

silêncio com o DPA 

 

Na avaliação da inteligibilidade de fala com DPA, em uma situação de 

silêncio, ambos os grupos apresentaram médias de porcentagens de acertos 

superiores a 98% para as três intensidades de fala avaliadas (Tabela 16). 

 
Tabela 16 - Médias das porcentagens de acertos nas listas de sentenças com 

o DPA. 

Grupo 
Intensidade da 

Fala (em dBNPS) 
Média 

(%)  
Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N = 20) 

65 100 0 100 100 100 

70 98 6,16 80 100 100 

75 99 4,47 80 100 100 

G2 
(N = 16) 

65 98,75 5 80 100 100 

70 98,75 5 80 100 100 

75 100 0 100 100 100 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditivo; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – Número da amostra. 



68 
 

RESULTADOS 

Na análise estatística entre os grupos, não foi encontrada diferença 

significante entre os grupos e nas três intensidades de fala (Tabela 17).  

 

Tabela 17 - Média e desvio padrão das porcentagens de acertos nas três 
intensidades de fala para as avaliações de inteligibilidade de fala com 

sentenças no silêncio com o uso do DPA e comparação dos acertos entre os 
grupos. 

  Intensidade da Fala em dBNPS Valor de 
p   65 dB 70 dB 75 dB 

G1 (N=20) 100 98 99 0,377 

G2 (N=16) 98,8 98,8 100 0,623 

Valor de p 0,269 0,691 0,377   

Legenda: DPA – Dispositivo de Proteção Auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – número da amostra. Foi adotado 
como nível de significância valor de p < 0,05. 

 

5.4.2.2. Avaliação da Inteligibilidade de fala com sentenças no 

ruído com o DPA 

 

Na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído com o DPA nota-se que, 

para ambos os grupos, as médias das porcentagens de acertos tendem a 

diminuir com o aumento da intensidade do ruído (Gráficos 6 e 7). 
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Gráfico 6 - Médias de acertos do G1 na avaliação inteligibilidade de fala de 
sentenças no ruído com DPA. 

 
Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – 
Decibel níveis de pressão sonora; R S/R – Relação sinal/ruído. 

 

Gráfico 7 - Médias de acertos do G2 na avaliação inteligibilidade de fala de 
sentenças no ruído com DPA. 

 
Legenda: G2 – Grupo com perda auditiva; DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – 
Decibel níveis de pressão sonora; R S/R – Relação sinal/ruído. 

 

Na comparação entre o desempenho do G1 com o G2, o primeiro grupo 

apresentou maiores porcentagens de acertos quando comparado com segundo 

grupo (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Medidas descritivas da porcentagem de acertos em listas de 
frases. 

Grupo 
Intensidade 
de fala (em 

dBNPS) 

Relação 
S/R 

Média 
(%) 

Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N = 20) 

65 

0 91,00 10,21 80,00 100,00 100,00 
-5 75,00 20,39 40,00 80,00 100,00 
-10 33,00 33,89 0,00 20,00 100,00 
-15 8,00 18,81 0,00 0,00 60,00 

70 

0 98,00 6,16 80,00 100,00 100,00 
-5 71,00 23,82 20,00 80,00 100,00 
-10 37,00 28,49 0,00 40,00 100,00 
-15 11,00 27,89 0,00 0,00 100,00 

75 

0 99,00 4,47 80,00 100,00 100,00 
-5 87,00 17,50 40,00 100,00 100,00 
-10 47,00 30,63 0,00 40,00 100,00 
-15 9,00 21,98 0,00 0,00 80,00 

G2 
(N = 16) 

65 

0 87,50 12,38 60,00 80,00 100,00 
-5 55,00 30,55 0,00 60,00 100,00 
-10 30,00 28,28 0,00 20,00 80,00 
-15 1,25 5,00 0,00 0,00 20,00 

70 

0 97,50 6,83 80,00 100,00 100,00 
-5 63,75 28,49 20,00 60,00 100,00 
-10 20,00 26,33 0,00 10,00 80,00 
-15 5,00 11,55 0,00 0,00 40,00 

75 

0 95,00 8,94 80,00 100,00 100,00 
-5 76,25 26,55 20,00 80,00 100,00 
-10 22,50 27,20 0,00 10,00 80,00 
-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Legenda: dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; Relação S/R – Relação sinal/ruído; G1 – 
Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; N – Número da amostra. 

 

Contudo, na análise estatística não foi detectado efeito de interação entre 

grupo, intensidade de fala e relação S/R (p = 0,170) e nem efeito de interação 

entre grupo e intensidade de fala (p = 0,497). No entanto, foi detectado efeito de 

interação entre intensidade de fala e relação S/R (p = 0,010) e entre grupo e 

relação S/R (p = 0,039) sobre a média da porcentagem de acertos (Tabela 19).  
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Tabela 19 - Valores-p dos testes de hipóteses relacionados com a 
porcentagem de acertos em listas de frases. 

Fonte de variação Valor de p 

Grupo 0,060 
Intensidade de fala  0,003* 
Relação S/R < 0,001* 
Grupo x Intensidade de fala 0,497 
Grupo x Relação S/R 0,039* 
Intensidade de fala x Relação S/R 0,010* 
Grupo x Intensidade de fala x Relação S/R 0,170 

Legenda: S/R – Relação Sinal/Ruído. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente 
significantes, os valores foram assinalados com um (*). 

 

Dessa maneira, foram realizadas comparações múltiplas pelo método de 

Bonferroni, comparando os grupos e as intensidades de fala para cada relação 

S/R; e também foram comparadas as relações S/R entre si, fixando cada 

combinação entre grupo e intensidade de fala (Tabelas 20 e 21). 

 

Tabela 20 - Intervalos de confiança das diferenças entre as médias da 
porcentagem de acertos em listas de sentenças para cada relação S/R. 

Relação S/R Diferença de médias Intervalo de Confiança 

0 G2 – G1 [-10,89; 5,56] 
-5 G2 – G1 [-20,89; -4,44]* 
-10 G2 – G1 [-23,06; -6,61]* 
-15 G2 – G1 [-15,47; 0,97] 

0 
Intensidade 65 – Intensidade 70 [-17,93; 1,26] 
Intensidade 65 – Intensidade 75 [-17,38; 1,82] 
Intensidade 70 – Intensidade 75 [-9,04; 10,16] 

-5 
Intensidade 65 – Intensidade 70 [-11,27; 7,93] 
Intensidade 65 – Intensidade 75 [-25,71; -6,51]* 
Intensidade 70 – Intensidade 75 [-24,04; -4,84]* 

-10 
Intensidade 65 – Intensidade 70 [-7,37; 11,83] 
Intensidade 65 – Intensidade 75 [-14,04; 5,16] 
Intensidade 70 – Intensidade 75 [-16,27; 2,93] 

-15 
Intensidade 65 – Intensidade 70 [-12,93; 6,27] 
Intensidade 65 – Intensidade 75 [-9,60; 9,60] 
Intensidade 70 – Intensidade 75 [-6,27; 12,93] 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Relação S/R – 
Relação sinal/ruído; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora. Nas situações em que houve 
diferenças estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 

 

Por meio da Tabela 20, observamos que as médias da porcentagem de 

acertos diferem entre os dois grupos apenas nas relações S/R -5 e -10, sendo 

maiores para o grupo G1.  

Já as médias de porcentagem de acertos não diferem entre as três 

intensidades de fala para as relações S/R 0, -10 e -15. No entanto, na relação 
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S/R -5 dB, as médias da porcentagem de acertos nas intensidades de fala 65 e 

75 dBNPS e 70 e 75 dBNPS diferem. 

 

Tabela 21 - Intervalos de confiança das diferenças entre as médias da 
porcentagem de acertos em listas de sentenças para cada intensidade de fala 

por grupo. 

Grupo 
Intensidade de fala 

(em dBNPS) 
Diferença de médias Intervalo de Confiança 

G1 

65 

R S/R 0 – R S/R -5 [1,83; 30,17]* 

R S/R 0 – R S/R -10 [43,83; 72,17] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [68,83; 97,17] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [27,83; 56,17] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [52,83; 81,17] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [10,83; 39,17] * 

70 

R S/R 0 – R S/R -5 [12,83; 41,17] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [46,83; 75,17] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [72,83; 101,17] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [19,83; 48,17] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [45,83; 74,17] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [11,83; 40,17] * 

75 

R S/R 0 – R S/R -5 [-2,17; 26,17] 

R S/R 0 – R S/R -10 [37,83; 66,17] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [75,83; 104,17] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [25,83; 54,17] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [63,83; 92,17] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [24,83; 53,17] * 

G2 

65 

R S/R 0 – R S/R -5 [16,65; 48,35] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [41,65; 73,17] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [70.40; 102,10] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [9,15; 40,85] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [37,90; 69,60] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [12,90; 44,60] * 

70 

R S/R 0 – R S/R -5 [17,90; 49,60] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [61,65; 93,35] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [76,65; 108,35] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [27,90; 59,60] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [42,90; 74,60] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [-0,85; 30,85] 

75 

R S/R 0 – R S/R -5 [2,90; 34,60] * 

R S/R 0 – R S/R -10 [56,65; 88,35] * 

R S/R 0 – R S/R -15 [79,15; 110,85] * 

R S/R -5 – R S/R -10 [37,90; 69,60] * 

R S/R -5 – R S/R -15 [60,40; 92,10] * 

R S/R -10 – R S/R -15 [5,40; 37,10] * 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; R S/R – Relação 
sinal/ruído; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora. Nas situações em que houve diferenças 
estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 
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Além disto, nota-se que para os dois grupos e para todas as intensidades 

de fala, a média da porcentagem de acertos diminui com o aumento do ruído 

(Tabela 21). Esses resultados estão ilustrados no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Média e erro padrão da porcentagem de acertos em listas de 
sentenças. 

