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RESUMO 

 

A audição binaural é condição básica para o desenvolvimento das habilidades 
auditivas, para a localização do indivíduo no espaço e para a compreensão da fala 
em situações e ambientes degradados. Neste sentido estudos vêm sendo 
desenvolvidos no mundo todo acerca da reabilitação da perda auditiva unilateral, e 
apesar dos resultados favoráveis, a avaliação de desempenho dos implantados 
ainda é difícil em função dos altos custos dos testes ou de dificuldades de instalação 
dos equipamentos e protocolos existentes. Tendo em vista esta condição, o objetivo 
desta tese foi estudar os benefícios das próteses implantáveis em perda auditiva 
unilateral, bem como o desempenho de sujeitos com perda auditiva unilateral, 
usuários de implante coclear ou prótese ancorada no osso, quanto às habilidades 
auditivas de localização da fonte sonora e reconhecimento de fala na presença de 
ruído. Com vistas a atingir os objetivos propostos foram estabelecidas estratégias 
específicas: a) realização de Revisão Sistemática para determinar se há evidência 
científica estabelecendo a forma ideal de reabilitação auditiva  na perda unilateral; b) 
elaboração e validação do Teste de Reconhecimento de Fala em Campo Livre na 
Presença do Ruído (ESCUTA-SOM) em normouvintes; c) elaboração e validação do 
Teste de Localização da Fonte Sonora na Presença de Ruído (LOCALIZA-SOM) em 
normouvintes; d) avaliação de um grupo de sujeitos com perda auditiva unilateral e 
usuários de próteses implantáveis por meio dos testes desenvolvidos e pelo 
questionário Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale. Como resultados 
obteve-se: a) a revisão sistemática demonstrou que apesar da grande 
heterogeneidade clínica observada entre os estudos que avaliaram a reabilitação 
auditiva de pacientes com perda auditiva unilateral, é possível considerar que o IC 
fornece melhores resultados tanto para a habilidade de localização da fonte sonora 
como de reconhecimento de fala na presença de ruído; b) O Teste ESCUTA-SOM 
mostrou-se de fácil organização e aplicação. Os resultados obtidos na validação do 
teste sugerem que indivíduos com audição normal devem acertar entre 88 e 100% 
dos estímulos apresentados. O teste pode configurar-se um instrumento importante 
na mensuração da interferência do ruído sobre as habilidades de reconhecimento de 
fala; c) O Teste LOCALIZA-SOM revelou-se prático na organização e execução. Os 
resultados obtidos na validação do teste sugerem que indivíduos com audição 
normal devem localizar no mínimo 70% dos estímulos apresentados. O ruído de 
fundo, a idade e o gênero não interferem neste resultado. Este teste pode ser um 
instrumento importante na avaliação da habilidade de localização sonora. d) Foram 
avaliados seis sujeitos com perda auditiva unilateral, sendo três usuários de implante 
coclear e três de prótese auditiva ancorada no osso.  Os dois tipos de próteses 
auditivas implantáveis foram eficientes ao reabilitarem a audição de indivíduos com 
perda auditiva unilateral. Este estudo permitiu concluir que o uso de próteses 
implantáveis na perda auditiva unilateral é uma realidade no cenário mundial, apesar 
de recente e pouco estimulada no Brasil. Mesmo na literatura internacional os 
estudos possuem amostragem pequena e são heterogêneos na maneira de avaliar 
os desfechos. Investir no desenvolvimento de instrumentos de baixo custo e fácil 
aplicabilidade é fundamental para que pesquisadores possam estudar e descrever 
melhor os benefícios das próteses implantáveis nesta população. Mais padronização 
de protocolos pode favorecer pesquisas multicêntricas e desta forma permitir a 
extrapolação dos dados, gerando evidência científica. Os testes ESCUTA-SOM e 
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LOCALIZA-SOM podem ser usados na prática clínica para avaliar as habilidades de 
reconhecimento e localização. 
 
Palavras-chave: Perda Auditiva Unilateral. Prótese Auditiva Ancorada no Osso. 
Implante Coclear. Percepção de Fala. Localização da Fonte Sonora. 
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ABSTRACT 

 

The binaural hearing is a basic condition for the development of auditory abilities, for 
the localization of the individual in space, and for understanding speech in degraded 
situations and environments. In this respect, studies have been developed worldwide 
on the rehabilitation of unilateral hearing loss, and despite the favorable results, the 
implanted performance evaluation is still difficult due to the high costs of the tests or 
difficulties of installation of the existing equipment and protocols. Considering this 
condition, the objective of this thesis was to study the benefits of implantable 
prostheses for unilateral hearing loss, as well as the performance of subjects with 
unilateral hearing loss, cochlear implant or bone anchored prosthesis users, as to 
auditory skills for sound source localization and speech recognition in the presence 
of noise. In order to achieve the proposed objectives, specific strategies were 
established: a) Performing a Systematic Review to determine if there is scientific 
evidence establishing the ideal form of auditory rehabilitation in unilateral loss; b) 
Elaboration and validation of the Free Field Speech Recognition Test in the Presence 
of Noise (LISTEN-SOUND) in people with normal hearing; c) Elaboration and 
validation of the Sound Source Localization Test in the Presence of Noise (LOCATE-
SOUND) in people with normal hearing; d) Evaluation of a group of subjects with 
unilateral hearing loss and users of implantable prostheses through the developed 
tests and the Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale questionnaire. The 
following results were obtained: a) The systematic review showed that despite the 
great clinical heterogeneity observed among the studies that evaluated the auditory 
rehabilitation of patients with unilateral hearing loss, it is possible to consider that the 
CI provides better results for both the localization of the sound source and for the 
recognition of speech in the presence of noise; b) The ESCUTA-SOM test was easy 
to organize and apply. The results obtained in the validation of the test suggest that 
individuals with normal hearing should hit between 88 and 100% of the presented 
stimuli. The test can be an important instrument in measuring noise interference on 
speech recognition skills; c) The LOCALIZA-SOM test proved to be practical in the 
organization and execution. The results obtained in the validation of the test suggest 
that individuals with normal hearing should locate 70% of the presented stimuli. 
Background noise, age, and gender do not interfere with this result. This test can be 
an important tool in the evaluation of sound localization ability. d) Six subjects with 
unilateral hearing loss were evaluated, three users of cochlear implant and three of 
bone anchored hearing aids. The two types of implantable hearing aids were efficient 
in rehabilitating the hearing of individuals with unilateral hearing loss. This study 
allowed to conclude that the use of implantable prostheses in unilateral hearing loss 
is a reality in the world scenario, although recent and little stimulated in Brazil. Even 
in the international literature the studies have small sampling and are heterogeneous 
in the way of evaluating the outcomes. Investing in the development of low-cost, 
easy-to-apply instruments is critical for researchers to better study and describe the 
benefits of implantable prostheses in this population. More standardization protocols 
can favor multicentric research and thus allow the extrapolation of the data, 
generating scientific evidence. The ESCUTA-SOM and LOCALIZA-SOM tests can be 
used in clinical practice to assess recognition and localization skills. 

 
Keywords: Unilateral Hearing Loss. Bone Anchored Hearing Aid. Cochlear implant. 
Speech perception. Sound Source Localization. 
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RESUMEN 

 

La audición binaural es una condición básica para el desarrollo de las habilidades 
auditivas, para la ubicación del individuo en el espacio y para la comprensión del 
habla en situaciones y ambientes degradados. En este sentido se han realizado 
estudios en todo el mundo sobre la rehabilitación de la pérdida auditiva unilateral, a 
pesar de los resultados favorables, la evaluación del desempeño de implantados 
sigue siendo difícil debido a los altos costos de los ensayos o de dificultades de 
instalación de equipos y protocolos existentes. Dada esta condición, el objetivo de 
esta tesis fue estudiar los beneficios de las prótesis implantables para la pérdida 
auditiva unilateral, así como el desempeño de los sujetos con pérdida auditiva 
unilateral, usuarios de implantes cocleares o prótesis anclada en el hueso, en las 
habilidades auditivas de localización de fuente sonora y reconocimiento del habla en 
ruido. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se han establecido estrategias 
específicas: a) Realización de Revisión Sistemática para determinar si existe 
evidencia científica estableciendo la forma ideal de la rehabilitación en la pérdida 
auditiva unilateral; b) Elaboración  y validación de la prueba de Reconocimiento del 
Habla en Campo Libre en Presencia de Ruido (ESCUTA-SOM) en normoyentes; c) 
Elaboración y validación de la prueba de Localización de la Fuente Sonora en 
Presencia de ruido (LOCALIZA-SOM) en normoyentes; d) Evaluación de un grupo 
de sujetos con pérdida auditiva unilateral y usuarios de prótesis implantables a 
través de las pruebas desarrolladas y el cuestionario Speech, Spatial and Qualities 
of Hearing Scale. Como resultados, se obtuvo: a) La revisión sistemática mostró que 
a pesar de la gran heterogeneidad clínica observada entre los estudios que evalúan 
la rehabilitación auditiva de los pacientes con pérdida auditiva unilateral, se puede 
argumentar que el IC proporciona mejores resultados tanto para la capacidad de 
localización de la fuente sonora como el reconocimiento de habla en ruido; b) La 
prueba de ESCUCHA-SONIDO se presentó de fácil organización y aplicación. Los 
resultados obtenidos en la validación de la prueba sugieren que las personas con 
audición normal deben   acertar entre el 88 y el 100% de los estímulos. La prueba 
puede ser una herramienta importante en la medición de la interferencia del ruido en 
las habilidades de reconocimiento del habla; c) La Prueba LOCALIZA-SONIDO ha 
demostrado ser práctica en la organización y ejecución. Los resultados obtenidos en 
la validación de la prueba sugieren que las personas con audición normal deben 
localizar el 70% de los estímulos. El ruido de fondo, la edad y el género no interfieren 
con este resultado. Esta prueba puede ser una herramienta importante en la 
evaluación de la habilidad de localización sonora. d) Se evaluaron seis sujetos con 
pérdida auditiva unilateral, tres usuarios de implantes cocleares y tres de prótesis 
auditivas anclados en el hueso. Los dos tipos de prótesis auditivas implantables 
fueron eficaces para la rehabilitación de la audición de las personas con pérdida 
auditiva unilateral. Este estudio encontró que el uso de prótesis implantables en la 
pérdida auditiva unilateral es una realidad en el escenario mundial, a pesar de 
reciente y poco estimulada en Brasil. Incluso en la literatura internacional los 
estudios tienen pequeña muestra y son heterogéneos en la forma de evaluar los 
resultados. La inversión en el desarrollo de herramientas de bajo costo y facilidad de 
aplicación es esencial para que los investigadores puedan estudiar y describir mejor 
los beneficios de las prótesis implantables en esta población. Más normalización de 
los protocolos puede promover estudios multicéntricos y así permitir la extrapolación 
de los datos, generando evidencia científica. Las pruebas de ESCUTA-SOM y 
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LOCALIZA-SOM que se encuentra ubicado pueden ser utilizados en la práctica 
clínica para evaluar las habilidades de reconocimiento y localización. 
 
Palabras clave: Pérdida Auditiva Unilateral. Prótesis Auditiva Anclada en el Hueso. 
Implante Coclear. Percepción del Habla. Localización de Fuente Sonora. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A audição é condição essencial para a constituição do ser humano 

enquanto sujeito (VYGOTSKI, 1995). Por meio deste sentido é possível perceber, 

localizar, reconhecer, discriminar e compreender os sons em geral, inclusive da fala 

(RODRIGUES et al., 2013), e quando ocorre falha em alguma dessas habilidades, a 

comunicação pode ser prejudicada.  

Os processos de produção e percepção de fala são complexos e 

envolvem diferentes habilidades, capacidades e conhecimentos em diversos níveis, 

como sensório-motor, fonético e fonológico, lexical, sintático, semântico, pragmático 

e cognitivo. Estes processos são interdependentes e têm como pressuposto básico 

a percepção auditiva (MENDES e BARZAGHI, 2015). 

Alguns fatores são essenciais para o desenvolvimento da percepção 

auditiva, e consequentemente para compreensão da linguagem falada, como por 

exemplo: a integridade anatomofuncional do sistema auditivo periférico e central 

(PEREIRA e SCHOCHAT, 1996); as experiências auditivas do indivíduo (ROSA, 

RIBAS e MARQUES, 2009); o seu contexto sócio-histórico (GUARINELLO et al., 

2013); além de condições ambientais (OLIVEIRA, LOPES e ALVES, 2010).    

Na presença de perdas auditivas, quando não há solução clínica possível, 

pode-se lançar mão de próteses auditivas, convencionais ou implantáveis, 

dependendo do grau de alteração e necessidades do paciente (RUSSO e SANTOS, 

2005). 

Um dos tipos de alteração auditiva que gera discussão na classe médica 

e fonoaudiológica é a perda auditiva unilateral (BENTO et al., 2012). Trata-se de 

uma alteração que reduz os limiares auditivos de apenas uma orelha, podendo 

chegar à cofose. A etiologia é variável ou desconhecida. Normalmente está 

associada à doenças infectocontagiosas (caxumba, sarampo e meningite), infecções 

recorrentes de orelha média, tumor do VIII par craniano, caracterizando-se, na 

maioria das vezes, como surdez súbita (MARIOTTO, ALVARENGA e COSTA, 2006). 

Na prática clínica percebe que este tipo de perda não era tratada, era 

apenas acompanhada pelos médicos e fonoaudiólogos, que "cuidavam do ouvido 

bom, já que nada poderia ser realizado para reabilitar o ruim". Predominava a ideia, 

na prática clínica, de que escutar com uma orelha era suficiente.  
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Porém, indivíduos com este tipo de perda continuaram a buscar 

tratamento em função de diferentes queixas como: dificuldade para localizar a fonte 

sonora (COLBURN,1995), redução na inteligibilidade da fala (RUSSO et al., 2009), 

dificuldade para reconhecer a fala no ruído (TÁVORA-VIEIRA et al., 2013), perda do 

efeito de somação (MCARDLE et al., 2012) e até atraso no desenvolvimento de 

linguagem (THORPE, 2005) e problemas de aprendizagem (PENNA, LEMOS e 

ALVES, 2014). 

Nas perdas unilaterais, o desempenho auditivo diverso entre as orelhas 

faz com que a orelha de melhor limiar determine a detecção dos sons, gerando a 

privação sensorial. Desta forma, o maior prejuízo na habilidade auditiva é para 

localizar a fonte sonora (PUPO, BARZAGHI e BOÈCHAT, 2015). 

Além da indicação de próteses auditivas superpotentes para a orelha 

surda, uma tentativa específica de reabilitação surgiu em meados de 1980 com o 

sistema Cross, onde um aparelho colocado atrás da orelha ruim captava o som e 

enviava-o para a outra orelha por um fio que passava por trás da cabeça do usuário. 

A orelha boa recebia e tratava o sinal naturalmente. Hoje este sistema funciona por 

Bluetooth, mas como, necessariamente, o usuário deste sistema precisa de uma 

prótese com microfone adaptada na orelha ruim e outra com o receptor, na orelha 

boa, muitos pacientes não aderem ao tratamento, até mesmo por questões estéticas 

e de praticidade (ALMEIDA e IORIO, 2005).  

Atualmente, com o avanço da tecnologia e o surgimento de próteses 

implantáveis, outras possibilidades de reabilitação para a perda auditiva unilateral 

começaram a ser estudadas. É o caso das próteses auditivas ancoradas no osso 

(PAAO) e do implante coclear (IC).  

A PAAO é um implante osteointegrado que transmite o som diretamente à 

orelha interna, transpondo a impedância da pele e tecido subcutâneo. É indicado 

para perda auditiva mista e/ou condutiva, e também para perda auditiva unilateral 

(BENTO et al., 2012). A PAAO é adaptada cirurgicamente atrás da orelha com perda 

auditiva e estimula a orelha contralateral por via óssea. O IC é um dispositivo que 

proporciona acessibilidade aos sons ambientais e de fala. Trata-se de uma prótese 

computadorizada, constituída por um componente interno e outro externo, capaz de 

substituir parcialmente o órgão sensorial da audição, fornecendo impulsos elétricos 

para estimular as fibras neurais remanescentes da cóclea lesionada (BEVILACQUA 

et al., 2009).  
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Em todos os casos acima mencionados existem evidências de sucesso 

na reabilitação quando o tema é perda auditiva unilateral (MONDELLI et al., 2013; 

BENTO et al., 2012), e é função do fonoaudiólogo avaliar as necessidades auditivas 

deste paciente antes da decisão por um ou outro modelo de prótese, bem como 

analisar os benefícios gerados pela protetização e reabilitação.  

Foi neste âmbito que surgiu a ideia e o tema desta Tese de 

Doutoramento, pois a prática mostra que clínicas de fonoaudiologia que realizam 

exames audiológicos de rotina destinados à indicação de prótese auditiva não são 

equipadas com instrumentos e testes específicos para determinar e quantificar as 

habilidades de localização da fonte sonora e de reconhecimento da fala no ruído. 

Vale pontuar que, segundo Souza et al. (2007) a logoaudiometria não é precisa em 

relação ao desempenho no reconhecimento da fala, pois não leva em consideração 

o fato de que, em muitas situações, os sujeitos estão expostos a ruídos 

competitivos, o que gera a necessidade da criação de testes de percepção auditiva 

que simulem situações reais de escuta (CERVERA e GONZÁLEZ-ALVAREZ, 2011).  

Geralmente os testes utilizados para medir a habilidade de localização 

utilizam-se de cabines tratadas e equipadas com jogos de caixas acústicas que 

oneram e inviabilizam o procedimento (BATTISTA et al., 2013). Já o teste de 

percepção de fala, que é realizado em campo livre, se utiliza de um gerador de ruído 

externo que não pode ser calibrado, ou de testes não padronizados (RIBAS, 2009), 

o que dificulta a obtenção de dados objetivos que subsidiem a decisão clínica. 

O trabalho teve início com uma Revisão Sistemática que buscou 

evidências acerca da melhor terapêutica à disposição, hoje, para reabilitação 

auditiva em perdas auditivas unilaterais. Como os testes utilizados nas mensurações 

dos benefícios das próteses implantáveis são escassos ou de alto custo, decidiu-se 

por desenvolver testes que tornassem possível mensurar as habilidades de 

reconhecimento de fala e localização da fonte sonora em um ambiente ruidoso 

nestes pacientes. São eles:  

a) Teste de Localização da Fonte Sonora na Presença de Ruído – 

LOCALIZA-SOM. 

b) Teste de Reconhecimento de Fala em Campo Livre na Presença do 

Ruído – ESCUTA-SOM.  

Os dois testes foram desenvolvidos com o auxílio de um técnico em 

eletroacústica, especializado em calibração de equipamentos audiológicos, e 
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seguiram as normas ISO8253-3 e IEC645-2:1993. Foram instalados no Hospital 

Pequeno Príncipe no início de 2015 e necessitavam de padronização.  

A partir disto, a autora desta Tese, fonoaudióloga e Mestre em Distúrbios da 

Comunicação, empenhou-se em pesquisar, estudar e escrever o presente trabalho 

cujo tema é: AVALIAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE FALA E DA HABILIDADE 

DE LOCALIZAÇÃO SONORA NA PRESENÇA DO RUÍDO EM INDIVÍDUOS COM 

PERDA AUDITIVA UNILATERAL USUÁRIOS DE PRÓTESES IMPLANTÁVEIS. 

