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Resumo 

Santoni CB. Músicos de pop-rock: efeitos da música amplificada e avaliação da 
satisfação no uso de protetores auditivos [Dissertação de Mestrado]. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP; 2008. 
 

 

Objetivo: Avaliar a audição e o uso de protetores auditivos em músicos de 

bandas de pop-rock. Justificativa: Estudos demonstram evidências dos 

músicos de pop-rock apresentarem risco para o desenvolvimento de perda 

auditiva e outros efeitos associados à exposição à música amplificada, bem 

como a necessidade de adotar medidas de proteção à audição desses 

profissionais. Método: Foram avaliados 24 músicos de pop-rock, do sexo 

masculino, com idades entre 25 e 45 anos e com tempo de profissão entre três 

e 21 anos. Os sujeitos responderam a uma anamnese, realizaram avaliação 

audiométrica, realizaram os testes de emissões otoacústicas evocadas por 

estímulo transiente (EOAET) e emissões otoacústicas – produto de distorção 

(EOAPD) e preencheram um questionário sobre a satisfação após o uso do 

protetor auditivo. Resultados: A prevalência de perdas auditivas sugestivas de 

PAIR foi de 20,8%. Dentre os audiogramas classificados como normais 58,4% 

apresentaram entalhe audiométrico em pelo menos uma orelha. No teste de 

emissões otoacústicas, 45,8% dos músicos tiveram respostas ausentes nas 

EOAET e 58,4% nas EOAPD. 75,0% dos músicos forneceram nota maior do 

que 7,0 para refletir sua satisfação no uso do protetor auditivo. Conclusões: 
Tanto a prevalência de perdas auditivas, quanto o número de ausências nos 

testes de EOAET e EOAPD foram elevados. Assim sendo, é necessária a 

implementação de um programa de prevenção de perdas auditivas com 

músicos. Houve uma tendência favorável à aceitação do protetor auditivo. 

 

 
Palavras chave: Música, Perda Auditiva provocada por Ruído, Dispositivos de 
Proteção das Orelhas, Emissões Otoacústicas Espontâneas  



Abstract 

Santoni, CB. Pop-rock musicians: effects of amplified music and assessment of 
satisfaction provided by the use hearing protectors. [Master’s Dissertation]. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP; 2008. 
 

Purpose: The aim of the present study was to evaluate hearing and assess the 

satisfaction provided by the use hearing protectors in pop-rock musicians. 

Background: Studies have shown evidences of the risk of pop-rock musicians 

to develop hearing loss and other symptoms related to amplified music, as well 

as to adopt preventive measurements to protect their hearing. Method: It was 

evaluated 24 pop-rock musicians, male gender and ages between 25 to 45 

years old, with professional experience between 3 to 21 years. It was 

accomplished: anamnesis, audiometric evaluation, transient otoacoustic 

emission (TEOAE), distortion product otoacoustic emission (DPOAE) and also 

was applied an ear protective devices satisfaction assessment questionnaire. 

Results: The prevalence of noise-induced hearing loss was 20.8%. In normal 

audiograms, there was a notch in high-frequencies in 58.4%, in at least one ear. 

The responses of TEOAEs were absent in 45.8% of the musicians and 

DPOAEs were absent in 58.4%. Concerning to satisfaction with the ear 

protective devices usage, 75.0% of the musicians evaluated them above grade 

7.0. Conclusions: There was a high prevalence of hearing losses as well as 

alterations in TEOAEs and DPOAEs responses. Therefore, it is fundamental to 

develop and implement hearing loss preventive programs for musicians. There 

was a positive tendency towards the use of the ear protective devices. 

 
 
Keywords: Music, Noise Induced Hearing Loss, Ear Protective Devices, 
Spontaneous Otoacoustic Emission. 
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1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

  

 

O efeito da música amplificada na audição começou a ser 

pesquisado a partir da década de 60, com a explosão da música pop e a 

evolução da tecnologia, que propiciou o aumento considerável da potência dos 

amplificadores acoplados aos instrumentos musicais.   

Atualmente, grupos de rock’n roll utilizam equipamentos de 

amplificação com potências superiores a 100.000 Watts e podem ultrapassar o 

nível de 120 dB(A) próximo às caixas acústicas. Nesse sentido, diversos 

autores questionam se os níveis sonoros advindos dessas fontes seriam 

prejudiciais à audição, causando lesão permanente do aparelho auditivo. Essa 

discussão é baseada em alguns fatores que devem ser considerados, a saber: 

a exposição não é freqüente, como acontece com trabalhadores de indústrias; 

os critérios de classificação das perdas auditivas são discordantes entre si, não 

havendo um critério definido que se aplique a essa população; e a 

susceptibilidade individual é um fator fundamental para o desenvolvimento de 

uma perda de audição. Por essas razões, o percentual de prevalência de perda 

de audição entre músicos pode variar de 5% a 52%, como descrito nos estudos 

de Axelsson, Lindgren (1977a), Russo et al.  (1995), Samelli, Schochat (2000), 

Kähäri et al. (2003), Einhorn (2006) e  Mendes, Morata (2007). 

Além dos efeitos na audição que a música eletronicamente 

amplificada pode ocasionar, outras pesquisas foram relatadas com o objetivo 

de avaliar os efeitos não auditivos com vistas à repercussão na qualidade de 
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vida desses profissionais, tais como: zumbido, tontura, hiperacusia, distorção 

sonora, sensação de plenitude auricular, alterações nos sistemas: 

cardiovascular, gástrico e muscular, mudanças de humor, estresse e 

irritabilidade (Kähäri et al., 2001; Marchiori, Melo, 2001; Andrade, 2000; 

Andrade et al., 2002; Kähäri et al., 2003). 

Outra questão que ainda representa discussões se refere ao fato da 

música ser um som prazeroso e, portanto, muitos acreditam não ser tão 

prejudicial à audição quanto, por exemplo, o ruído ocupacional. Dependendo 

do ritmo, a música tem o poder de acalmar, relaxar ou estimular, devido ao 

aumento do fluxo sangüíneo e conseqüente aumento da produção de 

adrenalina. Porém, quando apresentada em níveis sonoros elevados pode 

ocasionar uma produção excessiva de adrenalina, noradrenalina e de seus 

respectivos receptores, que podem levar à dependência de escutar música em 

níveis cada vez maiores e, com isso, gerar algum prejuízo auditivo (Evers, 

Suhr, 2000). 

Diversas pesquisas têm relatado medidas de prevenção de 

alterações auditivas em músicos, tais como: tratamento acústico no ambiente 

de apresentação, monitoramento audiológico por meio do uso de audiometria 

tonal e emissões otoacústicas, além do uso de protetores auditivos. 

Contudo, ainda não existe na legislação trabalhista brasileira uma Lei 

específica que proteja os músicos dos efeitos da exposição à música 

amplificada, uma vez que a Norma Regulamentadora (NR) 15 do Ministério do 

Trabalho se aplica a trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora que 

desempenhem suas funções em empresas regidas pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT).  
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No Brasil, algumas pesquisas realizadas com músicos de pop-rock e 

rock’n roll indicaram a ocorrência de alterações auditivas de 0 a 52% da 

população (Samelli, Schochat, 2000; Andrijauskas, 2001; Maia, 2006; Graciolli, 

2006). Independentemente dos valores encontrados, as autoras concordam 

com a evidência de riscos de perdas auditivas e outros efeitos associados à 

exposição à música amplificada. Nesse sentido, estudos são necessários não 

somente para investigar os efeitos da música eletronicamente amplificada na 

audição, mas também, para identificar outras queixas de saúde relacionadas a 

essa exposição, bem como medidas de proteção para a audição dos músicos.  

Nesse contexto, torna-se necessário avaliar os efeitos que a 

exposição à música amplificada geram à saúde geral e à audição desses 

profissionais, bem como prevenir o aparecimento de tais prejuízos por meio do 

uso de protetores auditivos individuais que não distorçam as qualidades da 

música. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a audição e o uso de 

protetores auditivos em músicos de bandas de pop-rock. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos temos: 

1) Identificar a prevalência de alterações auditivas na população 

estudada. 

2) Avaliar os resultados audiológicos e os registros das emissões 

otoacústicas segundo as variáveis: idade e tempo de 

exposição à música amplificada. 

3) Identificar as principais queixas auditivas e extra-auditivas 

relatadas pelos músicos. 

4)  Relacionar os resultados audiológicos e as queixas com o 

índice de satisfação do uso de protetores auditivos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

Nesse capítulo não será utilizada a ordem cronológica para a 

apresentação dos estudos, em detrimento do encadeamento das idéias. 

 

 

3.1 Exposição à música amplificada 

 

A poluição sonora é a terceira principal causa de poluição no mundo, 

precedida apenas pela do ar e da água, respectivamente (Fiorini, 2000). As 

principais fontes desse tipo de poluição são advindas do trânsito, de atividades 

ocupacionais e de lazer, dentre elas, a freqüência à danceterias, o uso de 

dispositivos individuais e a exposição à música amplificada. 

A partir da década de 60, surgem as primeiras publicações sobre a 

exposição à música amplificada, em virtude da difusão da tecnologia quanto à 

amplificação sonora acoplada aos instrumentos musicais. Desde então, a 

maioria dos estudos que mensuraram os níveis de pressão sonora em 

ambientes em que havia música amplificada encontraram valores muito 

superiores aos limites da legislação local vigente, a partir de 99 dB(A), 

preocupando os pesquisadores quanto aos efeitos que esses níveis podem 

causar na audição (Jorge Jr, Alegre, 1995; Jorge et al., 2001). 

Gunderson et al. (1997) realizaram um estudo 31 danceterias. A 

média dos níveis sonoros foram de 94,9 a 106,7 dB(A). Os funcionários que 
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trabalhavam nessas danceterias referiram zumbido e sensação de perda 

auditiva e, estas queixas auditivas estavam correlacionadas aos níveis sonoros 

mensurados. Contudo, apenas 16% relataram usar protetores auditivos 

regularmente. 

Lee (1999) realizou um estudo em cinco danceterias. Todos os 

funcionários desses locais estavam expostos a níveis sonoros médios de 89 

dB(A). A prevalência de perda auditiva encontrada foi de 41,9% e a presença 

de zumbido foi referida por 21%.  

Na pesquisa de Loureiro (2002), o nível equivalente (Leq) de ruído 

mensurado nas danceterias variou entre 89,5 e 96 dB(A), sendo o maior nível 

obtido na pista de dança. Todos os valores encontrados estão acima do limite 

máximo recomendado na NR15, que é de 85 dB(A) para uma jornada de 

trabalho de oito horas diárias. Além disso, dos 17 trabalhadores avaliados, 

82,3% apresentaram entalhe audiométrico, maior na freqüência de 6000 Hz. A 

presença do entalhe indica uma tendência ao desencadeamento de perda 

auditiva induzida por ruído, uma vez que o tempo médio de exposição à música 

amplificada foi de um a cinco anos. 

Bray, Szymanski, Mills (2004) estudaram exposição ao ruído de um 

grupo de 23 disc-jockeys (DJs) na Escócia, por meio de mensuração dos níveis 

de pressão sonora nos ambientes de trabalho dos participantes. Além disso, 

avaliaram a audição por meio de audiometria tonal e aplicaram em questionário 

para levantar a presença de queixas auditivas. A média do nível de pressão 

sonora encontrado foi de 96 dB(A), valor superior ao nível recomendado pela 

legislação local para o uso de proteção auditiva. A prevalência de perda 

auditiva sugestiva de perda auditiva induzida por ruído (PAIR) foi de 13%, 
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enquanto que 70% relataram a sensação de diminuição da audição e plenitude 

auricular após seu trabalho e 74% afirmaram ter zumbido. Os autores 

concluíram que esses profissionais apresentam risco para desenvolver perda 

auditiva em seus ambientes de trabalho. 

Cassano et al. (2005) avaliaram o nível de pressão sonora 

encontrado no centro de uma discoteca a fim de estimar a dose de exposição à 

música amplificada de um DJ. Calcularam que o nível de exposição sonora 

diária era de 99,1 dB(A) e a exposição semanal era de 92,1 dB(A), valores que 

indicam risco para o desenvolvimento de uma perda de audição. 
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3.1.1 Efeitos Auditivos da exposição a níveis de pressão sonora 

elevados 

 

É sabido que a exposição a som intenso pode gerar alterações 

mecânicas ou metabólicas na cóclea, principalmente nas estruturas vasculares 

e no órgão espiral, dentre as quais as células ciliadas externas (CCE) são as 

mais afetadas. Os estereocílios das células ciliadas, bem como seu mecanismo 

de contração são atingidos, por conta do intenso contato com a membrana 

tectória durante a vibração da membrana basilar na transmissão sonora 

(Oliveira, 2001). 

 Segundo o autor, os danos auditivos causados pela exposição a 

elevados níveis de pressão sonora são diferentes de acordo com a intensidade 

e duração da exposição e pela natureza da lesão, podendo ser classificados 

em três tipos: trauma acústico, mudança temporária do limiar auditivo e perda 

auditiva induzida por ruído (PAIR)1 ou perda auditiva induzida por níveis de 

pressão sonora elevados (PAINPSE). 

O trauma acústico é uma alteração auditiva provocada por uma 

única e súbita exposição a um evento sonoro muito intenso. A mudança 

temporária do limiar auditivo (MTL) é caracterizada pelo rebaixamento dos 

limiares audiométricos decorrente da exposição a níveis de pressão sonora 

elevados por algumas horas, porém com recuperação gradual da audição, uma 

vez cessada a exposição (Oliveira, 2001).  

                                                 
1 Em nosso trabalho foi utilizada a nomenclatura PAIR, que é a tradução da sigla NIHL (noise 
induced hearing loss), expressão mundialmente reconhecida que denota a exposição a níveis 
sonoros elevados, independentemente de ser considerado ruído ou música. 
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Já a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é uma alteração 

permanente dos limiares audiométricos, do tipo sensório-neural, em 

decorrência da exposição sistemática a níveis de pressão sonora elevados. 

Suas principais características são: a irreversibilidade e a progressão gradual 

de acordo com o tempo de exposição; quase sempre é bilateral; com padrões 

audiométricos semelhantes em ambos os lados; acomete, inicialmente os 

limiares audiométricos em uma ou mais freqüências da faixa de 3000 a 6000 

Hz, porém as freqüências mais altas e mais baixas poderão levar mais tempo 

para serem afetadas; quase nunca é de grau profundo, isto é, os limiares para 

as perdas em baixas freqüências estão próximos a 40 dBNA (nível de audição) 

e em altas freqüências em torno de 75 dBNA; uma vez cessada a exposição 

não haverá progressão da perda auditiva (Noise and Hearing Conservation 

Committee do Americam College of Occupational Medicine, 1989; Portaria 19, 

Ministério do Trabalho e Emprego, D.O.U. 1998). 

Segundo o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva 

(1999), a PAIR também é influenciada por alguns fatores, dentre eles: 

características físicas do ruído (espectro e nível de pressão sonora), tempo de 

exposição e suscetibilidade individual. Além disso, a PAIR atinge o nível 

máximo nos primeiros 10 a 15 anos de exposição e, com o passar do tempo, a 

progressão da lesão se torna mais lenta. 

Em 2003, o American College of Occupational and Environmental 

Medicine (ACOEM) relatou que o primeiro sinal da PAIR seria o entalhe no 

audiograma nas freqüências de 3000, 4000 e/ou 6000 Hz com recuperação em 

8000 Hz. O limiar nessa freqüência deve apresentar valor igual ou menor do 

que o da pior freqüência entre 3000 e 6000 Hz. A exata localização do entalhe 
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audiométrico depende de diversos fatores, como a freqüência do ruído, o 

tamanho do meato acústico externo e a associação do ruído com outros fatores 

presentes no ambiente de trabalho, a saber: metais pesados, solventes 

orgânicos, vibração e calor.  

Fiorini (1994) acompanhou a audição de 80 trabalhadores de uma 

indústria metalúrgica por um período de três anos.  A autora classificou os 

resultados dos audiogramas em três grupos: o grupo um com traçados dentro 

da normalidade, o grupo dois com traçados sugestivos de PAIR e o grupo três 

com traçados sugestivos de outras alterações auditivas. Observou que 23,7% 

dos sujeitos desenvolveram PAIR durante o período analisado. A partir dessa 

forma de classificação das audiometrias, propôs uma estratégia de 

monitoramento audiométrico, observando que antes do desenvolvimento da 

PAIR os traçados indicavam um entalhe audiométrico com limiares ainda 

dentro da normalidade. Porém, com a continuidade de exposição a ruído, 

existia a possibilidade de desencadeamento ou agravamento da PAIR.  

Parrado-Moran, Fiorini (2003) realizaram um estudo com 89 

trabalhadores com PAIR e observaram que a freqüência que, isoladamente, 

teve maior número de alterações foi a de 6000 Hz, sendo que as maiores 

médias eram dos limiares audiométricos de 6000, 4000, 8000 e 3000 Hz. Os 

dados expostos indicam que a perda auditiva em sua fase inicial acomete as 

freqüências altas.  

Henderson, Salvi (1998) estudaram os mecanismos responsáveis 

pelos danos associados a PAIR baseados na neurofisiologia e na 

anatomofisiologia do Sistema Auditivo Periférico (SAP). Verificaram que a PAIR 

é caracterizada por diferentes déficits auditivos que podem gerar mudanças 



11 
 

nos códigos neurais enviados ao Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC). 