 
Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; dBNPS – Decibel 
nível de pressão sonora. 

 

5.4.2.3. Avaliação da inteligibilidade de fala com sentenças no 

ruído sem o DPA 

 

Conforme já descrito, esta avaliação foi realizada somente na intensidade 

de fala de 70 dBNPS, com as quatro relações S/R. 

Comparando as médias das porcentagens de acertos entre os grupos, o 

G1 apresentou porcentagens de acertos maiores do que o G2, exceto para a 

relação S/R -10 (Tabela 22 e Gráfico 9). 
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Tabela 22 - Medidas descritivas da porcentagem de acertos em listas de 
sentenças na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA. 

Grupo 
Relação 

S/R 
Média 

(%) 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N = 20) 

0 99,00 4,47 80,00 100,00 100,00 
-5 88,00 17,65 40,00 100,00 100,00 
-10 35,00 32,36 0,00 20,00 100,00 
-15 7,00 19,76 0,00 0,00 80,00 

G2 
(N = 16) 

0 97,50 6,83 80,00 100,00 100,00 
-5 78,75 33,84 0,00 100,00 100,00 
-10 41,25 36,12 0,00 40,00 100,00 
-15 5,00 8,94 0,00 0,00 20,00 

Legenda: Relação S/R – relação sinal/ruído; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com 
perda auditiva. 

 

Gráfico 9 - Comparação das médias de porcentagens de acertos de sentenças 
entre os grupos na avaliação da inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA. 

 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; DPA – Dispositivo de 
proteção auditiva; R S/R – Relação sinal/ruído. 

 

Na análise estatística não foi detectado nenhum efeito de interação 

envolvendo grupo (p ≥ 0,122) e nem efeito de grupo (p = 0,373). No entanto, foi 

detectado efeito de interação entre uso do DPA e as relações S/R (p = 0,009) 

sobre a média da porcentagem de acertos (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Valores de p dos testes de hipóteses relacionados com a 
Porcentagem de acertos em listas de sentenças. 

Fonte de variação Valor de p 

Grupo 0,373 
Situação do DPA 0,004 
Relação S/R <0,001 
Grupo x Situação do DPA 0,151 
Grupo x Relação S/R 0,674 
Situação do DPA x Relação S/R 0,009* 
Grupo x Situação do DPA x Relação S/R 0,122 

Legenda: Relação S/R – Relação Sinal/Ruído; DPA – Dispositivo de proteção auditiva. Nas 
situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, os valores foram assinalados 
com um (*). 

 

5.4.2.4. Comparação da inteligibilidade de fala com sentenças 

no ruído com e sem o DPA 

 

Na comparação da situação com e sem o DPA, o G1 apresentou melhores 

resultados nas situações sem o DPA para as relações S/R de 0 e -15, enquanto 

que o G2 apresentou melhores resultados sem o DPA para as relações S/R -5 e 

-10 e resultados iguais para as relações 0 e -15 (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Medidas descritivas da Porcentagem de acertos em listas de 
sentenças no ruído com e sem DPA. 

Grupo Situação 
Relação 

S/R 
Média 

(%) 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
(%) 

Mediana 
(%) 

Máximo 
(%) 

G1 
(N=20) 

Com 
DPA 

0 98,00 6,16 80,00 100,00 100,00 
-5 71,00 23,82 20,00 80,00 100,00 
-10 37,00 28,49 0,00 40,00 100,00 
-15 11,00 27,89 0,00 0,00 100,00 

Sem 
DPA 

0 99,00 4,47 80,00 100,00 100,00 
-5 88,00 17,65 40,00 100,00 100,00 
-10 35,00 32,36 0,00 20,00 100,00 
-15 7,00 19,76 0,00 0,00 80,00 

G2 
(N=16) 

Com 
DPA 

0 97,50 6,83 80,00 100,00 100,00 
-5 63,75 28,49 20,00 60,00 100,00 
-10 20,00 26,33 0,00 10,00 80,00 
-15 5,00 11,55 0,00 0,00 40,00 

Sem 
DPA 

0 97,50 6,83 80,00 100,00 100,00 
-5 78,75 33,84 0,00 100,00 100,00 
-10 41,25 36,12 0,00 40,00 100,00 
-15 5,00 8,94 0,00 0,00 20,00 

Legenda: Relação S/R – Relação sinal/ruído; G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com 
perda auditiva. 
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Como não foi encontrada diferença entre os grupos G1 e G2, eles foram 

unificados. Dessa maneira, foi comparada a situação com ou sem o DPA, fixando 

cada valor da relação S/R, bem como a comparação das relações S/R entre si, 

fixando o uso (com) e o não uso (sem) do DPA. Foram realizadas comparações 

múltiplas pelo método de Bonferroni adotando um coeficiente de confiança global 

igual a 95% para cada conjunto de comparações (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Intervalos de confiança obtidos pelo método de Bonferroni para as 
diferenças entre as médias da porcentagem de acertos em listas de sentenças 

dos grupos G1 e G2 juntos. 

Relação S/R Diferença de médias Intervalo de Confiança 

0 Com DPA – Sem DPA [-8,82; 7,72] 
-5 Com DPA – Sem DPA [-24,38; -7,84]* 
-10 Com DPA – Sem DPA [-16,61; -0,07]* 
-15 Com DPA – Sem DPA [-6,05; 10,49] 

Situação Diferença de médias Intervalo de Confiança 

Com DPA 

R S/R 0 – R S/R -5 [-1,72; 20,60] 
R S/R 0 – R S/R -10 [23,01; 45,33]* 
R S/R 0 – R S/R -15 [50,78; 73,10] * 
R S/R -5 – R S/R -10 [13,57; 35,89] * 
R S/R -5 – R S/R -15 [41,34; 63,66] * 
R S/R -10 – R S/R -15 [16,61; 38,93] * 

Sem DPA 

R S/R 0 – R S/R -5 [-6,71; 15,61] 
R S/R 0 – R S/R -10 [20,79; 43,11] * 
R S/R 0 – R S/R -15 [61,62; 83,94] * 
R S/R -5 – R S/R -10 [16,34; 38,66] * 
R S/R -5 – R S/R -15 [57,17; 79,49] * 
R S/R -10 – R S/R -15 [29,67; 51,99] * 

Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Relação S/R – 
Relação sinal/ruído; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora. Nas situações em que houve 
diferenças estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 

 

Por meio da Tabela 25 é possível observar que, para as relações S/R 0 e 

-15, as médias da porcentagem de acertos com e sem o DPA não diferem. Já 

nas relações S/R -5 e -10, a média da porcentagem de acertos com o DPA é 

menor do que sem o DPA. 

Independentemente do uso ou não uso do DPA, a média da porcentagem 

de acertos diminui com o aumento do ruído, exceto nas relações S/R 0 e -15 em 

que as médias são iguais. Esses resultados estão ilustrados no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Média e erro padrão da porcentagem de acertos em listas de 
sentenças para os grupos G1 e G2 juntos. 

 
Legenda: G1 – Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Com – Com o 
dispositivo de proteção auditiva; Sem – Sem o dispositivo de proteção auditiva. 

 

5.5.  Influência das habilidades de processamento auditivo nas 

avaliações de inteligibilidade de fala 

 

Como mencionado no item 5.2, alguns dos participantes apresentaram 

resultados abaixo da normalidade nos testes de processamento auditivo. Assim, 

buscando verificar se estas habilidades auditivas alteradas teriam influência nas 

avaliações da inteligibilidade de fala, dividimos os participantes do G1 e G2 em 

subgrupos, considerando: indivíduos com as habilidades do processamento 

auditivo dentro da normalidade (subgrupo HPA normal) e habilidades do 

processamento auditivo alteradas (subgrupo HPA alterada). Para esta análise, 

foi utilizado o teste de análise de variância, comparando-se as médias entre os 

subgrupos para cada situação dos testes de inteligibilidade de fala. 

Nas avaliações com listas de monossílabas, foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os subgrupos, para apenas uma situação 

(avaliação da inteligibilidade de fala do G1 com o DPA no silêncio, na intensidade 

de 70 dBNPS, valor de p = 0,048) (Tabela 26). 