 A presente tese foi organizada em capítulos, cada qual em formato de 

artigo científico. Depois desta introdução o capítulo 2 intitula-se "Benefícios de 

próteses auditivas implantáveis em sujeitos com perda auditiva unilateral: revisão 

sistemática".  O capítulo 3 intitula-se "Teste de reconhecimento de fala em campo 

livre na presença de ruído (ESCUTA-SOM) em indivíduos adultos normo-ouvintes". 

O capítulo 4, intitula-se "Teste de localização da fonte sonora na presença de ruído 

(LOCALIZA-SOM) em indivíduos adultos sem alteração auditiva". E o capítulo 5, 

intitula-se "Benefícios de próteses auditivas implantáveis em indivíduos com perda 

auditiva unilateral" 

A Tese foi elaborada de acordo com as normas técnicas da Universidade 

Tuiuti do Paraná (UTP, 2012), e a pesquisa empírica foi aprovada pelo Comitê de 

Ética Institucional Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia sob número 0051/14 

(anexo 1). Todos os participantes da pesquisa empírica assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2). 

 

1.1 OBJETIVOS DA TESE 

  

1.1.1 Objetivo Geral 

  

Estudar os benefícios das próteses implantáveis em perda auditiva 

unilateral, bem como o desempenho de sujeitos com perda auditiva unilateral, 

usuários de implante coclear ou prótese auditiva ancorada no osso, quanto às 

habilidades auditivas de localização da fonte sonora e reconhecimento de fala na 

presença de ruído. 
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1.1.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Verificar a eficácia da utilização de próteses auditivas implantáveis em 

sujeitos adultos com perdas auditivas unilaterais e estes adequados para se avaliar 

a localização sonora e reconhecimentos de fala na presença de ruído; 

b) Desenvolver, descrever, validar e estabelecer o padrão de normalidade 

do Teste ESCUTA-SOM, Teste de Reconhecimento de Fala em Campo Livre na 

Presença do Ruído, em indivíduos adultos normouvintes; 

c) Desenvolver, descrever, validar e estabelecer o padrão de normalidade 

do Teste LOCALIZA-SOM em sujeitos normouvintes;  

d) Investigar a habilidade de localização da fonte sonora e 

reconhecimento de fala na presença de ruído em sujeitos com perda auditiva 

unilateral usuários de próteses auditivas implantáveis (implante coclear ou próteses 

ancoradas no osso) usando os testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM. 
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2. BENEFÍCIOS DE PRÓTESES AUDITIVAS IMPLANTÁVEIS EM SUJEITOS 

COM PERDA AUDITIVA UNILATERAL: REVISÃO SISTEMÁTICA* 

 

RESUMO 

 

A audição binaural é a condição adequada que permite ao ouvinte a dimensão de 

profundidade e sonoridade necessárias à percepção do mundo sonoro. Quando há 

perda auditiva unilateral, surgem várias opções de tratamento para amenizar essa 

perda, como o sistema Cross, que pode facilmente ser adaptado em próteses 

auditivas retroauriculares; as próteses auditivas ancoradas no osso e o implante 

coclear. Objetivo: Verificar a eficácia da utilização de próteses auditivas 

implantáveis em sujeitos adultos com perdas auditivas unilaterais e estes adequados 

para se avaliar a localização sonora e reconhecimentos de fala na presença de 

ruído. Método: Foi realizada uma pesquisa nas bases de PubMed, Cochrane, 

LILACS e Science Direct de artigos publicados entre janeiro de 2005 e setembro de 

2015, para avaliar estudos relacionados as próteses auditivas implantáveis em 

pacientes com perda auditiva unilateral. Após avaliação crítica, foram selecionados 

21 estudos para análise de dados dos resultados. Resultados: Dos 21 artigos 

analisados, sete foram experimentais, seis prospectivos, três descritivos, quatro 

séries de casos e um estudo de caso. Conclusão: Apesar da grande 

heterogeneidade clínica observada entre os estudos que avaliaram a reabilitação 

auditiva de pacientes com perda auditiva unilateral, é possível concluir que o 

implante coclear fornece melhores resultados tanto para a habilidade de localização 

da fonte sonora como do reconhecimento da fala na presença de ruído.  

 

Palavras-chave: Perda Auditiva Unilateral. Implante Coclear. Condução Óssea. 

Auxiliares de Audição. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________  

*Artigo submetido ao periódico Audiology - Communication Research em fevereiro de 2017. 



22 
 

2.1  INTRODUÇÃO 

 

Indivíduos com perda auditiva unilateral configuram um desafio para 

médicos e fonoaudiólogos que atuam com reabilitação auditiva. Antigamente, 

pessoas com este tipo de perda se conformavam com a ausência de recursos e não 

investiam em reabilitação, acreditando que uma orelha funcionante era suficiente e 

garantia boa audibilidade e compreensão.  

Atualmente, com o avanço da tecnologia de avaliação auditiva e a 

miniaturização dos dispositivos eletrônicos, esta realidade está mudando. Sabe-se 

que as dificuldades de comunicação relacionadas a perda auditiva unilateral são 

grandes e envolvem problemas com a localização da fonte sonora, com o 

processamento temporal da informação, bem como as dificuldades de compreensão 

em ambientes degradados, na presença de ruído competitivo ou na interlocução 

com mais de duas pessoas (CHRISTENSEN e DORNHOFFER, 2008; VIEIRA et al., 

2011; NISHIHATA et al., 2012). 

Sabe-se, portanto, que a audição binaural é a condição ideal que confere 

ao ouvinte a dimensão de profundidade e sonoridade necessárias à percepção do 

mundo sonoro (COLBURN, 1995; LIEU, 2004; McKAY, GRAVEL e THARPE, 2008). 

Dentre as habilidades auditivas, a de localização é favorecida pela audição binaural 

com base nas diferenças de tempo interaural e intensidade interaural (PUPO, 

BARZAGHI e BOÉCHAT, 2015). 

Como opções de tratamento para as perdas auditivas unilaterais cita-se o 

antigo sistema Cross (ALMEIDA e IÓRIO, 2005) que ainda hoje é utilizado e pode 

facilmente ser adaptado em próteses auditivas retroauriculares; as próteses 

auditivas ancoradas no osso (BENTO et al., 2012); e o implante coclear (MACEDO 

et al., 2011).  

O sistema CROS consiste em um par de aparelhos auditivos 

retroauriculares adaptados nas duas orelhas. É uma opção para indivíduos com 

perda auditiva unilateral. Um microfone é colocado na orelha prejudicada e envia um 

sinal por meio da tecnologia wireless para um receptor acoplado na orelha com 

audição normal (MONDELLI et al., 2013). 

A prótese auditiva ancorada no osso (PAAO) é uma unidade de implante 

que consiste em um parafuso de titânio que é implantado no osso mastóide por meio 

de uma abordagem externa. Esta unidade é separada do processador que capta a 
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energia sonora do ambiente e transforma-a em energia mecânica, que é traduzida 

em vibração pela estimulação do osso cortical craniano (OLIVEIRA et al., 2013). 

Este implante é uma boa opção de tratamento para pacientes com surdez condutiva 

bilateral, pelos resultados audiológicos satisfatórios e por ser um procedimento 

cirúrgico relativamente simples e com pouca taxa de complicações. Esse 

procedimento está sendo usado nos casos de perda condutiva ou neurossensorial 

unilateral (BENTO et al., 2012). 

O implante coclear (IC) é um dispositivo que estimula eletricamente as 

fibras nervosas do nervo auditivo ao longo da cóclea de acordo com o campo 

acústico externo ao paciente, causando sensações capazes de ser interpretadas 

pelo cérebro como audição (TEFILI et al., 2013). 

O sucesso do tratamento com próteses implantáveis irá depender de 

fatores, como tempo de privação auditiva, causas, tempo de uso do implante e 

reabilitação (PEDRETT e MOREIRA, 2012). 

Como a utilização de próteses implantáveis, seja o IC ou a PAAO, é 

recente na reabilitação de perdas auditivas unilaterais, e vem suscitando discussões 

no meio acadêmico e científico da classe médica e fonoaudiológica, estabeleceu-se 

como objetivo deste estudo determinar, por meio de uma revisão sistemática (RS), a 

eficácia da utilização de próteses auditivas implantáveis em sujeitos adultos com 

perdas auditivas unilaterais e estes adequados para se avaliar a localização sonora 

e reconhecimentos de fala na presença de ruído. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pergunta norteadora desta RS foi: As próteses auditivas implantáveis 

são eficazes para melhoria da percepção auditiva? 

A estratégia de busca utilizada baseou-se em combinações de sete 

descritores em português indexados no Descritores em Saúde (DecS) e em inglês 

indexados no Medical Subject Headings (MeSH), conforme quadro 1.  
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Quadro 1 - Descritores utilizados na Revisão Sistemática 

 

Os bancos de dados selecionados para a pesquisa foram: PubMed, 

Cochrane, LILACS e Science Direct. Os artigos considerados para o estudo foram 

os publicados entre janeiro de 2005 e setembro de 2015 em qualquer idioma. As 

variáveis analisadas constam no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Variáveis que nortearam a seleção dos artigos 

Sujeitos Indivíduos com mais de 18 anos com perda 
auditiva unilateral 

Tipo de intervenção Utilização de prótese auditiva implantável 
(PAAO ou IC) 

Comparação Avaliação de resultados de localização da fonte 
sonora ou performance de reconhecimento da 
fala na presença de ruído, antes e depois da 
implantação 

Tipo de desfecho Melhora da audição na presença de ruído ou 
melhora da habilidade de localização da fonte 
sonora 

Tipo de estudo Ensaio clínico, estudo experimental, 
prospectivo, descritivo, série de casos e coorte 

Fonte: A autora 

 

Critérios de inclusão: estudos com sujeitos com idade mínima de 18 anos 

que utilizam prótese auditiva implantável, PAAO ou IC, que tenham sido submetidos 

aos testes de localização da fonte sonora e/ou de reconhecimento da fala na 

Estratégia de busca  
 Descritores em português (DecS) 

Estratégia de busca  
 Descritores em inglês (MeSH) 

Adulto x Perda Auditiva Unilateral x 
Auxiliares de Audição 

Adult x  Hearing Loss Unilateral x 
Hearing Aid 

Adulto x Perda Auditiva Unilateral x 
Condução Óssea 

Adult x  Hearing Loss Unilateral x Bone 
Conduction 

Adulto x Perda Auditiva Unilateral x 
Implante Coclear 

Adult x  Hearing Loss Unilateral x 
Cochlear Implantation 

Adulto x Perda Auditiva Unilateral x 
Reabilitação 

Adult x  Hearing Loss Unilateral x 
Rehabilitation 

Idoso x Perda Auditiva Unilateral x 
Auxiliares de Audição 

Elderly x  Hearing Loss Unilateral x 
Hearing Aid 

Idoso x Perda Auditiva Unilateral x 
Condução Óssea 

Elderly x  Hearing Loss Unilateral x 
Bone Conduction 

Idoso x Perda Auditiva Unilateral x 
Implante Coclear 

Elderly x  Hearing Loss Unilateral x 
Cochlear Implantation 

Idoso x Perda Auditiva Unilateral x 
Reabilitação 

Elderly x  Hearing Loss Unilateral x 
Rehabilitation 
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presença de ruído, pré e pós-implantação. Sendo os estudos do tipo ensaio clínico, 

experimental, prospectivo, descritivo, série de casos e coorte. 

Critérios de exclusão: estudos sem intervenções, estudos com indivíduos 

com perdas auditivas bilaterais, mesmo assimétricas e estudos com grupos 

especiais com outros comprometimentos, tais como, paralisia cerebral ou síndromes. 

A seleção dos estudos foi realizada em etapas, conforme demonstrado na 

figura 1.  

Primeiramente, dois julgadores, ambos fonoaudiólogos, analisaram os 

títulos dos artigos encontrados nas bases de dados com as combinações 

anteriormente mencionadas e selecionaram os artigos que reuniam os critérios de 

elegibilidade da RS. Para verificar o grau de concordância das avaliações foi 

utilizado o Teste Kappa, onde o valor foi de 0,628 com p < 0,001, portanto, existe 

concordância significativa entre as avaliadoras. Nesta etapa foram identificados 

4394 artigos no total, sendo que 4368 não atenderam os critérios de seleção e foram 

excluídos, pois não tratavam do tema. 

Restaram, portanto, 26 artigos, que na sequência foram lidos na íntegra 

pelos mesmos dois julgadores. Um terceiro julgador foi solicitado quando os 

primeiros divergiam em suas avaliações. Nesta etapa foi utilizado o Critério de Jadad 

(JADAD et al., 1996) como ferramenta de análise de qualidade do artigo, o qual 

baseia-se em cinco questões: 1) O estudo foi descrito como randomizado? 2) a 

randomização foi descrita e é adequada? 3) houve comparações de resultados? 4) 

as comparações de resultados foram descritas e são adequadas? 5) foram descritas 

as perdas e exclusões? Cada resposta positiva contabilizou um ponto, e o artigo foi 

descartado caso a nota tenha sido inferior a três. Cinco artigos foram excluídos 

nesta etapa. 

Por fim, 21 artigos foram analisados, sendo estes os que passaram a 

compor a presente RS. 

Não foi possível realizar a análise estatística, devido a heterogeneidade 

dos dados. 
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 Figura 1 - Etapas da Revisão Sistemática 

 

  Fonte: A autora 

 

2.3 RESULTADOS 

 

Dos 21 artigos analisados (quadro 3), sete foram experimentais, seis 

prospectivos, três descritivos, quatro séries de casos e um estudo de caso. Nenhum 

dos estudos foi conduzido como um estudo randomizado controlado e nem testou 

um grupo de controle. 
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Quadro 3 - Artigos que compõem a Revisão Sistemática 
N

º 
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A

Ç
Ã

O
 

1 2009 

Efficacy of the bone-
anchored hearing aid 

for single-sided 
deafness 

Linstrom, 
Silverman 

e Yu 

The 
Laryngoscop

e 
EUA PAAO 7 

35-
66 

2a-14a 1-12m 

2 2009 

Binaural hearing after 
cochlear implantation 

in subjects with 
unilateral 

sensorineural 
deafness and tinnitus 

Vermeire 
e Heyning. 

Audiol 
Neurotol 

Austria IC 20 
22-
71 

1a6m-
50a6m 

12m 

3 2009 

Management of 
single-sided deafness 

with the bone-
anchored hearing aid 

Yuen et al. 

Otolaryngolo
gy–Head 
and Neck 
Surgery 

Canadá PAAO 21 
33-
72 

4m-59a 3-17m 

4 2010 

Hearing and quality of 
life in a south 

European BAHA 
population 

Barbara et 
al. 
 

Acta Oto-
Laryngologic

a 
Itália PAAO 7 

41-
64 

- 0-26m 

5 2010 

Bone-anchored 
hearing aids in 

patients with acquired 
and congenital 

unilateral inner ear 
deafness (Baha 
CROS): linical 

evaluation of 56 
Cases 

Hol et al. 

Annals of 
Otology, 

Rhinology & 
Laryngology 

Holanda PAAO 25 
16-
71 

3m-39a 1m 

6 2011 

Speech recognition 
with BAHA simulator 

in subjects with 
acquired unilateral 

sensorineural hearing 
loss 

Bovo et al. 
Acta Oto-

Laryngologic
a 

Itália PAAO 11 
23-
67 

1-13a - 

7 2012 

Auditory abilities after 
cochlear implantation 

in adults with unilateral 
deafness: a pilot study 

Firszt et 
al. 

Otol 
Neurotol 

EUA IC 3 - 
Menos 

5a 
4-17m 

8 2012 

Horizontal plane 
localization in single-

sided deaf adults fitted 
with a bone-anchored 

hearing aid (Baha) 

 
Grantham 

et al. 

 
Ear & 

Hearing 
EUA PAAO 12 

35-
66 

- - 

9 2012 

Cochlear implant in 
the treatment of 
incapacitating 

unilateral tinnitus: 
case report 

Mendes et 
al. 
 

International 
Tinnitus 
Journal 

Brasil IC 49 1 - 5-12m 

10 2012 

Outcome of bone-
anchored hearing aids 

for single-sided 
deafness: A 

prospective study 

Pai et al. 
Acta Oto-

Laryngologic
a 

França PAAO 25 
24-
76 

- - 

11 2013 

Sound localization in 
unilateral deafness 

with the Baha or 
TransEar device 

Battista et 
al. 

Jama 
Otolaryngol 
Head Neck 

Surg 

EUA PAAO 20 
26-
66 

8m-52a 3-14m 

Continua 
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12 2013 

Outcomes following 
cochlear implantation 

for patients with 
single-sided deafness, 

including those with 
recalcitrant Ménière's 

disease 

Hansen, 
Gantz e 
Dunn. 

Otol 
Neurotol 

EUA IC 29 
36-
75 

3m-17a 3-12m 

13 2013 

Clinical outcome after 
cochlear implantation 

in patients with 
unilateral hearing loss 

due to labyrinthitis 
ossificans 

Hassepass 
et al. 

 

Otology & 
Neurotology 

Alemanha IC 3 
40-
68 

1m-10a 6-12m 

14 2013 

Tinnitus in a single-
sided deaf ear 

reduces speech 
reception in the 
nontinnitus ear 

Mertens et 
al. 

Otology & 
Neurotology 

Bélgica IC 15 
22-
63 

- 2-96m 

15 2013 

Cochlear implantation 
for unilateral deafness 

with and without 
tinnitus: a case series 

Távora-
Vieira et 

al. 

The 
Laryngoscop

e 
Australia IC 9 

45-
70 

6m-40a - 

16 2013 

Comparison of speech 
discrimination in noise 
and directional hearing 
with 2 different sound 
processors of a bone-

anchored hearing 
system in adults with 
unilateral severe or 

profound 
sensorineural hearing 

loss 

Wesarg et 
al. 
 

Otology & 
Neurotology 

Alemanha PAAO 11 
32-
72 

5m-62a - 

17 2014 

Long-term subjective 
benefit with a bone 
conduction implant 

sound processor in 44 
patients with single-

sided deafness 

Desmet et 
al. 

Otology & 
Neurotology 

Bélgica PAAO 44 
25-
72 

0-64a 12-103m 

18 2014 

An initial experience of 
cochlear implantation 

for patients with 
single-sided deafness 

after prior 
osseointegrated 
hearing device 

Erbele et 
al. 

Otology & 
Neurotology 

EUA IC 5 
27-
51 

3-14a 3m 

19 2014 

Localization and 
interaural time 

difference (ITD) 
thresholds for cochlear 
implant recipients with 

preserved acoustic 
hearing in the 
implanted ear 

Gifford et 
al. 

Hearing 
Research 

EUA IC 14 
46-
80 

- 6m-7,4m 

20 2015 

Interaural level 
difference cues 

determine sound 
source localization by 

single-sided deaf 
patients fit with a 
cochlear implant 

Dorman et 
al. 

Audiol 
Neurotol 

EUA IC 4 
38-
49 

1-6a 2-16m 

21 2015 

Bone conductive 
implants in single-

sided deafness 

Monini et 
al. 