Tais déficits são: o zumbido, o recrutamento de loudness, a perda na 

seletividade de freqüência, o comprometimento na integração temporal, a 

alteração da curva de sintonia e a dificuldade na percepção de fala. Com isso, 

a exposição da cóclea ao ruído provoca, além do dano perilinfático e do 

comprometimento do amplificador coclear, modificações no processamento da 

informação, que caracteriza a dificuldade de compreensão de fala relatada por 

portadores de perda auditiva sensório-neural. 

 McFadden et al. (2001) constataram que ao expor a cóclea ao ruído 

ocorre o aumento da produção de espécies de oxigênio reativo (reactive 

oxygen species) que podem causar danos oxidativos em diferentes estruturas 

celulares desde a membrana até ao DNA da célula. Isto ocorre caso essas 

espécies de oxigênio reativo não sejam neutralizadas por antioxidantes de 

defesa. Os antioxidantes atuam na regularização da produção das espécies de 

oxigênio reativo e são fundamentais para minimizar os danos cocleares, 

principalmente os associados ao envelhecimento e à exposição ao ruído 

elevado.  

Yang et al. (2004) compararam a ocorrência de morte das células 

ciliadas externas por apoptose e por necrose após a exposição de chinchilas a 

diferentes níveis de pressão sonora em diferentes períodos de tempo. As 

cobaias foram expostas durante uma hora a ruído de banda estreita a 104 

dB(A) ou a 108 dB(A) e tiveram suas CCE analisadas após um, quatro e trinta 

dias da exposição ao ruído intenso. Os autores puderam notar que as cócleas 

das chinchilas expostas ao ruído de 104 dB(A) apresentaram uma diferença 

significante na quantidade de apoptoses e necroses das CCE no primeiro dia 
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após a exposição ao ruído; contudo, tal diferença não foi estatisticamente 

significante no quarto e no trigésimo dia. Já nas cócleas das cobaias expostas 

ao ruído de 108 dB(A) detectaram, no primeiro e no quarto dia, mais apoptose 

do que necrose das células. No trigésimo dia, os processos de morte celular 

permaneceram, porém em menor escala. Com esses resultados foi possível 

concluir que o tipo de morte celular difere de acordo com o nível de pressão 

sonora e de acordo com o tempo ao qual as CCE estão expostas, ocorrendo 

inicialmente maior número de apoptoses. Porém, na fase mais tardia da lesão, 

provavelmente coexistam ambos os processos. 

Henderson et al. (2006) criaram uma hipótese de como o ruído 

aumentaria a produção de espécies de oxigênio reativo e, conseqüentemente, 

desencadearia lesões cocleares e perda auditiva. Para os autores, o ruído 

alteraria o metabolismo e a ação mecânica da cóclea em diversos pontos, 

conduzindo a diferentes formas de danos. Nas células ciliadas, o ruído induziria 

a hiper-estimulação da mitocôndria, a excitotoxicidade nas ligações entre as 

células ciliadas externas e as fibras nervosas auditivas aferentes, além do 

efeito de isquemia e reperfusão no abastecimento sanguíneo da cóclea. Essas 

ações provocariam o aumento de espécies de oxigênio reativo, que danificaria 

o DNA e a membrana celular, atuando com um suposto eliciador de apoptose. 

O resultado seria a morte celular, devido à combinação da necrose e de 

apoptose, causando a perda auditiva. 

Além da perda de audição, outros efeitos relacionados ao sistema 

auditivo são comumente observados em indivíduos expostos a níveis de 

pressão sonora elevados, tais como: zumbido, hiperacusia, distorção e 
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diplacusia (Kähäri et al., 2001a; Kähäri et al., 2003; Einhorn, 2006; Niquette, 

2006). 

O zumbido é definido com a sensação de perceber sons, na 

ausência de uma fonte sonora externa. Sons diferentes, geralmente descritos 

como de pitch agudo, podem ser percebidos em uma ou ambas orelhas, ou 

mesmo em alguma região da cabeça (Kähäri et al., 2001a; Kähäri et al., 2003; 

Einhorn, 2006; Niquette, 2006). 

Dias et al. (2006) observaram a presença de zumbido em  48% dos 

trabalhadores que tinham exposição a níveis de pressão sonora elevados. 

Concluíram que a prevalência do zumbido aumenta de acordo com a evolução 

do dano auditivo.  

A hiperacusia é descrita como uma hipersensibilidade a sons de 

intensidade moderada ou ligeiramente acima do limiar audiométrico, 

acompanhada de desconforto e incômodo a esses sons. Os sons tolerados 

pela maioria das pessoas, como risadas ou o telefone tocando, são tidos como 

desconfortáveis ou intoleráveis (Kähäri et al., 2001a; Kähäri et al., 2003; 

Einhorn, 2006; Niquette, 2006). 

A distorção ou alteração na curva de sintonia fina é a percepção dos 

sons fora de sintonia, algumas freqüências e/ou seus harmônicos são 

percebidos diferentemente do som original, parecendo pouco nítido ou 

indistinto (Kähäri et al., 2001a; Kähäri et al., 2003; Einhorn, 2006; Niquette, 

2006). 

 A diplacusia é caracterizada por uma alteração patológica na 

combinação de freqüência, na qual o aumento da freqüência de um 
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determinado som é percebido apenas como aumento na sensação de 

intensidade (Kähäri et al., 2001a, Kähäri et al., 2003; Einhorn, 2006; Niquette, 

2006). 

As alterações provocadas pelo ruído não se restringem somente à 

audição, sendo freqüentes os casos de hipertensão arterial, estresse, 

ansiedade, depressão, aumento da tensão muscular, alteração do sono, 

gastrite e dificuldade de concentração (Morata et al., 1997; Araújo, Regazzi, 

2002; Rios, 2003). 
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            3.2 Contribuição das Emissões Otoacústicas na 

avaliação da audição de indivíduos expostos a níveis de pressão 

sonora elevados 

 

As emissões otoacústicas (EOA) são sons decorrentes de uma 

atividade interna da cóclea, captados no meato acústico externo (MAE). Foram 

descritas e registradas pela primeira vez pelo geólogo David Kemp, em 1978 e 

tal descoberta possibilitou o desenvolvimento de uma nova ferramenta a ser 

utilizada durante a avaliação audiológica. 

As EOA são geradas quando a fisiologia do órgão espiral na cóclea 

está próxima à normalidade, indicando integridade do funcionamento ativo das 

CCE. Tais células são responsáveis por aumentar a sensibilidade e a 

seletividade de freqüências para sons fracos, contudo, as respostas só podem 

ser detectadas quando não existe alteração no sistema tímpano-ossicular da 

orelha média (Kemp, 1997). Os sons gerados pela atividade coclear são de 

fraca intensidade e podem ser registrados rapidamente e de forma não invasiva 

por meio da colocação de uma sonda no meato acústico externo.  

O registro das EOA pode identificar mudanças sutis no 

funcionamento coclear, mesmo quando ainda não é possível perceber tal 

diferença no audiograma. Por essa razão, é considerado um teste objetivo e de 

alta sensibilidade, dentre os testes utilizados na bateria de avaliação em 

Audiologia. Apesar de sua sensibilidade, ainda não é possível fazer uma 

relação direta entre o nível das emissões otoacústicas e o limiar auditivo, pelo 

fato de estarem relacionados a processos diferentes da audição, uma vez que 
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o limiar auditivo também reflete o estado das CCI, além de depender de 

processos neuronais superiores, incluindo a detecção cognitiva (Reuter, 

Hammershoi, 2007). 

As EOA podem ser classificadas em duas amplas categorias: 

emissões otoacústicas espontâneas e emissões otoacústicas evocadas. As 

primeiras são registradas na ausência de estímulo, indicando função coclear 

normal, porém, só estão presentes em 50% da população com audição normal. 

Desta forma, sua aplicação clínica ainda é restrita. Já as emissões otoacústicas 

evocadas podem ser subdividas em: EOA evocadas por estímulos transientes 

(eliciadas por estímulos breves), EOA produto de distorção (eliciadas por dois 

tons puros apresentados simultaneamente) e EOA evocadas por estímulo-

freqüência, eliciadas pela apresentação de um tom puro contínuo (Lonsburry-

Martin et al., 1993; Lewis, 2004). 

Para registrar as emissões otoacústicas evocadas por estímulos 

transientes (EOAET) é utilizado o estímulo do tipo click, caracterizado por ser 

de curta duração composto por uma faixa de freqüências abrangente, 

predominantemente entre 500 e 4000 Hz. Esse estímulo transiente estimula a 

cóclea em diferentes regiões, desde a base até o ápice e quando presente, 

sugere que os limiares audiométricos estão próximos da normalidade 

(Lonsburry-Martin et al.,  2001). 

Já o registro das emissões otoacústicas evocadas produto de 

distorção (EOAPD) é eliciado a partir da interação não linear de dois tons puros 

apresentados simultaneamente, que resulta em um terceiro tom (distorção). A 

freqüência primária mais baixa é denominada f1, enquanto que a freqüência 

primária mais alta é chamada f2. Ambas se relacionam na razão de 1,22, ou 
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seja f2/f1=1,22. Devido à característica de não linearidade da cóclea, a 

distorção é observada de forma mais proeminente na relação de 2f1-f2. Já 

seus respectivos níveis, L1 e L2, devem manter uma diferença na qual L1>L2, 

em média 10 dBNPS (decibel nível de pressão sonora), a fim de tornar o teste 

mais sensível (Lonsburry-Martin et al., 2001). Segundo Gorga et al. (2002) as 

EOAPD estão presentes em indivíduos com audição próxima à normalidade e 

vão reduzindo conforme aumenta o grau da perda auditiva. 

Na população adulta, as EOA são freqüentemente utilizadas para 

realizar o diagnóstico diferencial entre perdas auditivas cocleares e 

retrococleares, além do monitoramento auditivo de indivíduos expostos a 

drogas ototóxicas, ao ruído ocupacional e à música (Lewis, 2004). 

Diversos autores recomendaram o uso das EOA para avaliar e 

acompanhar a audição de músicos, por ser um instrumento mais sensível que 

a audiometria para detectar as alterações iniciais geradas pela exposição à 

música amplificada (Kähäri et al., 2001b; Kähäri et al., 2003). 

 As células ciliadas externas são as primeiras estruturas da orelha 

interna a serem lesadas por agentes externos, como no caso de níveis de 

pressão sonora elevados. Portanto, as EOA podem detectar sinais de danos 

cocleares iniciais, servindo como ferramenta de detecção precoce e 

monitoramento das alterações causadas por esses agentes, mesmo antes de 

ocorrer alterações nos limiares audiométricos na audiometria. Dessa forma, é 

possível determinar a localização da lesão e controlar a efetividade do uso de 

protetores auditivos (Kimberley, 1999; Lonsbury-Martin, Martin, 2001; Lopes 

Filho, Carlos, 2002).  
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Liebel et al. (1996) realizaram um estudo com 46 freqüentadores de 

discotecas por meio da realização de audiometria e emissões otoacústicas, 

tanto por estímulo transiente (EOAET) e produto de distorção (EOAPD), antes 

e após a exposição à música amplificada. Os participantes estiveram expostos 

à música em um nível médio de 105 dB(A). Os testes foram realizados após 

uma hora, uma hora e meia e duas horas de exposição, respectivamente. A 

piora da média dos limiares aconteceu a partir de uma hora de exposição, em 

torno da freqüência da banda de 4000 Hz, acometendo maior quantidade de 

freqüências conforme o aumento da exposição sonora. Essa piora foi de 

aproximadamente 6,2 dB para o grupo com uma hora de exposição; 7,1 dB 

para o grupo com uma hora e meia de exposição e de 10,1 dB para duas horas 

de exposição. As EOAET apontaram redução significante das respostas nas 

bandas freqüências de 2000 e 3000 Hz. 

Namur et al. (1999) avaliaram a audição e as queixas auditivas em 

17 músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. A mensuração do 

som no local variou de 81,4 a 94,7 dBNPS conforme a posição do medidor de 

nível de pressão sonora no teatro. Os autores avaliaram os músicos por meio 

de um questionário, audiometria tonal e EOAPD. 38% dos músicos 

apresentaram perda auditiva compatível com PAIR. Dos 16 músicos avaliados, 

69% apresentaram emissões otoacústicas ausentes em freqüências altas. As 

queixas auditivas mais encontrados foram zumbido (43%) e intolerância a som 

intenso (19%). Os autores alertam os profissionais quanto aos riscos auditivos 

e a importância de um programa de conservação auditiva. 

Mansfield, Baghurst, Newton (1999) avaliaram a audição de 28 

adultos jovens expostos à música amplificada por meio das EOAET, a fim de 
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encontrar evidências da diminuição do funcionamento coclear naqueles com 

maior exposição. Aqueles que tinham maior exposição à música amplificada 

apresentaram respostas nas EOAET significantemente menores, 

principalmente na banda de freqüência de 4000 Hz, principalmente na orelha 

esquerda. As diferenças entre os expostos e não expostos foram mais 

relevantes na banda de 2000 Hz à direita e na de 2800 Hz na orelha esquerda. 

Com isso, os autores concluem que a exposição à música amplificada interfere 

na função coclear, que já pode ser verificar a nos registros das EOA a partir da 

banda de freqüência de 2000 Hz e, somente com a exposição prolongada é 

que será possível observar uma alteração nos limiares audiométricos, 

principalmente na orelha esquerda. 

Fiorini (2000) estudou os registros das emissões otoacústicas por 

estímulo transiente e produto de distorção de 160 indivíduos com limiares 

audiométricos dentro da normalidade (menor que 20 dBNA). Os sujeitos foram 

divididos em dois grupos, pareados por sexo e idade, sendo o grupo 1 

composto por 80 indivíduos expostos a ruído ocupacional e o grupo 2 por 80 

indivíduos sem exposição ocupacional a ruído. A prevalência de respostas 

ausentes nas EOA em pelo menos uma orelha foi maior no grupo 1 (68,7%) do 

que no grupo 2 (55,7%). A análise estatística indicou relação entre ser exposto 

a ruído ocupacional e apresentar respostas alteradas no teste de emissões 

otoacústicas. A partir dos resultados, a autora sugere que as EOA podem ser 

utilizadas como instrumento de vigilância epidemiológica na identificação 

precoce de alterações auditivas decorrentes da exposição ao ruído. 

Com o objetivo de avaliar a audição e a função coclear de indivíduos 

adultos que tinham o hábito de acompanhar trios elétricos, Muniz et al. (2001) 
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utilizaram o seguinte protocolo: realização de audiometria tonal, imitância 

acústica e análise das EOAPD, antes e após a exposição sonora a trios 

elétricos. O grupo A foi composto por 50 indivíduos de ambos os sexos não 

expostos ao ruído, enquanto que o grupo B foi composto por 30 indivíduos 

expostos à música amplificada de um trio elétrico, com nível de 114 dB(A), por 

um período de quatro horas. Todos os indivíduos submetidos a esse protocolo 

apresentavam audição normal antes da exposição e tiveram diminuição das 

respostas das EOAPD após a exposição sonora em níveis elevados, o que 

sugere alteração do mecanismo do amplificador coclear. Dessa forma, os 

autores propõem a utilização desse protocolo como ferramenta de detecção 

precoce e, conseqüentemente, prevenção e monitoramento da PAIR. 

Fiorini, Parrado-Moran (2005) compararam os registros das EOAPD 

realizadas com diferentes relações de intensidade (protocolo simétrico, isto é 

L1=L2 e assimétrico, L1>L2) entre 80 indivíduos com audiometria dentro da 

normalidade (grupo 1) e 89 trabalhadores de uma indústria têxtil com perda 

auditiva neurossensorial a partir de 3000 Hz (grupo 2). No Grupo 1, 70% dos 

indivíduos apresentaram respostas presentes nas EOAPD e não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas quando comparados os 

registros com L1 e L2 iguais a 70 dBNPS e L1= 65 e L2= 55 dBNPS. Já no 

Grupo 2, o teste com L1=L2= 70 dBNPS indicou um número maior de 

respostas presentes em todas as freqüências, mesmo considerando ser este o 

grupo com perdas auditivas a partir de 3000 Hz. A presença de resposta 

passou a ter diferença estatisticamente significante a partir da banda de 

freqüência de 2500 Hz. Porém, a análise estatística indicou maior correlação 

das respostas dos testes de EOAPD com os limiares audiométricos no teste 
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com L1= 65 e L2= 55 dBNPS. Houve correlação também entre a idade, o 

tempo de exposição a ruído ocupacional e a perda auditiva nas respostas com 

L1= 65 e L2= 55 dBNPS. A partir desses resultados, as autoras puderam 

concluir que o parâmetro assimétrico (L1=65 e L2=55 dBNPS) mostrou ser o 

mais sensível, principalmente em indivíduos com perdas auditivas. 

Kramer et al. (2006) visaram verificar o efeito do uso de anti-

oxidantes, como fator de proteção para audição em 31 adultos jovens com 

audição normal expostos à música amplificada. Foram realizadas audiometria 

tonal e EOAPD, de forma randomizada, antes e após duas horas de exposição 

à música amplificada em uma discoteca, com administração de medicação e 

placebos, com metodologia duplo-cego. Não foram encontradas diferenças 

significativas nas duas medições entre os participantes que ingeriram 

antioxidante e os que usaram placebo, porém, na audiometria de todos os 

sujeitos, foi detectada piora do limiar de 4000 Hz maior do que 10 dB após a 

exposição, bem como redução na resposta das EOAPD e redução na resposta 

do produto de distorção na banda de freqüência de 3000 Hz. 