Para todas as outras comparações com e sem DPA no ruído, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os subgrupos 

(Tabelas 27 a 29). 
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Tabela 26 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de monossílabas 
no silêncio com o uso do DPA pela subdivisão dos resultados das habilidades 

de processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade de Fala 

(em dBNPS) 
Subgrupo 

Média 
(%) 

Desvio 
padrão 

Valor de p 

G1 

65 dBNPS 
HPA alterada 95,71 5,34 

0,921 
HPA normal 95,38 6,6 

70 dBNPS 
HPA alterada 91,42 8,99 

0,048* 
HPA normal 97,69 4,38 

75 dBNPS 
HPA alterada 100 0 

0,475 
HPA normal 99,23 2,77 

G2 

65 dBNPS 
HPA alterada 97,5 4,62 

0,999 
HPA normal 97,5 4,62 

70 dBNPS 
HPA alterada 93,75 5,17 

0,197 
HPA normal 97,5 4,62 

75 dBNPS 
HPA alterada 98,75 12,5 

0,999 
HPA normal 98,75 12,5 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; HPA – Habilidades de 
processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, 
os valores foram assinalados com um (*). 
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Tabela 27 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de monossílabas 
no ruído com o uso do DPA dos participantes do G1 pela subdivisão dos 

resultados das habilidades de processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade 

da Fala 
Relação 

S/R 
Subgrupo Média 

Desvio 
padrão 

Valor de p 

G1 

65 dBNPS 

0 
HPA alterada 70 20,81 

0,070 
HPA normal 88,46 20,34 

-5 
HPA alterada 65,71 9,75 

0,555 
HPA normal 70 17,32 

-10 
HPA alterada 55,71 17,18 

0,287 
HPA normal 47,69 14,8 

-15 
HPA alterada 24,28 17,18 

0,584 
HPA normal 29,23 19,77 

70 dBNPS 

0 
HPA alterada 70 27,68 

0,690 
HPA normal 86,92 11,82 

-5 
HPA alterada 71,42 8,99 

0,460 
HPA normal 76,15 15,02 

-10 
HPA alterada 44,28 18,12 

0,213 
HPA normal 58,46 25,77 

-15 
HPA alterada 17,14 14,96 

0,182 
HPA normal 29,23 20,19 

75 dBNPS 

0 
HPA alterada 95,71 7,86 

0,889 
HPA normal 96,15 6,5 

-5 
HPA alterada 78,57 8,99 

0,921 
HPA normal 79,23 20,19 

-10 
HPA alterada 50 20 

0,825 
HPA normal 52,3 23,5 

-15 
HPA alterada 37,14 22,14 

0,400 
HPA normal 29,23 18,46 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; Relação S/R – Relação sinal/ruído; HPA – Habilidades de 
processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, 
os valores foram assinalados com um (*). 
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Tabela 28 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de monossílabas 
no ruído com o uso do DPA dos participantes do G2 pela subdivisão dos 

resultados das habilidades de processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade 

da Fala 
Relação 

S/R 
Subgrupo Média 

Desvio 
padrão 

Valor de p 

G2 

65 dBNPS 

0 
HPA alterada 72,5 18,32 

0,798 
HPA normal 70 23,9 

-5 
HPA alterada 68,75 16,42 

0,17 
HPA normal 58,75 19,59 

-10 
HPA alterada 51,25 13,56 

0,999 
HPA normal 51,25 25,31 

-15 
HPA alterada 22,5 21,21 

0,660 
HPA normal 27,5 28,15 

70 dBNPS 

0 
HPA alterada 82,5 10,35 

0,567 
HPA normal 86,25 17,67 

-5 
HPA alterada 72,5 16,69 

0,813 
HPA normal 70 20,7 

-10 
HPA alterada 41,25 26,42 

0,923 
HPA normal 42,5 26,04 

-15 
HPA alterada 12,5 12,81 

0,471 
HPA normal 17,5 19,82 

75 dBNPS 

0 
HPA alterada 85 9,25 

0,221 
HPA normal 92,5 7,07 

-5 
HPA alterada 72,5 8,86 

0,847 
HPA normal 71,25 15,52 

-10 
HPA alterada 47,5 22,51 

0,632 
HPA normal 51,25 19,59 

-15 
HPA alterada 22,5 13,88 

0,999 
HPA normal 22,5 19,82 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G2 
– Grupo com perda auditiva; Relação S/R – Relação sinal/ruído; HPA – Habilidades de 
processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, 
os valores foram assinalados com um (*). 
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Tabela 29 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de monossílabas 
no ruído sem o uso do DPA pela subdivisão dos resultados das habilidades de 

processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade de 

Fala 
Relação 

S/R 
Subgrupo Média 

Desvio 
padrão 

Valor 
de p 

G1 70 dBNPS 

0 
HPA alterada 92,85 7,55 

0,567 
HPA normal 90,76 7,59 

-5 
HPA alterada 77,14 12,53 

0,278 
HPA normal 85,38 17,13 

-10 
HPA alterada 52,85 22,14 

0,596 
HPA normal 58,46 22,3 

-15 
HPA alterada 11,42 10,69 

0,660 
HPA normal 15,38 21,83 

G2 70 dBNPS 

0 
HPA alterada 76,25 30,2 

0,567 
HPA normal 83,75 13,02 

-5 
HPA alterada 80 14,14 

0,785 
HPA normal 82,5 12,81 

-10 
HPA alterada 48,75 24,16 

0,552 
HPA normal 55 23,29 

-15 
HPA alterada 17,5 16,69 

0,195 
HPA normal 8,75 9,91 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Relação S/R – Relação sinal/ruído; 
HPA – Habilidades de processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças 
estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 

 

Na avaliação com listas de sentenças, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os subgrupos para as situações de avaliação 

no silêncio e no ruído com o DPA (Tabelas 30 a 32); na avaliação no ruído sem 

o DPA, em apenas uma situação para o G2, houve diferença estatisticamente 

significante (relação S/R -15, valor de p 0,033) (Tabela 33). 
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Tabela 30 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de sentenças no 
silêncio com o uso do DPA pela subdivisão dos resultados das habilidades de 

processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade de Fala 

(em dBNPS) 
Subgrupo 

Média 
(%) 

Desvio 
padrão 

Valor de p 

G1 

65 dBNPS 
HPA alterada 100 0 

0,999 
HPA normal 100 0 

70 dBNPS 
HPA alterada 97,14 7,55 

0,660 
HPA normal 98,46 5,54 

75 dBNPS 
HPA alterada 97,14 7,55 

0,179 
HPA normal 100 0 

G2 

65 dBNPS 
HPA alterada 97,5 7,07 

0,350 
HPA normal 100 0 

70 dBNPS 
HPA alterada 100 0 

0,350 
HPA normal 97,5 7,07 

75 dBNPS 
HPA alterada 100 0 

0,999 
HPA normal 100 0 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; HPA – Habilidades de 
processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, 
os valores foram assinalados com um (*). 
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Tabela 31 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de sentenças no 
ruído com o uso do DPA dos participantes do G1 pela subdivisão dos 

resultados das habilidades de processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade 

de Fala 
Relação 

S/R 
Subgrupo Média 

Desvio 
padrão 

Valor de 
p 

G1 

65 dBNPS 

0 
HPA alterada 88,57 10,69 

0,448 
HPA normal 92,3 10,12 

-5 
HPA alterada 68,57 19,51 

0,314 
HPA normal 78,46 20,75 

-10 
HPA alterada 22,85 29,27 

0,340 
HPA normal 38,46 36,01 

-15 
HPA alterada 0 0 

0,168 
HPA normal 12,3 22,41 

70 dBNPS 

0 
HPA alterada 97,14 7,55 

0,660 
HPA normal 98,46 5,54 

-5 
HPA alterada 62,85 17,99 

0,272 
HPA normal 75,38 26,01 

-10 
HPA alterada 28,57 22,67 

0,345 
HPA normal 41,53 31,05 

-15 
HPA alterada 2,85 7,55 

0,352 
HPA normal 15,38 33,81 

75 dBNPS 

0 
HPA alterada 100 0 

0,475 
HPA normal 98,46 5,54 

-5 
HPA alterada 85,71 19,02 

0,809 
HPA normal 87,69 17,39 

-10 
HPA alterada 37,14 26,9 

0,303 
HPA normal 52,3 32,18 

-15 
HPA alterada 0 0 

0,186 
HPA normal 13,84 26,31 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; Relação S/R – Relação sinal/ruído; HPA – Habilidades de 
processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, 
os valores foram assinalados com um (*). 
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Tabela 32 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de sentenças no 
ruído com o uso do DPA dos participantes do G2 pela subdivisão dos 

resultados das habilidades de processamento auditivo. 