Acta Oto-
Laryngologic

a 
Itália PAAO 9 

37-
74 

- - 

Fonte: A autora 

 

Dos 21 artigos selecionados, 11 avaliaram o desempenho dos sujeitos 

que usavam PAAO e 10 artigos avaliaram o desempenho de sujeitos submetidos ao 

IC.  
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A tabela 1 apresenta os desfechos verificados nos estudos selecionados 

para esta RS para a habilidade de localização da fonte sonora, sendo que 14 artigos 

abordaram este tema em um total de 201 sujeitos investigados. Em todos os estudos 

com sujeitos usuários de IC, houve melhora da localização da fonte sonora, 

enquanto a maioria dos sujeitos que utilizam a PAAO não apresentaram melhora do 

desempenho desta habilidade. 

Quase a metade dos estudos foram realizados nos Estados Unidos (9), 

seguido da Itália que realizaram três, enquanto na Alemanha e Bélgica houveram 

dois estudos cada.   

O tempo de privação auditiva ocorreu entre 3 meses e 64 anos, enquanto 

a faixa etária dos sujeitos submetidos aos implantes auditivos variou de 16 a 75 

anos. 

As causas da perda auditiva unilateral, relatadas nos estudos, foram com 

maior frequência a doença de Menière, Neurinoma do Acústico, Colesteatoma e 

surdez súbita.   

O limiar da média das frequências não é descrito na maioria dos estudos, 

dos oito artigos que informou a média utilizada, sendo cinco utilizaram a média 

quadritonal.  

A maioria dos testes utilizados para verificar o reconhecimento de fala e 

localização sonora não são padronizados. Os testes utilizados com mais frequência 

para mensurar o reconhecimento de fala é o Hearing in Noise Test (HINT), seguido 

do Leuven Intelligibility Sentence Test (LIST). Nos testes foram utilizados 3 a 64 

caixas acústicas. 

                                                                                

Tabela 1 - Desfechos verificados com as próteses implantáveis para a habilidade de  
                 localização da fonte sonora  

 ARTIGOS (N=14) TOTAL DE SUJEITOS (n=201) 
 N % N % 
PAAO     
Houve melhora 5 36 62 30,8 
Não houve melhora 3 21 75 37,4 
     
IC     
Houve melhora 6 43 64 31,8 
Não houve melhora - - - - 
     
TOTAL 14 100 201 100 

Fonte: A autora 
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A tabela 2 apresenta os desfechos para a habilidade de reconhecimento 

da fala na presença do ruído, sendo que 14 artigos abordaram este tema em um 

total de 185 sujeitos investigados. Dos 14 estudos, apenas um artigo que avaliou 

sujeitos usuários da PAAO não constatou melhora da habilidade de reconhecimento 

da fala. 

 

Tabela 2 - Desfechos verificados com as próteses implantáveis para a habilidade de  
                 reconhecimento da fala na presença do ruído 

 ARTIGOS (n=14) TOTAL DE SUJEITOS (n=185) 

 N % N % 

PAAO     
Houve melhora 7 50,0 124 67,0 
Não houve melhora 1    7,2   11   6,0 
     
IC     
Houve melhora 6 42,8 50 27,0 
Não houve melhora - - - - 
     
TOTAL 14 100 185 100 

Fonte: A autora 

 

2.4 DISCUSSÃO 

 

A reabilitação auditiva de indivíduos com perda auditiva unilateral, 

recentemente vem sendo objeto de estudo da classe médica e fonoaudiológica, em 

virtude da ampliação dos critérios de indicação de próteses auditivas implantáveis 

(CABRAL JR et al., 2016), porém, ainda há controvérsias sobre que tipo de implante 

é mais indicado, visto que estudos sugerem as PAAO e outros o IC. 

A PAAO faz uma estimulação contralateral, ou seja, o vibrador colocado 

sobre a mastoide da orelha ruim estimula a via óssea da orelha boa, auxiliando nas 

habilidades de localização da fonte sonora e do reconhecimento auditivo 

(CHRISTENSEN e DORNHOFFER, 2008). O IC, ao contrário, é implantado na 

orelha ruim e vai estimular as terminações nervosas desta orelha (BEVILACQUA et 

al., 2009). 

Com base nisso, buscou-se uma revisão da literatura sobre os efeitos da 

PAAO e do IC especificamente sobre dois resultados clínicos: reconhecimento da 

fala na presença do ruído e localização sonora.  
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Após rigorosa avaliação foram analisados 14 estudos que abordaram o 

desfecho de melhora do reconhecimento da fala na presença do ruído. Todos os 

estudos com IC e com PAAO, com excessão de um, apresentaram dados 

estatísticos provando que o reconhecimento da fala na presença de ruído melhorou 

após a implantação. O artigo que não relata alteração (BOVO et al., 2011) avaliou 11 

sujeitos, com idade variando de 21 a 64 anos, e tempo de privação sensorial entre 1 

e 13 anos. Os resultados dos testes de reconhecimento foram comparados com os 

do próprio paciente (com e sem PAAO) e com um grupo controle normo ouvinte. Os 

autores concluíram que houve melhora do reconhecimento de fala no grupo 

implantado com PAAO, porém, quando este mesmo indivíduo implantado foi 

submetido à estimulação auditiva difusa com fala e ruído sobrepostos, os resultados 

de indivíduos normo ouvintes foram melhores. 

Reconhecer a fala na presença do ruído é um desafio mesmo para 

ouvintes normais. A tarefa auditiva deixa de ser simples e exige tratamento especial 

pelo cérebro, que deve perceber os dois sons, focalizar a atenção em um (a figura 

ou som-alvo) em detrimento do outro (o ruído ou som indesejável) (ROSA, RIBAS e 

MARQUES, 2009). Desta forma, em pacientes surdos que utilizam algum tipo de 

estratégia reabilitativa, esta habilidade deve ser treinada em terapia fonoaudiológica, 

que graças à plasticidade cerebral, tem alcançado bons resultados (BEVILACQUA et 

al., 2009). 

No que se refere ao desfecho de melhora da habilidade de localização da 

fonte sonora foram analisados 14 estudos. Todos os estudos com IC apresentaram 

dados estatísticos provando que a localização do som melhorou após a implantação. 

Com o uso da PAAO há divergências: em cinco estudos as análises estatísticas 

sugerem que houve melhora e em três não. Tal fato se explica pois estimular o lado 

contralateral por vibração óssea não gera a somação binaural que ocorre com 

audição bilateral (MCARDLE et al., 2012) necessária à localização da fonte.  

Para conseguir realizar a tarefa de localização da fonte o indivíduo 

precisa de duas orelhas funcionantes, que farão, em nível de tronco encefálico 

baixo, uma análise de diferenças interaurais (COLBURN, 1995). As pesquisas 

parecem demonstrar que o IC gera esta atividade auditiva. 

Durante a análise dos artigos que compuseram esta RS, foi possível 

verificar a grande variabilidade de dados e a dificuldade de se trabalhar com grupo 

controle quando o tema é reabilitação auditiva. A maioria das pesquisas é 
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autocontrolada e a amostra é intencional, gerando análises estatísticas qualitativas, 

o que inviabilizou a realização da metanálise. 

A doença de Meniere é um conjunto de sintomas que inclui perda auditiva 

neurossensorial, vertigem episódica, zumbido e plenitude auricular. Sua prevalência 

é baixa na população geral, mas, nas faixas etárias mais avançadas aumenta de 

frequência, com predomínio do sexo feminino e maior número de comprometimentos 

bilaterais (ATHERINO e ASSUNÇÃO, 2015).  Apesar disso, nos artigos desta RS, 

predominou esta doença como a principal causa da perda auditiva unilateral. As 

principais causas relatadas nos estudos foram: ototoxidade, meningite e rubéola 

(PEDRETT e MOREIRA, 2012).  

Em relação ao tempo de privação auditiva, a variação foi grande nas 

pesquisas, sendo que quanto maior tempo de privação, maior o prejuízo é gerado 

para o sujeito em decorrência a plasticidade cerebral, que consiste na capacidade 

de o sistema nervoso central de se adaptar, tendo habilidade para modificar sua 

organização estrutural e funcional (KAPPEL, MORENO e BUSS, 2011). 

Por fim, há que se comentar dois dados que dificultaram a realização da 

RS: 1) a heterogeneidade das amostras investigadas no que se refere à tempo de 

privação sensorial, causa da surdez e modalidade de reabilitação fonoaudiológica, 

fatos estes que interferem na qualidade dos resultados audiológicos após a 

protetização, e 2) a diversidade de protocolos e critérios de avaliação de resultados.  

Estas considerações, somadas à evolução tecnológica constante das 

próteses auditivas no que se refere à tecnologia e conectividade, remete à 

necessidade de realização de ensaios clínicos com maior rigor científico envolvendo 

a temática (CABRAL JR et al., 2016). 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da grande heterogeneidade clínica observada entre os estudos 

que avaliaram a reabilitação auditiva de pacientes com perda auditiva unilateral, é 

possível considerar que o IC fornece melhores resultados tanto para a habilidade de 

localização da fonte sonora como de reconhecimento de fala na presença de ruído. 

 

 

   



33 
 

2.6 REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, K; IÓRIO, MCM. Próteses auditivas. São Paulo: Lovise, 2005. 
 
BARBARA, M et al. Hearing and quality of life in a south European BAHA population. 
Acta Oto-Laryngologica. 2010; 130:1040–7. 
 
BATTISTA, RA et al. Sound localization in unilateral deafness with the Baha or 
TransEar device. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013; 139:64-70. 
 
BENTO, RF et al. BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) indicações, resultados 
funcionais e comparação com cirurgia reconstrutiva de orelha. Int. Arch. 
Otorhinolaryngol. 2012; 16:400-5. 
 
BEVILACQUA, MC et al. Implante Coclear. In: FERNANDES, FDM; MENDES, BCA; 
NAVAS, ALPGP, organizadores. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª ed. São Paulo: 
Roca; 2009, 220-31. 
 
BOVO, R et al. Speech recognition with BAHA simulator in subjects with acquired 
unilateral sensorineural hearing loss. Acta Oto-Laryngologica, 2011; 131: 633–9. 
 
CABRAL JR, F et al. Cochlear Implantation and Single-sided Deafness: a Systematic 
Literature Review. International Archives of Otorhinolaryngology. 2016; 2:69-75. 
 
CHRISTENSEN, L; DORNHOFFER, JL. Bone-anchored hearing aids for unilateral 
hearing loss in teenagers. Otol Neurotol. 2008; 29:1120-2.  
 
COLBURN, HS. Computational models of binaural processing. In: HAWKINS, HL; 
McMULLEN, TA; POPPER, NA; FAY, RR (editores). Springer handbook of auditory 
research, V 6, Auditory computation. New York: Springer; 332–400. 1995. 
 
DESMET, J et al. Long-term subjective benefit with a bone conduction implant sound 
processor in 44 patients with single-sided deafness. Otology & Neurotology. 2014; 
35:1017-25. 
 
DORMAN, MF et al. Interaural level difference cues determine sound source 
localization by single-sided deaf patients fit with a cochlear implant. Audiol Neurotol. 
2015; 20:183–8. 
 
ERBELE, ID et al. An initial experience of cochlear implantation for patients with 
single-sided deafness after prior osseointegrated hearing device. Otology & 
Neurotology. 2014; 36:24-9. 
 
FIRSZT, JB et al. Auditory abilities after cochlear implantation in adults with unilateral 
deafness: a pilot study. Otol Neurotol. 2012; 33:1339–46. 
 
GIFFORD, RH et al. Localization and interaural time difference (ITD) thresholds for 
cochlear implant recipients with preserved acoustic hearing in the implanted ear. 
Hearing Research. 2014; 312:28-37. 



34 
 

 
GRANTHAM, DW et al. Horizontal plane localization in single-sided deaf adults fitted 
with a bone-anchored hearing aid (Baha). Ear & Hearing. 2012; 33:595–603. 
 
HANSEN, MR; GANTZ, BJ; DUNN, C. Outcomes following cochlear implantation for 
patients with single-sided deafness, including those with recalcitrant Ménière's 
disease. Otol Neurotol. 2013; 34:1681-7. 
 
HASSEPASS, F et al. Clinical outcome after cochlear implantation in patients with 
unilateral hearing loss due to labyrinthitis ossificans. Otology & Neurotology. 2013; 
34:1278-83. 
HOL, MKS et al. Bone-anchored hearing aids in patients with acquired and 
congenital unilateral inner ear deafness (Baha CROS): linical evaluation of 56 Cases. 
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2010;  119:447-54. 
 
JADAD, AR et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is 
blinding necessary? Control Clin Trials. 1996; 17:1-12. 
 
KAPPEL, V; MORENO, AC; BUSS, CH. Plasticidade do sistema auditivo: 
considerações teóricas. Braz J Otorhinolaryngol. 2011; 77:670-4. 
 
LIEU, JE. Speech-language and educational consequences of unilateral hearing loss 
in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130:524-30.    
 
LINSTROM, CJ; SILVERMAN, CA; YU GP. Efficacy of the bone-anchored hearing 
aid for single-sided deafness. Laryngoscope. 2009; 119:713-20. 
 
MACEDO, I et al. Prótese implantável de condução óssea (BAHA): relato de caso. 
@rquivos internacionais de otorrinolaringologia. 2011; 15:1-7. 
MCARDLE, RA et al. Are two ears not better than one? J Am Acad Audio. 2012; 
23:171-81. 
 
McKAY, S; GRAVEL, JS; THARPE, A. Amplification considerations for children with 
minimal or mild bilateral hearing loss and unilateral hearing loss. Trends Amplif. 
2008; 12:43-54.    
 
MENDES, RCCG et al. Cochlear implant in the treatment of incapacitating unilateral 
tinnitus: case report. International Tinnitus Journal. 2012; 17:200-4. 
 
MERTENS, G et al. Tinnitus in a single-sided deaf ear reduces speech reception in 
the nontinnitus ear. Otology & Neurotology. 2013; 34:662-6. 
 
MONDELLI, MFCG et al. Perda auditiva unilateral: adaptação CROS. Braz J 
Otorhinolaryngol. 2013; 79:523. 
 
MONINI, S et al. Bone conductive implants in single-sided deafness. Acta Oto-
Laryngologica. 2015; 135:381–8.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24232066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8721797


35 
 

NISHIHATA, R et al. Processamento temporal, localização e fechamento auditivo em 
portadores de perda auditiva unilateral. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiol. 2012; 17: 266-
73. 
 
PAI, U et al. Outcome of bone-anchored hearing aids for single-sided deafness: A 
prospective study. Acta Oto-Laryngologica, 2012; 132:751–5. 
 
PUPO, AC; BARZAGHI, L; BOÉCHAT, EM. Intervenção fonoaudiológica nas perdas 
auditivas unilaterais em crianças. In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. 
São Paulo: Santos, 2015.470-6. 
 
ROSA, M; RIBAS, A; MARQUES, JM. A relação entre o envelhecimento e a 
habilidade de escuta dicótica em indivíduos com mais de 50 anos. Revista Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia. 2009; 12:331-43. 
 
TÁVORA-VIEIRA, D et al. Cochlear implantation for unilateral deafness with and 
without tinnitus: a case series. Laryngoscope. 2013; 123:1251-5. 
 
TEFILI, D et al. Implantes cocleares: aspectos tecnológicos e papel socioeconômico. 
Braz. J. Biom. Eng. 2013; 29; 414-33. 
 
VERMEIRE, K; HEYNING, PV. Binaural hearing after cochlear implantation in 
subjects with unilateral sensorineural deafness and tinnitus. Audiol Neurotol 2009; 
14:163–71. 
 
VIEIRA, MR et al. Percepção de limitações de atividades comunicativas, resolução 
temporal e figura-fundo em perda auditiva unilateral. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 
2011; 16:445-53. 
 
WESARG, T et al. Comparison of speech discrimination in noise and directional 
hearing with 2 different sound processors of a bone-anchored hearing system in 
adults with unilateral severe or profound sensorineural hearing loss. Otology & 
Neurotology. 2013; 34:1064-70. 
 
YUEN, HW et al. Management of single-sided deafness with the bone-anchored 
hearing aid. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2009; 141:16-23. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3. TESTE DE RECONHECIMENTO DE FALA EM CAMPO LIVRE NA PRESENÇA 

DE RUÍDO (ESCUTA-SOM) EM INDIVÍDUOS ADULTOS NORMOUVINTES* 

 

RESUMO 

 

Introdução: Em situações ideais de escuta indivíduos com audição normal 

conseguem realizar e reconhecer a fala facilmente. Porém, na presença de ruído 

competitivo, é comum as pessoas sentirem dificuldades de compreensão, 

principalmente se tiverem uma perda auditiva. Objetivo: desenvolver, descrever, 

validar e estabelecer o padrão de normalidade do Teste ESCUTA-SOM, Teste de 

Reconhecimento de Fala em Campo Livre na Presença do Ruído, em indivíduos 

adultos normouvintes. Método: amostra foi composta por 100 sujeitos hígidos, com 

audição normal e maiores de 18 anos. Depois da audiometria tonal foi aplicado teste 

de reconhecimento da fala, com monossílabos, em campo livre, com material 

padronizado, em três situações de escuta: condição optimal de audição (sem ruído), 

com ruído em relação de 0dB e com ruído em relação de -10dB. Para tanto, montou-

se um ambiente de teste em campo livre calibrado onde a fala foi apresentada ao 

indivíduo sob teste em duas caixas acústicas localizadas a 45o e o ruído em uma 

terceira, localizada à 180o. Resultados: Todos os participantes tiveram resultados 

de reconhecimento de fala em campo livre entre 88% e 100% nas três situações de 

escuta. Conclusão: O Teste ESCUTA-SOM mostrou-se de fácil organização e 

aplicação. Os resultados obtidos na validação do teste sugerem que indivíduos com 

audição normal devem acertar entre 88 e 100% dos estímulos apresentados. O teste 

pode configurar-se um instrumento importante na mensuração da interferência do 

ruído sobre as habilidades de reconhecimento de fala. 

 

Palavras-chaves: Percepção Auditiva. Testes Auditivos. Ruído. Audição  

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

ALMEIDA, GLEIDE VIVIANI MACIEL; RIBAS, ANGELA; CALLEROS, JORGE. Free Field Word 
recognition test in the presence of noise in normal hearing adults. Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology (on-line), v. xx, p. 1-5, 2016. 
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3.1 INTRODUÇÃO  

 

 Para que a compreensão da fala aconteça de maneira satisfatória, 

algumas tarefas auditivas são necessárias como: atenção, análise, síntese, 

memória, dentre outras. Tais habilidades, quando associadas, promovem o 

reconhecimento auditivo, que significa extrair significado daquilo que se escuta. 

Desta forma, a compreensão da fala é uma atividade das mais complexas que 

depende diretamente da audição periférica, do processamento auditivo central e da 

cognição (ANDERSON et al., 2013). 