Com o objetivo de estudar os achados das EOAPD e da estrutura 

fina em músicos de orquestra, Reuter, Hammershoi (2007) aplicaram este teste 

em 12 profissionais de música clássica, antes e após suas apresentações. Não 

foram encontrados casos de perda auditiva neurossensorial na população 

estudada. Os achados foram semelhantes nas duas condições para ambos os 

testes. Ao comparar os achados com os resultados dos testes de indivíduos 

não expostos a ruído ocupacional, pareados por sexo e idade, não 

encontraram diferenças estatisticamente significativas. Porém, o protocolo 

utilizado quanto a intensidade apresentada é questionável (L1= 65 dB e L2= 45 
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dB) quanto à sua sensibilidade e especificidade. Além disso, o tempo 

dispendido para realizar o teste de EOAPD estrutura fina é muito longo e, 

nesse período, pode ter ocorrido recuperação das respostas auditivas. 
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3.3 Estudos com músicos de diferentes estilos musicais 

 

A preocupação com os efeitos que a música poderia causar na 

audição começou a ser estudada a partir da década de 60, época em que 

vários estudos começaram a ser conduzidos com músicos de bandas de rock’n 

roll, pop-rock, trios elétricos, orquestras sinfônicas e, inclusive, com estudantes 

de música e na prática de treinos instrumentais individuais. 

A seguir serão apresentados os trabalhos de maior relevância 

realizados principalmente nos últimos cinco anos com músicos de diferentes 

estilos musicais.  

 

Marchiori, Melo (2001) pesquisaram as alterações auditivas referidas 

por 23 músicos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, 

bem como avaliaram os níveis de ruído aos quais estavam expostos. As 

alterações auditivas mais freqüentes foram zumbido (43,4%) e intolerância a 

som intenso (47,9%). A média dos níveis sonoros variou entre 93,9 e 102,1 

dB(A), de acordo com o local da mensuração. Diante desses achados, as 

autoras recomendam o desenvolvimento de um Programa de Prevenção de 

Perdas Auditivas junto à essa população. 

Com o objetivo de estabelecer a existência de alguma diferença 

entre a audição de músicos homens e mulheres, Kähäri et al. (2001a), 

desenvolveram um estudo com 56 músicos de orquestra, sendo 13 mulheres e 

43 homens, com média de idade de 30 anos e 34 anos, respectivamente. 

Esses profissionais já haviam participado de um estudo prévio, em 1979-80 
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(estudo A) e em 1995-96 (estudo B). Em ambos, utilizaram a audiometria tonal 

e as medidas de imitância acústica para descartar a ocorrência de alterações 

da orelha média. Classificaram os audiogramas por meio do cálculo da média 

das respostas nas freqüências de 3000 a 8000 Hz. Observaram que a média 

dos audiogramas apresentou entalhe na freqüência de 6000 Hz na OE no 

estudo A e em ambas as orelhas no estudo B. No estudo B os homens 

apresentaram perda auditiva de maior grau, tanto em 6000 Hz quanto em 8000 

Hz. Ao compararem as audiometrias para verificar a ocorrência de deterioração 

da audição decorrente da exposição continuada a níveis sonoros elevados 

durante 16 anos, os autores notaram discreta piora nas freqüências de 3000 a 

8000 Hz, com média de 0,7 dB por ano entre os homens e 0,4 dB por ano entre 

as mulheres. Os autores relacionam as pequenas alterações nos limiares 

audiométricos ao longo do tempo como um discreto agravamento da perda 

auditiva característica da exposição sonora de músicos. Desta forma, os 

autores recomendam o uso de protetores auditivos específicos com atenuação 

uniforme, como o modelo ER20. 

No mesmo ano, os mesmos autores pesquisaram a presença de 

qualquer tipo de alteração auditiva em músicos de orquestra e, para tanto, 

estudaram 140 profissionais de música clássica, de ambos os sexos, com 

média de idade de 40 anos. Realizaram avaliação audiométrica e aplicaram um 

questionário para levantar dados sobre a exposição sonora e os instrumentos 

que cada um tocava. Os indivíduos foram divididos de acordo com o 

instrumento musical que utilizavam. Como resultados, observaram traçados 

audiométricos dentro da normalidade (< 20 dBNA) na maioria dos indivíduos, 

porém os homens apresentaram maior ocorrência de entalhe na freqüência de 
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6000 Hz, principalmente na orelha esquerda. O grupo de percussionistas 

apresentou piores limiares audiométricos, com presença de perdas auditivas de 

maior grau, seguidos pelos profissionais que tocavam instrumentos de sopro. 

Já os melhores limiares ocorreram no grupo de cordas, com diferença 

estatisticamente significante na freqüência de 6000 Hz na orelha direita. Os 

autores notaram também que, ao dividir os indivíduos por faixas etárias, quanto 

maior a idade, piores estavam os limiares audiométricos, principalmente em 

6000 Hz. Apesar do pequeno número de indivíduos com perdas auditivas, os 

autores ressaltam que os músicos clássicos têm maior facilidade na detecção 

sonora, fator que pode interferir na audiometria (Kähäri et al., 2001b).  

Andrade et al. (2002) realizaram avaliação audiométrica de 19 

músicos de frevo e 39 músicos de maracatu, bem como levantaram as 

principais queixas auditivas. No grupo de frevo 52,6% apresentaram tontura e 

zumbido. Já no grupo de maracatu 67,7% dos músicos apresentaram tontura e 

41,9% referiram zumbido. A prevalência de configurações audiométricas 

sugestivas de PAIR em pelo menos uma orelha foi de 42,1% no grupo de frevo 

e 16,1% no grupo de maracatu. As autoras relacionam esses achados com a 

diferença no tempo de exposição sonora entre os dois grupos, que era maior 

no grupo de frevo. Devido ao número de alterações auditivas encontradas, as 

autoras sugerem a realização do PPPA com esses músicos. 

Laitinen (2005) avaliou as atitudes de músicos de orquestras perante 

o uso do protetor auditivo. Os participantes da pesquisa responderam um 

questionário sobre protetor auditivo, queixas auditivas e condições de trabalho. 

Dos que responderam ao questionário, 94% apresentaram queixa de 

dificuldade auditiva em algum grau, sendo que 31% afirmavam ter perda 
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auditiva. 37% relataram presença de zumbido e 43% de hiperacusia. Apenas 

6% relataram sempre usar protetor auditivo e o mesmo era mais 

freqüentemente utilizado por aqueles que tinham alguma queixa auditiva (20%). 

Além disso, 60% dos entrevistados afirmaram ter experienciado ao menos uma 

situação de estresse no trabalho; dentre esses, os com algum tipo de queixa 

auditiva tinham de três a nove vezes mais situações de estresse e também 

percebiam o ambiente de trabalho barulhento. O autor concluiu que é 

necessário um trabalho de motivação e treinamento para estimular o uso de 

proteção auditiva. 
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3.4 Estudos com músicos de pop-rock e rock’n roll 

 

Axelsson, Lindgren (1977a) revisaram os achados de cinco estudos 

realizados entre 1967 e 1974 com 160 músicos de pop-rock nos quais a 

prevalência média de perda auditiva neurossensorial foi de 5%. Em seu estudo, 

avaliaram a audição de 69 músicos de pop-rock e 14 trabalhadores de uma 

danceteria, por meio de audiometria tonal. A exposição semanal à música era, 

em média, de 18 horas por semana e tempo de exposição médio de 10 anos. 

Após ponderarem a correção para idade, a presença de exposição ocupacional 

a ruído, a hereditariedade ou presença de outras variáveis de confusão; 

encontraram perda auditiva neurossensorial em 30% de sua amostra, isto é, 

limiar auditivo pior que 20 dBNA em pelo menos uma das freqüências da faixa 

de 3000 a 8000 Hz. Desses, 22% possuíam rebaixamento auditivo maior que 

20 dBNA em mais de uma dessas freqüências, sendo todos de grau leve. 

Concluíram que é necessário considerar a intensidade, duração, freqüência e 

tipo de música aos quais os profissionais estão expostos. Além disso, questões 

subjetivas, como “o que é música alta” ou “uma bonita melodia” devem ser 

consideradas como fatores importantes na determinação da prevalência da 

perda auditiva nessa população. 

Os mesmos autores realizaram uma nova análise dos dados dessa 

população e apresentaram os resultados separando os achados dos 

audiogramas, divididos em grupos pelas seguintes variáveis: idade, orelha, 

tempo de exposição total em anos, tempo de exposição em horas semanais, 

instrumento que toca e uso de fones de ouvido. Observaram que a orelha 
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direita apresentava limiares melhores nas freqüências baixas, enquanto na 

orelha esquerda as respostas eram melhores nas freqüências altas. Notaram 

também que o grupo mais jovem, com idade média de 22 anos, tinha limiares 

melhores em todas as freqüências, particularmente em 6000 e 8000 Hz, 

quando comparado ao grupo com idade média de 30 anos. Relataram que a 

única diferença significante, quando comparado o tempo de exposição 

semanal, foi na freqüência de 6000 Hz, que esteve pior no grupo mais exposto 

(média de 28 horas por semana). Referiram que os músicos que tocam guitarra 

têm melhor audição entre 2000 e 4000 Hz, quando comparados àqueles que 

tocam baixo ou bateria, sendo que esses últimos são os que possuem piores 

limiares audiométricos devido à exposição a sons de impactos advindos do 

próprio instrumento musical.  Concluíram que o risco de desenvolver uma 

perda auditiva neurossensorial aumenta com a idade, tempo de exposição 

semanal e instrumento tocado. Apesar da exposição ocorrer por curtos 

períodos de tempo ao longo da semana e ter intervalos longos de descanso, é 

necessário o uso de protetores auditivos para minimizarem esse risco 

(Axelsson, Lindgren, 1977b).  

Em 1978, os mesmos autores apresentaram outro estudo que tinha 

como objetivo investigar a ocorrência de mudança temporária do limiar auditivo 

(MTL) tanto em músicos de pop-rock, quanto em ouvintes de suas 

apresentações. Os autores tinham como objetivo correlacionar os achados com 

o nível sonoro, o tempo de exposição em horas e o intervalo entre a exposição 

e a audiometria. Foram avaliados 30 músicos e 18 ouvintes por meio de 

audiometria tonal nas freqüências entre 1000 e 8000 Hz, em cabinas móveis 

localizadas próximas aos locais de apresentação. Os resultados indicaram 
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correlação entre a ocorrência de MTL e o nível sonoro, sendo a duração da 

exposição menos importante para o desenvolvimento de MTL que o nível 

sonoro ao qual o indivíduo está exposto, seja como músico ou como ouvinte. 

Os níveis encontrados durante a dosimetria estiveram entre 85 e 115 dB(A), 

compostos predominantemente de sons contínuos. Além disso, foi observada 

uma considerável MTL nas freqüências entre 3000 e 6000 Hz, maior na 

freqüência de 4000 Hz e dentre os ouvintes. Finalmente, os autores 

ressaltaram que a mudança temporária do limiar auditivo aumenta conforme a 

elevação dos níveis sonoros e, com isso, o risco de desenvolver uma perda 

auditiva permanente. Apesar do público jovem freqüentar tais locais com  

pequena regularidade (poucas vezes por ano), o aumento na freqüência em 

concertos e discotecas aumenta o risco de PAIR em indivíduos sensíveis 

(Axelsson, Lindgren, 1978). 

Fearn (1993) analisou os resultados de alguns estudos realizados 

com músicos e identificou que os maiores níveis sonoros são encontrados 

entre músicos de pop, que utilizam música eletronicamente amplificada. Dentre 

esses profissionais, os que sofrem maior prejuízo quanto à audição são os 

bateristas e aqueles que ficam próximos aos alto-falantes. Relatou também que 

o aumento do nível sonoro eleva a ocorrência de MTL, principalmente nas 

freqüências de 4000 e 6000 Hz. Porém, a perda auditiva permanente é mais 

pronunciada em 6000 Hz. O autor conclui que mesmo com a baixa ocorrência 

de alteração permanente da audição, 33% dos músicos possuem algum tipo de 

dificuldade auditiva. 

No estudo longitudinal de Axelsson, Eliasson, Israelsson (1995) as 

queixas auditivas mais encontradas entre os 40 músicos de pop-rock foram: 
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perda auditiva em 30% da população, zumbido em 25%; perda auditiva e 

zumbido em 17,5%, perda auditiva associada à hipersensibilidade a sons em 

12,5% dos músicos e 5% queixaram-se de perda auditiva, zumbido e 

hipersensibilidade. Dos 25% que referiram zumbido, houve diferença 

estatisticamente significante em relação aos que não se queixaram de 

zumbido, nas freqüências de 500 a 3000 Hz da orelha esquerda. Quanto à 

audiometria desses profissionais, ao comparar o audiograma atual com o de 16 

anos antes 23% dos músicos ativos apresentavam limiares piores que 25 

dBNA nas freqüências de 3000 e 8000 Hz. Destes, 8% era de grau leve e 15% 

de grau moderado, enquanto que no estudo pregresso apenas 10% possuía 

perda de audição (5% de grau leve e 3% moderado). Os principais 

instrumentos tocados foram: guitarra (40%), instrumentos de percussão (20%) 

e vocal (7,5%). A média dos limiares audiométricos segundo o instrumento 

tocado foi: dentro da normalidade (<25 dB) para os guitarristas e perda auditiva 

em 4000 e 6000 Hz na orelha direita e de 3000 a 6000 Hz na orelha esquerda 

nos percussionistas. Ao comparar a média dos limiares tonais dos audiogramas 

de 1975 e de 1992, houve aumento da ocorrência de perda auditiva, com 

limiares entre 25 e 75 dB, e diferença estatisticamente significante nas 

freqüências de 4000 e 8000 Hz da orelha esquerda e de 4000 Hz na orelha 

direita. Como recomendação para evitar o aparecimento de uma perda de 

auditiva em longo prazo, os autores sugerem o uso de protetores auditivos.  

Samelli, Schochat (2000) avaliaram a audição de 21 músicos de 

rock’n roll (idade média foi de 25 anos) com o objetivo de identificar a 

ocorrência de PAIR. O tempo médio de exposição à música foi de 15,9 horas 

semanais por, em média, 8,3 anos. As autoras utilizaram como classificação de 
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perda auditiva a existência de um limiar auditivo maior do que 20dB em pelo 

menos uma orelha e em pelo menos uma freqüência (critério A) ou na média 

das freqüências de 3000 a 8000 Hz (critério B). O critério A indicou 52% de 

perda auditiva e o critério B 33%. A freqüência mais prejudicada foi a de 6000 

Hz, com média de 28 dBNA para a orelha direita e 30 dBNA para a esquerda.  

As autoras concluíram que independentemente do critério utilizado a ocorrência 

de perda auditiva na população estudada foi elevada. Porém, de acordo com o 

critério adotado, a prevalência de alterações auditivas muda drasticamente, o 

que interfere diretamente na comparação dos resultados entre os estudos. 

Como propostas para minimizar os efeitos da música amplificada a audição, 

sugerem o uso de protetores auditivos e a possibilidade de estabelecer um 

limite de saída nos amplificadores, atingindo o nível máximo de 100 dB NPS. 

Andrijaukas (2001) estudou os achados das EOAET em 16 músicos 

de rock’n roll com limiares audiométricos dentro da normalidade, antes e após 

a exposição à música amplificada. A autora identificou diminuição dos valores 

tanto da resposta geral quanto da reprodutibilidade total dos registros de 

EOAET após a exposição sonora, porém sem alteração no limiar audiométrico. 

Os resultados sugerem um efeito imediato do ruído na audição desses músicos 

que ainda não pode ser detectado na audiometria. 

Na pesquisa realizada por Farias, Dantas (2001) foi traçado um perfil 

do conhecimento de músicos de pop-rock sobre o risco do desenvolvimento de 

perda auditiva pela exposição à música amplificada. Para tanto, as autoras 

aplicaram um questionário sobre as condições de trabalho e a ocorrência de 

queixas auditivas entre 90 músicos, predominantemente do sexo masculino, do 

município de Aracaju. Dos entrevistados, 53% considerava como elevado os 



32 
 

níveis sonoros aos quais estavam expostos durante seus ensaios e 

apresentações e, com isso, a possibilidade de desenvolverem uma perda de 

audição decorrente dessa exposição.  