Grupo 
Intensidade 

de Fala 
Relação 

S/R 
Subgrupo Média 

Desvio 
padrão 

Valor de 
p 

G2 

65 dBNPS 

0 
HPA alterada 87,5 10,35 

0,999 
HPA normal 87,5 14,88 

-5 
HPA alterada 55 33,38 

0,999 
HPA normal 55 29,76 

-10 
HPA alterada 32,5 31,95 

0,761 
HPA normal 27,5 26,04 

-15 
HPA alterada 0 0 

0,350 
HPA normal 2,5 7,07 

70 dBNPS 

0 
HPA alterada 97,5 7,07 

0,999 
HPA normal 97,5 7,07 

-5 
HPA alterada 57,5 32,84 

0,502 
HPA normal 70 23,9 

-10 
HPA alterada 15 23,29 

0,515 
HPA normal 25 29,76 

-15 
HPA alterada 5 14,14 

0,999 
HPA normal 5 9,25 

75 dBNPS 

0 
HPA alterada 97,5 7,07 

0,350 
HPA normal 92,5 10,35 

-5 
HPA alterada 72,5 31,95 

0,668 
HPA normal 80 21,38 

-10 
HPA alterada 25 23,9 

0,684 
HPA normal 20 31,62 

-15 
HPA alterada 0 0 

0,999 
HPA normal 0 0 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G2 
– Grupo com perda auditiva; Relação S/R – Relação sinal/ruído; HPA – Habilidades de 
processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças estatisticamente significantes, 
os valores foram assinalados com um (*). 
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Tabela 33 - Comparação da porcentagem de acertos de listas de 
sentenças no ruído sem o uso do DPA pela subdivisão dos resultados das 

habilidades de processamento auditivo 

Grupo 
Intensidade 

de Fala 
Relação 

S/R 
Subgrupo Média 

Desvio 
padrão 

Valor 
de p 

G1 70 dBNPS 

0 
HPA alterada 100 0 

0,475 
HPA normal 98,46 5,54 

-5 
HPA alterada 80 23,09 

0,141 
HPA normal 92,3 13,01 

-10 
HPA alterada 28,57 19,51 

0,530 
HPA normal 38,46 37,82 

-15 
HPA alterada 2,85 7,55 

0,506 
HPA normal 9,23 23,96 

G2 70 dBNPS 

0 
HPA alterada 95 9,25 

0,170 
HPA normal 100 0 

-5 
HPA alterada 72,5 39,91 

0,537 
HPA normal 85 27,77 

-10 
HPA alterada 40 35,45 

0,891 
HPA normal 42,5 39,18 

-15 
HPA alterada 0 0 

0,033* 
HPA normal 10 10,69 

Legenda: DPA – Dispositivo de proteção auditiva; dBNPS – Decibel nível de pressão sonora; G1 
– Grupo de normo-ouvintes; G2 – Grupo com perda auditiva; Relação S/R – Relação sinal/ruído; 
HPA – Habilidades de processamento auditivo. Nas situações em que houve diferenças 
estatisticamente significantes, os valores foram assinalados com um (*). 
 



 
 

 
Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O uso de dispositivos de proteção auditiva (DPA) é obrigatório para todos 

os trabalhadores expostos ao ruído ocupacional, com intensidades superiores à 

85 dBNPS (Brasil, 1978). Contudo, é comum que o trabalhador se queixe de 

desconforto, otalgia e prurido durante o uso do DPA e de dificuldades para se 

comunicar. Em relação as interferências na comunicação, ainda existem 

algumas divergências entre os estudos, sendo que alguns pesquisadores 

observaram piora na inteligibilidade da fala durante o uso do DPA (Abel et al., 

1980, 1982; Hashimoto et al., 1996; Abel e Spencer, 1999; Abel e Odell, 2006), 

enquanto outros verificaram melhora (Lindeman, 1976; Casali e Horylev, 1987; 

Fernandes, 2003; Conto, 2003). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a inteligibilidade de fala de 

trabalhadores, normo-ouvintes e com PAINPSE, utilizando listas de 

monossílabas e sentenças. As avaliações foram realizadas em situações de 

silêncio com o DPA, no ruído com o DPA e no ruído sem o DPA. 

Além disso, foi realizada a caracterização audiológica destes grupos, bem 

como foram avaliadas duas habilidades de processamento auditivo e obtido o 

nível de atenuação pessoal do DPA. 

Neste capítulo, os dados serão discutidos de acordo com os 

procedimentos realizados:  

a) Descrição dos grupos e caracterização audiológica; 

b) Avaliação reduzida das habilidades de processamento auditivo; 

c) Avaliação do nível de atenuação pessoal do dispositivo de proteção 

auditiva; 

d) Avaliações da inteligibilidade da fala com e sem DPA. 

 

6.1. Descrição dos grupos e caracterização audiológica 

 

O estudo foi composto por 36 participantes, todos do sexo masculino e 

expostos ao ruído ocupacional, divididos em G1 (grupo de normo-ouvintes) e G2 
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(grupo com perda auditiva). As médias de idade dos grupos foram de 42,0±8,2 

anos para o G1 e de 51,1±7,9 anos para o G2, com média de tempo de serviço 

na universidade de 14,6±9,9 anos e 21,7±10,2 anos, respectivamente. 

Nota-se que o G2 apresentou médias de idade e de tempo de serviço 

maiores que o G1. Este dado era esperado, uma vez que a PAINPSE é mais 

comum em trabalhadores mais velhos e com maior tempo de exposição ao ruído 

laboral, pois as legislações trabalhistas, no que se refere à saúde auditiva, se 

tornaram mais exigentes, mais recentemente (NIOSH, 1998; Brasil, 1998). Estes 

dados sugerem que indivíduos que começaram a trabalhar há menos tempo, 

tiveram mais oportunidades de se proteger, em relação ao ruído ocupacional. 

Ademais, o tempo de serviço maior pode ter um efeito aditivo na PAINPSE 

(Shrestha et al, 2011). 

Além disso, em indivíduos mais velhos, a presbiacusia associada à 

exposição ao ruído podem potencializar a deterioração dos limiares auditivos 

(Gates et al, 2000; Rosenhall, 2003); desta forma, há uma maior chance de que 

um grupo de trabalhadores expostos a ruído com perda auditiva tenha uma faixa-

etária mais elevada, quando comparado a um grupo de trabalhadores sem perda 

auditiva (Edward et al., 2016). 

Em relação ao histórico auditivo, chama a atenção que 72,6% da amostra 

relataram ter ou já ter tido, pelo menos uma vez, alguma queixa auditiva, sendo 

otalgia, hipoacusia e/ou zumbido as mais prevalentes (Tabela 1).  

Nota-se, também, que a queixa de hipoacusia só foi relatada pelo G2, com 

68,8% dos participantes deste grupo referindo-a. Edward et al. (2016), em estudo 

com trabalhadores expostos a ruído, verificaram no grupo com PAINPSE, que a 

queixa auditiva mais comum foi a hipoacusia, com prevalência de 52,6%. 

A prevalência de zumbido em trabalhadores expostos a ruído não é 

conhecida, mas sabe-se que o zumbido frequentemente coexiste com a 

PAINPSE. Sabe-se também que a presença de zumbido pode ser um alerta de 

que a audição está em risco (Savastano, 2008; Feder et al., 2017). Corroborando 

estas afirmativas, no presente estudo, verificamos que, dos indivíduos que 

relataram este sintoma, a maioria era do grupo G2 (81,8%).  

As queixas de zumbido e hipoacusia frequentemente são relatadas por 

trabalhadores expostos ao ruído ocupacional e devem ser levadas em 
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consideração como sinais da presença de uma possível perda auditiva. De fato, 

no presente estudo, estas queixas foram muito mais prevalentes no grupo com 

perda auditiva. 

Na avaliação audiométrica, foram selecionados participantes que 

possuíam simetria entre as orelhas, tanto para o G1 como para o G2 (Tabela 2). 

Com este critério, buscamos evitar que uma orelha com limiares auditivos 

melhores respondesse pela outra, nas demais avaliações, interferindo nas 

análises. 

Em relação a avaliação audiométrica do G2, todos os participantes foram 

classificados com tendo PANS, sendo que 14 apresentaram características de 

PAINPSE e apenas dois não tiveram a recuperação na frequência de 8 kHz, o 

que pode sugerir a interação de outros fatores, como a presbiacusia 

(Krishnamurti, 2009). 

Há grande consenso entre os pesquisadores sobre as características 

audiométricas da PAINPSE; é aceito que ocorre a diminuição da acuidade 

auditiva inicialmente nas frequências de 3, e/ou 4 e/ou 6 kHz, com recuperação 

dos limiares na frequência de 8 kHz. Quando a exposição ao ruído não é 

cessada, há o acometimento das frequências adjacentes (8; 2; 1; 0,5 e 0,25 kHz) 

(Krishnamurti, 2009; Metidieri et al., 2013; Stucken e Hong, 2014). É também 

aceito que a progressão da PAINPSE estabiliza quando a exposição ao ruído é 

cessada (Metidieri et al., 2013). 

No presente estudo, foi observado também que ambos os grupos 

apresentaram resultados dentro da normalidade e compatíveis com as 

audiometrias tonais, para os testes LRF e IPRF (Tabela 3). Esses resultados 

indicam que somente estes testes, feitos em situação de silêncio, não 

conseguem avaliar os prejuízos da exposição ao ruído nas PAINPSE, bem como 

as dificuldades de inteligibilidade de fala em situação com ruído de fundo. Por 

este motivo, a avaliação de indivíduos expostos a ruído deve incluir testes de 

fala na presença de ruído (Moreira e Ferreira Jr, 2004; Jansen et al., 2014).  
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6.2. Avaliação das habilidades de processamento auditivo 

 

Como forma de identificar possíveis influências de habilidades auditivas 

do processamento auditivo alteradas nos demais resultados, optou-se por 

realizar dois testes: Fala com ruído e SSW.  