Em situações ideais de escuta, ou seja, fala clara do locutor e ambientes 

confortáveis acusticamente, indivíduos com audição normal conseguem realizar o 

reconhecimento auditivo facilmente. Porém, quando o ambiente está degradado, em 

função de ruído competitivo ou de reverberação (SANTOS, SELIGMAN e 

TOCHETTO, 2012) é comum as pessoas sentirem dificuldade de compreensão da 

fala, principalmente quando o locutor não possui fala clara ou não está visível, 

impedindo a leitura labial (KOZLOWSKI, 2015). 

 A logoaudiometria é a técnica onde a fala padronizada de uma língua é 

apresentada por um sistema calibrado para mensurar algum aspecto da 

sensibilidade auditiva (MENEGOTTO e COSTA, 2015).  

Em indivíduos com perda auditiva e usuários de próteses (convencionais 

ou implantáveis) esta dificuldade aumenta (PLACK, BARKER e PRENDERGAST, 

2014; OXENHAN e KREFT, 2014). 

Testes de percepção de fala na presença de ruído vem sendo 

desenvolvidos e utilizados no diagnóstico audiológico (ARIETA, COUTO e COSTA, 

2013), na verificação do processamento auditivo central, na seleção e avaliação de 

rendimento de próteses auditivas (MONDELLI e ALMEIDA, 2014), entre outros. A 

maioria dos testes disponíveis apresentam o sinal e a competição em fones supra-

aurais ou de inserção (ANDERSON et al.,2013), e uma minoria em campo livre 

(SBOMPATO et al., 2015). Alguns destes testes necessitam de aparato tecnológico, 

como dezenas de caixas acústicas, que possui alto custo, o que pode inviabilizar 

sua utilização na rotina fonoaudiológica.  

O HINT, que consiste 12 listas de 20 sentenças cada, totalizando 240 

sentenças representativas da fala cotidiana, curtas, fonemicamente balanceadas, de 

fácil compreensão e com o mesmo grau de dificuldade (BEVILACQUA et al., 2008), 
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é bastante utilizado nas pesquisas, no entanto, não se observa no uso do HINT em 

prática clínica audiológica no Brasil, por ser um teste demorado (MELO, 2015).  O 

teste Listas de Sentenças em Português (LSP) também utilizando frases como 

estímulo, que podem ser aplicadas em situações de silêncio e na presença de ruído 

competitivo (AURÉLIO et al., 2008).  

Para o teste Hochmair-Schultz-Moser e o teste frase Oldenburg são 

utilizadas 7 caixas acústicas, o que o torna inviável em aplicação clínica (HANSEN, 

GANTZ e DUNN, 2013). 

Em função disto, foi idealizado um laboratório de audiologia de baixo 

custo e fácil instalação, composto de uma cabine tratada acusticamente e um 

sistema de campo livre acoplado a três caixas acústicas, onde são apresentados 

simultaneamente o som da fala e o ruído competitivo, denominado teste ESCUTA-

SOM. 

O objetivo deste artigo é desenvolver, descrever, validar e estabelecer o 

padrão de normalidade do Teste ESCUTA-SOM, Teste de Reconhecimento de Fala 

em Campo Livre na Presença do Ruído, em indivíduos adultos normouvintes. 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo experimental, autocontrolado, com vistas a 

verificar a acurácia do Teste ESCUTA-SOM. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética do Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia sob protocolo 0051/14. 

Foram incluídos no estudo indivíduos com idade mínima de 18 anos até a 

data da realização dos testes, normouvintes e sem queixas auditivas. 

Foram selecionados, aleatoriamente, 103 indivíduos que concordaram em 

participar do estudo, porém três foram excluídos pois apresentaram perda auditiva 

na audiometria tonal. Os demais eram normouvintes, sendo 83 do gênero feminino e 

17 do masculino, com idade entre 19 anos e 64 anos. A média de idade foi de 34,1 

anos com um desvio padrão de 10,8.   

Todos receberam orientações sobre a pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2).  
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3.2.1 Equipamento 

 

Foi utilizada uma cabine, um audiômetro de dois canais, um equipamento 

de campo livre convencional (para saída de estímulo de fala) e uma terceira caixa 

acústica (para emissão de ruído).  

O equipamento auxiliar apelidado de "terceiro canal" para campo livre foi 

desenvolvido especificamente para controlar e amplificar uma terceira fonte sonora 

utilizada como "sinal competitivo" dentro da cabine.  

Este tem o circuito composto pelos seguintes blocos: pré amplificador de 

entrada, circuito de calibração com ajuste de ganho de 0 a 40dB, atenuador linear de 

saída com passos de 5 dB e alcance total de 0 a 100dB SPL, amplificador de 

potência digital classe T com 50watts, micro controlador marca MICROCHIP modelo 

PIC18F2550, um Display de 2 linhas por 20 caracteres e um teclado. 

O funcionamento do sistema permite a adequação da fonte sonora 

externa, que neste projeto foi um celular marca Samsung, com o aplicativo SG 

(sound generator), o aplicativo foi configurado para gerar ruído branco (de banda 

larga), este ruído foi selecionado por ser de banda larga e abranger os sons da fala 

(ALMEIDA, RUSSO e MOMENSOHN-SANTOS, 2001).  

O profissional pode calibrar o nível correto do sinal utilizado pelo "modo 

de calibração" do equipamento, visualizando no display o sinal e ajustando o "0dB" 

no VU. Uma vez ajustado, o sinal pode ser apresentado na intensidade selecionada 

do atenuador por meio de um dispositivo de estímulo que faz com que a 

apresentação desse ruído seja ligada ou desligada.   

O ambiente do teste foi composto por duas caixas acústicas localizadas a 

45º (direita e esquerda do avaliando) e o ruído em uma terceira, localizada à 180º de 

onde provem o ruído competitivo, conforme figura 2. 
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Figura 2 - Posicionamento das caixas acústicas dentro da cabine para avaliação em   
                campo livre 
1. Caixa acústica à 45º esquerda 
2. Caixa acústica à 45º direita 

3. Caixa acústica à 180º com ruído 
Fonte: A autora 

 

O campo livre convencional utilizado é da marca Oto Sonic, modelo CL30-

V, sem número de série, calibrado em 17 de outubro de 2014, com certificado de 

número 415-2013F, conforme ISO8253-3 e IEC645-2:1993, o os padrões utilizados 

para calibração foram: Medidor de Pressão Sonora Larson Davis, Mod. 824, nº série 

824A2867 (Certificado nº: 50.381/2014), Calibrador Sonoro Larson Davis, mod.CAL 

250, nº série 4128 (Certificado nº: 50.378/2014), Microfone Larson Davis, Mod. 2575, 

nº série 1698 (Certificado nº: 50.379/2014). 

O equipamento "terceiro canal" foi calibrado em 31 de julho de 2014, com 

certificado de número 425a-2014-F, conforme ISO8253-3 e IEC645-2:1993, o os 

padrões utilizados para calibração foram: Medidor de Nível Sonoro Bruel & Kjaer, 

Mod. 2250, nº série 3006245 (Certificado nº: CBR1400264/2014), Calibrador 

Acústico Bruel & Kjaer, mod. 4231, nº série 3007539 (Certificado nº: 

CBR1400268/2014) e Microfone Larson Davis, Mod. 2575, nº série 2119 (Certificado 

nº: 60.381/2014).  
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3.2.2 Coleta de dados 

 

Depois de preencherem uma ficha de identificação, todos os pesquisados 

realizaram audiometria tonal limiar para determinação dos limiares auditivos. 

Aqueles com audição dentro dos padrões de normalidade, ou seja, todos os limiares 

auditivos em 25dB ou melhores (CFFa, 2013), foram submetidos ao teste ESCUTA-

SOM, utilizando-se material gravado e padronizado (RIBAS, 2009). Foram 

orientados a repetir as palavras e a ignorarem o ruído de fundo. O teste foi aplicado 

em três situações: 

1º - listas de palavras monossílabas apresentadas sem ruído competitivo 

(controle) 

2º - listas de palavras monossílabas apresentadas em relação sinal/ruído 

de 0dB (estudo) 

3º - listas de palavras monossílabas apresentadas em relação sinal/ruído 

de  -10dB (estudo) 

As listas de palavras foram apresentadas em 40dBNS, ou seja, 40dB 

acima da média tritonal obtida previamente na audiometria tonal limiar. Na relação 

sinal/ruído de 0dB a fala e o ruído estavam na mesma intensidade e na relação 

sinal/ruído de -10dB, o ruído estava 10dB mais forte que a fala, sendo que a fala foi 

apresentada no sistema de campo livre convencional (caixas a 45o) e o ruído 

competitivo foi apresentado no "terceiro canal" (a 180 o). As caixas foram dispostas 

desta forma, devido a melhor percepção (MAZZOCHI e AITA, 2013) e organização 

prática da cabine. 

 

3.2.3 Análise de dados 

 

Os dados foram anotados em protocolo de registro próprio e analisados 

estatisticamente. Foi utilizado o teste T de Student ao nível de significância de 0,05.  

Foram analisadas e comparadas as seguintes variáveis: resultados do 

teste sem ruído (controle) com resultados do teste com ruído na relação de 0dB e -

10dB (estudo). 

Na sequência os sujeitos pesquisados foram divididos em dois grupos: G1 

- pessoas com menos de 40 anos de idade e G2 - pessoas com 40,1 anos ou mais e 
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os dados foram comparados entre si para verificar se os escores variam com o 

aumento da idade. 

 

3.3   RESULTADOS 

 

Para verificar se o fator idade interfere nos resultados do reconhecimento 

da fala, a amostra foi dividida em dois grupos, G1 formado por 72 indivíduos com 

menos de 40 anos, e o G2 formado por 28 indivíduos com mais de 40,1 anos. 

Todos os sujeitos da amostra obtiveram resultados de reconhecimento da 

fala em campo livre, nas três situações de escuta, entre 88% e 100% de acerto, 

conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas do Teste ESCUTA-SOM sem ruído e com ruído       
                 competitivo 

CONDIÇÕES  N MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO DESVIO PADRÃO 

Sem ruído  100 99,96 100,00 96,00 100,00 0,40 
Com ruído   0dB 100 98,28 100,00 92,00 100,00 2,22 
Com ruído  - 10dB 100 96,04 96,00 92,00 100,00 3,03 

Fonte: A autora 

 

A performance de percepção da fala obtida no Teste ESCUTA-SOM foi 

comparada entre os dois grupos, conforme tabela 4. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante. 

 

Tabela 4 -  Comparação entre as médias do G1 e G2 (N=100) 

VARIÁVEL 
G1 

MENOS DE 40 ANOS 
G2 

MAIS DE 40,1 ANOS 
p 

 
N Média 

Desvio 
padrão 

N Média 
Desvio 
padrão 

 

Fala s/ ruído 72 99,9 0,47 28 100,0 0,00 0,5356 
Fala c/ ruído 0dB 72 98,2 2,22 28 98,4 2,27 0,6787 
Fala c/ ruído -10dB 72 96,3 3,10 28 95,4 2,82 0,2106 

Análise estatística: teste T-Student  
Nível de significância: 0,05 
Fonte: A autora 

 

3.4   DISCUSSÃO 

 

A capacidade de compreensão da fala na presença de ruído competitivo é 

objeto de estudo da audiologia (FIORINI, PASSOS e SOUZA, 2014), pois trata-se de 
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um importante fenômeno que interfere sobremaneira na qualidade de vida das 

pessoas, principalmente de usuários de próteses auditivas, sejam convencionais ou 

implantáveis (GOMES e MAGALHÃES, 2007; IÓRIO e ZABONI, 2009). Associado a 

estas pesquisas, o uso de material padronizado (gravado) tem sido estimulado 

(DUQUE, GARCIA-MORENO e SORIA-URIOS, 2011; COSTA-GARISCO, 

FERNANDES e SOUSA, 2014) para se garantir a confiabilidade dos resultados, fato 

rigorosamente observado neste estudo.  

Ao analisar-se a média de acertos dos pesquisados (tabela 3) no Teste 

ESCUTA-SOM aqui proposto, verificou-se que não houve diferença significativa ao 

se considerar as três variáveis (condições de escuta), sendo que os escores obtidos 

foram praticamente idênticos, variando de 99,96% a 96,4%. Em indivíduos normo-

ouvintes espera-se entre 88% e 100% de acerto em provas de reconhecimento de 

fala em ambiente optimo de escuta (RUSSO e SANTOS, 2005; RIBAS, 2009; 

COSTA-GARISCO, FERNANDES e SOUSA, 2014).  

Quando os pesquisados foram separados em dois subgrupos (tabela 4) 

com a finalidade de verificar a interferência do fator idade sobre o teste, observou-se 

que as respostas também foram similares, não havendo diferença significativa entre 

elas. A literatura consultada (GOMES e MAGALHÃES, 2007; FIORINI, PASSOS e 

SOUZA, 2014; BORTNEM e SEARA, 2014; LAVIE et al., 2014) afirma que com a 

idade o processamento auditivo tende a ser dificultado em função de diversos 

fatores, porém isto não foi objeto de estudo desta pesquisa.  

Normalmente o ruído de largo espectro tende a dificultar a tarefa de 

discriminação auditiva, pois a fala é composta por sons de diferentes frequências 

que variam continuamente de intensidade (RUSSO et al., 2009) e estas 

características do som podem ser mascaradas pelo ruído, e se traduzir em 

confusões perceptivas importantes (LEMOS, ROTHE-NEVES e SANTOS, 2014). Em 

condições difíceis de ouvir pode-se gerar sobrecarga cognitiva, ocasionando 

prejuízos maiores para os interlocutores, e uma capacidade linguística maior deverá 

ser utilizada para melhorar a percepção da fala, está associada, ainda, ao aumento 

da carga de intensidade (ZEKVELD, KRAMER e FESTEN, 2011). 

A incidência do ruído, proposto pelo teste aqui descrito, aconteceu em um 

ângulo de 180º, sendo que pesquisa brasileira (COSTA e HENRIQUES, 2011) sobre 

limiares de reconhecimento da fala  em indivíduos normo-ouvintes na presença de 

ruído verificou que, em campo livre, os melhores limiares são obtidos com os 
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ângulos de incidência de 0º - 90º e 0º - 270º, seguidos pela condição de 0º - 180º e, 

por último, 0º - 0º. Vale ressaltar que em ambientes da vida diária o ruído e a fala 

incidem sobre as pessoas de diferentes ângulos, porém, um teste que reproduza 

estas condições não é viável na prática fonoaudiológica, pelo custo e tempo 

despedido. 

Vale ressaltar que estabelecer valores de referência obtidos em 

indivíduos audiologicamente normais para poder, então, dimensionar as dificuldades 

encontradas pelo indivíduo com queixa de distúrbio de audição é extremamente 

importante na clínica audiológica. Considerando-se os achados relatados nesta 

pesquisa, pode-se inferir como padrão de normalidade do Teste ESCUTA-SOM em 

indivíduos sem queixas auditivas, valores entre 88% e 100% e de acerto.  

O teste aqui proposto se configurou um procedimento de baixo custo, de 

fácil instalação e manuseio, e de resultados confiáveis e condizentes com a literatura 

consultada. Pode ser um instrumento valioso na investigação do processamento 

auditivo, na seleção e indicação de próteses auditivas, bem como na avaliação de 

desempenho de pacientes usuários de amplificação sonora e próteses implantáveis, 

e pesquisas utilizando e teste em diferentes populações devem ser realizadas. 

 

3.5   CONCLUSÃO 

 

O Teste de Reconhecimento de Fala em Campo Livre na Presença do 

Ruído (ESCUTA-SOM) mostrou-se de fácil organização e aplicação. Os resultados 

obtidos na validação do teste sugerem que indivíduos com audição normal devem 

acertar entre 88% e 100% dos estímulos apresentados, mesmo na presença do 

ruído. O teste pode configurar-se um instrumento importante na prática clínica na 

mensuração da interferência do ruído sobre as habilidades de reconhecimento de 

fala em diferentes populações e direcionar profissionais em melhores estratégias de 

reabilitação. 

 

3.6 REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA K, RUSSO ICP, MOMENSOHN-SANTOS T. A aplicação clínica do 
mascaramento em audiologia. 2ª ed. revisada e ampliada. SP: Lovise; 2001. 
 



45 
 

ANDERSON, S et al. A dynamic auditory-cognitive system supports speech-in-noise 
perception in older adults. Hear Res. 2013; 300:18-32.  
 
ARIETA, AM; COUTO, CM; COSTA, EA. Teste de percepção da fala HINT Brasil em 
grupos de sujeitos expostos e não expostos a ruído ocupacional. Rev CEFAC. 2013; 
15:786-95. 
 
AURÉLIO, NHS et al. Limiares de reconhecimento de sentenças no silêncio em 
campo livre versus limiares tonais em fone em indivíduos com perda auditiva 
coclear. Rev. CEFAC. 2008; 10:378-84. 
 
BEVILACQUA, MC et al. The Brazilian Portuguese Hearing in Noise Test. Int J 
Audiol. 2008; 47:364-5. 
 
BORTNEM, LEM; SEARA, IC. Diferenças de parâmetros acústicos e perceptuais de 
voz entre sujeitos idosos e jovens com intensidade normal e alta. Revista Acta 
Otorrinolaringol Esp. 2014; 49:95-105. 
 
CFFa. Manual de Procedimentos em Audiologia. Brasília: Conselho Federal de 
Fonoaudiologia, 2013. 
 
COSTA, MJ; HENRIQUES, MO. Limiares de reconhecimento de sentenças em 
indivíduos normo-ouvintes na presença de ruído incidente de diferentes ângulos. 
Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2011; 16:54-8. 
 
COSTA-GARISCO, LP; FERNANDES, DGD; SOUSA, PC. Estudos do 
reconhecimento da fala nas perdas auditivas neurossensoriais descendentes. Rev 
CEFAC. 2014; 16:792-97. 
 
DUQUE, P; GARCIA-MORENO, JM; SORIA-URIOS, G. Música y cerebro: 
evidencias cerebrales del entrenamiento musical. Rev Neurol. 2011; 53:739-46. 
 
FIORINI, AC; PASSOS, OS; SOUZA, LAP. A importância do sistema auditivo e 
cognitivo na percepção da fala no ruído em idosos. Distúrbios Comun. 2014; 26:840-
42. 
 
GOMES, MVSG; MAGALHÃES, ATM. Índice de reconhecimento da fala na 
presbiacusia. Int Arch Otorhinolaryngol. 2007; 11:169-74. 
 
HANSEN, MR; GANTZ, BJ; DUNN, C. Outcomes following cochlear implantation for 
patients with single-sided deafness, including those with recalcitrant Ménière's 
disease. Otol Neurotol. 2013; 34:1681-7. 
 
IÓRIO, MCM; ZABONI, ZC. Reconhecimento de fala no nível de máximo conforto em 
pacientes adultos com perda auditiva neurossensorial. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 
2009; 1:112-154. 
 
KOZLOWSKI, L. Integração multissensorial e plasticidade de modalidade cruzada na 
percepção da fala. In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. São Paulo: 
Santos, 2015. 516-22. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24232066


46 
 

 
LAVIE, L et al. How difficult is difficult? Speech perception in noise in the elderly 
hearing impaired. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2014; 25:313-6. 
 