Com o objetivo de investigar a ocorrência de alterações auditivas em 

músicos de rock/jazz, Kähäri et al.  (2003) conduziram um estudo com 139 

profissionais desses estilos musicais. Para tanto, realizaram avaliação 

audiométrica e aplicaram um questionário para o levantamento de queixas 

auditivas e do tempo de exposição semanal à música amplificada, além de 

mensurar os níveis sonoros aos quais os mesmos estavam expostos. A média 

do tempo de exposição encontrada foi de 19 anos, com exposições semanais 

médias de quatro dias e com duração de cinco horas por apresentação. Quanto 

a audiometria, encontraram 8% da população com perda auditiva 

neurossensorial. Notaram que os homens apresentaram limiares audiométricos 

significantemente piores na orelha esquerda para as freqüências de 2000 a 

4000 Hz do na orelha direita, fato que não aconteceu com as mulheres. Os 

autores observaram diferença estatisticamente significante ao comparar os 

limiares audiométricos dos indivíduos que apresentavam perda auditiva com e 

sem queixa de hiperacusia, sendo que aqueles que relataram incômodo a sons 

fortes tiveram limiares mais rebaixados, principalmente nas freqüências de 250 

a 3000 Hz da orelha direita e em 250 e 6000 Hz da orelha esquerda. Já ao 

compararem mulheres que relatavam zumbido e hiperacusia com aquelas sem 

queixas auditivas, constataram a existência de piores limiares audiométricos 

em 4000 Hz da orelha direita e em 6000 Hz da orelha esquerda. As queixas 

mais referidas, em sua maioria associadas à perda auditiva, foram zumbido 

(43%) e hiperacusia (39%). Essa última foi considerada a pior sensação entre 
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os músicos devido à demanda auditiva exigida pela profissão. O nível sonoro 

mensurado durante as apresentações foi 115 dB Leq em locais pequenos com 

até quatro músicos tocando e 106 dB Leq em locais maiores com até cinco 

músicos. Como recomendação, os autores sugerem que a avaliação auditiva 

de músicos inclua a logoaudiometria sensibilizada e o teste de emissões 

otoacústicas evocadas. 

Em 2004, Kähäri et al.  realizaram um novo estudo com 139 músicos 

que tocavam rock/jazz e 140 que tocavam música clássica para avaliar a 

influência da música e do estresse na audição desses profissionais. O 

protocolo utilizado foi composto por avaliação audiométrica e aplicação dois 

questionário sendo um para o levantamento de queixas auditivas e o outro para 

verificar a exposição psicossocial no trabalho. Os músicos de rock/jazz 

apresentaram piores limiares audiométricos que os de música clássica, 

principalmente em homens quando comparados às mulheres. A presença de 

queixas auditivas (zumbido, hiperacusia, presença de perda auditiva, diplacusia 

e distorção) foi de 74%, significantemente maior entre os homens (79%) do que 

entre as mulheres (63%). A perda auditiva (52%) e o zumbido (45%) foram os 

mais freqüentes. Não foram encontradas associações entre os fatores 

psicossociais do trabalho e a presença de alterações auditivas. Os autores 

sugerem a realização de mais pesquisas na área, uma vez que os músicos 

relatam fadiga após o trabalho, dificuldades para descansar, aumento do 

zumbido e demanda excessiva de trabalho. 

Schmuziger, Patscheke, Probst (2006) estudaram a audiometria tonal 

e de altas freqüências, o limiar de desconforto e a queixa de zumbido e de 

hiperacusia em 42 músicos de rock com exposição à música amplificada por 
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mais de cinco anos. Esses resultados foram comparados aos de um grupo 

controle composto por 20 adultos otologicamente normais e sem exposição a 

ruído. Na audiometria, a média de 3000 a 8000 Hz no grupo de músicos foi de 

6 dB enquanto que no grupo controle foi 1,5 dB; sendo essa diferença 

considerada estatisticamente significante. Outra diferença estatisticamente 

significante foi que, no grupo de músicos que usavam protetor auditivo, a média 

dessas freqüências foi de 2,4 dB enquanto que o grupo que nunca utilizou 

proteção teve média foi de 8,2 dB. Menos de 30% do grupo estudado 

apresentou zumbido e/ou hiperacusia. Com esses achados, os autores 

ressaltaram a importância da educação continuada sobre os efeitos que a 

música amplificada gera na audição e a necessidade do uso de proteção 

auditiva para músicos expostos freqüentemente a níveis sonoros elevados. 

Maia (2006) estudou a audição de 23 músicos de rock’n roll por meio 

de audiometria tonal, medidas de imitância acústica, EOAET e EOAPD, bem 

como as principais queixas auditivas. Observou que as principais queixas 

auditivas foram intolerância para som intenso (48%) e zumbido (39%). Na 

avaliação audiológica, todos os indivíduos apresentaram limiares audiométricos 

dentro dos padrões de normalidade bilateralmente, porém 41% apresentaram 

entalhe audiométrico nas freqüências de 4000 e 6000 Hz. Em relação as 

EOAET, 61% estavam ausentes. Com isso, a autora concluiu que apesar de 

não ter sido detectada perda de audição, já existe alteração no registro das 

emissões otoacústicas, o que sugere a interferência da música amplificada na 

função coclear. Com esses achados, a autora ressaltou a importância da 

adoção de medidas para diminuir a exposição à música amplificada, seja pela 

mudança da posição do músico em relação às caixas de amplificação ou por 
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meio da utilização de protetores auditivos específicos para essa população. 

Destacou, ainda, a importância da conscientização dos músicos sobre os 

efeitos da exposição sonora em níveis excessivos para maior efetividade da 

adoção dessas medidas de prevenção.  

Chasin (2006) comparou a exposição sonora de músicos e 

trabalhadores fabris, que embora tenham tempo de exposição totalmente 

diferente, apresentam similaridades quanto às queixas auditivas, como 

zumbido e dificuldades com a percepção de pitch. Além dessas diferenças, o 

autor salientou as questões relacionadas ao espectro sonoro, a presença se 

momentos de silêncio, e os locais onde a música é praticada como fatores que 

interferem na possibilidade de prever a ocorrência de uma perda de audição. 

Questionou também se a audiometria deveria ser considerada como exame 

padrão ouro para avaliar a audição de músicos, uma vez que as emissões 

otoacústicas evocadas e a eletrococleografia deveriam ser consideradas como 

excelentes instrumentos de avaliação, visto que as alterações não se resumem 

apenas à ocorrência de zumbido ou alteração do limiar auditivo. Como 

estratégia preventiva, descreve as duas ferramentas disponíveis atualmente e 

que têm sido bem aceitas: os protetores auditivos personalizados de atenuação 

uniforme e os monitores auditivos, que permitem que os músicos escutem os 

arranjos com menos intensidade e maior qualidade sonora. 

Em artigo de revisão da literatura, Mendes, Morata (2007) citaram 

diversos estudos que referem os prejuízos ocupacionais que ocorrem entre os 

músicos e que podem afetar sua habilidade profissional. Dentre as principais 

alterações estão: a perda auditiva, o zumbido, a hiperacusia e a diplacusia. 

Esses prejuízos ocorrem devido aos níveis de pressão sonora elevados aos 
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quais esses profissionais são expostos que vão de 79 dB(A) até 119 dB(A). 

Esses valores são encontrados devido à falta de legislação brasileira quantos 

aos limites máximos permitidos de exposição sonora durante atividades de 

lazer e apresentações musicais. Além do nível sonoro, as autoras relataram 

que os ambientes em que os músicos ensaiam e se apresentam são 

inadequados, geralmente muito pequenos e/ou reverberantes, o que muitas 

vezes inviabiliza a implantação de um programa de prevenção de perdas 

auditivas de forma adequada. Como sugestões encontradas na maioria dos 

estudos, as autoras apontaram a importância da utilização de protetores 

auditivos, principalmente os de atenuação uniforme, que causam menos 

distorção sonora e incômodo aos músicos. Além disso, ações de 

conscientização dos músicos sobre os riscos aos quais estão expostos,  

acompanhamento audiológico e realização de modificações acústicas no 

ambiente de trabalho e ensaio, quando possível. 

Schmuziger, Patscheke, Probst (2007) avaliaram a audição de 16 

músicos de pop-rock, antes e 90 minutos após a exposição sonora, por meio 

de audiometria tonal liminar e audiometria de altas freqüências até 14000 Hz. O 

grupo de estudo tinha média de idade de 35 anos e tempo mínimo de 

exposição à música amplificada superior a cinco anos. Durante a segunda 

avaliação (pós exposição) a média dos limiares tonais de 500 a 8000 Hz foi 

estatisticamente pior do que a obtida na primeira avaliação (pré exposição), 

porém sem alterações significativas para a faixa de freqüências entre 9000 a 

14000 Hz. A maior diferença apresentada em relação à primeira avaliação foi 

detectada na freqüência de 6000 Hz. Baseados nesses resultados, os autores 
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concluíram que a audiometria tonal convencional é mais sensível que a 

audiometria de altas freqüências para detectar a ocorrência de MTL. 
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3.5 Uso de protetores auditivos 
 

 

O protetor auditivo é um dispositivo que visa diminuir a transmissão 

de níveis de pressão sonora elevados aos ouvidos dos indivíduos expostos. 

Isso acontece porque a onda sonora ao incidir sobre o pavilhão auricular sofre 

uma modificação, na qual parte é absorvida, outra é refletida e uma terceira 

parte é transmitida, reduzindo a intensidade que chega à orelha interna 

(Gerges, 2000).  

O protetor auditivo é a solução mais comumente utilizada em 

diversos países, nos casos em que as técnicas de controle de ruído não estão 

disponíveis de imediato, ou até sejam tomadas medidas para redução de ruído 

a níveis aceitáveis, seja pela intervenção nas fontes, trajetória ou receptores 

(trabalhadores). Porém, os custos dessas medidas são elevados e o uso do 

protetor auditivo ainda uma alternativa economicamente viável e que protege 

parcialmente o ouvido do seu usuário (Gerges, 2000; Riffel, 2001).  

Existe uma grande variedade de protetores auditivos disponíveis no 

mercado e nos últimos 40 anos, além do aumento da quantidade de marcas e 

modelos existentes, também houve melhoria na qualidade dos mesmos. 

Porém, a seleção deve levar em conta o tipo de ambiente, o conforto, a 

aceitação do usuário, o custo, a durabilidade, problemas na comunicação, 

segurança e higiene (Berger, 1996; Gerges, 2003). 

Segundo Berger (1996), os principais tipos de protetores auditivos 

são classificados em tipo circum-auricular e tipo plug (de inserção), que podem 

ser utilizados isoladamente ou de forma combinada, dependendo das 
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necessidades de cada atividade profissional. Os primeiros são fabricados com 

material rígido, revestido por um cochim de espuma, que fica posicionado 

sobre e ao redor das orelhas, possuem um arco que exerce pressão dos dois 

lados da cabeça e vedam a entrada do MAE. Já os segundos, são menores e 

ficam inseridos no MAE. Estes podem ser subdivididos em: auto-ajustáveis, 

geralmente descartáveis pois são confeccionados com material de baixo custo, 

como algodão parafinado, espuma plástica e tipos especiais de fibra de vidro; 

pré-moldados, feitos de material elástico não tóxico, com superfície lisa e 

lavável com água e sabão, dessa forma, são reutilizáveis; e personalizados, os 

quais, para sua confecção, é impresso um molde do MAE do sujeito para que o 

protetor seja confeccionado com silicone ou resina e adapte-se perfeitamente a 

orelha do usuário. Os valores de atenuação desses protetores são similares, 

em torno de 25 dB para as freqüências até 1000 Hz, chegando a 40 dB para as 

freqüências mais altas.  

Cada tipo de protetor é projetado e construído para satisfazer 

determinadas condições, apresentando características específicas para o seu 

uso, como a atenuação que ele produz, a banda de freqüências em que 

apresenta melhor desempenho e o conforto oferecido ao usuário. 

A atenuação dos protetores depende do material utilizado, quanto do 

ambiente de trabalho no qual é utilizado e de como ele é colocado no ouvido. 

Segundo Berger (1996), mesmo quando o protetor auditivo é colocado de 

forma correta, podem ocorrer vazamentos do som e a energia sonora pode 

chegar até a orelha interna através de quatro caminhos: 

1) Vedação por ar entre o protetor auditivo e a pele: quando um 

protetor é colocado, ele assenta sobre uma fina película de ar que 
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fica entre ele e a pele, não havendo, dessa maneira, uma 

vedação perfeita, resultando em uma perda na atenuação de 5 a 

15 dB, que pode variar de acordo com o tamanho da fenda e da 

freqüência. 

2) Vibração do protetor auditivo: o protetor pode vibrar na forma de 

um pistão porque o MAE é flexível em sua porção externa.  Este 

efeito, limita a atenuação nas baixas freqüências, dependendo da 

maciez e flexibilidade do material que é confeccionado o protetor. 

3) Transmissão através do protetor: o som é transmitido diretamente 

através do material do protetor, dependendo da massa, da 

rigidez, da porosidade, da umidade, da circum-auricular e da 

absorção do material usado na confecção do protetor. A redução 

da atenuação devido à transmissão é significante apenas para as 

freqüências acima de 1000 Hz. 

4) Condução sonora por via óssea e através da pele até a orelha 

interna: a condução óssea ocorre sempre que o ouvido estiver 

totalmente vedado. O nível sonoro que chega à orelha interna por 

condução óssea é de, aproximadamente, 40 a 50 dB abaixo do 

nível sonoro que pode passar por via aérea pelo MAE sem 

qualquer obstrução. 

Além dessas questões, os protetores auditivos nem sempre atingem 

a máxima atenuação que oferecem devido à interferência fatores como: a 

aceitação e motivação, o conforto, o ajuste físico e a correta colocação do 

protetor, o tempo de uso durante o período em que o indivíduo estiver exposto 

ao ruído e a presença de dificuldades na comunicação verbal (Riffel, 2001). 
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Toivonen et al. (2002) enfatizaram a importância de treinamento para 

utilização de protetores auditivos tipo plug. Os autores compararam grupos de 

indivíduos treinados e não treinados e observaram que o desvio padrão na 

atenuação de ruído é menor nos treinados (6,8 dB) dos que os não treinados 

(8,7 dB). Neste estudo, o treinamento melhorou a atenuação significantemente, 

embora os efeitos do treinamento em longo prazo necessitem maiores estudos. 

O conforto ou a sensação subjetiva de conforto é um fator que pode 

variar de acordo com o protetor utilizado e com o ambiente de trabalho. 

Também pode ser influenciado por outros fatores não acústicos, tais como a 

estética e configuração física. Para obter maior atenuação, o protetor auditivo 

do tipo plug deve ser colocado mais profundamente, contudo poderá existir 

maior desconforto em relação aos protetores que são colocados com uma 

inserção ligeira ou superficial (Arezes, Miguel, 1999). 
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3.5.1 Protetores Auditivos específicos para músicos 

 

 

Os estudos sobre o controle na exposição de músicos a elevados 

níveis de pressão sonora elevados apontam para a necessidade de 

implementação de programas de prevenção da perda auditiva (PPPA). Há a 

possibilidade de uma suave equalização na música intensa ser considerada 

uma intervenção dentro de um PPPA, porém, sob o ponto de vista artístico, 

essa estratégia pode ser esteticamente desaconselhável (Teie, 1998). 

No caso dos músicos profissionais que não se enquadram na maioria 

das técnicas tradicionais de controle das exposições ocupacionais, não há 

alternativa senão o uso de protetores auditivos (Graciolli, 2006). 

Os protetores auditivos convencionais do tipo plug atenuam mais nas 

altas freqüências do que em médias e baixas, fazendo com que a voz e a 

música não fiquem nítidas e se tornem artificiais. Niquette (2006) refere que 

tais protetores podem causar alguns inconvenientes para os indivíduos que 

trabalham com música, podendo ocasionar: efeito de oclusão, muita atenuação 

em geral e atenuação exagerada nas freqüências altas.  

O efeito de oclusão é o aumento da condução sonora por via óssea 

para sons de baixa freqüência quando ocorre o bloqueio do meato acústico 

externo. Isso acontece porque ao ocluir o MAE existe um aumento de pressão 

incidente na membrana timpânica e o som que é refletido não pode retornar à 

entrada do pavilhão auricular. Com isso, ocorre maior eficiência de transmissão 

sonora por via óssea nas freqüências abaixo de 2000 Hz, quando comparada à 
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orelha não ocluída. Dessa forma, os usuários de protetores auditivos percebem 

algumas diferenças na qualidade sonora, seja pela diferença na percepção da 

voz de outras pessoas, como na sua própria voz que se torna mais abafada, 

bem como dos sons produzidos ao mascar e respirar (Berger, 1996). 

A atenuação proporcionada pelos protetores comuns, se inseridos 

profundamente na orelha, pode chegar a valores de 30 a 40 dB. Tal atenuação 

é muitas vezes excessiva e desnecessária, podendo resultar em má percepção 

auditiva. 

A atenuação exagerada nas altas freqüências pode ocorrer porque a 

colocação do protetor na orelha altera o pico de ressonância natural do MAE, 

que é de aproximadamente 17 dB em 2700 Hz. Essa perda por inserção, 

quando combinada com as características de atenuação do plug, resulta em 

um corte dos sons de freqüências mais altas, por volta de 15 a 20 dB. Tal 

atenuação interfere no balanço tonal, que também pode resultar em uma má 

percepção auditiva e, com isso, em exagero ao tocar para compensar a falta 

das altas freqüências (Niquette, 2006). 

A principal característica dos protetores auditivos específicos para 

músicos é ter atenuação uniforme, ou seja, não atenuar mais as freqüências 

altas em relação às médias e baixas, como acontece com protetores comuns. 