Os resultados apresentados na Tabela 4 indicaram que para o teste fala 

no ruído, as médias de acertos ficaram dentro da normalidade para ambos os 

grupos, com resultados melhores para o G1. Na comparação entre os grupos, 

foi observada diferença estatisticamente significante apenas para a comparação 

da orelha esquerda entre os grupos. 

Já para o SSW, o G1 apresentou médias de valores no limite da 

normalidade, enquanto que o G2 apresentou valores abaixo da normalidade na 

média da orelha esquerda competitiva. Contudo, não foi observada diferença 

estatisticamente significante nas comparações dos resultados entre os grupos 

(Tabela 4).  

Estes achados corroboram o estudo de Moreira e Ferreira Jr (2004), que 

estudaram essas habilidades em trabalhadores normo-ouvintes e com 

PAINPSE. Os autores verificaram que para o teste SSW não houve diferença 

entre os grupos e concluíram que o teste Fala no Ruído foi mais sensível para 

diferenciar os trabalhadores normo-ouvintes dos trabalhadores com PAINPSE.  

Para avaliar se as habilidades de processamento auditivo alteradas 

poderiam interferir nas avaliações da inteligibilidade de fala, os participantes 

foram divididos em subgrupos, considerando-se os resultados normais ou 

alterados. Esses dados serão discutidos no item 6.5. 

 

6.3. Avaliação do nível de atenuação pessoal do DPA 

 

Para garantir o uso correto do DPA durante a coleta dos dados, após o 

treinamento prático para colocação adequada do DPA, a atenuação fornecida 

pelo dispositivo foi avaliada. 

Os valores de NAP obtidos no estudo tiveram média binaural de 24,4 dBA 

para o G1, enquanto que o G2 apresentou média de 23,1 dBA, sem diferença 

significante entre eles (valor de p = 0,392) (Tabela 5). Esses resultados indicam 
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que os participantes tiveram uma média de atenuação semelhante, não 

influenciando positiva ou negativamente nos demais resultados com o uso do 

DPA. 

Como já descrito, no caso da pesquisa, a avaliação do NAP foi feita 

buscando garantir uma estabilidade de atenuação em ambos os grupos. 

Contudo, vale ressaltar que, na prática clínica, conhecer o NAP do trabalhador 

deve fazer parte das medidas utilizadas em PPPAs, que buscam garantir que o 

DPA seja utilizado corretamente, evitando os prejuízos da exposição ao ruído.  

Gomes (2015) avaliou o nível de atenuação pessoal do DPA do tipo 

concha em uma situação real de trabalho. A autora observou que houve uma 

variação entre 12 e 36 dBA nos NAP entre os participantes, e que 30% dos 

participantes estavam com o NAP abaixo do recomendado para a situação 

laboral. Outro dado relatado no estudo foi em relação aos valores de NAP por 

bandas de frequências; a pesquisa verificou valores menores de atenuação para 

as frequências de 4 e 8 kHz, diferindo dos valores fornecidos pelo fabricante do 

DPA. 

Rocha et al. (2016) também avaliaram o nível de atenuação do DPA do 

tipo plug de espuma em uma situação real de trabalho. Concluíram que, na 

situação real, o NAP obtido foi inferior ao verificado em laboratório, 

possivelmente devido à dinâmica do trabalhador, como movimentações, 

conversas, uso de outros EPI, questões anatômicas de MAE e da colocação do 

DPA. Assim, os autores reforçam a importância da realização de avaliações do 

NAP, considerando as reais situações de trabalho. 

Cabe ressaltar que os DPA tipo plug mais comumente utilizados na 

indústria, como o usado no presente estudo, não realizam a atenuação linear por 

bandas de frequências; assim, conhecer os valores de atenuação por bandas de 

frequências se torna relevante, buscando-se verificar se essas diferenças 

poderiam prejudicar ainda mais a inteligibilidade de fala em situações de uso do 

DPA em ambientes ruidosos. 

Hiselius et al. (2015) simularam dois modelos computacionais de 

atenuação de DPA: um com atenuação linear para todas as bandas de 

frequência (DPA “A”), semelhante aos DPA eletrônicos, e o segundo com níveis 

de atenuação maiores para as frequências mais altas (DPA “B”), semelhante aos 
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DPA do tipo concha convencionais. Eles perceberam que na situação dos DPA 

“B”, houve um pequeno efeito negativo sobre a inteligibilidade de fala no ruído, 

enquanto na simulação dos DPA “A”, que apresentam uma função dependente 

do nível de ruído, houve uma melhora na inteligibilidade de fala. Os autores 

comentaram que essa piora na inteligibilidade de fala, em algumas situações 

com ruído, pode ter ocorrido devido a uma atenuação excessiva do DPA, 

reforçando a importância de realizar uma boa seleção de DPA, evitando o 

excesso de proteção para locais em que o nível de ruído não é tão intenso. 

Em outro estudo que também utilizou um modelo computacional, Giguère 

e Berger (2015) notaram que, para normo-ouvintes, o efeito da atenuação do 

DPA era pequeno. Contudo, nos casos de participantes com PAINPSE, DPA 

com atenuação mais elevadas nas frequências altas, associados com a perda 

auditiva também nas frequências altas, prejudicavam a inteligibilidade de fala no 

ruído. 

Sendo assim, conhecer o NAP do DPA é uma maneira de determinar se 

aquele dispositivo está adequado para o ambiente de trabalho e para o nível de 

audição do trabalhador, o que pode evitar situações de sub ou superproteção, 

que podem apresentar impactos diretos na inteligibilidade de fala. 

 

6.4. Avaliação da inteligibilidade de fala 

 

Para avaliar a inteligibilidade de fala, foi proposta a utilização de dois 

protocolos, um com listas de monossílabas (Protocolo 1) e o outro com listas de 

sentenças (Protocolo 2). Cada protocolo foi composto por três situações de 

avaliação.  

A primeira situação avaliou a inteligibilidade de fala com o DPA em uma 

situação de silêncio, utilizando as intensidades de fala de 65, 70 e 75 dBNPS. 

Na segunda situação, foi realizada a avaliação da inteligibilidade de fala 

com o DPA no ruído, utilizando as intensidades de fala de 65, 70 e 75 dBNPS, e 

relações S/R de 0, -5, -10 e -15 para cada intensidade. 

Na terceira situação a avaliação da inteligibilidade de fala no ruído foi 

realizada sem o uso do DPA. Para esta avaliação foi utilizado a intensidade de 

fala de 70 dBNPS, com as relações S/R de 0, -5, -10 e -15. Ainda nesta situação, 
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foi comparada as porcentagens de acertos sem o DPA com a situação com o 

DPA. 

Nos itens a seguir serão discutidos os achados dos dois protocolos 

aplicados no estudo juntos, confrontando-os com os estudos já realizados.  

 

6.4.1. Avaliação da inteligibilidade de fala no silêncio com o DPA 

(monossílabas e sentenças) 

 

Os achados referentes à situação com DPA no silêncio para 

monossílabas (Tabela 6) permitem sugerir que o dispositivo não interferiu na 

inteligibilidade de fala para nenhum dos grupos, nas três intensidades 

pesquisadas, já que todas tiveram mais de 95% de acertos. 

Também para as avaliações com listas de sentenças no silêncio e com o 

uso do DPA, obtivemos médias superiores a 98% de acertos para ambos os 

grupos (Tabela 16), sem diferenças estatisticamente significantes entre normo-

ouvintes e indivíduos com perda auditiva. 

Estes resultados já eram esperados, uma vez que os participantes não 

apresentaram diferenças entre grupos ou alterações nos testes LRF e IPRF, que 

também foram realizados na situação de silêncio, mas com fones TDH. Se 

compararmos o IPRF (Tabela 3), que foi feito com monossílabas, com a 

avaliação da inteligibilidade de fala com DPA, também com monossílabas 

(Tabela 6), podemos verificar que houve diferenças nas porcentagens de acertos 

de aproximadamente 1 a 2%, tanto para o G1 quanto para o G2.   

Já para as sentenças (Tabela 16), a diferença entre o IPRF e a 

porcentagem de acertos com DPA no silêncio foi de aproximadamente 2 a 4%, 

dependendo da intensidade de fala, para ambos os grupos. Este aumento na 

porcentagem de acertos, quando comparada à porcentagem para monossílabas 

(Tabela 6), muito provavelmente, tem relação com as pistas da própria língua, 

que são mais abundantes durante o uso de sentenças, em detrimento das 

palavras monossílabas (Plomp, 1986). 

Estes achados corroboram o estudo de Conto (2003), que não verificou 

influência do DPA para a inteligibilidade de fala em intensidades semelhantes às 

avaliadas no presente estudo, em situação de silêncio. Por outro lado, discordam 
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dos estudos de Hashimoto et al. (1996) e de Fernandes (2003), que verificaram 

piora na inteligibilidade de fala em situações de silêncio com o uso do DPA.  