LEMOS, SMA; ROTHE-NEVES, R; SANTOS, LM. Confusões perceptivas entre 
consoantes do português brasileiro em função do ruído. Audiol Commun. 2014; 
19:145-52. 
MAZZOCHI, MT; AITA, ADC. Direcionalidade e reconhecimento da fala no ruído: 
estudo de quatro casos. Rev. CEFAC. 2013; 15:689-96. 
 
MELO, RC. HINT: um estudo sobre os critérios de julgamento no Brasil. 96p. 
Dissertação (Programa de Pós Graduação em Saúde da Comunicação Humana do 
Centro de Ciências da Saúde). UFPE, Recife, 2015.  
 
MENEGOTTO, IH; COSTA, MJ. Avaliação da percepção da fala na avaliação 
audiológica convencional. In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. São 
Paulo: Santos, 2015. 67-75. 
 
MONDELLI, MFCG; ALMEIDA, CCC. Percepção de fala: desempenho de indivíduos 
usuários de aparelho de amplificação sonora individual com microfone direcional. 
Audiol Commun Res. 2014; 19:124-9.  
 
OXENHAM, AJ; KREFT, HA. Speech perception in tones and noise via cochlear 
implants reveals influence of spectral resolution on temporal processing. Trends 
Hear. 2014; 18:1-18. 
 
PLACK, CJ; BARKER, D; PRENDERGAST, G. Perceptual consequences of "hidden" 
hearing loss. Trends Hear. 2014; 18:1-11. 
 
RIBAS, A. Logoaudiometria: utilizando material padronizado e gravado na avaliação 
da percepção auditiva da fala. Curitiba: UTP, 2009. 
 
RUSSO, ICP et al. Encaminhamentos sobre a classificação do grau de perda 
auditiva em nossa realidade. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009; 14:287-8. 
 
RUSSO, ICP; SANTOS, MTM. A prática da audiologia clínica. São Paulo: Cortez. 
2005. 
 
SANTOS, JF; SELIGMAN, L; TOCHETTO, TM. Conforto acústico na percepção de 
escolares alfabetizados. Rev Soc Bras fonoaudiol. 2012; 17:254-9.  
 
SBOMPATO, AF et al. Hearing in Noise Test Brasil: padronização em campo livre − 
adultos com audição normal. Braz J Otorhinolaryngol. 2015; 81:384-8. 
 
ZEKVELD, AA; KRAMER, SE; FESTEN, JM. Cognitive load during speech 
perception in noise: the influence of age, hearing loss, and cognition on the pupil 
response. Ear Hear. 2011; 32:498-510. 

 



47 
 

4. TESTE DE LOCALIZAÇÃO DA FONTE SONORA NA PRESENÇA DE RUÍDO 

(LOCALIZA-SOM) EM INDIVÍDUOS ADULTOS SEM ALTERAÇÃO AUDITIVA* 

 

RESUMO 

 

Introdução: Em ambientes sonoros desfavoráveis, onde o ruído competitivo é 

intenso, mesmo pessoas com audição normal podem apresentar dificuldades para 

localizar a fonte sonora. Objetivo: desenvolver, descrever, validar e estabelecer o 

padrão de normalidade do Teste LOCALIZA-SOM em sujeitos normouvintes. 

Método: a amostra foi composta por 100 sujeitos hígidos, com audição normal, 

maiores de 18 anos, que concordaram em participar do estudo. Após a audiometria 

tonal foi aplicado o teste de localização da fonte sonora. Para tanto, foi montado um 

ambiente de teste em campo livre calibrado onde 30 tons puros aleatórios foram 

apresentados em duas caixas acústicas localizadas a 45º (direita e esquerda do 

avaliando) e o ruído em uma terceira, localizada à 180º. O ruído foi apresentado em 

três situações de escuta: condição optima de audição (sem ruído), com ruído em 

relação de 0dB e com ruído em relação de -10dB. O avaliando deveria apontar de 

que lado estava percebendo o tom o puro, mesmo na presença do ruído. 

Resultados: os 100 participantes realizaram o teste num tempo médio de 99 seg. A 

média de acertos foi de 21, a mediana de 23 e o desvio padrão de 3,05. Conclusão: 

o Teste de LOCALIZA-SOM mostrou-se de fácil organização e aplicação. Os 

resultados obtidos na validação do teste sugerem que indivíduos com audição 

normal devem localizar no mínimo 70% dos estímulos apresentados. O teste pode 

configurar-se um instrumento importante na mensuração da interferência do ruído 

sobre a habilidade de localização sonora. 

 
Palavras chave: Audição. Audiologia. Ruído. Localização da Fonte Sonora. 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________  

*Artigo encaminhado para a Revista Arquivos de Otorrinolaringologia em março de 2017. 
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4.1   INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de localizar a fonte sonora está presente nos seres 

humanos normo-ouvintes já ao nascimento. Trata-se de uma habilidade primitiva 

que é desencadeada em nível de tronco encefálico baixo (BHATNAGAR, 2004) e 

está diretamente relacionada a capacidade de obter informação binaural e 

tridimensional do som (KERBER e SEEBER, 2012). 

Saber a direção de onde vem o som é importante para que o indivíduo se 

oriente no espaço, previna-se dos perigos (como do trânsito, por exemplo) e volte 

sua atenção para os sons importantes do cotidiano. 

O cérebro compara as informações recebidas pelas orelhas, como a 

diferença do tempo de chegada e da intensidade do som nas orelhas, esses dois 

índices permitem determinar a localização sonora e a transferência direcional 

(PUPO, BARZAGHI e BOÉCHAT, 2015).  

Mesmo indivíduos com audição normal tendem a ter dificuldades para 

localizar a fonte sonora em condições ambientais não adequadas (ambientes 

ruidosos, por exemplo), sendo que essa situação se agrava quando a pessoa 

apresenta algum tipo de perda auditiva (PAIVA, MACIEL e CINTRA, 2011; 

MAZZOCHI e AITA, 2013).  

Em pessoas com perda auditiva unilateral ou perdas auditivas 

assimétricas, a localização da fonte sonora torna-se um problema (MONINI et al., 

2015; DORMAN et al., 2015), e há casos onde as dificuldades com a escuta em 

diversas situações no cotidiano geram alterações psicológicas que podem parecer 

desproporcionais ao nível de audição acústica residual (McLEOD, UPFOLD e 

TAYLOR, 2008; REEDER, CADIEUX e FIRSZT, 2015).  

Nestes casos, o uso de uma prótese auditiva tem sido recurso muito 

utilizado, porém sua adaptação não resulta, sempre, em melhora específica da 

habilidade (CABRAL JR et al., 2016). Como exemplo pode-se citar estudos com 

implante coclear em perdas auditivas unilaterais (GIFFORD et al., 2014), a utilização 

de próteses ancoradas no osso em perdas unilaterais (DESMET et al., 2014), 

sistema cross de prótese auditiva (MONDELLI et al., 2013), ou mesmo próteses 

convencionais adaptadas em perdas auditivas severas assimétricas (RUIVO et al., 

2010). Em todos os casos, avaliar a habilidade de localização da fonte pode ser um 
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bom recurso para regulagem do dispositivo (WESARG et al., 2013) e verificação dos 

benefícios da protetização, principalmente se houver ruído competitivo.  

Desta forma, avaliar a capacidade de localização sonora tem sido uma 

demanda constante na Fonoaudiologia, e testes foram desenvolvidos com este 

objetivo. Pode-se citar o Analisador de Percepção Sonora Espacial (MENEZES, 

2002), e o Teste de Localização Sonora (VOSS, TABRY e ZATORRE, 2015), ambos 

envolvendo laboratórios com vários alto-falantes para avaliação multidirecional do 

som. Apesar de eficazes nos seus objetivos, muitos testes tornam-se inviáveis de 

serem reproduzidos em ambientes clínicos, como consultórios médicos ou 

fonoaudiológicos, por exigirem a necessidade de muitos equipamentos, o que 

encarece o procedimento.  

Tendo por base estes pressupostos, e com a finalidade de avaliar os 

benefícios de próteses auditivas sobre a habilidade de localização, foi desenvolvido 

o Teste LOCALIZA-SOM, Teste de Localização da Fonte Sonora na Presença de 

Ruído. Trata-se de um teste acessível e de fácil aplicação, que depois de validado 

em um estudo piloto, foi testado em indivíduos normo-ouvintes. O objetivo deste 

estudo, portanto, é desenvolver, descrever, validar e estabelecer o padrão de 

normalidade do Teste LOCALIZA-SOM em sujeitos normouvintes. 

 

4.2   MATERIAS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo clínico de caráter experimental, autocontrolado, 

para averiguar a acurácia do Teste LOCALIZA-SOM.  O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética do Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia sob o número 

0051/14 e a coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro e abril de 2015. 

Participaram da pesquisa 103 sujeitos, sendo que três foram excluídos do 

estudo, por apresentaram perda auditiva na audiometria tonal. 100 pessoas com 

audição normal, considerando-se os critérios propostos pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia (CFFa, 2013), compuseram a amostra, destas, 17 eram homens e 

83 eram mulheres. A idade variou de 19 a 64 anos. A média de idade foi de 34,1 

anos com desvio padrão 10,8 anos.  

Os participantes foram selecionados aleatoriamente em sala de espera de 

um ambulatório médico, que após receberem orientações sobre o estudo, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2).  
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Para a execução desta pesquisa utilizou-se uma cabine, um audiômetro 

de dois canais, um equipamento de campo livre de três saídas especialmente 

desenvolvido para este projeto, com fonte de ruído acoplada ao audiômetro e um 

teste de localização de tons puros que são apresentados, aleatoriamente, nas caixas 

acústicas laterais, ora à esquerda, ora à direita do indivíduo sob teste. Todos os 

equipamentos estavam calibrados de acordo com as normas do Conselho Federal 

de Fonoaudiologia (CFFa, 2010).  

 

4.2.1 Ambiente de teste 

 

O ambiente do teste foi composto por uma cabine audiométrica contendo 

duas caixas acústicas localizadas a 45º (direita e esquerda do avaliando), utilizadas 

de rotina na clínica fonoaudiológica para avaliação em campo livre, e uma terceira 

caixa, ou "terceiro canal", instalada à 180º. As caixas foram distribuídas para que 

ocorresse uma melhor percepção (MAZZOCHI e AITA, 2013) e organização prática 

da cabine, conforme figura 3.  

 

Figura 3 - Posicionamento das caixas acústicas dentro da cabine para avaliação em  
                campo livre 

1. Caixa acústica à 45º esquerda 
2. Caixa acústica à 45º direita 
3. Caixa acústica à 180º com ruído 
Fonte: A autora 

 

O campo livre convencional utilizado é da marca Oto Sonic, modelo CL30-

V, sem número de série, calibrado em 17 de outubro de 2014, com certificado de 



51 
 

número 415-2013F, conforme ISO8253-3 e IEC645-2:1993, o os padrões utilizados 

para calibração foram: Medidor de Pressão Sonora Larson Davis, Mod. 824, nº série 

824A2867 (Certificado nº: 50.381/2014), Calibrador Sonoro Larson Davis, mod.CAL 

250, nº série 4128 (Certificado nº: 50.378/2014), Microfone Larson Davis, Mod. 2575, 

nº série 1698 (Certificado nº: 50.379/2014).  

O "terceiro canal" para campo livre, foi desenvolvido para controlar e 

amplificar uma terceira fonte sonora utilizada como "sinal competitivo" dentro da 

cabine. Este tem o circuito composto pelos seguintes blocos: pré-amplificador de 

entrada, circuito de calibração com ajuste de ganho de 0 a 40dB, atenuador linear de 

saída com passos de 5 dB e alcance total de 0 a 100dB SPL, amplificador de 

potência digital classe T com 50watts, micro controlador marca MICROCHIP modelo 

PIC18F2550, um Display de 2 linhas por 20 caracteres e um teclado. O equipamento 

"terceiro canal" foi calibrado em 31 de julho de 2014, com certificado de número 

425a-2014-F, conforme ISO8253-3 e IEC645-2:1993, o os padrões utilizados para 

calibração foram: Medidor de Nível Sonoro Bruel & Kjaer, Mod. 2250, nº série 

3006245 (Certificado nº: CBR1400264/2014), Calibrador Acústico Bruel & Kjaer, 

mod. 4231, nº série 3007539 (Certificado nº: CBR1400268/2014) e Microfone Larson 

Davis, Mod. 2575, nº série 2119 (Certificado nº: 60.381/2014).  

O funcionamento do sistema permite a adequação da fonte sonora 

externa, que neste projeto foi um celular da marca Samsung, com o aplicativo SG 

(sound generator), o aplicativo foi configurado para gerar ruído branco (de banda 

larga). O profissional pode calibrar o nível correto do sinal utilizado pelo "modo de 

calibração" do equipamento, visualizando no display o sinal e ajustando o "0dB" no 

VU. Uma vez ajustado, o sinal pode ser apresentado na intensidade selecionada do 

atenuador por meio do botão de estímulo que faz com que a apresentação desse 

ruído seja ligada ou desligada.   

 

4.2.2 Teste 

 

O teste LOCALIZA-SOM é composto por 30 estímulos (tons puros) que 

foram apresentados em campo livre. 

A síntese e a gravação dos sons de teste foi realizada utilizando o 

software de edição de áudio da Sony, Sound Forge 11.  Foram gerados tons de 

1000Hz ao nível de 0dB em arquivos no formato ".WAV", sem compressão, para 
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garantir a fidelidade, evitar distorções e cruzamento de informações de um canal 

para outro.  

Os tons utilizados possuem duração de apresentação de 1 segundo, 

respeitam os tempos de subida e descida utilizados comumente na apresentação de 

estímulos dos Audiômetros (100ms, conforme IEC 60645-1) e os intervalos de 

silêncio entre os tons possuem dois segundos de duração.  

Foram criados quatro arquivos de testes diferentes, sendo um para treino 

e os demais destinados à avaliação, onde a sequência de estímulos contém dez 

apresentações dos tons, que são apresentados à direita ou esquerda do 

examinando.   Em conjunto com as sequências de tons foram geradas guias de 

acompanhamento, para que o examinador possa saber a sequência e lados de 

apresentação e validar as respostas. 

 

4.2.3 Coleta de dados 

 

Todos os sujeitos da pesquisa preencheram uma ficha de identificação e 

foram submetidos à otoscopia e audiometria tonal limiar para determinação dos 

limiares auditivos. Depois da audiometria, aqueles com audição dentro dos padrões 

de normalidade submeteram-se ao Teste LOCALIZA-SOM. 

O indivíduo sob teste, sentado no centro da cabine, sem fones, escutou 

30 estímulos (tons puros) que advinham, aleatoriamente, das caixas acústicas 

localizadas a 45o do avaliando. O indivíduo foi orientado a prestar atenção ao “apito” 

e apontar o lado de onde vinha o som, ou seja, direita ou esquerda. Deveria ignorar 

o ruído de fundo. Em seguida, foi realizado o treinamento com uma sequência de 

dez estímulos. 

O teste foi aplicado em três situações: a) 10 estímulos de tom puro, 

alternados entre caixa direita e esquerda, apresentados sem ruído competitivo 

(controle); b) 10 estímulos de tom puro, alternados entre caixa direita e esquerda, 

apresentados em relação sinal/ruído de 0dB (estudo); c) 10 estímulos de tom puro, 

alternados entre caixa direita e esquerda, apresentados em relação sinal/ruído de -

10dB (estudo).  

O tom puro foi apresentado em 40dBNS, ou seja, 40dB acima da média 

tritonal obtida na audiometria tonal limiar. Na relação sinal/ruído de 0dB o apito e o 

ruído estavam na mesma intensidade e na relação sinal/ruído de -10dB, o ruído 
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estava 10dB mais forte que o estímulo (tom puro), sendo que o estimulo foi 

apresentado no sistema de campo livre convencional (caixas a 45o) e o ruído 

competitivo foi apresentado no "terceiro canal" (a 180 o).  

 

4.2.4 Análise de dados 

 

Os dados foram anotados em protocolo de registro próprio (quadro 4) e 

analisados estatisticamente. Para fins de comparação foi utilizado o teste t de 

Student ao nível de significância de 0,05.  

 

Quadro 4 - Ficha para anotação das respostas no teste LOCALIZA-SOM 

Média 
Tritonal 

 Tom puro de 1000Hz 

______ dB  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ausência de ruído 
D D E D E E E D D E 

Presença 
de ruído 

Relação 

0dB 
E D D E D D E E E D 

Relação 

-10dB 
E D E E D D E D E D 

Legenda: D = som sai na caixa da direita em relação ao indivíduo sob teste        
E = som sai na caixa da direita em relação ao indivíduo sob teste 
Fonte: A autora 

 

Foram analisadas e comparadas as seguintes variáveis: resultados do 

teste sem ruído (controle) com resultados do teste com ruído na relação de 0dB e     

-10dB (estudo); resultados do teste considerando-se interferência do fator idade, 

onde G1 foi formado por pesquisados com menos de 40 anos de idade e G2 por 

pessoas com 40,1 anos ou mais; resultados do teste considerando-se o gênero 

feminino e masculino.  

 

4.3    RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 17 homens e 83 mulheres, todos com audição 

normal, considerando-se os critérios propostos pelo Conselho Federal de 
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Fonoaudiologia (CFFa, 2013). Todos os participantes compreenderam a tarefa 

solicitada com facilidade, sendo que o tempo médio de duração do teste, 

considerando-se a aplicação das três etapas propostas foi de 99 segundos.  

A utilização de estímulos sonoros em 40dBNS garantiu que todos os 

sujeitos estariam escutando ambos os sons, tanto os estímulos quanto o ruído de 

fundo. 

Os resultados descritivos considerando a localização da fonte sonora com 

e sem presença do ruído estão descritos na tabela 5, onde é possível verificar que a 

presença do ruído não foi causadora de redução de performance.  

 

Tabela 5 - Dados descritivos gerais obtidos no teste LOCALIZA-SOM  (N=100)  

CONDIÇÃO DE 
ESCUTA 

NÚMERO 
MÍNIMO 

DE 
ACERTOS  

NÚMERO 
MÁXIMO 

DE 
ACERTOS 

MÉDIA  
DE 

ACERTOS 
MEDIANA 

DESVIO 
PADRÃO 

Sem ruído 
competitivo 

1 10 7,24 9 3,04 

Competição na 
relação 0dB 

1 10 7,08 7,5 3,05 

Competição na 
relação -10dB 

0 10 7,03 8 3,08 

Fonte: A autora 

 

Os resultados do teste considerando-se interferência do fator idade estão 

descritos na tabela 6 e os resultados do teste considerando-se o gênero feminino e 

masculino estão apresentados na tabela 7.  