São denominados de alta fidelidade (HiFi - highest-fidelity) porque a música 

mantém sua qualidade original, porém com menor nível sonoro. Os modelos 

personalizados podem oferecer redução de 9 dB, 15 dB ou 25 dB, de acordo 

com o filtro utilizado.  A escolha do filtro deve ser realizada baseada no tipo de 

exposição sonora. Já o modelo pré-moldado pode oferecer atenuação de 20 dB 

(Chasin, Behar, 2003; Niquette, 2006). 
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A mensuração da atenuação do protetor auditivo modelo ER20, bem 

como a aceitação de sua utilização por 20 músicos de pop-rock, foram alguns 

dos objetivos do estudo de Graciolli (2006). O nível de redução de ruído (NRR) 

encontrado foi igual a 11 dB (método A) e o NRRsf (subject fit) igual a 3 dB, 

dado que reforça a necessidade de orientação para o uso correto do protetor 

Os níveis de pressão sonora observados durante os ensaios e apresentações 

do grupo estudado variaram de 90 a 110 dB(A). A aceitação do uso foi 

realizada por meio da aplicação de um questionário. Segundo a autora, embora 

este protetor auditivo seja específico para músicos, foram observados alguns 

problemas relacionados à qualidade sonora, a saber: efeito oclusão e 

alterações na percepção das freqüências altas. Também foi observada 

tendência negativa para o uso do protetor auditivo em tempo integral durante 

as apresentações. A despeito disto, a análise qualitativa do protetor auditivo 

evidenciou, de maneira geral, uma receptividade positiva entre os músicos.  

No estudo de Laitinen (2005), os músicos que utilizavam protetor 

auditivo assiduamente eram aqueles que apresentavam algum tipo de queixa 

auditiva, correspondendo a 20% da população de 196 músicos. Os mesmos  

referiram começar a utilizar o protetor auditivo após perceber o início de algum 

sintoma auditivo. Os protetores auditivos mais utilizados por essa população 

eram os do tipo de inserção personalizado (47%) e pré-moldados (25%). O 

autor concluiu que a presença de queixas auditivas pode interferir no uso de 

protetores auditivos. 
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4. MÉTODO 
 

 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Esta pesquisa foi um estudo transversal prospectivo descritivo, 

desenvolvida no Serviço de Audiologia Clínica da DERDIC (PUC-SP). 

 

 

4.2 Considerações Éticas 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), sob o parecer de número 

009/2007 (anexo 1), bem como pelo Comitê de Pesquisa da Derdic-PUC/SP 

sob o parecer de número 002/2007 (anexo 2). 

Foram obedecidos os princípios éticos para realização de pesquisas 

com seres humanos, nos quais os indivíduos, antes do início dos 

procedimentos, receberam os esclarecimentos necessários e, aqueles que 

concordaram em participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (anexo 3). 
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4.3 Caracterização da Amostra 

 

Fizeram parte da amostra desta pesquisa 24 sujeitos do gênero 

masculino, todos músicos de bandas de pop-rock há pelo menos um ano. Os 

mesmos foram convidados a participarem da pesquisa inicialmente via e-mail, 

por ser um meio de comunicação freqüentemente utilizado. Após uma semana, 

devido ao pequeno número de respostas, os mesmos foram convidados por 

meio de contato telefônico, totalizando 50 músicos. Apenas 24 deles aceitaram 

e compareceram para realizarem os procedimentos desta pesquisa. Os demais 

relataram ter interesse na participação, porém as principais justificativas 

apresentadas para não agendar a avaliação foram: medo em descobrir que 

possui uma perda de audição, excesso de compromissos, dentre eles shows e 

gravações; incompatibilidade de agenda mesmo quando oferecidos horários de 

maior facilidade de acesso à clínica e falta de interesse ou rejeição em usar o 

protetor auditivo. As mesmas dificuldades também foram relatadas nos estudos 

de Axelsson, Lindgren (1977a), Samelli, Schochat (2000) e Maia (2006). 

Foram excluídos da amostra os sujeitos que apresentaram quaisquer 

das seguintes características: idade superior a 50 anos para evitar a influência 

da variável idade; presença de perda auditiva do tipo condutiva ou mista; 

alteração da curva timpanométrica durante as medidas de imitância acústica 

(tipo B, C, Ar ou Ad); presença de doenças pré-existentes, como diabetes 

mellitus e outras doenças neurológicas ou degenerativas. 
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Do total de 24 sujeitos avaliados, uma orelha foi excluída devido à 

presença de curva tipo B, totalizando 47 orelhas analisadas quanto aos 

resultados da audiometria e dos testes de emissões otoacústicas evocadas.  

A idade variou entre 25 e 45 anos, média de 32,4 anos e desvio 

padrão de 4,5 anos. O tempo de trabalho variou de 3 a 21 anos, média de 13,4 

anos e desvio padrão de 4,7 anos. Já o tempo de exposição em horas 

semanais variou de 1,5 a 20 horas por semana, com média de 10 

horas/semana, desvio padrão de 5,5 horas/semana (tabelas 1 e 2). A amostra 

foi composta, em sua maioria, por músicos entre 25 e 35 anos (79,2%), com 

tempo de trabalho entre 6 e 15 anos e com exposição semanal à música 

durante as apresentações entre seis e dez horas (45,8%). O uso de protetor 

auditivo do tipo plug anterior à pesquisa foi relatado por 33,3% dos músicos. 
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Tabela 1 – Distribuição do grupo estudado em relação à idade, instrumento 

musical que toca e uso de protetor auditivo anterior à pesquisa (n=24). 

 

 Variável  Número Porcentagem 

Idade (anos)a   

25 a 35 19 79,2% 

36 a 45 5 20,8% 

Instrumentob   

Vocal 9 37,5% 

Guitarra 7 29,2% 

Baixo 4 16,7% 

Contrabaixo 4 16,7% 

Violão 4 16,7% 

Bateria 4 16,7% 

Teclado  1 4,2% 

Uso anterior de protetor 
auditivo 

  

Sim 8 33,3% 

Não 16 66,7% 
a Mínimo: 25 anos, máximo: 45 anos, média: 32,4 anos; mediana: 32 anos; desvio padrão: 4,5 
b Alguns músicos tocam mais de 1 instrumento 
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Tabela 2 – Distribuição do grupo estudado em relação tempo total de trabalho, 

quantidade de apresentações por semana e horas por semana em que ficam 

expostos à música amplificada durante as apresentações (n=24). 

 

Variável  Número Porcentagem 

Tempo total de trabalhoc   

< 5 anos  1 4,2% 

6 – 10 anos 9 37,5% 

11 – 15 anos 9 37,5% 

16 – 21 anos 5 20,8% 

Apresentações/semanad   

Até 3 por semana 9 37,5% 

4 por semana 10 41,7% 

5 por semana 5 20,8% 

Horas/semanae   

1,5 – 5 horas 4 16,7% 

6 – 10 horas 11 45,8% 

11 – 15 horas 6 25,0% 

16 – 20 horas 3 12,5% 

c Mínimo: 3 anos; máximo: 21 anos; média: 13,3 anos; mediana: 14 anos; desvio padrão: 4,7 
anos 

d Moda: 3 a 5 apresentações por semana. Cada apresentação tem duração média de 2,7 horas; 
mínimo: 1,5 horas; máximo: 4 horas; desvio padrão: 0,6 horas.  
e Mínimo 1,5 horas, máximo 20 horas, média de 10 horas/semana, desvio padrão 5,5 
horas/semana. 
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4.4 Descrição dos Procedimentos 

 

Uma vez aprovados nos critérios de seleção, os indivíduos foram 

submetidos a uma bateria de testes audiológicos descritos a seguir.  

Esses procedimentos foram realizados, respeitando o repouso 

auditivo superior a 14 horas, conforme recomendação da Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA, 1983) e segundo os critérios de 

padronização da avaliação audiológica em trabalhadores expostos ao ruído, 

sugerida pelo Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva (Nudelman et 

al., 2001). 

Previamente à avaliação audiológica foi realizada a inspeção visual 

do meato acústico externo, a fim de verificar a existência de alguma obstrução 

que pudesse impedir a realização dos exames, como presença de cerumen 

parcial ou total. Nesses casos, os indivíduos foram excluídos do estudo e 

encaminhados para avaliação otorrinolaringológica. 

 

4.4.1 Questionário 

Foi aplicado um questionário baseado e adaptado de Andrade 

(2000), Fiorini (2000) e Maia (2006) com o objetivo de levantar dados pessoais, 

de saúde geral atual e pregressa, de exposição à música amplificada, além das 

respectivas queixas auditivas e extra-auditivas, percepções da sensação 

auditiva após o trabalho e de outras variáveis que pudessem interferir nos 

resultados a serem obtidos na avaliação audiológica (anexo 4). 
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4.4.2 Audiometria Tonal Liminar 

Foi realizada a audiometria tonal liminar por via aérea, nas 

freqüências de 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz 

(Hertz), utilizando-se a técnica descendente para obtenção dos limiares 

auditivos e técnica ascendente para confirmação dos mesmos, de acordo com 

os procedimentos descritos por Redondo, Lopes Filho (1997) e Momensohn-

Santos et al. (2005) e recomendados por Axelsson, Eliasson, Israelsson (1995). 

Qualquer limiar superior a 25 dBNA (decibel nível de audição) justificaria a 

realização da mensuração por via óssea, nas freqüências de 500, 750, 1000, 

1500, 2000, 3000 e 4000 Hz. 

Após a audiometria tonal foi realizada a pesquisa do limiar do 

reconhecimento de fala, a fim de confirmar os limiares tonais das freqüências 

entre 500 e 2000 Hz, conforme o procedimento descrito por Russo et al. 

(2005). 

Todos os exames foram realizados pela mesma fonoaudióloga, em 

cabina acústica, conforme o padrão ISO 8253-1(1989), utilizando-se o 

audiômetro clínico de dois canais da marca Interacoustics, modelo AC30, 

devidamente calibrado (padrão ISO 389-1964), com fones TDH 39 e borracha 

MX-41/AR. 

 

4.4.3 Medidas de Imitância Acústica  

Todos os indivíduos, após a audiometria tonal, realizaram o teste de 

imitância acústica. Esse teste é composto por duas provas: a timpanometria e a 

medida do reflexo acústico do músculo do estapédio. Para tanto, foi utilizado 
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um equipamento digital, da marca Interacoustics, modelo SD-30, com tom de 

sonda de 226 Hz, fone TDH 39 e borracha MX-41/AR. 

A timpanometria compreendeu a observação do movimento da 

membrana timpânica diante da variação de pressão introduzida no meato 

acústico externo, de -200 daPa a +200 daPa (decaPascal). Para análise do 

resultado foi utilizada a proposta de Jerger, Mauldin (1972) que classifica as 

curvas como “A”, “B”, “C”, “Ad” e “As”. É importante ressaltar que só será 

considerado como resultado aceitável a curva tipo “A”, ou seja, com pico de 

complacência entre -100 daPa e +100 daPa, por ser a única que indica orelha 

média livre de alterações. 

Qualquer alteração de orelha média desqualificou essa orelha como 

parte da amostra e o sujeito foi encaminhado para avaliação 

otorrinolaringológica. A principal razão se deve ao fato de que essa ocorrência 

poderia influenciar os resultados dos registros do teste de emissões 

otoacústicas, procedimento a ser descrito a seguir. 

A segunda prova foi a obtenção dos limiares de reflexos acústicos do 

músculo do estapédio, com estimulação contralateral nas freqüências de 500, 

1000, 2000 e 4000 Hz, bem como com estimulação ipsilateral nas freqüências 

de 1000 e 2000 Hz. O reflexo acústico foi classificado como presente ou 

ausente para cada uma das freqüências pesquisadas. 

 

4.4.4 Emissões Otoacústicas Evocadas 

Para o registro das emissões otoacústicas foi utilizado um analisador 

de produto de distorção ILO92DP and Transient OEA Analysis (Otodynamics 
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Ltda). Tal analisador permite o registro das emissões otoacústicas evocadas 

por estímulo transiente (EOAET) e emissões otoacústicas - produto de 

distorção (EOAPD). Esses registros foram obtidos em sala acusticamente 

tratada a fim de diminuir a influência de ruído ambiental durante o teste. 

Outro aspecto considerado como principal etapa do teste foi o ajuste 

adequado da sonda no meato acústico externo (MAE), pois, caso não fosse 

realizado, as respostas não seriam fidedignas, sujeitas à ocorrência de 

possíveis artefatos relacionados aos níveis de ruído fornecidos durante o teste.  

O primeiro teste foi o de emissões otoacústicas evocadas por 

estímulo transiente (EOAET). Consistiu na utilização de um estímulo do tipo 

click. Foram utilizados 260 estímulos e as respostas foram registradas em uma 

janela de 20 milissegundos (ms) nas bandas freqüências de 1000, 2000, 3000, 

4000 e 5000 Hz. 

O teste de EOAET foi utilizado com o objetivo de avaliar a ocorrência 

ou não de resposta, tendo como critério para ocorrência positiva de EOAET 

aquele proposto nos estudos de Prieve et al. (1993), isto é, reprodutibilidade 

geral maior ou igual a 50%, com resposta maior ou igual a 3 dBNPS em pelo 

menos três bandas de freqüências consecutivas.  

O segundo teste foi o de emissões otoacústicas - produto de 

distorção (EOAPD) com L1= 65 dBNPS e L2= 55 dBNPS. Neste teste foram 

considerados os seguintes valores: 

1) 2f1 - f2: o valor em dBNPS da freqüência da emissão; 

2) Nível de ruído 1: o primeiro desvio padrão do nível de ruído 

(dpr1) durante o teste, em dBNPS; 
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3) Nível de ruído 2: o valor do segundo desvio padrão do nível de 

ruído (dpr2) durante o teste, em dBNPS.   

O critério utilizado para presença de respostas foi o de Gorga (1996) 

que preconiza que EOAPD está presente quando a resposta da resposta, em 

dBNPS, está pelo menos 6 dBNPS acima do primeiro desvio padrão do ruído 

equivalente da freqüência avaliada, ou 3 dBNPS acima do segundo desvio 

padrão do ruído. 

 

4.4.5 Equipamento de Proteção Individual e Questionário de 

Satisfação do usuário 

 

Após a realização dos exames audiológicos, foi entregue a cada 

músico um par de protetores auditivos high fidelity (HiFi), da marca E.A.R., 

modelo ER 20 (figuras 1 e 2). Esse protetor é classificado como plug pré-

moldado de tamanho único com três flanges e fabricado em silicone.  

 

 

 

Figura 1 – Protetor auditivo HiFi ER 20. Fonte: http://www.e-a-r.com/e-a-

r.com/premold_detail.cfm?prod_family=Hi-Fi&ind_prod_num=410-3019001. Acesso em 

22/06/2007. 
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Figura 2 – Ilustração esquemática das partes componentes do protetor auditivo HiFi 

modelo ER 20. 

 

O protetor auditivo HiFi modelo ER 20 reduz os níveis sonoros de 

forma linear sob o ponto de vista das freqüências e a percepção da voz e da 

música não é distorcida (figura 3). É disponível em tamanho único e possui 

nível de redução de ruído (NRR – Noise Reduction Rating) de 12 dB. Apesar 

disto, é estimada uma atenuação de 20 dB quando inserido corretamente no 

meato acústico externo de orelhas reais, isto é, de forma mais profunda 

possível sem provocar desconforto (Etymotic Research, 2007). 

 

Figura 3 – Curva de atenuação sonora do protetor auditivo HiFi ER 20 e do plug de 

inserção de espuma. Fonte: Tradução a partir de http://www.etymotic.com/ephp/er20-

ts.aspx. 
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No Brasil, o método mais utilizado para a mensuração da atenuação 

sonora de protetores é o REAT (Real Ear Attenuation at Threshold - Atenuação 

do ouvido real) que é baseado nas normas ISO 4869- 1/90 e ANSI S 12.6/97. 

Essas normas prevêem a obtenção de valores de atenuação e desvio-padrão 

(ambos dados apresentados em dB) dos protetores, em bandas de oitava, na 

faixa de freqüências de 250 a 8000 Hz. A mensuração é realizada em câmara 

acústica qualificada, com indivíduos otologicamente normais (20 indivíduos 

para ensaio de protetor tipo plug e 10 indivíduos para ensaio de protetor tipo 

concha) e são obtidos os limiares auditivos das freqüências de 250 a 8000 Hz, 

com e sem protetor auditivo. Essa avaliação é repetida duas vezes e a 

diferença entre as condições com e sem protetor auditivo é considerada como 

a atenuação do protetor (Gerges, 2000). 

Graciolli (2006), em uma das etapas de seu estudo realizado com 

músicos de pop-rock, avaliou a atenuação sonora do protetor auditivo HiFi 

modelo ER 20, segundo norma ANSI S-12.6-1997 - partes A (NRR) e B (NRRsf 

– subject fit). Na condição B o usuário, sem treino, insere sozinho o protetor 

auditivo, de maneira confortável e sem interferência do avaliador. Na condição 

A o avaliador além de orientar a forma correta de inserção, também pode 

intervir na colocação dos protetores auditivos. A atenuação do protetor auditivo 

HiFi modelo ER 20 foi maior pelo método A, correspondendo a 11 dB, com 

desvio padrão menor quando comparado aos resultados do método B, que 

correspondeu a 3 dB (figura 3). Além disso, a atenuação obtida na condição A 

da norma ANSI permitiu uma redução em todas as bandas de freqüências de 

125 a 8000 Hz. A partir de 500 Hz essa redução sofreu incremento na medida 

em que aumentava a freqüência, tendo diferença expressiva a partir de 2000 



57 
 

Hz. Já a atenuação dos níveis de pressão sonora, obtida pela condição B da 

norma ANSI, acompanhou os valores dos níveis incidentes até 500 Hz 

mostrando um maior efeito a partir de 1000 Hz e aumentando em direção as 

freqüências mais altas. 