Cabe ressaltar que, para a análise da inteligibilidade de fala com 

monossílabas e sentenças, não houve diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos (Tabelas 7 e 17); no entanto, para monossílabas, houve 

diferença intra-grupo para o G1, sendo que a melhor porcentagem de acertos foi 

para 75 dBNPS (Tabelas 7 e 8), o que concorda com o estudo de Conto (2003), 

que também encontrou melhora na inteligibilidade de fala apenas para a 

intensidade de 80 dB, com o uso do DPA em situação de silêncio. 

 

6.4.2. Avaliação da inteligibilidade de fala no ruído com o DPA 

(monossílabas e sentenças) 

  

Nas avaliações da inteligibilidade de fala no ruído com o DPA, utilizando-

se monossílabas (Gráficos 1 e 2) e sentenças (Gráficos 6 e 7), nota-se que, para 

ambos os grupos e para ambas as situações, as médias das porcentagens de 

acertos tendem a diminuir com o aumento da intensidade do ruído.  

Esta diminuição das porcentagens de acertos com o aumento do ruído era 

esperada, uma vez que para relações S/R mais desfavoráveis, ocorre piora da 

inteligibilidade de fala, concordando com estudos prévios (Lindeman, 1976; 

Robinson e Casali, 1995; Abel e Spencer, 1999; Abel et al., 2011).  

Na comparação entre o desempenho do G1 com o G2, para as avaliações 

com monossílabas e sentenças, de maneira geral, o primeiro grupo apresentou 

maiores porcentagens de acertos quando comparado com o segundo grupo, 

(Tabelas 9 e 18). Contudo, para ambas as análises (Tabelas 10 e 19), verificou-

se que estas diferenças entre os grupos para as porcentagens de acertos não 

foram estatisticamente significantes (efeito de grupo ausente). Além disso, 

também para ambas as análises, não foi detectado nenhum efeito de interação 

envolvendo os grupos, sugerindo que os grupos tiveram comportamentos 

parecidos tanto para monossílabas quanto para sentenças. 

O comportamento similar para ambos os grupos já era esperado, visto 

que as avaliações foram padronizadas e realizadas da mesma forma para os 

dois grupos, bem como, conforme já mencionado, espera-se uma piora na 
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inteligibilidade de fala em relações S/R mais desfavoráveis (Lindeman, 1976; 

Robinson e Casali, 1995; Abel e Spencer, 1999). 

Contudo, nossa hipótese inicial era de que o G2 apresentasse 

porcentagens de acertos significantemente piores que o G1, devido à perda 

auditiva, como observados nos estudos de Robinson e Casali (1995) e Abel e 

Spencer (1999). 

Uma hipótese para explicar estes resultados, ou seja, que o grupo G2 

apresentou porcentagens de acertos piores que o G1, com DPA na presença de 

ruído, porém sem significância estatística, seria de que a perda auditiva pode 

influenciar na inteligibilidade de fala em situações de sinal degradado, mas que 

para perdas auditivas leves e moderadas (como é o caso dos indivíduos deste 

estudo), este efeito não é tão evidente. Lindeman (1976), ao estudar indivíduos 

com PAINPSE, observou que para os participantes com perdas auditivas mais 

graves, ocorria a piora da inteligibilidade de fala de acordo com o aumento do 

valor da média de 2, 3 e 4 kHz, enquanto para os indivíduos com perdas auditivas 

leves, esta relação não foi verificada, o que está de acordo com os nossos 

achados. 

Ainda no que se refere à comparação da inteligibilidade de fala para 

monossílabas na presença de ruído e DPA, como não foram observadas 

diferenças entre os grupos (Tabelas 10), ambos foram unificados para analisar 

as interações entre as intensidades de fala e relações S/R sobre as médias das 

porcentagens de acertos (Tabelas 11), por meio de comparações múltiplas. Para 

as sentenças, foram observadas interações entre as intensidades de fala e 

relações S/R, e grupos com relações S/R (Tabela 19). Assim foram realizadas 

análises das interações para estas variáveis (Tabelas 20 e 21). 

Para monossílabas, observou-se que apenas para as relações S/R de 0 

e -5 foram observadas diferenças estatisticamente significantes em relação às 

intensidades de fala, sendo as porcentagens de acertos maiores para as 

intensidades de fala em 75 dBNPS. Já para a comparação das intensidades de 

fala com as relações S/R, em todas as situações analisadas, as porcentagens 

de acertos foram maiores quando as relações S/R eram mais favoráveis, 

diminuindo com o aumento do ruído (Gráfico 3 e Tabela 11).  
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 Para sentenças, o panorama foi semelhante. Houve diferenças 

estatisticamente significantes apenas para as relações S/R de -5 e -10, com 

médias de acertos maiores para o G1. Quando comparadas as porcentagens de 

acertos para cada relação S/R e intensidades da fala, observou-se que apenas 

na relação S/R -5 existiu diferença entre as intensidades de fala, sendo maiores 

os acertos para as intensidades de 75 dBNPS. Na comparação das intensidades 

de fala com as relações S/R, para todas as situações, as porcentagens de 

acertos foram maiores quando as relações S/R eram mais favoráveis, diminuindo 

com o aumento do ruído (Gráfico 8 e Tabelas 20 e 21).  

Hashimoto et al. (1996) e Abel e Spencer (1999) já haviam apontado que 

a inteligibilidade de fala depende do tipo de DPA, do nível da fala e da relação 

S/R. Além disso, Wilde e Humes (1990) e Fernandes (2003), que avaliaram a 

inteligibilidade de fala com monossílabas na presença de DPA e ruído, 

ressaltaram que, de um modo geral, quanto mais favorável a relação S/R, melhor 

a inteligibilidade da fala, concordando com o presente estudo. 

Plomp (1986), em estudo sobre um modelo de relação S/R para limiares 

de percepção de fala em indivíduos com perda auditiva, concluiu que, de maneira 

geral, a inteligibilidade de fala no ruído é dependente de dois fatores:  atenuação 

e distorção. No primeiro caso, a atenuação seria uma manifestação do aumento 

dos limiares auditivos inclusive no silêncio, sendo que, para compensá-la, é 

necessária uma amplificação do som. Já a distorção é uma manifestação do 

aumento da relação S/R requerida para que ocorra a inteligibilidade de fala, em 

virtude do efeito competidor do ruído; para compensá-la, é necessário realizar a 

compensação da relação S/R para uma situação mais favorável. Além disso, 

afirmou que, para os níveis de ruído avaliados, o LRF dependeu quase que 

exclusivamente das relações S/R, independentemente dos níveis absolutos do 

ruído.  

Podemos sugerir, assim, que este modelo pode justificar os achados do 

presente estudo, ou seja, a piora na inteligibilidade de fala para as relações S/R 

mais desfavoráveis, mesmo com o aumento da intensidade da fala.  
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6.4.3. Avaliação da inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA 

(monossílabas e sentenças) 

 

Na ausência do DPA, tanto para monossílabas quanto para sentenças, de 

maneira geral, as médias das porcentagens de acertos para o G1 foram maiores 

do que para o G2 e as porcentagens de acertos foram diminuindo na medida em 

que as relações S/R ficaram mais desfavoráveis (Tabelas 12 e 22; Gráficos 4 e 

9); contudo não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos (Tabelas 13 e 23). Ressalta-se que para estas avaliações, utilizou-se 

apenas a intensidade de fala de 70 dBNPS.  

Conforme já mencionado anteriormente, também para estes casos, houve 

piora da inteligibilidade de fala com relações S/R mais desfavoráveis, 

concordando com estudos prévios (Plomp, 1986; Hashimoto et al., 1996; 

Fernandes, 2003), bem como não houve diferenças significantes na comparação 

entre os grupos, mostrando que indivíduos com perdas auditivas menos graves 

não se comportam de maneira significantemente diferente dos indivíduos com 

audição normal (Lindeman, 1976; Wilde e Humes,1990). 

Vale mencionar, também, o estudo de Costa (1999), que desenvolveu um 

teste de fala com o objetivo de avaliar os efeitos da PAINPSE na inteligibilidade 

de fala. O autor encontrou que indivíduos normo-ouvintes apresentaram um 

limiar de reconhecimento de fala no ruído, ou seja, 50% das palavras 

reconhecidas, numa relação S/R de -10,5 dBNPS. Esse achado corrobora os 

encontrados no presente estudo para as listas de monossílabas, na situação de 

ruído sem o DPA, visto que ambos os grupos apresentaram aproximadamente 

50% de acertos na relação S/R de -10 dB (Tabela 12). Contudo, a mesma 

situação não foi observada para as listas de sentenças (Tabela 22), com ambos 

os grupos apresentando porcentagens de acertos menores que 50% na relação 

S/R -10. Esse resultado, provavelmente, tem relação com o método utilizado 

para analisar as respostas de acertos para as listas de sentenças, que recebia 

uma pontuação de 20% para cada acerto. 
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6.4.4. Comparação da inteligibilidade de fala no ruído com e sem o 

DPA (monossílabas e sentenças) 

 

Na comparação da situação com e sem o DPA, para monossílabas, tanto 

o G1 quanto o G2 apresentaram melhores resultados com o DPA para a relação 

S/R de -15, que era a mais desfavorável. Além disso, o G2 também apresentou 

melhores resultados com o DPA para a relação S/R 0 (Tabela 14).  