Através do teste t de Student para a diferença de médias, ao nível de 

significância de 0,05 (5%), verifica-se que não existe diferença significativa (p>0,05) 

entre os resultados obtidos com os dois grupos em relação às variáveis idade e 

sexo. 
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Tabela 6 - Resultados do teste LOCALIZA-SOM considerando a idade  (N=100) 

VARIÁVEL MENOS DE 40 ANOS MAIS DE 40,1 ANOS p 

N 
Média 

de 
acertos 

Desvio 
padrão 

N Média 
Desvio 
padrão 

Sem ruído 
competitivo 

72 7,19 3,05 28 7,29 3,02 0,4415 

Relação de  
0 dB 

72 7,02 3,06 28 7,09 3,07 0,4592 

Relação de  
-10dB 

72 6,99 3,10 28 7,05 3,09 0,4654 

Análise estatística: teste t de Student  
Nível de significância: 0,05 
Fonte: A autora 

 

Tabela 7 - Resultados do teste LOCALIZA-SOM  de acordo com o gênero (N=100)  

VARIÁVEL FEMININO MASCULINO p 

N 
Média 

De 
acertos 

Desvio 
padrão 

N Média 
Desvio 
padrão 

Sem ruído 
competitivo 

83 7,22 3,04 17 7,27 3,01 0,4754 

Relação de  
0 dB 

83 7,05 3,06 17 7,08 3,06 0,4853 

Relação de  
-10dB 

83 7,00 3,08 17 7,04 3,07 0,4806 

Análise estatística: teste t de Student  
Nível de significância: 0,05 
Fonte: A autora 

 

4.4    DISCUSSÃO 

 

Atualmente a habilidade de localização da fonte sonora conecta o 

indivíduo ao meio em que vive (MENEZES PL et al., 2014) e permite a percepção 

tridimensional dos sons, o que facilita a inteligibilidade da fala. Por isso é objeto de 

estudo da audiologia, haja vista que pessoas com diferentes perdas auditivas, 

incluindo a perda unilateral, queixam-se de dificuldades de compreensão, 

principalmente em ambientes ruidosos (FIORINI, PASSOS e SOUZA, 2014).  

Avaliar esta habilidade tem se mostrado um desafio para fonoaudiólogos. 

Os testes desenvolvidos na academia (MENEZES, 2002; VOSS, TABRY e 

ZATORRE, 2015) são, muitas vezes, inviáveis, pois demandam um laboratório 

sofisticado, formado por diversas caixas acústicas instaladas em um campo livre, o 

que encarece o procedimento.  
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Em ambientes da vida diária o ruído pode incidir sobre as pessoas de 

diferentes ângulos, porém, um teste que reproduza estas condições não é viável na 

prática fonoaudiológica, pelo custo e tempo despendido. Desta forma a incidência do 

ruído, proposto pelo teste aqui descrito, aconteceu em um ângulo de 180º. 

O teste aqui proposto mostrou-se de baixo custo, fácil instalação e 

aplicação, além de se utilizar de material padronizado (gravado), o que garantiu a 

confiabilidade dos resultados (DUQUE, GARCIA-MORENO e SORIA-URIOS, 2011; 

COSTA-GARISCO, FERNANDES e SOUSA, 2014).   

Ao analisar-se a média de acertos dos pesquisados (tabela 5) no Teste 

LOCALIZA-SOM, verificou-se que não houve diferença significativa ao se considerar 

as condições de escuta sem ruído e com ruído competitivo, sendo que os escores 

obtidos foram praticamente idênticos, variando de 7,24 e 7,03. Desta forma, em 

indivíduos normouvintes espera-se que ele localize corretamente 70% dos estímulos 

apresentados. 

A habilidade de localização da fonte sonora desenvolve-se naturalmente 

em pessoas com audição bilateral simétrica a partir da comparação entre os tempos 

de chegada do estímulo nas vias auditivas dentro do tronco encefálico (GROTHE, 

PECKA e MCALPINE, 2010). 

Apesar das evidências de que a degeneração coclear e as alterações 

estruturais no nervo auditivo e nas vias centrais no tronco encefálico, estão 

associadas ao processo do envelhecimento (PINHEIRO e PEREIRA, 2004), quando 

a varável idade foi testada não encontrou-se diferença significativa entre os 

subgrupos.  

O mesmo pode ser afirmado quando a variável gênero foi testada. 

Estudos apontam que homens possuem melhores habilidades de localização que 

mulheres (ZAIDAN et al., 2008; SILVA et al., 2014), porém neste estudo a diferença 

não foi significativa.  

Pode-se inferir, portanto, que o padrão de normalidade do Teste 

LOCALIZA-SOM é 70% de acerto, para homes e mulheres normouvintes, 

independente da idade. 

O teste aqui descrito pode se configurar um instrumento valioso na 

investigação do processamento auditivo, na seleção e indicação de próteses 

auditivas, bem como na avaliação de desempenho de pacientes usuários de 

amplificação sonora e próteses implantáveis. Atualmente este tipo de investigação 
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baseia-se na percepção subjetiva que o indivíduo possui, levando em conta 

questionários de verificação de desempenho (HÄRKÖNEN et al., 2015).  

 

4.5    CONCLUSÃO 

 

O Teste LOCALIZA-SOM revelou-se prático na organização e execução. 

Os resultados obtidos na validação do teste sugerem que indivíduos com audição 

normal devem localizar 70% dos estímulos apresentados. O ruído de fundo, a idade 

e o gênero não interferem neste resultado. Este teste pode ser um instrumento 

importante na prática clínica na apreciação na interferência do ruído sobre a 

habilidade de localização sonora. 
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5 APLICABILIDADE DOS TESTES LOCALIZA-SOM E ESCUTA-SOM PARA 

AVALIAR OS BENEFÍCIOS DE PRÓTESES AUDITIVAS IMPLANTÁVEIS EM 

PERDA AUDITIVA UNILATERAL 

 

RESUMO 

 

Introdução: A perda auditiva unilateral gera prejuízos para as habilidades auditivas, 

especialmente para as habilidades de localização da fonte sonora e de 

reconhecimento de fala em ambientes com ruídos competitivos. Mesmo quando 

reabilitados auditivamente, com a adaptação de próteses auditivas, indivíduos com 

este tipo de perda queixam-se destas dificuldades. Objetivo: Investigar a habilidade 

de localização da fonte sonora e reconhecimento de fala na presença de ruído em 

sujeitos com perda auditiva unilateral usuários de próteses auditivas implantáveis 

(implante coclear ou próteses ancoradas no osso) usando os testes ESCUTA-SOM 

e LOCALIZA-SOM. Método: Três usuários de implante coclear (Grupo IC) e três 

usuários de prótese ancorada no osso (Grupo PAAO) foram submetidos aos testes 

ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM e ao questionário Speech, Spatial and Qualities of 

Hearing Scale (SSQ). Os resultados dos testes auditivos foram comparados ao 

padrão de normalidade dos mesmos; os resultados do SSQ foram analisados a 

partir das variáveis: audição para a fala, audição espacial, qualidades da audição e 

audição geral; os resultados dos dois grupos foram comparados entre si. 

Resultados: Na ausência de ruído todos os pesquisados tiveram boa performance 

auditiva, porém, na medida em que o ruído aumenta a performance de 

reconhecimento da fala piora. Os sujeitos do GIC tiveram melhor performance no 

teste de localização. Houve diferença significativa entre os resultados dos escores 

do SSQ para o GIC e GPAAO, em todos os domínios e também no geral, sendo 

melhores as respostas para o GIC. Conclusão: As próteses auditivas implantáveis 

foram eficientes ao reabilitarem a audição de indivíduos com perda auditiva 

unilateral. Os resultados com as habilidades de reconhecimento da fala na presença 

do ruído e de localização da fonte sonora na presença do ruído foram mais 

evidentes em usuários de implante coclear. Os testes foram sensíveis para avaliar 

as habilidades de reconhecimento de fala e localização sonora em usuários de 

prótese implantável unilateral 
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Palavras-chave: Surdez unilateral. Implante coclear. Prótese auditiva ancorada no 

osso.  Localização sonora. Reconhecimento de fala. 
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5.1    INTRODUÇÃO 

 

        Devido aos avanços da tecnologia dos aparelhos auditivos e das 

estratégias de processamento da fala, indivíduos com deficiência auditiva severa a 

profunda puderam ouvir sons e reconhecer fala em diferentes graus. Porém, a 

variabilidade nos resultados audiológicos entre pacientes com perda auditiva é 

grande, bem como suas necessidades específicas. Por isso, a indicação para o IC 

tem se estendido (BITTENCOURT et al., 2012).         

Recentemente as próteses auditivas implantáveis passaram a ser 

utilizadas na reabilitação de perdas auditivas unilaterais e estudos são 

desenvolvidos no intuito de descrever resultados de forma objetiva, já que está 

comprovado que a audição binaural gera a somação binaural, efeito que favorece o 

desenvolvimento do processamento auditivo, a localização sonora e o 

reconhecimento dos sons em ambientes ruidosos (PUPO, BARZAGHI e BOÈCHAT, 

2015; ROHLFS et al., 2017). 

Entre as várias alternativas de tratamentos, opta-se pela prótese 

implantável quando outros tratamentos não tiveram sucesso ou quando 

comorbidades, como o zumbido, deterioram a qualidade de vida do indivíduo 

(PEDRIALI et al., 2011).  

O implante coclear é implantado na cóclea ruim e vai estimular 

diretamente as células ganglionares e o nervo coclear deste lado, gerando sensação 

auditiva bilateral, inclusive com estimulação direta das vias auditivas centrais 

(TOKITA, DUNN e HANSEN, 2014), melhorando a localização do som, 

compreensão de fala e zumbido para a maioria dos sujeitos. Trata-se de um 

procedimento eletivo, de alto custo, não disponibilizado pelo SUS para perdas 

auditivas unilaterais (BRASIL, 2014). 

Já a prótese auditiva ancorada no osso (PAAO) é considerada uma ótima 

opção para reabilitação de perdas auditivas unilaterais. O dispositivo é implantado 

sobre a mastoide da orelha ruim e vai estimular, por via óssea, a cóclea do lado bom 

(PEDRIALI et al., 2011). Há relatos de melhora das habilidades auditivas de 

reconhecimento, principalmente em ambientes ruidosos. Trata-se de um 

procedimento mais barato que o IC, porém também não há previsão de custeio pelo 

SUS para perdas auditivas unilaterais (BRASIL, 2014). 



63 
 

Como citado anteriormente, a estratégia de reabilitação e os estudos 

sobre o tema são recentes, e os testes existentes para avaliar estas habilidades são 

exíguos e muito dispendiosos, o que dificulta a atuação de médicos e 

fonoaudiólogos na rotina clínica. 

Tendo em vista a descrição dos testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM, 

desenvolvidos para verificar benefícios com este tipo de protetização (ALMEIDA e 

RIBAS, 2015; ALMEIDA, RIBAS e CALLEROS, 2016; ALMEIDA, 2017), o presente 

estudo tem como objetivo: investigar a habilidade de localização da fonte sonora e 

reconhecimento de fala na presença de ruído em sujeitos com perda auditiva 

unilateral usuários de próteses auditivas implantáveis (implante coclear ou próteses 

ancoradas no osso) usando os testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM. 

 

5.2    MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o 

n° 0051/14.  

A amostra foi intencional e os participantes eram oriundos de clínica 

privada na cidade de Curitiba.  Para a participação na pesquisa foram elencados os 

seguintes critérios de inclusão: ser maior de 18 anos, possuir perda auditiva 

unilateral severa ou profunda. Foram excluídos indivíduos com comorbidades que 

interferissem na compreensão dos protocolos aplicados. 

Participaram da pesquisa seis indivíduos e a tabela 8 caracteriza a 

amostra: 

 

Tabela 8 – Caracterização da amostra  (N=6) 

SUJEITO GÊNERO IDADE 

TEMPO DE 
USO DA 

PRÓTESE 
IMPLANTÁVEL 
(EM MESES) 

PRÓTESE 

 
 

ORELHA 

1 M 62 12 IC E 
2 M 37 24 IC D 
3 M 52 52 IC D 
4 F 47 5 PAAO D 
5 F 54 3 PAAO D 
6 F 47 23 PAAO E 

Legenda: Gênero: masculino (M) e feminino (F) e Orelha: esquerda (E) e direita (D) 
Fonte: a autora 
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Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, após serem orientados sobre o estudo. Os sujeitos foram divididos em 

dois grupos: GIC – usuários de implante coclear e GPAAO – usuários de implante 

ósseo. 

Após preencheram a ficha de identificação eles foram submetidos a:  

 

a) Teste ESCUTA-SOM (ALMEIDA, RIBAS e CALLEROS, 2016; 

ALMEIDA, 2017) sem e com a prótese implantável; 

b) Teste LOCALIZA-SOM (ALMEIDA e RIBAS, 2015) sem e com a 

prótese implantável; 

c) Questionário Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale – SSQ 

(GONSALEZ e ALMEIDA, 2015 ALMEIDA, 2017). 

 

O questionário SSQ (anexo 3), aplicado pelo examinador, é composto por 

49 perguntas divididas em três partes, sendo 14 sobre a audição para sons da fala, 

17 investigam diferentes componentes da audição espacial e as demais estão 

relacionadas às qualidades da audição (GONSALEZ e ALMEIDA, 2015).  A 

finalidade é investigar como os implantados unilaterais percebem as melhoras 

auditivas no seu dia a dia. 

O domínio audição para a fala verifica como a protetização está 

auxiliando o indivíduo a acompanhar uma conversa em ambiente silencioso e 

barulhento; conversar com uma ou mais pessoas ao mesmo tempo; conversar com 

pessoas enquanto assiste TV ou fala ao telefone.  

O domínio audição espacial verifica como a protetização auxilia o 

indivíduo a identificar onde está a fonte sonora; em um grupo identificar qual é o 

locutor da vez; identificar ruídos estranho no seu ambiente; identificar sons na rua; 

identificar, pelo barulho, se um carro ou pessoa está longe ou perto.  

O domínio qualidades da audição verifica o quanto a prótese auxilia o 

indivíduo a perceber dois ou mais ruídos no ambiente; música; qualidade vocal das 

pessoas; o som da própria voz. 

A escala de pontuação variava de 0 a 10 ou não aplicável, sendo que 10 

significa que eles estão aptos para realizar a situação investigada e o zero quando 
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sentem-se incapazes de executá-la.  A opção “não aplicável” é utilizada quando a 

tarefa não faz parte do cotidiano do sujeito. 

A aplicação dos testes foi realizada em cabina acústica, utilizando os 

seguintes equipamentos e materiais: audiômetro com dois canais, equipamento de 

campo livre, equipamento auxiliar (terceiro canal), CD com lista gravada de palavras 

para logoaudiometria (RIBAS, 2009), CD com tons de teste (ALMEIDA e RIBAS, 

2015). 

Foram realizadas as seguintes análises: comparação dos resultados 

obtidos nos Testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM com o padrão de normalidade, 

comparação dos resultados com e sem o uso da prótese, e comparação dos 

resultados entre os dois subgrupos, a saber GIC X GPAAO; comparação dos 

escores obtidos no questionário SSQ entre os dois grupos pesquisados.  

Para a análise estatística dos resultados foram utilizados os instrumentos 

ANOVA de Krushal-Wallis e teste de Wilcoxon, ambos ao nível de significância de 

0,05. 

 

5.3     RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nos testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM, com 

o sem a prótese auditiva, estão descrito na tabela 9. Não foi possível aplicar teste 

estatístico pelo tamanho reduzido da amostra, porém as respostas são 

quantitativamente melhores no GIC. 
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Tabela 9 – Dados descritivos obtidos nos testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM    

                  em relação ao padrão de normalidade (N=6)  

          TESTE   SEM IMPLANTE               COM IMPLANTE 

 

Reconhecimento da fala     Sem ruído     Com ruído            Sem ruído     Com ruído 

(em % de acertos)     0dB  -10dB           0dB     -10dB 

 

Sujeito 1 IC       100    88  56    100          92   88 

Sujeito 2 IC       100    88  72    100        100 100 

Sujeito 3 IC       100    80  80    100        100 100 

Sujeito 4 PAAO        96    72  60    100          88   72 

Sujeito 5 PAAO      100    88  64    100          88   88 

Sujeito 6 PAAO      100    64  64    100          88   72 

 

 

Localização sonora             Sem ruído     Com ruído    Sem ruído     Com ruído 

(em número de acertos)     0dB -10dB              0dB    -10dB 

 

Sujeito 1 IC          0       0   0        7   6   4 

Sujeito 2 IC          0       0   0        8   7   7 

Sujeito 3 IC          0       0   0        7   6   4 

Sujeito 4 PAAO         0       0   0        8   7   5  

Sujeito 5 PAOO                 0       0   0        8   6   5 

Sujeito 6 PAOO         0       0   0        5   3   2 

Nota:  

Padrão de normalidade do ESCUTA-SOM: no mínimo 88% com desvio padrão de 3,0. 

Padrão de normalidade do LOCALIZA-SOM: no mínimo 7 acertos com desvio padrão de 3,0. 

Fonte: A autora 

 

 

 

Com relação ao questionário SSQ, quanto maior for o escore melhor a 

percepção de melhora da habilidade auditiva. Foram analisados o escore geral, os 

domínios audição para a fala, audição espacial e qualidades de audição. Os dados 

estão descritos na tabela 10.  
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Tabela 10 –Análise descritiva do score dos domínios do questionário SSQ de acordo 
com o grupo e entre os dois grupos (N=6) 

DOMÍNIO 
GIC (n=3) GPAAO (n=3) 

p 
MÉDIA DP MÍN. MÁX. MÉDIA DP MÍN. MÁX. 

Audição para 
a fala 

7,3 0,56 5 10 5,9 0,60 3 9 *0,0037 

Audição 
espacial 

8,0 0,85 3 10 3,8 0,48 2 9 *0,0004 

Qualidades 
da audição 

8,3 0,56 4 10 7,4 0,66 4 10 *0,0204 

Geral 7,9 0,66 3 10 5,7 0,58 2 10 *0,0000 
 

Legenda: Desvio Padrão (DP) 
Fonte: A autora 

 

Através do teste de Wilcoxon, ao nível de significância de 0,05, verifica-se 

a existência de diferença significativa entre os resultados dos escores do SSQ para 

o GIC e GPAAO, em todos os domínios e também no geral, sendo melhores as 

respostas para o GIC, conforme tabela 10. O gráfico 1 representa visualmente a 

comparação realizada entre os grupos, onde é possível verificar a melhor 

performance no GIC.  

 

Gráfico 1 -  Comparação entre os escores médios, por domínio e geral,  
  entre os dois grupos: IC e PAAO (N=6)  

Fonte: A autora 
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5.4    DISCUSSÃO 

 

Para este trabalho de pesquisa foram avaliados seis indivíduos, três 

usuários de IC e três de PAAO. A amostra é relativamente pequena e oriunda de 

clínica privada. Tal fato ocorre em função de dois fatores. É recente a indicação de 

IC em perdas auditivas unilaterais (PEDRIALI et al., 2011) e ainda não há previsão 

para realização do procedimento pelo serviço público (BRASIL, 2014).  

Indivíduos com perda auditiva unilateral apresentam limitações de 

atividades comunicativas, principalmente em ambientes ruidosos, associadas a 

piores habilidades auditivas (VIEIRA et al., 2011) e tal fato foi comprovado neste 

estudo, onde verifica-se piora da percepção auditiva quando aumenta a intensidade 

de ruído durante a avaliação (vide tabela 9). 

Os dois grupos (GIC e GPAAO), quando avaliados pelo ESCUTA-SOM 

sem uso do dispositivo auditivo, tiveram entre 96% e 100% de acerto na condição 

ideal de escuta. Quando o ruído foi incorporado ao teste, a performance de todos os 

sujeitos caiu, o que comprova que o ruído afeta a capacidade de reconhecimento da 

fala quando o indivíduo escuta por apenas uma orelha (RUSSO et al., 2009; 

TÁVORA-VIEIRA et al., 2013).  