 

Figura 3 – Atenuação sonora oferecida pelo protetor auditivo HiFi modelo ER 20 e 

respectivos valores de desvio padrão, respeitando a Norma ANSI S-12.6-1997 - partes 

A e B. Fonte: Graciolli, 2006. 

 

Os critérios de seleção desse tipo de protetor foram os mesmos de 

Mendes (2006), a saber: atenuação uniforme com preservação da fidelidade do 

sinal sonoro original; tamanho único e sem a necessidade de profissionais 

especializados para a confecção de molde; custo reduzido e atenuação 

considerada adequada às necessidades do grupo estudado. 

O momento da entrega dos protetores auditivos foi seguido de 

orientação verbal e escrita (anexo 5), além de treinamento sobre o uso e 

higienização do protetor.  
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Os participantes foram instruídos a utilizarem os protetores auditivos 

durante três meses em suas apresentações, período necessário para se 

acostumarem com o uso, segundo pesquisas anteriores (Laitinen, 2005; 

Graciolli, 2006; Mendes, 2006). Após esse período, preencheram um 

questionário, sem interferência da pesquisadora, para avaliar a utilização e o 

nível de aceitação do uso do protetor auditivo o que caracterizou a satisfação 

do usuário (anexo 6). 

O questionário utilizado foi previamente desenvolvido e padronizado 

no estudo de Graciolli (2006) e utilizou uma escala de concordância 

denominada escala Likert.  Foi composto por questões relacionadas a fatores a 

serem julgados como determinantes para o uso deste protetor, tais como: 

qualidade da recepção sonora (questões codificadas de v69 a v73 – anexo 6), 

conforto (questões codificadas como v74 e v75) e facilidade de uso (questões 

codificadas de v76 a v78).  

A escala Likert é um instrumento de coleta de dados para medir as 

atitudes e julgamentos do sujeito em relação a algo, ou seja, o modo como 

percebe algo e que se reflete no comportamento. Consiste em um conjunto de 

itens apresentados na forma afirmativa no qual se solicita ao indivíduo a 

escolha de uma das cinco proposições (positiva ou negativa e favorável ou 

desfavorável). São atribuídos valores numéricos e/ou sinais às respostas para 

refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração (Mattar, 

2001; Pinedo, 2007). 

Dessa maneira, para quantificar as variáveis de percepção em 

relação ao uso do protetor auditivo HiFi modelo ER 20, cada sujeito assinalou 

para cada afirmativa uma resposta do intervalo de concordância/discordância 
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(“concordo totalmente”, “concordo”, “indiferente”, “discordo” e “discordo 

totalmente”). Posteriormente, essas respostas foram convertidas em um código 

numérico, utilizando a pontuação de cinco a um, sendo que as declarações de 

concordância (aprovação) receberam valores altos enquanto as declarações de 

discordância (reprovação) receberam valores baixos. A pontuação total da 

atitude de cada respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas 

para cada afirmação (Mattar, 2001; Arezes, Miguel, 2005; Graciolli, 2006). 

Os valores numéricos atribuídos a cada intervalo de concordância 

foram: cinco pontos para “concordo totalmente”, quatro pontos para “concordo”, 

três pontos para “indiferente”, dois pontos para “discordo” e um ponto para 

“discordo totalmente”. Assim, o valor mínimo possível de ser obtido foi de dez 

pontos e o máximo de 50 pontos, uma vez que existiam dez afirmativas no 

questionário. 

 

 

4.5 Análise dos Dados 

 

Inicialmente foi criada uma planilha em Excel com todas as variáveis 

por indivíduo. Posteriormente, foi realizada a análise de consistência dos 

dados, a fim de detectar qualquer tipo de erro de digitação que pudesse 

interferir na análise. 

A análise dos dados consistiu em duas etapas: análise clínica e 

análise estatística. 
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4.5.1 Análise Clínica 

 
 

Cada um dos exames realizados (audiometria, EOAET e EOAPD) foi 

interpretado conforme seus respectivos padrões de normalidade ou de 

ocorrência positiva, conforme descrito abaixo. 

Os audiogramas foram classificados conforme a sugestão descrita 

por Fiorini (1994), com o objetivo facilitar a apresentação dos resultados. Nessa 

descrição, os traçados audiométricos são divididos em três grandes grupos, 

com suas respectivas subdivisões, considerando os resultados de ambas as 

orelhas conjuntamente, a saber: 

1) Audiogramas sugestivos de audição dentro dos padrões de 

normalidade: os valores dos limiares obtidos bilateralmente são 

iguais ou menores a 25 dBNA. 

1.a) Normalidade bilateral: idem ao critério 1 para ambas as 

orelhas; 

1.b) Normalidade com entalhe unilateral: Idem ao critério 

Normalidade bilateral (1a), porém com entalhe 

audiométrico2 em apenas uma orelha; 

                                                 
2 Entalhe audiométrico: rebaixamento dentro da normalidade nas freqüências de 3000, 4000 
e/ou 6000 Hz, com diferença de pelo menos 10 dBNA em relação à freqüência anterior ou 
posterior. 
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1.c) Normalidade com entalhe bilateral: Idem ao critério 

Normalidade bilateral (1a), porém apresentando entalhe 

audiométrico em ambas as orelhas. 

2) Audiogramas sugestivos de Perda Auditiva Induzida por Ruído 

(PAIR): apresentam configuração de perda audiométrica, ou 

seja, limiares maiores que 25 dBNA, nas freqüências de 3000 

Hz e/ou 4000 Hz e/ou 6000 Hz. 

2.a) PAIR bilateral: traçado audiométrico sugestivo de PAIR 

em ambas as orelhas; 

2.b) PAIR unilateral: uma orelha com traçado audiométrico 

sugestivo de PAIR e a outra com todos os limiares 

dentro dos padrões de normalidade; 

2.c) PAIR unilateral com entalhe na outra orelha: traçado 

audiométrico sugestivo de PAIR em uma orelha e 

traçado dentro dos padrões de normalidade com 

entalhe audiométrico na outra orelha. 

3) Audiogramas com outras classificações: indivíduos que 

apresentam perda auditiva cuja configuração audiométrica não 

é compatível com as descritas anteriormente.  

Para os testes de EOAET e EOAPD foram utilizados os critérios de 

ocorrência positiva descritos anteriormente no subitem 4.4.4. 
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4.5.2 Análise Estatística 
 

Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 13.0. A análise descritiva foi realizada 

por meio da distribuição de freqüência simples e as seguintes medidas de 

tendência central: média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e 

distribuição de percentis (25%, 50% e 75%). 

A análise da amostra foi realizada por meio da aplicação dos 

seguintes testes: 

• Variáveis paramétricas: aplicação do Teste de Mann-Whitney, 

com o intuito de comparar a existência de diferenças entre 

dois grupos para as variáveis: idade, tempo de trabalho e 

exposição semanal. 

• Variáveis não-paramétricas: aplicação do Teste de Qui-

quadrado e, em alguns casos, o Teste Exato de Fisher para 

verificar o grau de associação entre os pares de variáveis de 

interesse. 

Em todos os testes foi adotado o nível de significância de 5% 

(α=0,050). Dessa forma, quando a significância calculada (p) foi menor do que 

0,050 foi observada diferença estatisticamente significante. Tais diferenças 

foram assinaladas com asterisco (*) para facilitar a visualização. 

Segue a lista de como as variáveis foram utilizadas para a análise 

dos dados: 
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Variável Clssificação Natureza 

1. Idade (1) 25 a 35 anos 

(2) 36 a 45 anos 

Qualitativa  

2. Tempo de trabalho como 

músico 

(1) Até 10 anos 

(2) Maior igual a 11 anos 
Qualitativa 

3. Horas/semana de exposição 

à música amplificada 

(1) Até 10 horas  

(2) Maior igual a 11 horas 
Qualitativa  

 

 

 

4. Instrumento que toca 

(1) Violão 

(2) Contrabaixo 

(3) Baixo 

(4) Guitarra 

(5) Bateria 

(6) Vocal 

(7) Teclado 

 

 

Qualitativa 

 

5. Configuração audiométrica (1) Normal bilateral 

(2) Normal entalhe 

(3) Sugestivo de PAIR 

Qualitativa  

6. Limiares audiométricos entre 

250 e 8000 Hz 

 Valores dos limiares 

audiométricos entre 250 e 8000 Hz 

para cada orelha 

Quantitativa  

7. Ocorrência de queixas 

auditivas 

(1) Sim 

(2) Não 
Qualitativa 

8. Ocorrência das EOAET (1) Presente 

(2) Ausente 
Qualitativa  

9. Resposta por bandas de 

freqüências nas EOAET 

Valores das respostas por 

bandas de freqüências de 1000 a 

5000 Hz para cada orelha 

Quantitativa 

10. Ocorrência das EOAPD (1) Presente 

(2) Ausente 
Qualitativa  

11. Respostas nas f2 da EOAPD Valores  das respostas de f2 

de 1001 a 6348 Hz para cada orelha
Quantitativa  

 

12. Nota dado ao uso do EPI 

(1) Menor ou igual a 6,0 

(2) 7,0 

(3) 8,0 ou 9,0 

 

Quantitativa  
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13. Soma da escala Likert (1) Até 30 pontos 

(2) Maior ou igual a 31 pontos 
Quantitativa  

14. Influência do uso do EPI na 

performance 

(1) Positiva 

(2) Negativa 
Qualitativa  

15. Avaliação do conforto e 

proteção do EPI 

(1) Presente 

(2) Ausente 
Qualitativa  

16. Diminuição de queixas 

auditivas após uso do EPI 

(1) Presente 

(2) Ausente 
Qualitativa  
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5. RESULTADOS 
 

 

 

A apresentação dos resultados foi dividida em duas partes: a primeira 

referente à descrição clínica e a segunda à análise estatística dos dados. 

 

 

 

5.1 Resultados - Análise Clínica 

 

A tabela 3 apresenta a distribuição das queixas auditivas e extra-

auditivas relatadas pelos músicos após iniciar a profissão e logo após uma 

apresentação. É possível notar que as queixas auditivas mais freqüentes, em 

ambas as situações, foram o zumbido (41,7% após iniciar a profissão; 58,3% após 

uma apresentação) e a intolerância a som forte (37,5% após iniciar a profissão; 

29,2% após uma apresentação). Já as queixas extra-auditivas mais mencionadas 

foram insônia (29,2%) e problemas de memória (29,2%). 
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Tabela 3 – Distribuição das queixas auditivas e extra-auditivas relatadas pelos 

músicos após iniciar a profissão e logo após uma apresentação (n=24). 

 

Variável  Número Porcentagem 

Após início da profissão    
Zumbido 10 41,7% 

Intolerância a som forte 9 37,5% 

Insônia 7 29,2% 

Problemas de memória 7 29,2% 

Nenhuma 6 25,0% 

Irritabilidade 5 20,8% 

Diminuição da audição 3 12,5% 

Falta de atenção 3 12,5% 

Dores de cabeça 2 8,3% 

Depressão 2 8,3% 

Dor de estômago 2 8,3% 

Após uma apresentação   

Zumbido 14 58,3% 

Intolerância a som forte 7 29,2% 

Nenhuma 5 20,8% 

Plenitude auricular 4 16,7% 

Diminuição da audição 2 8,3% 

 

Conforme é possível observar nas tabelas 4 e 5 e nas figuras 4 e 5, os 

maiores valores de médias dos limiares audiométricos, tanto para a orelha direita 

quanto para a orelha esquerda, ocorreram nas freqüências de 3000, 4000 e 6000 

Hz. 
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Tabela 4 - Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo dos limiares 

tonais (em dBNA) das freqüências de 250 a 8000 Hz da orelha direita (n=24). 

 
Freqüência 

(Hz) OD 
Média Mediana Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

250 4,5 5 6,0 0 20 

500 4,7 5 6,1 0 25 

750 4,3 5 5,3 0 20 

1000 5,0 5 5,5 0 20 

1500 4,5 5 5,5 0 20 

2000 3,3 0 4,5 0 15 

3000 7,0 5 8,5 0 30 

4000 12,7 12,5 9,5 0 35 

6000 10,2 10 6,9 0 20 

8000 5,6 5 6,1 0 25 

 

Tabela 5 - Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo dos limiares 

tonais (em dBNA) das freqüências de 250 a 8000 Hz da orelha esquerda (n=24). 

 
Freqüência 

(Hz) OE 
Média Mediana Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

250 4,3 5 4,5 0 15 

500 5,0 5 4,8 0 20 

750 3,9 5 4,4 0 15 

1000 4,3 5 4,2 0 15 

1500 4,6 5 5,4 0 20 

2000 4,3 0 6,3 0 20 

3000 8,7 5 9,8 0 30 

4000 11,8 12,5 9,8 0 30 

6000 12,0 10 9,9 0 35 

8000 5,2 0 6,8 0 20 
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Figura 4 - Distribuição box-plot das médias, desvios-padrão e erros-padrão dos 

limiares audiométricos (em dBNA) nas freqüências de 250 a 8000 Hz da orelha 

direita. 
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Figura 5 - Distribuição box-plot das médias, desvios-padrão e erros-padrão dos 

limiares audiométricos (em dBNA) nas freqüências de 250 a 8000 Hz da orelha 

esquerda. 
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Tabela 6 – Classificação dos audiogramas segundo o critério proposto no estudo 

Fiorini (1994) (n=24).  
 

Classificação - Audiometria Número Porcentagem 

Normal 19 79,2% 

Alterado 5 20,8% 

Total 24 100,0% 

Normal bilateral 5 20,8% 

Normal com entalhe OD 3 12,5% 

Normal com entalhe OE 3 12,5% 

Normal com entalhe bilateral 8 33,4% 

Sugestivo de PAIR OEf 3 12,5% 

Sugestivo de PAIR bilateral 2 8,3% 

Total 24 100,0% 
f Dentro da classificação “sugestivo de PAIR OE”, todos os sujeitos apresentaram traçados normais 

com entalhe na orelha contralateral 

 

Ao classificar os audiogramas segundo grupos e sub grupos (Fiorini, 

1994), 79,2% apresentaram traçados dentro da normalidade, enquanto que 20,8% 

apresentaram traçados sugestivos de PAIR (tabela 6). Apesar da maior ocorrência 

ser de audiogramas dentro da normalidade, houve muita presença de entalhe, 

seja uni ou bilateral, totalizando 58,4% dos resultados analisados. 
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Tabela 7 – Distribuição dos audiogramas classificados como “normal com entalhe” 

(Fiorini, 1994), em relação ao número de sujeitos, segundo orelha e freqüências 

afetadas.  

 

Classificação - Audiometria Número Porcentagem 

Normal Entalhe OD 3 100,0% 
6000 Hz 3 100,0% 

Normal Entalhe OE 3 100,0% 
6000 Hz 1 33,3% 

4000 e 6000 Hz 2 66,7% 

Normal Entalhe Bilateral 8 100,0% 
OD 4000 Hz + OE 4000 Hz 2 25,0% 

OD 6000 Hz + OE 6000 Hz 2 25,0% 

OD 6000 Hz + OE 3000 Hz 2 25,0% 

OD 4000 Hz + OE 3000 Hz 1 12,5% 

OD 3000 e 4000 Hz + OE 3000 Hz 1 12,5% 

 

A distribuição do entalhe unilateral foi similar em ambas as orelhas, 

contudo a ocorrência foi maior em ambas as orelhas, equivalente a oito casos 

(tabela 7). 

A distribuição, por orelha, das freqüências mais afetadas na 

classificação do entalhe foi maior na freqüência 6000 Hz na orelha direita, 

equivalendo 36,0% das orelhas afetadas (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Distribuição dos audiogramas, por orelha, classificados como “normal 

com entalhe” (Fiorini, 1994) quanto às freqüências afetadas. 

 

Classificação - Audiometria Número Porcentagem 

Normal Entalhe 25 100,0 % 
Orelha Direita 14 56,0% 

3000-4000 Hz  2 8,0% 

4000 Hz 3 12,0% 

6000 Hz 9 36,0% 

Orelha esquerda 11 44,0% 

3000 Hz 3 12,0% 

4000 Hz 3 12,0% 

6000 Hz 3 12,0% 

4000-6000 Hz 2 8,0% 

 

Quadro 1 – Distribuição dos sujeitos com audiogramas classificados como 

sugestivos de “PAIR” (Fiorini, 1994), segundo instrumento que toca, orelha e 

freqüências afetadas (n=5). 

 

Sujeito Orelha Direita Orelha Esquerda 
N. 

Instrumento 
3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz

5 bateria      X 

6 guitarra      X 

9 guitarra  X  X   

16 vocal X X   X  

24 bateria    X   

        

Já nos traçados sugestivos de PAIR, houve maior ocorrência de 

alteração na orelha esquerda, sem diferença entre as freqüências alteradas. Dos 
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cinco sujeitos com traçados sugestivos de PAIR, dois eram guitarristas e dois 

bateristas (quadro 1). 