Para a análise das monossílabas, como não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos, foram comparadas as situações 

com e sem DPA, bem como as relações S/R, com os dados dos dois grupos 

juntos (Tabela 15). Desta forma, verificou-se que as porcentagens de acertos 

não diferiram para as situações com e sem DPA para as relações S/R 0 e -10; 

contudo, para a relação S/R -5, as porcentagens de acertos foram 

significantemente maiores na situação sem o DPA. Já para a relação S/R -15, o 

inverso foi observado, ou seja, as porcentagens de acertos foram 

significantemente maiores para a situação com o DPA (Gráfico 5). 

Já na comparação da situação com e sem o DPA, para sentenças, o G1 

apresentou melhores resultados com o DPA para as relações S/R -10 e -15, que 

eram as mais desfavoráveis. O G2, por sua vez, apresentou resultados piores 

com o DPA para as relações S/R -5 e -10 e médias de porcentagens de acertos 

iguais para as relações S/R 0 e -15 (Tabela 24).  

Para a análise das sentenças, também não houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos e, assim, foram comparadas as 

situações com e sem DPA, bem como as relações S/R, com os dados dos dois 

grupos juntos (Tabela 25). Desta forma, verificou-se que as porcentagens de 

acertos não diferiram para as situações com e sem DPA para as relações S/R 0 

e -15; contudo, para as relações S/R -5 e -10, as porcentagens de acertos foram 

significantemente maiores na situação sem o DPA (Gráfico 10). 

Além disso, nas análises que consideraram os dados dos grupos juntos, 

fixando-se o uso ou não uso do DPA, verificou-se, de maneira geral, um aumento 

significante das porcentagens de acertos conforme a relação S/R ficava mais 

favorável, tanto para monossílabas quanto para sentenças (Tabelas 15 e 25). 
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A nossa hipótese inicial era que o uso do DPA iria interferir na 

inteligibilidade de fala, para todas as relações S/R. Esta hipótese foi confirmada 

para as relações S/R de 0, -5 e -10 (com significância somente para -5) no caso 

das monossílabas e para todas as relações S/R (com significância somente para 

-5 e -10) no caso das sentenças. Contudo, para a relação S/R -15 (para 

monossílabas), o uso do DPA melhorou a inteligibilidade de fala para ambos os 

grupos, com diferença estatisticamente significante. 

Abel et al. (1982) compararam a inteligibilidade de fala com e sem o DPA. 

Os autores verificaram, para os participantes normo-ouvintes, que o DPA teve 

pouca influência sobre a inteligibilidade de fala, assim como observamos na 

maioria das situações do presente estudo. Contudo, para os participantes com 

perdas auditivas, os autores observaram que a inteligibilidade de fala foi pior, 

mesmo em situação de silêncio, demonstrando que o DPA piorou a 

inteligibilidade. Assim, para estes casos, o grau da perda auditiva teve influência 

sobre as porcentagens de acertos. 

Da mesma forma, Wilde e Humes (1990) avaliaram a inteligibilidade de 

fala de normo-ouvintes e de indivíduos com PANS, nas situações com e sem o 

DPA. Para ambos os grupos, as porcentagens de acertos foram maiores com o 

uso do DPA do tipo plug, o que não foi verificado no presente estudo. Os autores 

relataram que a porcentagem de acertos também sofre a influência do tipo de 

espectro de ruído utilizado.  

Pollack (1957) estudou a inteligibilidade de fala mediante o uso de DPA 

em situações com ruído acima de 100 dB. O autor verificou uma pequena 

diferença de inteligibilidade de fala com e sem o uso do DPA, mas para níveis 

de ruído mais intensos, observou “consistente superioridade” para a situação 

com DPA.  

Semelhantemente, Casali e Horylev (1987) sugeriram que em níveis de 

ruído moderadamente intensos, a discriminação de fala não é afetada tão 

intensamente pelo uso do DPA, desde que o nível da fala seja suficientemente 

elevado. Assim, sugeriram que com o uso de determinados tipos de DPA, 

haveria uma melhora na comunicação, quando comparada ao não uso do DPA 

em situações de ruído. Acrescentaram, ainda, que alguns DPA de alta atenuação 

apresentam vantagens em intensidades mais elevadas de ruído, já que reduzem 



100 
 

DISCUSSÃO 

a fala e o ruído para um nível em que a distorção auditiva não ocorra, o que 

concorda com os achados do presente estudo (para monossílabas), embora 

tanto a intensidade de ruído quanto a atenuação do DPA pesquisados pelos 

autores sejam diferentes dos ora avaliados. 

Letowski et al. (1995) explicaram que calcular o efeito do DPA para a 

inteligibilidade da fala é complexo, uma vez que se deve conhecer os espectros 

do ruído e da fala, e os valores de atenuação por banda de frequência do DPA. 

Eles relataram que é possível realizar o cálculo, mas que demandaria muito 

tempo para realizar cada análise.  

Numa abordagem semelhante, um comitê da Alemanha propôs um 

procedimento para determinar o efeito do uso do DPA para trabalhadores de 

rodovias e ferrovias. Segundo Liedtke (2009), este procedimento se baseia em 

diversos cálculos, considerando os níveis e espectros de ruído aos quais os 

trabalhadores estão expostos, bem como os valores de atenuação do DPA e os 

limiares auditivos. A partir destas informações, são realizados os cálculos que 

irão indicar quais são as situações em que o uso do DPA não prejudicaria a 

inteligibilidade de fala e de outros sinais sonoros.  

Com base nestes dois estudos, fica evidente que este tipo de cálculo é 

muito complexo e que não pode haver uma generalização para diversos 

ambientes de trabalho, assim como para todas as pessoas expostas ao ruído e 

para todos os DPA disponíveis. Sendo assim, destaca-se a importância do uso 

de uma avaliação individualizada na prática clínica, que permita analisar, para 

cada caso, os efeitos do DPA sobre a inteligibilidade de fala.  

 

6.5. Comparação dos resultados dos testes de inteligibilidade de fala 

com as habilidades de processamento auditivo 

 

Numa análise individual dos testes de processamento auditivo, identificou-

se que alguns participantes, de ambos os grupos, apresentaram resultados 

abaixo da normalidade, no que se refere às habilidades auditivas avaliadas. De 

forma a verificar se estas alterações influenciaram nas análises da inteligibilidade 

de fala com e sem o DPA, dividiu-se os indivíduos em subgrupos com e sem 

alteração nas habilidades auditivas, comparando-os de acordo com as médias 
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das porcentagens de acertos obtidas para os testes de inteligibilidade de fala 

(Tabelas 26 a 33). 

Utilizando-se o teste da análise de variância, observou-se que, para as 

listas de monossílabas, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os subgrupos do G2, para todas as situações avaliadas. Já 

para o G1, houve diferença estatisticamente significante apenas na avaliação da 

inteligibilidade de fala no silêncio com o DPA, na intensidade de fala de 70 

dBNPS (valor de p = 0,048). 

Para as avaliações com as listas de sentenças, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os participantes do G1 para todas 

as situações avaliadas. Já para o G2, apenas na situação de fala com ruído sem 

o DPA, com relação S/R -15, houve diferença estatisticamente significante (valor 

de p = 0,033), com piores respostas para o subgrupo com alteração. 

Deve-se mencionar, que experimentos recentes mostraram que a 

exposição ao ruído pode causar neuropatia coclear sem afetar substancialmente 

a sensibilidade para sons, que pode ser visualizada pela presença do 

audiograma normal. Esta ocorrência recebeu o nome de “hidden hearing loss” 

(Schaette e McAlpine, 2011) e pode ser a base para muitos dos casos de 

incapacidades auditivas, como as dificuldades de inteligibilidade de fala no ruído, 

mesmo com audiogramas normais (Plack et al, 2014). 

Desta forma, em estudos com populações expostas a ruído, é difícil 

descartar, baseando-se somente no audiograma, que outras alterações no 

sistema auditivo não interfiram nos resultados. Por isso, o presente estudo incluiu 

a avaliação de algumas habilidades auditivas para tentar minimizar a influência 

destas questões.  

No entanto, também é difícil selecionar, dentro desta população, 

indivíduos que não apresentem nenhum comprometimento no sistema auditivo, 

mesmo apresentando limiares auditivos normais. Desta forma, as alterações 

detectadas para alguns participantes do estudo, tanto no G1 quanto no G2, 

devem ser consideradas, já que refletem as características de alguns dos 

trabalhadores expostos ao ruído e que, apesar disto, devem utilizar os DPA 

diariamente em seus ambientes ocupacionais.  
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Pela análise realizada, sugerimos que, de forma geral, estas habilidades 

auditivas alteradas em alguns indivíduos não influenciaram sobremaneira nos 

resultados das avaliações de inteligibilidade de fala, pois observamos apenas 

diferenças pontuais: uma comparação com diferença estatisticamente 

significante para o G1 (situação de fala no silêncio com o DPA, em intensidade 

de 70 dBNPS) e uma para o G2 (situação de fala com ruído sem o DPA, com 

relação S/R -15). Desta forma, para a grande maioria das comparações feitas, 

considerando-se os subgrupos com e sem alteração das habilidades auditivas 

para G1 e G2, não houve diferenças substanciais entre os resultados na 

avaliação da inteligibilidade de fala.  