Quando a prótese é adaptada, mesmo na presença do ruído a 

performance melhora, podendo chegar ao padrão de normalidade do teste (88% a 

100%), porém é no GIC que a melhora é mais consistente e qualitativamente mais 

poderosa (vide tabela 9).  

Nenhum dos pesquisados conseguiu responder ao teste LOCALIZA-SOM 

sem o uso da prótese. Com a prótese implantável adaptada, sem a presença de 

ruído observa-se melhora de respostas, com 83% da amostra localizando a fonte 

dentro dos padrões de normalidade do teste (70%). Tal fato reforça o fato de que 

utilizar uma prótese implantável melhora a capacidade de indivíduos com perdas 

unilaterais (BENTO et al., 2012). Porém, quando o ruído é adicionado à situação de 

escuta, a performance cai nos dois grupos, e não é possível afirmar, pelo número 

reduzido da amostra, se o resultado de um tipo de implante prevalece sobre o outro 

para a habilidade de localização (vide tabela 10). 

Quando volta-se a atenção para a autopercepção que os pesquisados 

possuem da sua reabilitação auditiva, por meio do SSQ, verifica-se que todos os 

sujeitos referiram algum tipo de satisfação em relação ao uso do implante (vide 
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tabela 9). Quando faltam dados objetivos, questionários de autoavaliação são 

instrumentos que auxiliam o fonoaudiólogo no acompanhamento da adaptação dos 

aparelhos auditivos, pois fornecem informações sobre as dificuldades encontradas 

pelo indivíduo frente à utilização dos mesmos (SILVA, SILVA e ROGÉRIO, 2013).  

Para o SSQ, quanto maior for a pontuação melhor a performance auditiva 

e o desempenho comunicativo (GONSALEZ e ALMEIDA, 2015).  É um instrumento 

destinado a avaliar a deficiência auditiva funcional e os benefícios de diferentes 

estratégias de reabilitação auditiva (NOBLE et al., 2009). Na amostra estudada foi 

possível verificar que o GIC sempre atingiu notas superiores às do GPAAO (vide 

tabela 10 e gráfico 1). 

Foi constatada diferença significativa no âmbito geral e em todos os 

domínios verificados quando comparados os escores dos dois grupos.  

Em todas estas condições a resposta foi significativamente melhor no 

GIC. Tal dado remete ao fato de que no IC a orelha estimulada é a ruim, o que 

promove a somação binaural (COLBURN,1995). Este efeito fisiológico atua sobre a 

condição de perceber a fala no ruído e sobre as tarefas que exigem localização no 

ambiente (IÓRIO e ZABONI, 2009; PUPO, BARZAGHI e BOÈCHAT, 2015).  

As PAAO, por estimularem a via auditiva boa não favorecem este tipo de 

efeito, o que pode justificar respostas menos satisfeitas ao SSQ. 

A reabilitação das perdas auditivas unilaterais ainda se constitui um 

desafio para médicos e fonoaudiólogos que atuam na área, principalmente em 

países como o Brasil, onde a demanda por soluções auditivas é enorme e os 

recursos são escassos. 

Ouvir o paciente é muito mais importante do que apenas prescrever 

remédios e procedimentos. Propor estratégias reabilitadoras e inovadoras pode 

fazer a diferença e mudar a realidade e o contexto social do surdo, gerando 

melhorias na qualidade de vida do indivíduo e de quem o cerca.  

 

5.5    CONCLUSÃO 

 

  As próteses auditivas implantáveis foram eficientes ao reabilitarem a audição 

de indivíduos com perda auditiva unilateral. Os resultados com as habilidades de 

reconhecimento da fala na presença do ruído e de localização da fonte sonora na 

presença do ruído foram mais evidentes em usuários de implante coclear. 
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6. DISCUSSÃO GERAL 

 

A Fonoaudiologia é a profissão da área da saúde que se preocupa, dentre 

as ações voltadas para a promoção de saúde e para os aspectos curativos dos 

distúrbios da comunicação, com o estudo e a pesquisa acerca da linguagem 

(BRASIL, 1981) enquanto constituinte do ser humano e, em decorrência, da 

sociedade (VYGOTSKY, 1995). 

Em função disto se interessa pelos fenômenos que afetam a qualidade da 

comunicação, e dentre eles, a perda auditiva. 

No início eram as mãos atrás da orelha que auxiliavam as pessoas a 

escutarem um pouco melhor, depois vieram as cornetas acústicas e houve quem 

utilizasse um barril para aumentar a sensação sonora. No final do século XIX 

surgiram próteses auditivas que funcionavam com válvulas, e as pessoas que as 

portavam ficavam presas a uma mesa em virtude do seu tamanho. Estas próteses 

foram miniaturizadas, e hoje são praticamente invisíveis (RIBAS, 2010). Porém, 

apesar de tanto avanço, todos estes dispositivos não deram conta de reabilitar 

satisfatoriamente a audição em perdas profundas. 

Neste contexto surge o IC. Melhor prótese sensorial disponível na 

atualidade (BENTO et al., 2014). E na sua esteira outras próteses implantáveis, 

desenvolvidas para reabilitar os mais diversos tipos de perdas, como a PAAO, 

indicada para perdas condutivas/mistas e perdas unilaterais. 

Todo este avanço tecnológico envolve e estimula fonoaudiólogos e outros 

profissionais a se dedicarem ao tema, ampliando a aplicabilidade dos dispositivos e 

pensando em outras soluções auditivas para velhos problemas e queixas, como a 

reabilitação de perdas auditivas unilaterais.  

Assim sendo, as ultimas páginas desta Tese abordam as principais 

contribuições do conjunto de artigos apresentados anteriormente e como eles 

auxiliaram para que o objetivo geral deste estudo que fosse atingido. 

O desempenho de sujeitos com perda auditiva unilateral submetidos à 

prótese implantável, foi estudado. Verificou-se que o IC e a PAAO são estratégias 

viáveis neste tipo de reabilitação, principalmente no que se refere à localização da 

fonte sonora e ao reconhecimento de fala na presença de ruído.  

Após esta ampla revisão sistemática, foram encontrados estudos 

metodologicamente distintos, principalmente na análise dos desfechos, mas que 
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deixaram evidente a superioridade das próteses implantáveis frentes às 

convencionais, e foram além, demonstraram que o IC traz mais qualidade sonora 

quando comparado aos resultados da PAAO (LINSTROM, SILVERMAN e YU, 2009; 

HOL et al., 2010), fato corroborado pela pesquisa empírica realizada nesta Tese. 

Este resultado demonstrando a heterogeneidade das metodologias de 

investigação utilizadas mundialmente, suscitaram a necessidade de investir esforços 

no sentido de construir protocolos e testes adequados à realidade econômica e 

social brasileira. Alguns testes pesquisados se utilizam de até 10 caixas acústicas 

instaladas em cabine audiológica (GRANTHAM et al., 2012; FIRSZT et al., 2012; 

ERBELE et al., 2014), fato que foge à realidade da maioria dos fonoaudiólogos do 

Brasil. Nessa tese foram, portanto, desenvolvidos dois testes: ESCUTA-SOM e 

LOCALIZA-SOM. 

Ambos foram testados, validados e padronizados nesta Tese. E 

posteriormente utilizados para determinar se um grupo de implantados com perda 

unilateral tiveram ou não benefícios auditivos. 

Os resultados com os testes ESCUTA-SOM e LOCALIZA-SOM em 

indivíduos normouvintes foram promissores. Ambos se mostraram de fácil 

organização e baixo custo. E também rápidos na aplicação. Tais características 

promovem empatia entre exames e examinador o que facilita a aplicação do 

procedimento (ARIETA, 2009). 

Por fim, a utilização dos testes em sujeitos usuários de PAAO ou IC, 

confirmou a tese de que as próteses implantáveis favorecem a reabilitação em 

perdas unilaterais, fato corroborado pelos resultados colhidos com o questionário 

SSQ.  

Espera-se, que com os resultados alcançados e descritos neste trabalho 

de pesquisa, contribuam para o crescimento do conhecimento no campo da 

Fonoaudiologia, e lancem luz sobre a difícil decisão de submeter uma pessoa com 

perda unilateral a um procedimento cirúrgico. 

Espera-se também que os testes aqui descritos e validados auxiliem 

médicos e fonoaudiólogos na prática clínica, a investigarem o diagnóstico e 

treinamento auditivo com mais eficiência e cientificidade os pacientes que 

necessitam de soluções auditivas inovadoras.  

Próteses implantáveis acarretam aos usuários encargos psicossociais e 

financeiros (BITTENCOURT et al., 2012), porém os benefícios suplantam as 
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dificuldades, e cabe ao fonoaudiólogo, sabedor deste fato, permitir a experiência e 

orientar o paciente no sentido de realizar a melhor estratégia de reabilitação 

possível.  
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7.  CONCLUSÃO GERAL  

 

Foi possível determinar que o uso de próteses implantáveis na perda 

auditiva unilateral é uma realidade no cenário mundial, apesar de recente e pouco 

estimulada no Brasil. Apesar disto, mesmo na literatura internacional os estudos 

possuem amostragem pequena e são heterogêneos na maneira de avaliar os 

desfechos.  

Este estudo permitiu concluir que as próteses auditivas implantáveis são 

eficientes ao reabilitarem a audição de indivíduos com perda auditiva unilateral, e 

que usuários de implante coclear apresentam melhor performance sobre os que 

usam a prótese auditiva ancorada no osso.  Tal fato foi observado na avaliação das 

habilidades auditivas de localização da fonte sonora e reconhecimento de fala na 

presença de ruído, áreas onde as queixas são mais recorrentes e que, normalmente, 

impelem os surdos, principalmente os pós-linguais, a buscarem a reabilitação.  

Investir no desenvolvimento de instrumentos de baixo custo e fácil 

aplicabilidade é fundamental para que pesquisadores possam estudar e descrever 

melhor os benefícios das próteses implantáveis nesta população. Mais padronização 

pode favorecer pesquisas multicêntricas e desta forma permitir a extrapolação dos 

dados, gerando evidência científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, GVM. Avaliação do reconhecimento de fala e da habilidade de 
localização sonora na presença do ruído em indivíduos com perda auditiva unilateral 
usuários de próteses implantáveis. [Tese]. Curitiba (PR): Programa de Mestrado e 
Doutorado em Distúrbios da Comunicação/Universidade Tuiuti do Paraná; 2017.  
  
ALMEIDA K, RUSSO ICP, MOMENSOHN-SANTOS T. A aplicação clínica do 
mascaramento em audiologia. 2ª ed. revisada e ampliada. SP: Lovise; 2001. 
 
ALMEIDA, GVM; RIBAS, A. Sound-source location test in the presence of noise. In: 
14 Congress of Otorhinolaryngology Foundation, 2015, São Paulo. Anais do 14 
Congress of Otorhinolaryngology Foundation. São Paulo: Thieme, 2015. p. s104. 
 
ALMEIDA, GVM; RIBAS, A; CALLEROS, J. Free Field Word recognition test in the 
presence of noise in normal hearing adults. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 
(on-line), v. xx, p. 1-5, 2016. 
 
ALMEIDA, K; IORIO, MCM. Próteses auditivas. São Paulo: Lovise, 2005. 
 
ANDERSON, S et al. A dynamic auditory-cognitive system supports speech-in-noise 
perception in older adults. Hear Res. 2013; 300:18-32.  
 
ARIETA, AM. Teste de percepção da fala HINT Brasil, em normo- ouvintes e 
usuários de aparelhos auditivos – Atenção à saúde auditiva [Dissertação]. Campinas 
(SP): Faculdade de Ciências Médicas/Unicamp; 2009.  
 
ARIETA, AM; COUTO, CM; COSTA, EA. Teste de percepção da fala HINT Brasil em 
grupos de sujeitos expostos e não expostos a ruído ocupacional. Rev CEFAC. 2013; 
15:786-95. 
 
ATHERINO, CCT; ASSUNÇÃO, ARM. Doença de Menière no idoso. Revista HUPE. 
2015; 14:66-70. 
 
AURÉLIO, NHS et al. Limiares de reconhecimento de sentenças no silêncio em 
campo livre versus limiares tonais em fone em indivíduos com perda auditiva 
coclear. Rev. CEFAC. 2008; 10:378-84. 
 
BARBARA, M et al. Hearing and quality of life in a south European BAHA population. 
Acta Oto-Laryngologica. 2010; 130:1040–7. 
 
BATTISTA, RA et al. Sound localization in unilateral deafness with the Baha or 
TransEar device. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013; 139:64-70. 
 
BENTO, RF et al. BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) indicações, resultados 
funcionais e comparação com cirurgia reconstrutiva de orelha. Int. Arch. 
Otorhinolaryngol. 2012; 16:400-5. 
 

http://lattes.cnpq.br/3201417319694277


77 
 

BENTO, RF et al. Tratado de implante coclear e próteses auditivas implantáveis. São 
Paulo: Thieme, 204. 
 
BEVILACQUA, MC et al. Implante Coclear. In: FERNANDES, FDM; MENDES, BCA; 
NAVAS, ALPGP, organizadores. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª ed. São Paulo: 
Roca; 2009, p. 220-31. 
BEVILACQUA, MC et al. The Brazilian Portuguese Hearing in Noise Test. Int J 
Audiol. 2008; 47:364-5. 
 
BHATNAGAR, SC. Neurociência para o estudo dos distúrbios da comunicação. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
BITTENCOURT, AG et al. Post-lingual deafness: benefits of cochlear implants vs. 
conventional hearing aids. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2012; 78:124-7.  
 
BORTNEM, LEM; SEARA, IC. Diferenças de parâmetros acústicos e perceptuais de 
voz entre sujeitos idosos e jovens com intensidade normal e alta. Revista Acta 
Otorrinolaringol Esp. 2014; 49:95-105. 
 
BOVO, R et al. Speech recognition with BAHA simulator in subjects with acquired 
unilateral sensorineural hearing loss. Acta Oto-Laryngologica, 2011; 131: 633–9. 
 
BRASIL. Lei 6965 de 9 de dezembro de 1981. Dispõe sobre o reconhecimento da 
profissão de fonoaudiólogo. Brasília: Gabinete da Presidência da República, 1981. 
 
______. Portaria GM 2776/2014. Aprova diretrizes gerais, amplia e incorpora 
procedimentos para a Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 
CABRAL JR, F et al. Cochlear Implantation and Single-sided Deafness: a Systematic 
Literature Review. International Archives of Otorhinolaryngology. 2016; 2:69-75. 
 
CERVERA, T; GONZÁLEZ-ALVAREZ, J.Test of Spanish sentences to measure 
speech intelligibility in noise conditions. Behav Res Methods. 2011; 43:459-67. 
 
CFFa. Manual de Procedimentos em Audiologia. Brasília: Conselho Federal de 
Fonoaudiologia, 2013. 
 
____. Parecer CFFa nº 34. Conselho Federal de Fonoaudiologia. São Paulo. 2010. 
 
CHRISTENSEN, L; DORNHOFFER, JL. Bone-anchored hearing aids for unilateral 
hearing loss in teenagers. Otol Neurotol. 2008; 29:1120-2.  
 
COLBURN, HS. Computational models of binaural processing In: HAWKINS, HL; 
McMULLEN, TA; POPPER, NA; FAY, RR  (editores). Springer handbook of auditory 
research, V 6, Auditory computation. New York: Springer; 332–400. 1995. 
 
COSTA, MJ; HENRIQUES, MO. Limiares de reconhecimento de sentenças em 
indivíduos normo-ouvintes na presença de ruído incidente de diferentes ângulos. 
Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2011; 16:54-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cervera%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21416305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Alvarez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21416305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21416305


78 
 

 
COSTA-GARISCO, LP; FERNANDES, DGD; SOUSA, PC. Estudos do 
reconhecimento da fala nas perdas auditivas neurossensoriais descendentes. Rev 
CEFAC. 2014; 16:792-97. 
DESMET, J et al. Long-term subjective benefit with a bone conduction implant sound 
processor in 44 patients with single-sided deafness. Otology & Neurotology. 2014; 
35:1017-25. 
 
DORMAN, MF et al. Interaural level difference cues determine sound source 
localization by single-sided deaf patients fit with a cochlear implant. Audiol Neurotol. 
2015; 20:183–8. 
 
DUQUE, P; GARCIA-MORENO, JM; SORIA-URIOS, G. Música y cerebro: 
evidencias cerebrales del entrenamiento musical. Rev Neurol. 2011; 53:739-46. 
 
ERBELE, ID et al. An initial experience of cochlear implantation for patients with 
single-sided deafness after prior osseointegrated hearing device. Otology & 
Neurotology. 2014; 36:24-9. 
 
FIORINI, AC; PASSOS, OS; SOUZA, LAP. A importância do sistema auditivo e 
cognitivo na percepção da fala no ruído em idosos. Distúrbios Comun. 2014; 26:840-
42. 
 
FIRSZT, JB et al. Auditory abilities after cochlear implantation in adults with unilateral 
deafness: a pilot study. Otol Neurotol. 2012; 33:1339–46. 
 
GIFFORD, RH et al. Localization and interaural time difference (ITD) thresholds for 
cochlear implant recipients with preserved acoustic hearing in the implanted ear. 
Hearing Research. 2014; 312:28-37. 
 
GOMES, MVSG; MAGALHÃES, ATM. Índice de reconhecimento da fala na 
presbiacusia. Int Arch Otorhinolaryngol. 2007; 11:169-74. 
 
GONSALEZ, ECM; ALMEIDA, K. Adaptação cultural do questionário Speech, Spatial 
and Qualities of Hearing Scale (SSQ) para o Português Brasileiro. Audiol. Commun. 
Res. 2015; 20:215-24. 
 
GRANTHAM, DW et al. Horizontal plane localization in single-sided deaf adults fitted 
with a bone-anchored hearing aid (Baha). Ear & Hearing. 2012; 33;595–603. 
 
GROTHE, B; PECKA, M; MCALPINE, D. Mechanisms of sound localization in 
mammals. Physiol Rev. 2010; 90:983–1012. 
 
GUARINELLO, AC et al. Análise da percepção de um grupo de idosos a respeito de 
seu handicap auditivo antes e após o uso do aparelho auditivo. Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia. 2013; 16:73945. 
 
HANSEN, MR; GANTZ, BJ; DUNN, C. Outcomes following cochlear implantation for 
patients with single-sided deafness, including those with recalcitrant Ménière's 
disease. Otol Neurotol. 2013; 34:1681-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24232066


79 
 

 
HÄRKÖNEN, K et al. Sequential bilateral cochlear implantation improves working 
performance, quality of life, and quality of hearing. Acta Otolaryngol. 2015; 135: 440-
6. 
HASSEPASS, F et al. Clinical outcome after cochlear implantation in patients with 
unilateral hearing loss due to labyrinthitis ossificans. Otology & Neurotology. 2013; 
34:1278-83. 
 
HOL, MKS et al. Bone-anchored hearing aids in patients with acquired and 
congenital unilateral inner ear deafness (Baha CROS): linical evaluation of 56 Cases. 
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2010;  119:447-54. 
 