As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados dos reflexos acústicos que 

foram classificados em presentes e ausentes e, quando presentes, foram 

calculados os valores médios, mínimo, máximo e desvio padrão. Foi constatada 

maior ocorrência de respostas ausentes na freqüência de 4000 Hz, sendo 47,9% 

para a OD e 54,2% para a OE (Figura 6). Apenas 2 casos (8,3%) apresentaram 

reflexos acústicos que sugerem recrutamento (resposta menor que 60 dB) na 

freqüência de 4000 Hz. 

 

Figura 6 – Distribuição (em porcentagem) dos reflexos acústicos contralaterais 

aferentes direito e esquerdo, presentes e ausentes, segundo cada freqüência. 
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Tabela 9 - Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo, máximo e respostas 

ausentes dos reflexos acústicos aferentes contra e ipsilaterais das freqüências 

entre 500 e 4000 Hz da orelha direita (n=24). 

Freqüência 
(Hz) OD 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Ausentes 
N     % 

Contra        

500 103,1 105 5,3 95 110 4 17,4

1000 101,7 100 5,2 95 110 3 13,1

2000 99,0 100 5,2 90 110 3 13,1

4000 104,5 107,5 6,5 90 110 11 47,9

Ipsi       

1000 86,0 85 4,9 80 95 1 4,2 

2000 85,4 85 5,1 80 95 2 8,4 

 

 

Tabela 10 - Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo, máximo e respostas 

ausentes dos reflexos acústicos aferentes contra e ipsilaterais das freqüências 

entre 500 e 4000 Hz da orelha esquerda (n=23)g. 

Freqüência 
(Hz) OE 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Ausentes 
N     % 

Contra        

500 102,8 105 4,8 95 110 3 12,5

1000 102,0 105 6,3 90 110 2 8,4 

2000 98,1 95 6,4 90 100 3 12,5

4000 101,8 105 7,1 90 110 13 54,2

Ipsi       

1000 85,5 85 4,6 80 95 4 17,4

2000 85,2 85 5,1 80 110 6 26,1
g Foi excluída 1 orelha devido a presença de curva timpanométrica tipo B 
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Tabela 11 – Ocorrência do teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente por sujeito h, segundo o critério de presença/ausência proposto por 

Prieve et al.  (1993). 

 
Classificação – EOAET Número Porcentagem 

Presente Bilateral 13 54,2% 

Ausente Unilateral  5 20,8% 

Ausente Bilateral 6 25,0% 

Total 24 100,0% 
h Como os resultados foram analisados por sujeito, para indíviduo que apresentou curva 

timpanométrica tipo B à esquerda, foram apenas consideradas as repostas da orelha direita. 

 

Ao classificar os resultados do teste de EOAET em relação à presença 

ou ausência de respostas, houve maior ocorrência de respostas presentes 

bilateralmente. Contudo, a soma das respostas ausentes unilaterais e bilaterais 

corresponde a 45,8% dos indivíduos com ausência mesmo que em uma das 

orelhas (Tabela 11). 

 
Tabela 12 – Ocorrência do teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente por orelha. 

 
 Presente Ausente 

Orelha Número Porcentagem Número Porcentagem 

Direita (n=24) 15 62,5% 9 37,5% 

Esquerda (n=23) 15 65,2% 8 34,8% 
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Já ao classificar os resultados do teste de EOAET por orelha, houve 

distribuição semelhante entre as respostas presentes. Porém, quando ausentes, 

foram mais freqüentes as ausências bilaterais (tabela 12). 

 

Tabela 13 – Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo da 

resposta geral, reprodutibilidade geral, respostas por banda de freqüências do 

teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente da orelha direita 

(OD) (n=24). 

 
EOAET  

OD 
Média Mediana Desvio 

Padrão 
Mínimo  Máximo 

Resposta Geral (dB) 5,7 5,1 4,0 0,2 13,9 

Reprodutibilidade (%) 74,2 77,5 19,4 20 97 

1000 Hz (dB) 5,7 6 5,6 -1 21 

2000 Hz (dB) 8,7 8 5,0 0 20 

3000 Hz (dB) 6,2 8 5,4 -3 19 

4000 Hz (dB) 5,0 3 6,0 -3 16 

5000 Hz (dB) 1,7 0,5 3,6 -5 11 
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Tabela 14 – Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo da 

resposta geral, reprodutibilidade geral, respostas por banda de freqüências do 

teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente da orelha 

esquerda (OE) (n=23). 

 
EOAET  

OE 
Média Mediana Desvio 

Padrão 
Mínimo  Máximo 

Resposta Geral (dB) 5,1 4,6 2,7 0,1 10,8 

Reprodutibilidade (%) 74,1 79 15,3 42 95 

1000 Hz (dB) 5,4 6 5,7 -5 19 

2000 Hz (dB) 6,6 7 4,4 -5 13 

3000 Hz (dB) 6,1 6 5,5 -3 16 

4000 Hz (dB) 6,9 8 5,9 -4 20 

5000 Hz (dB) 1,3 0 4,2 -5 10 

 

As tabelas 13 e 14 indicam os valores médios, mínimo, máximo e desvio 

padrão dos achados do teste de EOAET. Os valores foram semelhantes entre as 

orelhas, exceto as respostas das bandas de freqüências de 2000 Hz (menor à 

esquerda) e 4000 Hz (menor à direita). É possível notar que os menores valores 

médios ocorreram na banda de freqüência de 5000 Hz para ambas as orelhas (1,7 

dB para OD e 1,3 dB para OE). O nível médio do estímulo utilizado durante o teste 

foi de 82,1 dB para ambas as orelhas e a duração média do exame foi de 0,48 

minuto para a OD e 0,56 minuto para a OE.   
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Tabela 15 – Distribuição das respostas ausentes no teste de emissões 

otoacústicas evocadas por estímulo transiente, em relação às bandas de 

freqüências, segundo orelha (direita e esquerda)  
 

Classificação – EOAET Número Porcentagem 

Orelha Direita 24 100,0% 
1000 Hz  9 37,5% 

2000 Hz  2 8,3% 

3000 Hz  8 33,3% 

4000 Hz  10 41,7% 

5000 Hz 17 70,8% 

Orelha esquerda 23 100,0% 
1000 Hz  8 34,8% 

2000 Hz  3 13,0% 

3000 Hz  6 26,1% 

4000 Hz  5 21,7% 

5000 Hz 14 60,9% 

 

A tabela 15 indica em quais bandas de freqüências ocorreu maior 

quantidade de ausências no teste de EOAET. A banda de freqüência de 5000 Hz 

esteve mais freqüentemente ausente bilateralmente, seguida da banda de 

freqüência 4000 Hz somente para a OD. 
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Tabela 16 – Ocorrência do teste de emissões otoacústicas evocadas - produto de 

distorção, por sujeito (n=24).  

 

Classificação – EOAPD Número Porcentagem 

Presente Bilateral 10 41,7% 

Ausente Unilateral 6 25,0% 

Ausente Bilateral 8 33,4% 

 

A tabela 16 mostra a classificação dos resultados do teste de EOAPD 

em presentes e ausentes, por sujeito. Houve maior quantidade de respostas 

ausentes, mesmo que em apenas uma orelha (58,4%) e principalmente bilateral 

(33,4%). 

 

Tabela 17 – Distribuição dos resultados do teste de emissões otoacústicas 

evocadas - produto de distorção, por orelha.  

 
 Presente Ausente 

Orelha Número Porcentagem Número Porcentagem 

Direita (n=24) 13 51,2% 11 45,8% 

Esquerda (n=23) 12 52,2% 11 47,8% 

 

Ao analisar os resultados do teste de EOAPD por orelha, a distribuição 

das condições presente e ausente foram semelhantes quanto ao lado (tabela 17).  
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Tabela 18 – Distribuição das respostas nas freqüências (f2) classificadas como 

ausentes no teste de emissões otoacústicas evocadas – produto de distorção, por 

orelha. 

 

Classificação - EOAPD Número Porcentagem 

Orelha Direita 24 100,0% 
2002 Hz  3 12,5% 

2515 Hz  4 16,7% 

3174 Hz  4 16,7% 

4004 Hz  4 16,7% 

5042 Hz 3 12,5% 

6348 Hz 9 37,5% 

Orelha esquerda 23 100,0% 
2002 Hz  2 8,7% 

2515 Hz  - - 

3174 Hz  5 21,7% 

4004 Hz  1 4,3% 

5042 Hz 2 8,7% 

6348 Hz 7 30,4% 

 

Ao analisar os resultados por orelha, a f2 com maior quantidade de 

respostas ausentes foi a de 6348 Hz, bilateralmente (Tabela 18). 
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Tabela 19 – Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo das 

respostas das f2(s) da orelha direita, em dBNPS (n=24). 

 

EOAPD (f2)  
OD 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo  Máximo 

1001Hz -0,2 6,7 -12,6 10,1 1,2 

1257Hz 2,5 3,9 7,0 -15,7 11,4 

1587Hz 3,6 4,2 6,9 -18,5 12,8 

2002Hz 2,7 3,2 6,9 -15,2 12,2 

2515Hz 1,1 2,9 7,6 -14,5 11,6 

3174Hz -1,1 0,0 5,9 -13,0 8,3 

4004Hz -1,4 -2,2 6,8 -16,8 8,9 

5042Hz 1,9 3,0 6,8 -17,2 12,8 

6348Hz -1,3 0,3 7,9 -23,0 15,2 

 

Tabela 20 – Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo das 

respostas das f2(s) da orelha esquerda, em dBNPS (n=23). 

 

EOAPD (f2)  
OE 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo  Máximo 

1001Hz -0,5 1,1 5,6 -13,5 8,6 

1257Hz 3,2 2,7 5,3 -12,5 10,4 

1587Hz 3,9 5,3 4,9 -5,6 12,1 

2002Hz 2,3 3,4 5,3 -8,1 11,9 

2515Hz 2,3 3,4 5,4 -6,5 14,8 

3174Hz -1,1 0,3 6,7 -18,4 9,3 

4004Hz -0,3 -1,1 6,6 -16,1 12,5 

5042Hz 1,0 2,9 8,0 -22,2 12,8 

6348Hz -1,4 -0,3 7,5 -18,7 8,6 
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As tabelas 19 e 20 apresentam os valores médios, medianos, mínimos, 

máximos e desvios padrão das respostas nas f2(s) do teste de EOAPD das 

orelhas direita e esquerda, respectivamente. Os menores valores médios 

encontrados foram obtidos nas f2(s) de 1001, 3174, 4004 e 6348 Hz 

bilateralmente.   

As tabelas 21 e 22 indicam os valores médios, medianos, mínimos, 

máximos e desvios padrão da diferença das respostas nas f2(s) em relação ao 1º 

e 2º desvios padrão do ruído durante o teste EOAPD, por orelha. É possível 

observar que os menores valores médios obtidos foram na f2 de 6348 Hz 

bilateralmente, porém, principalmente na orelha direita. 
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Tabela 21 – Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo da 

diferença das respostas das f2(s) em relação ao 1º (dpr1) e 2º (dpr2) desvio 

padrão do nível de ruído do teste de emissões otoacústicas evocadas – produto 

de distorção da orelha direita (n=24). 

      

EOAPD  
OD 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo  Máximo 

dpr1 – 1001Hz 10,4 10,6 6,7 -0,5 21,1 

dpr1 – 1257Hz 14,7 16,8 8,3 -3,8 25,1 

dpr1 – 1587Hz 18,0 19,5 7,1 -3,3 27,0 

dpr1 – 2002Hz 18,4 18,5 7,7 -1,8 30,6 

dpr1 – 2515Hz 18,1 20,5 7,6 -3,4 26,3 

dpr1 – 3174Hz 15,3 17,0 6,5 -1,5 26,5 

dpr1 – 4004Hz 16,6 17,2 7,8 -3,3 26,9 

dpr1 – 5042Hz 17,3 19,5 8,4 -7,3 28,6 

dpr1 – 6348Hz 9,6 11,2 8,3 -14,9 25,8 

dpr2 – 1001Hz 8,9 9,3 6,9 -3,3 21,3 

dpr2 – 1257Hz 13,4 14,8 7,5 -6,0 23,0 

dpr2 – 1587Hz 15,7 16,9 6,9 -5,8 24,5 

dpr2 – 2002Hz 15,5 16,2 7,9 -5,2 26,5 

dpr2 – 2515Hz 14,3 16,7 8,5 -5,3 23,7 

dpr2 – 3174Hz 12,9 15,1 6,5 -4,1 24,5 

dpr2 – 4004Hz 13,6 13,0 7,5 -5,2 24,6 

dpr2 – 5042Hz 15,2 17,4 8,2 -7,7 25,6 

dpr2 – 6348Hz 6,4 7,7 8,4 -18,7 22,3 
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Tabela 22 – Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo da 

diferença das respostas das f2(s) em relação ao 1º (dpr1) e 2º (dpr2) desvio 

padrão do nível de ruído do teste de emissões otoacústicas evocadas – produto 

de distorção da orelha esquerda (n=23). 

 
EOAPD  

OE 
Média Mediana Desvio 

Padrão 
Mínimo  Máximo 

dpr1 – 1001Hz 12,1 12,8 6,2 -0,5 22,1 

dpr1 – 1257Hz 17,2 18,0 7,1 -3,8 26,1 

dpr1 – 1587Hz 18,5 19,7 5,0 9,6 27,5 

dpr1 – 2002Hz 17,1 17,6 5,6 6,0 26,3 

dpr1 – 2515Hz 17,2 17,7 10,0 -20,8 31,9 

dpr1 – 3174Hz 14,8 15,9 6,4 -2,3 23,4 

dpr1 – 4004Hz 17,4 16,4 6,7 2,4 31,3 

dpr1 – 5042Hz 17,4 19,4 7,5 -4,5 27,2 

dpr1 – 6348Hz 10,9 11,7 8,9 -9,5 25,9 

dpr2 – 1001Hz 9,6 10,7 6,3 -3,1 20,0 

dpr2 – 1257Hz 14,7 15,5 7,1 -6,0 23,7 

dpr2 – 1587Hz 16,5 17,0 5,9 6,5 30,4 

dpr2 – 2002Hz 14,6 15,0 5,7 2,8 25,8 

dpr2 – 2515Hz 16,3 15,2 5,7 7,6 29,2 

dpr2 – 3174Hz 12,2 13,2 6,4 -5,0 20,7 

dpr2 – 4004Hz 15,4 13,7 6,9 0,3 28,7 

dpr2 – 5042Hz 14,8 16,5 7,6 -7,1 24,8 

dpr2 – 6348Hz 7,3 8,7 9,1 -13,6 23,0 

 
 

As figuras 7 e 8 indicam a distribuição dos valores encontrados na f2 no 

teste de EOAPD das orelhas direita e esquerda em quartis e as médias dos 1° e 

2° desvios padrão de ruído, por orelha. 
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Figura 7 – Mediana (50%) e percentis (25% e 75%) das respostas e dos primeiro e 

segundo desvios-padrão dos níveis de ruído (dpr 1 e dpr 2) durante o teste de 

EOAPD da orelha direita (n=24). 

 

 
 

Figura 8 – Mediana (50%) e percentis (25% e 75%) das respostas e dos primeiro e 

segundo desvios-padrão dos níveis de ruído (dpr 1 e dpr 2 ) durante o teste de 

EOAPD da orelha esquerda (n=23). 
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Tabela 23 – Resultado dos testes de EOAET e EOAPD, segundo a classificação 

dos traçados audiométricos por sujeito (n=24). 

 

 EOAET EOAPD 
 Presente Ausente Presente Ausente 

Classificação n % n % n % n % 

Normal (n=19) 10 52,6 9 47,4 9 47,4 10 52,6 

PAIR (n=5) 2 40,0 3 60,0 2 40,0 3 60,0 

 

A tabela 23 indica o resultado dos testes de EOAET e EOAPD, por 

sujeito, segundo a classificação do traçados audiométrico. A ausência no teste de 

EOATE, mesmo que em uma orelha, classificou o resultado como ausente. O 

mesmo ocorreu para o teste de EOAPD. É possível observar que mesmo dentre 

aqueles que apresentaram audiogramas normais, houve grande quantidade de 

respostas ausentes nos testes de EOAET (47,4%) e EOAPD (52,6%).  

 
 

A tabela 24 mostra a distribuição das respostas em relação ao grau de 

concordância para cada afirmativa do questionário de satisfação do uso do 

protetor auditivo HiFi ER20. É possível notar que, na maioria das afirmativas, a 

tendência de respostas foi mais freqüente para os intervalos “concordo totalmente” 

e “concordo”. 
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Tabela 24 – Distribuição das respostas em relação ao grau de concordância para 

cada afirmativa do questionário de satisfação do uso do protetor auditivo HiFi 

ER20 (n=24). 

AFIRMATIVA Grau de Concordância 
O protetor auditivo ER 20 (...) CT C I D DT 
 N % N % N % N % N % 
v69. (...) permite ouvir todos os 

outros instrumentos da banda 

com qualidade. 

5 20,8 12 50,0 3 12,5 4 16,7 - - 

v70. (...) permite que eu 

identifique o timbre dos outros 

instrumentos da banda. 

4 16,7 16 66,7 4 16,7 -  - - 

v71. (...) permite que eu 

perceba claramente os sons 

agudos. 

2 8,3 10 41,7 2 8,3 8 33,4 2 8,3 

v72. (...) permite que eu 

perceba claramente os sons 

graves.     