 

6.6. Considerações finais 

 

Como forma de sistematizar os achados do estudo, resumimos os 

resultados para todas as etapas da avaliação da inteligibilidade de fala. Desta 

forma, têm-se que: 

a) Para inteligibilidade de fala no ruído com o DPA – conforme o 

aumento dos níveis de ruído, independente das intensidades de 

fala, verificou-se que: 

- Monossílabas – Diminuição nas porcentagens de acertos de 7 a 

28% para o G1 e de 8 a 27% para G2; 

- Sentenças – Diminuição nas porcentagens de acertos de 12 a 

42% para o G1 e de 15 a 53% para o G2.  

 

b) Para inteligibilidade de fala no ruído sem o DPA – conforme o 

aumento dos níveis de ruído, na intensidade de 70 dBNPS, 

verificou-se que: 

- Monossílabas – Diminuição nas porcentagens de acertos de 9 a 

42% para o G1 e de -1 a 38% para o G2; 

- Sentenças – Diminuição nas porcentagens de acertos de 11 a 

53% para o G1 e de 19 a 37% para o G2. 
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c) Para comparação da inteligibilidade de fala sem e com DPA – na 

presença do DPA, observou-se que: 

- Monossílabas – Diminuição nas porcentagens de acertos de 3 a 

10% (nas relações S/R de 0 a -10 dB); 

- Sentenças – Diminuição nas porcentagens de acertos de 10% 

(nas relações S/R de 0 a -10 dB); 

- Tanto para monossílabas como para sentenças, houve melhora 

da inteligibilidade de fala com o uso do DPA na relação S/R -15 dB 

(-11% para monossílabas e -2% para sentenças). 

 

Comparando estes achados com estudos prévios, observa-se grande 

variabilidade nas porcentagens de acertos. Nas situações de uso do DPA, a 

variação foi de 6% a 37% (Abel e Spencer, 1997, 1999; Abel e Odell, 2006; 

Giguère e Berger, 2016), enquanto que nas situações sem o DPA, a variação na 

porcentagem de acertos foi de 7% a 21% (Abel e Spencer, 1997; Giguère e 

Berger, 2016).  

Esta variabilidade observada nos achados do presente estudo e nos 

estudos prévios podem ter relação com os diferentes tipos de DPA estudados, 

os espectros e as intensidades dos ruídos, o material de fala utilizado (em sua 

maioria monossílabas), as diferentes relações S/R, diferenças metodológicas 

entre as pesquisas, diferentes populações avaliadas, entre outros. Desta forma, 

a comparação entre os estudos deve ser feita cautelosamente, analisando os 

resultados das situações mais similares. Seria interessante o desenvolvimento 

de um protocolo comum para aplicação clínica/ocupacional, assim como ocorre 

com o LRF e o IPRF, para avaliar o prejuízo do DPA para a inteligibilidade da 

fala. 

Em relação as diferenças encontradas para as porcentagens de acertos 

das listas de monossílabas e sentenças, pode-se observar que os valores 

obtidos para as sentenças, normalmente, foram maiores. Podemos inferir que 

estes resultados podem ser explicados pelo fato de que cada erro de 

monossílabas valia 10%, enquanto para as sentenças, cada erro valia 20%. 

Desta forma, um erro na lista de sentenças equivale a uma porcentagem que 

vale o dobro do erro na lista de monossílabas. Cabe ressaltar que, recentemente, 
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Costa et al. (2015) propuseram uma nova forma de pontuar os resultados do 

teste LSP, cujas sentenças foram a base para um dos protocolos aqui avaliados.  

Nesta nova proposta, os autores consideram uma pontuação diferenciada para 

cada palavra da sentença. Contudo, neste estudo, optou-se por manter a 

pontuação antiga, visto que as coletas já haviam sido iniciadas antes da 

publicação deste artigo. Assim, sugere-se que estudos futuros utilizem esta nova 

forma de pontuação, a fim de verificar se as porcentagens de acertos de 

monossílabas e sentenças se comportam da mesma maneira.  

No que se refere à amostra estudada, uma limitação do estudo foi o 

tamanho da amostra, bem como a avaliação de apenas dois grupos (audição 

normal e perda auditiva de leve a moderada). Os nossos achados não mostraram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos para a avaliação da 

inteligibilidade de fala; no entanto, acredita-se que, se houvesse indivíduos com 

perdas auditivas mais severas, os resultados poderiam ser diferentes. Assim, é 

necessário que estudos futuros sobre o tema avaliem indivíduos com diferentes 

graus de perda. 

No que tange aos protocolos propostos, utilizados nessa pesquisa, estes 

se mostraram confiáveis e importantes para verificar a interferência dos DPA na 

inteligibilidade de fala; contudo são extensos, o que dificultaria a aplicação na 

prática clínica. Assim, é necessário desenvolver um protocolo menor, para tornar 

sua aplicação viável. Sugere-se o uso de apenas uma intensidade de fala, visto 

que o comportamento foi similar para as três intensidades; e o uso das relações 

S/R de -10 e -15, uma vez que, para a primeira relação, é esperado obter o limiar 

de reconhecimento de 50% dos estímulos, e para a segunda relação, o valor de 

reconhecimento de fala em uma situação desfavorável e inadequada para a 

comunicação.  

Outra opção seria fixar o nível de ruído (preferencialmente o nível de ruído 

que o participante é exposto) e diminuir a intensidade da fala, até encontrar seu 

limiar de reconhecimento de fala no ruído. Este é o método utilizado pelos testes 

HINT e LSP, que poderia ser adaptado para as avaliações com o DPA.   

Em relação aos estímulos, tanto o uso de monossílabas como de 

sentenças resultaram em achados semelhantes. Contudo, reforçamos que o uso 
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de sentenças é o mais indicado, uma vez que está mais próximo das situações 

reais dos participantes. 

Cabe ressaltar que, no dia-a-dia, os achados aqui verificados podem 

sofrer outras influências, já que, além da pista auditiva, outros fatores auxiliam 

na compreensão da mensagem em ambiente ruidoso, como a leitura orofacial, 

as pistas visuais (como os gestos), o contexto em que a conversa está 

ocorrendo, entre outras variáveis. Essas variáveis são fundamentais para as 

situações de vida diárias, mas incorporá-las nos estudos é difícil e trabalhoso. 

Sugere-se, ainda, que outros estudos sejam realizados, avaliando uma 

maior variedade de DPAs, de diferentes tipos e materiais. Também seria 

interessante realizar avaliações com modelos de DPA com filtros de diferentes 

atenuações, para verificar se existe uma melhora na inteligibilidade de fala 

quando comparados com os DPA convencionais. 

Por fim, ressalta-se a importância de realizar mais estudos sobre os 

efeitos do DPA na inteligibilidade de fala, visto que não existe um protocolo 

simples e prático para ser utilizado na rotina clínica/ocupacional. Além disso, 

destaca-se a importância de inserir, nas avaliações ocupacionais, testes que 

avaliem a fala no ruído, para determinar as dificuldades que podem surgir no 

ambiente ocupacional e, assim, desenvolver medidas que beneficiem os 

trabalhadores que necessitam se comunicar durante suas atividades laborais.



 
 

 
Conclusões 
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7. CONCLUSÕES 

 

Pelos achados do presente estudo, pode-se concluir que: 

a) Em situação de silêncio, a influência provocada pelo uso do DPA 

foi mínima e não interferiu na inteligibilidade da fala; 

b) Em situações com ruído, conforme o aumento da intensidade do 

ruído, as porcentagens de acertos diminuíram, para ambos os 

grupos, independente da intensidade da fala utilizada. A piora na 

inteligibilidade da fala, em ambiente ruidoso, está mais relacionada 

com as diferenças entre as intensidades de fala e ruído (relações 

S/R); 

c) Em relação as características audiométricas dos grupos, a perda 

auditiva é um fator que influencia na inteligibilidade de fala. No 

entanto, não foram observadas diferenças evidentes entre os 

grupos, nas diversas situações, já que apenas indivíduos com 

perdas auditivas de grau leve a moderado foram avaliados e 

comparados a normo-ouvintes.  

d) Na comparação da inteligibilidade de fala sem e com o uso do DPA, 

verificamos piora na inteligibilidade de fala com o uso do DPA, na 

maioria das situações, para ambos os grupos. Somente na relação 

S/R -15 foi observada melhora na inteligibilidade de fala com o uso 

do DPA. Portanto, para situações extremamente desfavoráveis, no 

que se refere à relação S/R, sugere-se que o DPA favoreça a 

inteligibilidade.
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Continuação) 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Anexo C – Anamnese Clínico/Ocupacional, Avaliação Audiológica e 

Avaliação do Nível de Atenuação Pessoal (NAP) 
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Anexo D – Protocolo de Avaliação Reduzida das Habilidades de 

Processamento Auditivo Central 
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Anexo E – Protocolo de Avaliação da Inteligibilidade de Fala no Ruído 
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Anexo F– Protocolo de Avaliação da Inteligibilidade de Fala no Ruído com 

Sentenças 
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