IÓRIO, MCM; ZABONI, ZC. Reconhecimento de fala no nível de máximo conforto em 
pacientes adultos com perda auditiva neurossensorial. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 
2009; 1:112-154. 
 
JADAD, AR et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is 
blinding necessary? Control Clin Trials. 1996; 17:1-12. 
 
KAPPEL, V; MORENO, AC; BUSS, CH. Plasticidade do sistema auditivo: 
considerações teóricas. Braz J Otorhinolaryngol. 2011; 77:670-4. 
 
KERBER, S; SEEBER, BU. Sound localization in noise by normal-hearing listeners 
and cochlear implant users. Ear Hear. 2012; 33:445-57. 
 
KOZLOWSKI, L. Integração multissensorial e plasticidade de modalidade cruzada na 
percepção da fala. In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. São Paulo: 
Santos, 2015. 516-22. 
 
LAVIE, L et al. How difficult is difficult? Speech perception in noise in the elderly 
hearing impaired. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2014; 25:313-6. 
 
LEMOS, SMA; ROTHE-NEVES, R; SANTOS, LM. Confusões perceptivas entre 
consoantes do português brasileiro em função do ruído. Audiol Commun. 2014; 
19:145-52. 
 
LIEU, JE. Speech-language and educational consequences of unilateral hearing loss 
in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130:524-30.    
 
LINSTROM, CJ; SILVERMAN, CA; YU GP. Efficacy of the bone-anchored hearing 
aid for single-sided deafness. Laryngoscope. 2009; 119:713-20. 
 
MACEDO, I et al. Prótese implantável de condução óssea (BAHA): relato de caso. 
@rquivos internacionais de otorrinolaringologia. 2011; 15:1-7. 
 
MARIOTTO, LD; ALVARENGA, KF; COSTA, A. Avaliação vestibular na perda 
auditiva sensorioneural unilateral: estudo vecto-electronistagmográfico. Distúrbios da 
Comunicação. 2006; 18:27-38. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8721797


80 
 

MAZZOCHI, MT; AITA, ADC. Direcionalidade e reconhecimento da fala no ruído: 
estudo de quatro casos. Rev. CEFAC. 2013; 15:689-96. 
 
MCARDLE, RA et al. Are two ears not better than one? J Am Acad Audio. 2012; 
23:171-81. 
McKAY, S; GRAVEL, JS; THARPE, A. Amplification considerations for children with 
minimal or mild bilateral hearing loss and unilateral hearing loss. Trends Amplif. 
2008; 12:43-54.    
 
McLEOD, B; UPFOLD, L; TAYLOR, A. Self reported hearing difficulties following 
excision of vestibular schwannoma. Int J Audiol 2008; 47:420-30. 
 
MELO, RC. HINT: um estudo sobre os critérios de julgamento no Brasil. 96p. 
Dissertação (Programa de Pós Graduação em Saúde da Comunicação Humana do 
Centro de Ciências da Saúde). UFPE, Recife, 2015.  
 
MENDES, BCA; BARZAGHI, L. Percepção, produção da fala e deficiência auditiva. 
In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. São Paulo: Santos, 2015. 463-9. 
 
MENDES, RCCG et al. Cochlear implant in the treatment of incapacitating unilateral 
tinnitus: case report. International Tinnitus Journal. 2012; 17:200-4. 
 
MENEGOTTO, IH; COSTA, MJ. Avaliação da percepção da fala na avaliação 
audiológica convencional. In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. São 
Paulo: Santos, 2015. 67-75. 
 
MENEZES PL. Localização de fontes sonoras por ouvintes normais em ambiente 
reverberante [dissertação]. Recife (PE): Universidade Federal de Pernambuco; 2002. 
 
MENEZES, PL et al. Localização de som e profissional ruído. Clínicas (São Paulo). 
2014; 69: 83-6. 
 
MERTENS, G et al. Tinnitus in a single-sided deaf ear reduces speech reception in 
the nontinnitus ear. Otology & Neurotology. 2013; 34:662-6. 
 
MONDELLI, MFCG et al. Perda auditiva unilateral: adaptação CROS. Braz J 
Otorhinolaryngol. 2013; 79:523. 
 
MONDELLI, MFCG; ALMEIDA, CCC. Percepção de fala: desempenho de indivíduos 
usuários de aparelho de amplificação sonora individual com microfone direcional. 
Audiol Commun Res. 2014; 19:124-9.  
 
MONINI, S et al. Bone conductive implants in single-sided deafness. Acta Oto-
Laryngologica. 2015; 135:381–8.  
 
NISHIHATA, R et al. Processamento temporal, localização e fechamento auditivo em 
portadores de perda auditiva unilateral. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiol. 2012;  17: 266-
73. 
 



81 
 

NOBLE, W et al. Younger and oldage adults with unilateral and bilateral cochlear 
implants: speech and spatial hearing self-ratings and performance. Otol Neurotol. 
2009; 30:921-9. 
 
OLIVEIRA, JR; LOPES, ES; ALVES, AF. Speech perception of hearing impaired 
people using a hearing aid with noise supression algorithms. Braz J 
Otorhinolaryngol. 2010; 76:14-7. 
 
OXENHAM, AJ; KREFT, HA. Speech perception in tones and noise via cochlear 
implants reveals influence of spectral resolution on temporal processing. Trends 
Hear. 2014; 18:1-18. 
 
PAI, U et al. Outcome of bone-anchored hearing aids for single-sided deafness: A 
prospective study. Acta Oto-Laryngologica, 2012; 132:751–5. 
 
PAIVA, KM; MACIEL, PMA; CINTRA, LG. Compreendendo o idoso usuário de 
próteses auditivas. Ciênc. Saúde coletiva. 2011; 16:2927-34. 
 
PEDRETT, MS; MOREIRA, SC. Perfil dos usuários de implante coclear da cidade de 
Manaus. Int. Arch. Otorhinolaryngol. 2012; 16:452-9. 
 
PEDRIALI, IVGP et al. Prótese implantável de condução óssea (BAHA): relato de 
caso. Arquivos Int. Otorrinolaringol. 2011; 15:249-55. 
 
PENNA, LM; LEMOS, SMA; ALVES, CRL. O desenvolvimento lexical de crianças 
com deficiência auditiva e fatores associados. CoDAS 2014; 26:193-200. 
 
PEREIRA, LD; SCHOCHAT, E. Processamento auditivo: atualidades em 
fonoaudiologia. São Paulo: Lovise, 1996. 
 
PINHEIRO, MMC; PEREIRA, LD. Processamento auditivo em idosos: estudo da 
interação por meio de testes com estímulos verbais e não-verbais. Rev Bras 
Otorrinolaringol. 2004; 70:209-14. 
 
PLACK, CJ; BARKER, D; PRENDERGAST, G. Perceptual consequences of "hidden" 
hearing loss. Trends Hear. 2014; 18:1-11. 
 
PUPO, AC; BARZAGHI, L; BOÉCHAT, EM. Intervenção fonoaudiológica nas perdas 
auditivas unilaterais em crianças. In: BOÉCHAT, EM et al. Tratado de Audiologia. 
São Paulo: Santos, 2015.470-6. 
 
REEDER, RM; CADIEUX, J; FIRSZT JB. Quantification of speech-in-noise and 
sound localisation abilities in children with unilateral hearing loss and comparison to 
normal hearing peers. Audiol Neurootol. 2015; 20: 31-7. 
 
RIBAS, A. Logoaudiometria: utilizando material padronizado e gravado na avaliação 
da percepção auditiva da fala. Curitiba: UTP, 2009. 
 
________. Conceitos de plasticidade do sistema nervoso central aplicados a 
Fonoaudiologia. Espaço. 2010; 1:42-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=oliveira%2C+lopes+e+alves+2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=oliveira%2C+lopes+e+alves+2010


82 
 

 
RODRIGUES, CCC et al. Benefício fornecido pelo uso de aparelhos de amplificação 
sonora individual em idosos de um programa de saúde auditiva de Porto Velho – 
RO. Rev. CEFAC. 2013; 15:1170-80. 
 
ROHLFS, AK et al. Unilateral hearing loss in children: a retrospective study and a 
review of the current literature. Eur J Pediatr. 2017; 176; 475–86. 
 
ROSA, M; RIBAS, A; MARQUES, JM. A relação entre o envelhecimento e a 
habilidade de escuta dicótica em indivíduos com mais de 50 anos. Revista Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia. 2009; 12:331-43. 
 
RUIVO, NGV et al. A importância de um grupo de reabilitação auditiva para idosos. 
Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2010; 13:329-339. 
 
RUSSO, ICP et al. Encaminhamentos sobre a classificação do grau de perda 
auditiva em nossa realidade. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009; 14:287-8. 
 
RUSSO, ICP; SANTOS, MTM. A prática da audiologia clínica. São Paulo: Cortez. 
2005. 
 
SANTOS, JF; SELIGMAN, L; TOCHETTO, TM. Conforto acústico na percepção de 
escolares alfabetizados. Rev Soc Bras fonoaudiol. 2012; 17:254-9.  
 
SBOMPATO, AF et al. Hearing in Noise Test Brasil: padronização em campo livre − 
adultos com audição normal. Braz J Otorhinolaryngol. 2015; 81:384-8. 
 
SILVA, DPCB; SILVA, VB; AURÉLIO, FS. Satisfação auditiva de pacientes 
protetizados pelo Sistema Único de Saúde e benefício fornecido pelos dispositivos. 
Braz. j. otorhinolaryngol.2013; 79:538-45. 
 
SILVA, JA et al. Mulheres e Homens: Diferentes Também na Percepção das Notas 
Musicais? Psicologia: Teoria e Pesquisa. 2014; 30:83-7. 
 
SOUZA, PE et al. Prediction of speech recognition from audibility in older listeners 
with hearing loss: effects of age, amplification, and background noise. J Am Acad 
Audiol. 2007; 18:54-65. 
 
TÁVORA-VIEIRA, D et al. Cochlear implantation for unilateral deafness with and 
without tinnitus: a case series. Laryngoscope. 2013; 123:1251-5. 
 
TEFILI, D et al. Implantes cocleares: aspectos tecnológicos e papel socioeconômico. 
Braz. J. Biom. Eng. 2013; 29; 414-33. 
 
THORPE, LL. Apud PINZAN-FARIA, VM; IORIO, MCM. Potencial Evocado auditivo 
de longa latência em perda auditiva unilateral. Fono Atual, 2005; 8:49-57. 
 
TOKITA, J; DUNN, C; HANSEN MR. Cochlear Implantation and Single Sided 
Deafness. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery. 2014; 22:353-
8.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17252958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17252958


83 
 

UTP – UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ. Normas técnicas. Elaboração e 
apresentação de trabalhos acadêmico-científicos. 3ed. Curitiba: UTP, 2012) 
 
VERMEIRE, K; HEYNING, PV. Binaural hearing after cochlear implantation in 
subjects with unilateral sensorineural deafness and tinnitus. Audiol Neurotol 2009; 
14:163–71. 
 
VIEIRA, MR et al. Percepção de limitações de atividades comunicativas, resolução 
temporal e figura-fundo em perda auditiva unilateral. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 
2011; 16:445-53. 
 
VOSS, P; TABRY, V; ZATORRE, RJ. Trade-Off in the Sound Localization Abilities of 
Early Blind Individuals between the Horizontal and Vertical Planes. The Journal of 
Neuroscience. 2015; 35: 6051-6. 
 
VYGOTSKI, L. Fundamentos da defectologia - Obras completas. Cuba: Pueblo e 
Educación,1995. 
 
WESARG, T et al. Comparison of speech discrimination in noise and directional 
hearing with 2 different sound processors of a bone-anchored hearing system in 
adults with unilateral severe or profound sensorineural hearing loss. Otology & 
Neurotology. 2013; 34:1064-70. 
 
YUEN, HW et al. Management of single-sided deafness with the bone-anchored 
hearing aid. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2009; 141:16-23. 
 
ZAIDAN, E et al. Desempenho de adultos jovens normais em dois testes de 
resolução temporal. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2008; 20:19-24. 
 
ZEKVELD, AA; KRAMER, SE; FESTEN, JM. Cognitive load during speech 
perception in noise: the influence of age, hearing loss, and cognition on the pupil 
response. Ear Hear. 2011; 32:498-510. 
 

 

 

 

 

 



84 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM  PESQUISA 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto : AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO AUDITIVA NO RUÍDO E DA HABILIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO NA PRESENÇA DO RUÍDO EM SUJEITOS COM E SEM ALTERAÇÃO DE 
AUDIÇÃO. 

 
Investigador: GLEIDE VIVIANI MACIEL ALMEIDA 
Local da Pesquisa: Hospital Pequeno Príncipe 
Endereço da instituição : Rua Desembargador Motta, 1070 - CEP 80250-060 - Curitiba - PR - Brasil -
 Tel (41) 3310-1010  
Endereço e telefone do pesquisador (celular): Prefeitura Municipal de Cajati, Departamento de 
Educação.  
Avenida Projetada Estrada da Colina – cep: 11950-000 - Cajati, SP – Brasil   Telefone: (41)9197-4165 
 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada por um profissional de 
fonoaudiologia agora denominado pesquisador. Para poder participar, é necessário que você leia este 
documento com atenção. Ele pode conter palavras que você não entenda. Por favor, peça aos 
responsáveis pelo estudo para explicar qualquer palavra ou procedimento que você não entenda 
claramente. O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se 
assinado, dará a sua permissão para participar no estudo. O documento descreve o objetivo, 
procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou desconfortos caso queira participar. Você só deve 
participar do estudo se você quiser.  
 
QUAL O OBJETIVO DESTE ESTUDO?  
O objetivo deste estudo é validar dois testes de discriminação do som em cabine auditiva sem uso de 
fones, desenvolvidos para verificar as habilidades de reconhecimento da fala e localização sonora na 
presença do ruído.  
 
SELEÇÃO 
Serão incluídos no estudo aproximadamente 200 pacientes, maiores de 18 anos com audição normal, 
ou com queixas auditivas de graus e tipos variados. 
 
PROCEDIMENTOS  
Após a assinatura deste termo, uma avaliação audiométrica será realizada para verificar se você 
preenche os critérios para participação no estudo.  
Os procedimentos propostos neste estudo caso você seja selecionado são logoaudiometria e 
localização sonora, estes procedimentos serão realizados no ambulatório do Hospital Pequeno 
Príncipe e você  será avaliado pelo profissional aqui especificado como pesquisador. 

 

O QUE É AUDIOMETRIA?  
A audiometria é um exame que avalia a capacidade do paciente para ouvir sons. Geralmente esse 
exame é pedido quando, numa consulta médica, o paciente ou seus familiares alegam que ele está 
“ouvindo pouco”, mas pode servir também para complementar outros diagnósticos (traumas, 
infecções, condições hereditárias, etc.). 
 
O QUE É LOGOAUDIOMETRIA  
É um exame da fala, onde busca encontrar o limiar de detecção de voz, limiar de recepção de 
fala/limiar de inteligibilidade e índice percentual de reconhecimento de fala. É usado para 
investigação da acuidade auditiva da fala. Neste exame é possível estabelecer a porcentagem de 
compreensão que o indivíduo possui da fala. 
 
COMO É FEITO O EXAME?  
O exame não requer preparo prévio nem suspensão de qualquer tipo de medicação em uso. Ele é 
simples, inócuo e indolor (inofensivo e sem dor) e geralmente é feito por um fonoaudiólogo ou por um 
otorrinolaringologista, que são profissionais mais habilitados a realizá-lo e avaliar seu resultado. 
 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/logoaudiometria/4039/
http://otorrinolaringologia.catalogo.med.br/
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QUAIS OS RISCOS QUE TEREI CASO ACEITE PARTICIPAR DESTE ESTUDO?  
Como já dissemos, você, caso aceite participar deste estudo, correrá nenhum tipo de risco á sua 
saúde, nem físico e nem mental, o estudo não apresenta riscos.  
 
BENEFICIO DO ESTUDO  
Você não obterá nenhum benefício financeiro na realização deste teste, porém é importante 
considerar que os exames de audiometria são muito importantes, através deles você poderá 
conhecer os tipos de limitação auditiva que por ventura possui e também considerar que você estará 
fazendo os exames gratuitamente, ou seja isto por si só já pode ser considerado um benefício e ainda 
a validação dos testes se comprovado sua eficácia irão contribuir para a melhoria do resultado dos 
exames aplicados em ambientes externos o que se tornará o mais próximo da realidade do paciente  
a eles submetidos. 
 
CUSTOS  
Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. Os custos 
serão de responsabilidade do pesquisador 
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA:  
Sua decisão em participar deste estudo é voluntária, ou seja, você não receberá nenhum valor 
monetário caso aceite participar, no entanto é importante que você saiba que para o avanço da 
pesquisa a participação de voluntários é de fundamental importância. Você pode decidir não 
participar no estudo. Uma vez que você decidiu participar do estudo, você pode retirar seu 
consentimento e participação a qualquer momento. Se você decidir não continuar no estudo e retirar 
sua participação, você não perderá qualquer benefício ao qual você tem direito.  
 
PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E ACESSO AOS 
REGISTROS  
Você deverá estar ciente de que sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome, ou qualquer 
outro dado confidencial, será mantido em sigilo. A elaboração final dos dados será feita de maneira 
codificada, respeitando o imperativo ético da confidencialidade.   Os dados também podem ser 
usados em publicações científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua identidade não será 
revelada em qualquer circunstância. Você tem direito de acesso aos seus dados. Você pode discutir 
esta questão mais adiante com seu médico do estudo. 

 
 

CONTATO PARA PERGUNTAS  
Caso você queira fazer contato com os pesquisadores que estão fazendo este projeto, você 
poderá contatá-los no seguinte telefone: (41)9197-4165 e ainda poderá fazer contato 
através dos seguintes e-mails:    Gleide Viviani  fono.gleidevivi@gmail.com  e  Ângela Ribas, 
angela.ribas@utp.br  
Este projeto também esta sendo acompanhado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos do Hospital IPO. O Comitê de Ética é um comitê independente criado para 
garantir a ética no desenvolvimento de projetos que envolvem seres humanos, é um órgão 
vinculado e fiscalizado pela CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) órgão 
diretamente ligado ao CNS (Conselho Nacional de Saúde) e caso você tenha alguma dúvida 
sobre os procedimentos aqui descritos, você poderá entrar em contato com o comitê de 
ética através do telefone 041 30945751 ou através do email:   nep@ipo.com.br. 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  
Eu li e discuti com o investigador responsável o presente estudo e os detalhes descritos 
neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso 
interromper minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que 
os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi 
a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer 
perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. Eu receberei uma cópia 
assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado. 

mailto:fono.gleidevivi@gmail.com
mailto:angela.ribas@utp.br
mailto:nep@ipo.com.br
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___________________________________________________________________ 
NOME DO PACIENTE    ASSINATURA                  
DATA 
 
 
___________________________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL  ASSINATURA DATA 
 (Se incapacitado) 
 
___________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR    ASSINATURA                                 
DATA 
(Pessoa que aplicou o TCLE) 
 
Foi entregue ao voluntário uma cópia deste TCLE contendo na integra todas as informações 
aqui descritas e necessárias e o modo de uso do produto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO SSQ 
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