5 20,8 16 66,7 1 4,2 1 4,2 1 4,2 

v73. (...)  permite que eu ouça a 

voz do vocalista com clareza. 
7 29,2 9 37,5 4 16,7 2 8,3 2 8,3 

v74. (...) é confortável/ cômodo  4 16,7 7 29,2 8 33,4 3 12,5 2 8,3 

v75. A interferência do protetor 

auditivo ER20 no visual do 

músico é nula. 

6 25,0 6 25,0 5 20,8 6 25,0 1 4,2 

v76. (...) é fácil de ser colocado. 15 62,5 5 20,8 2 8,3 2 8,3 - - 

v77. Eu usaria um protetor 

como este durante todo tempo 

dos meus ensaios. 

10 41,7 6 25,0 1 4,2 4 16,7 3 12,5

v78. Eu usaria um protetor 

como este durante todo o 

tempo das minhas 

apresentações. 

4 16,7 6 25,0 4 16,7 4 16,7 6 25,0

Legenda: CT: concordo totalmente; C: concordo; I: indiferente; D: discordo; DT: discordo totalmente. 
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As afirmativas do questionário podem ser divididas em três categorias: 

qualidade de recepção sonora, conforto e facilidade de uso. Os comentários 

acerca de cada uma serão realizados a seguir. 

Figura 9 – Valores médios das respostas obtidas em relação à categoria qualidade 

de recepção sonora.   

 

A primeira categoria, apresentada na figura 9, diz respeito à qualidade 

de recepção sonora. Nessa categoria estão incluídas afirmativas sobre: percepção 

dos instrumentos da banda com qualidade, percepção do timbre dos instrumentos 

da banda, percepção dos sons de freqüências altas, dos sons de freqüências 

baixas e da voz do vocalista com clareza. Nessa categoria, os valores médios 

mais baixos foram relativos à afirmativa sobre interferência na percepção dos sons 

de freqüências altas. 

A segunda categoria diz respeito ao conforto e pode ser observada na 

figura 10. Fazem parte dessa categoria as afirmativas referentes ao conforto e ao 

aspecto visual (estética). Nessa categoria, os valores médios foram semelhantes. 
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Figura 10 – Valores médios das respostas obtidas em relação à categoria 

conforto. 

 

Finalmente, a terceira categoria, nomeada facilidade de uso, aborda as 

afirmativas sobre: facilidade na colocação do protetor auditivo, utilização do 

dispositivo em tempo integral durante os ensaios e nas apresentações. A Figura 

11 apresenta a distribuição destes resultados. Os menores valores médios foram 

relativos ao uso do protetor em tempo integral durante as apresentações. 

Figura 11 – Valores médios das respostas obtidas em relação à categoria 

facilidade de uso. 
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Tabela 25 – Média e desvio padrão das respostas em relação ao grau de 

concordância de cada afirmativa do questionário de satisfação do uso do protetor 

auditivo HiFi ER20 (n=24). 

 

AFIRMATIVA 

O protetor auditivo ER 20 (...) 
Média 

Desvio 
Padrão 

v69. (...) permite ouvir todos os outros instrumentos 

da banda com qualidade. 
3,7 0,9 

v70. (...) permite que eu identifique o timbre dos 

outros instrumentos da banda. 
4,0 0,5 

v71. (...) permite que eu perceba claramente os 

sons agudos. 
3,0 1,2 

v72. (...) permite que eu perceba claramente os 

sons graves.     
3,9 0,9 

v73. (...) permite que eu ouça a voz do vocalista 

com clareza. 
3,7 1,2 

v74. (...) é confortável/ cômodo  3,3 1,1 

v75. A interferência do protetor auditivo ER20 no 

visual do músico é nula. 

3,4 1,2 

v76. (...) é fácil de ser colocado. 4,3 0,9 

v77. Eu usaria um protetor como este durante todo 

tempo dos meus ensaios. 
3,6 1,4 

v78. Eu usaria um protetor como este durante todo 

o tempo das minhas apresentações. 
2,9 1,4 

ESCORE TOTAL 36,2 6,1 

 

 

 

A Tabela 25 apresenta a média e o desvio padrão da nota para 

cada afirmativa. É notório nesta tabela que a tendência das respostas 

também foi positiva, uma vez que a pontuação máxima para cada afirmativa 

era de 5,0 pontos e o escore total variava de 10 a 50 pontos. 
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Tabela 26 – Distribuição do grau de satisfação de acordo com níveis de escores 

totais (calculados através da soma dos pontos de cada afirmativa do questionário 

para cada músico) e das notas atribuídas à satisfação com o uso do protetor 

auditivo ER20 (n=24). 

 

Variável Número Porcentagem 

Escore Total i   

10 a 30 pontos 5 20,8% 

31 a 50 pontos 19 79,2% 

Total 24 100,0% 

Nota   
< 6,0 6 25,0% 

7,0 8 33,3% 

8,0 – 9,0 10 41,7% 

Total 24 100,0% 
i Mínimo: 24 pontos; máximo: 46 pontos. 

 

A tendência positiva de satisfação no uso do protetor auditivo HiFi ER20 

também pode ser vista na tabela 26. Do total de músicos, 79,2% teve um escore 

maior do que 30 pontos o que demonstra que o protetor auditivo atendeu 

satisfatoriamente às expectativas e necessidades dos usuários. Quando 

perguntados quais notas entre zero e dez os mesmos dariam para mostrar sua 

satisfação com o uso do protetor auditivo, a maior concentração de notas esteve 

entre 7,0 e 9,0 (75,0%). A menor nota dada foi 4,0 e a maior foi 9,0, com média de 

6,9 e desvio padrão de 1,7. 
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Tabela 27 – Distribuição das sensações negativas relatadas pelos músicos 

durante o uso do protetor auditivo HiFi ER20 (n=24). 

 

Sensações Número Porcentagem 

Sensação de voz abafada 10 41,7% 

Pressão nos ouvidos 9 37,5% 

Dor na orelha 7 29,2% 

Dificuldade no retorno musical 7 29,2% 

Sensação de isolamento 6 25,0% 

Coceira na orelha 6 25,0% 

Interferência na qualidade musical 6 25,0% 

Dificuldade de comunicação 5 20,8% 

Sensação de ouvido tampado 5 20,8% 

Calor na orelha 2 8,3% 

Escorregava do ouvido 2 8,3% 

Leve desconforto 1 4,2% 

Quantidade de sensações associadas   

3 ou mais sensações j 10 41,7% 

2 sensações 5 20,8% 

1 sensação 7 29,2% 

Nenhuma sensação 1 4,2% 
j O mais freqüente foi mais do que quatro sensações negativas durante o uso do protetor auditivo. 

  

A tabela 27 indica que as sensações negativas mais observadas 

durante o uso do protetor auditivo foram voz abafada (41,7%) e pressão nos 

ouvidos (37,5%). A ocorrência de três ou mais sensações negativas associadas ao 

uso do protetor auditivo foi a situação mais freqüente (41,7%). 
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 5.2  Resultados - Análise Estatística 

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p < 

0,05) entre a condição de audiogramas divididos nas três categorias (“normal”, 

“normal com entalhe” e “PAIR”) e nem nas duas categorias (”normal” e “PAIR”), 

quando cruzados com as seguintes variáveis: idade, tempo de trabalho, 

horas/semana de exposição à música amplificada, instrumento musical, presença 

de queixas auditivas, ocorrência de EOAET e ocorrência de EOAPD. 

Quando comparadas as diferenças entre as respostas 

presentes/ausentes, por orelha, em cada freqüência dos testes de EOAET e 

EOAPD foi observada tendência apenas na banda de freqüência de 4000 Hz na 

EOAET (p = 0,059), anexo 7. 

As tabelas que serão apresentadas a seguir mostram o cruzamento das 

variáveis em que foram observadas diferenças estatisticamente significativas. 
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Tabela 28 – Correlação da queixa de zumbido após iniciar a profissão com a 

percepção da diminuição da sensação de zumbido após o uso do protetor auditivo 

HiFi ER20 (Teste Exato de Fisher). 

 

 Diminuição do zumbido após o uso do EPI 
Presente Ausente Total Queixa de 

zumbido N % N % N % 

Presente 7 41,2% - - 7 41,2% 

Ausente 5 29,4% 5 29,4% 10 58,8% 

Total 12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 

p= 0,044* 
A tabela 28 indica correlação positiva entre a presença da queixa de 

zumbido após iniciar a profissão e a percepção da diminuição da sensação de 

zumbido após o uso do protetor auditivo HiFi ER20. 

 
Tabela 29 – Correlação da queixa de incômodo com a intensidade sonora a qual o 

músico está exposto com a percepção da diminuição da sensação de zumbido 

após o uso do protetor auditivo HiFi ER20 (Teste Exato de Fisher). 

 

 Diminuição do zumbido após o uso do EPI 
Presente Ausente Total Incômodo com a 

intensidade N % N % N % 

Presente 9 52,9% - - 9 52,9% 

Ausente 3 17,6% 5 29,4% 8 47,1% 

Total 12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 

p= 0,009* 
 

A tabela 29 indica que há correlação positiva entre presença da queixa 

de incômodo com a intensidade sonora a qual o músico está exposto em seu 
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trabalho e a percepção da diminuição da sensação de zumbido após o uso do 

protetor auditivo HiFi ER20. 

 

Tabela 30 – Correlação da queixa de intolerância a som forte após iniciar a 

profissão com a percepção da sensação de zumbido após o uso do protetor 

auditivo HiFi ER20 (Teste Exato de Fisher). 

 

 Diminuição do zumbido após o uso do EPI 
Presente Ausente Total Intolerância a 

som forte N % N % N % 

Presente 8 47,1% - - 8 47,1% 

Ausente 4 23,5% 5 29,4% 9 52,9% 

Total 12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 

p= 0,029* 
 

A tabela 30 indica correlação positiva entre a presença da queixa de 

intolerância a som forte e a percepção da diminuição da sensação de zumbido 

após o uso do protetor auditivo HiFi ER20. 

 
 

A Tabela 31 apresenta a relação entre presença de queixas auditivas 

(zumbido e intolerância a som forte) e a interferência do uso prévio de algum tipo 

de protetor auditivo com as variáveis consideradas como indicadores do grau de 

satisfação no uso do protetor auditivo HiFi ER20, a saber: presença de sensações 

negativas percebidas durante o uso do protetor e sensações positivas logo após o 

uso do mesmo.  
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Tabela 31 – Teste de Mann-Whitney relacionando as queixas auditivas com 

indicadores da satisfação no uso do protetor auditivo HiFi ER20. 

 

Variáveis p-valor 

Zumbido x presença/ausência de sensação negativa durante uso EPI 0,157 

Zumbido x interferência na qualidade musical 0,028* 

Zumbido x presença/ausência de sensação positiva após uso EPI 0,134 

Zumbido x diminuição do zumbido após uso do EPI 0,031* 

Intolerância a som forte x presença/ausência de sensação negativa 

durante uso EPI 

0,277 

Intolerância a som forte x presença/ausência de sensação positiva 

após uso EPI 

0,571 

Intolerância a som forte x diminuição do zumbido após uso do EPI 0,015* 

Incômodo com intensidade x presença/ausência de sensação negativa 

durante uso EPI 

0,197 

Incômodo com intensidade x tocar guitarra 0,031* 

Incômodo com intensidade x influência positiva no uso do EPI 0,042* 

Incômodo com intensidade x presença/ausência de sensação positiva 

após uso EPI 

0,381 

Incômodo com intensidade x diminuição do zumbido após uso do EPI 0,006* 

Uso prévio de EPI x presença/ausência de sensação negativa durante 

uso EPI 

0,480 

Uso prévio de EPI x presença/ausência de sensação positiva após uso 

EPI 

0,231 

Uso prévio de EPI x escorregava do ouvido 0,047* 

Uso prévio de EPI x proteção oferecida é satisfatória 0,041* 

* significância na condição de p < 0,050 

Os resultados indicaram significância estatística nas seguintes 

condições: presença de queixa de zumbido e sensação de interferência do 

protetor auditivo HiFi ER20 na qualidade musical (p=0,028), presença de zumbido 
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e sensação de sua diminuição após usar o protetor auditivo (p=0,031), presença 

da queixa de intolerância a som forte e  sensação de diminuição do zumbido após 

usar o protetor auditivo (p=0,015), presença de incômodo com a intensidade 

sonora a qual está exposto e o fato de ser guitarrista (p=0,031), presença de 

incômodo com a intensidade sonora a qual está exposto e  avaliação de que o 

protetor auditivo teve influência positiva na performance (p=0,042), presença de 

incômodo com a intensidade sonora a qual está exposto e sensação de 

diminuição do zumbido após usar o protetor auditivo (p=0,006), o uso prévio de 

algum tipo de protetor auditivo e a sensação de que o modelo HiFi ER20 

escorregava da orelha (p=0,047) e, finalmente, o uso prévio de algum tipo de 

protetor auditivo e a avaliação de que a proteção oferecida pelo modelo HiFi ER20 

é satisfatória (p=0,041). 
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6.  DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo, será realizada a discussão dos resultados da presente 

pesquisa, comparando-os com a literatura consultada a fim de contemplar os 

objetivos estabelecidos. Finalmente, serão apresentadas considerações 

relevantes sobre o tema e sugestões para estudos futuros. 

 
 

Como foi mostrado na Tabela 3, as principais queixas auditivas 

relatadas pelos músicos de pop-rock após iniciarem a profissão foram: zumbido 

(41,7%) e intolerância a som forte (37,5). Esses achados corroboram com os 

estudos de Axelsson, Eliasson, Israelsson (1995), Nammur et al. (1999), Kähäri et 

al. (2001b), Marchiori, Mello (2001), Kähäri et al. (2003), Laitinen (2005), Maia 

(2006), Mendes (2006) e Graciolli (2007) que também destacaram o zumbido e a 

intolerância a som forte como principais queixas auditivas observadas em 

músicos. 

As mesmas queixas também foram referidas logo após uma 

apresentação da banda. A presença desses sintomas sugere a ocorrência de 

mudança temporária do limiar auditivo em decorrência da exposição à música 

amplificada em níveis elevados, mesmo que por curtos períodos de tempo. Vale 

ressaltar que a média de exposição diária encontrada foi de 3 horas e exposição 

semanal média de 10 horas (Tabela 2), valores inferiores ao de uma jornada de 

trabalho regular, ou seja, 8h/dia ou 40h/semana. O tempo de exposição semanal 
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médio foi semelhante aos estudos de Samelli, Schochat (2000); Maia (2006) e 

Graciolli (2007). 

Apesar de 79,2% dos músicos de pop-rock do presente estudo 

apresentarem audiogramas dentro da normalidade bilateralmente, foram 

observados valores médios aumentados nos limiares audiométricos de 3000 a 

6000 Hz, exatamente as primeiras freqüências a serem afetadas no processo de 

desencadeamento da PAIR (Tabelas 4, 5 e 6). Tais achados foram semelhantes 

aos encontrados por Axelsson, Lindgren (1977 e 1978); Kähäri et al. (2001a e 

2001b); Mendes (2006) e Maia (2006). 

A prevalência de perdas auditivas nas freqüências altas (3000 a 6000 

Hz) foi de 20,8%, dado semelhante aos 22% verificado por Axelsson, Eliasson, 

Israelsson (1995) e aos 23% detectado Kähäri et al. (2003). Esses estudos 

utilizaram como critério de classificação de perda auditiva o mesmo descrito no 

presente estudo. Contudo, a prevalência é inferior ao observado no estudo de 

Samelli, Schochat (2000) que encontraram 52,3% de traçados sugestivos de 

PAIR. Porém, as autoras utilizaram como critério de perda auditiva a presença de 

limiar maior que 20 dBNA nas freqüências de 3000 a 8000 Hz. 

É importante ressaltar que a prevalência de audiogramas sugestivos de 

PAIR observada no presente estudo (20,8%) foi semelhante ao encontrado em 

indústria metalúrgica, mesmo considerando que as exposições se diferem nas 

fontes e no tempo de permanência no ambiente ruidoso (Fiorini, 1994). Tal 

semelhança deve ser considerada como um alerta, uma vez que parte de 

realidades bastante diferentes, pois enquanto os músicos desta pesquisa tinham 3 
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horas diárias de exposição, os trabalhadores de indústrias normalmente cumprem 

jornada diária de 8 horas. Dessa forma, pode-se supor que os músicos, mesmo 

com menos tempo de exposição em horas/dia ou horas/semana, talvez tenham 

mais risco de desenvolver uma perda auditiva quando comparados aos 

trabalhadores fabris. Há de se considerar tanto o fato dos músicos estarem 

expostos a níveis sonoros mais intensos por curtos períodos de tempo, quanto a 

realidade de escassez de Programas de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA) 

voltados a essa população. 

 Outro dado que reforça essa hipótese e aponta a necessidade da 

implementação do PPPA é a ocorrência de 58,4% de audiogramas com traçados 

normais com presença de entalhe audiométrico, principalmente bilateralmente 

(33,4%) e na freqüência de 6000 Hz (Tabela 6). O entalhe audiométrico mais 

pronunciado na freqüência de 6000 Hz também foi observado por Axelsson, 

Lindgren (1977), Samelli, Schochat (2000). Esse tipo de configuração 

audiométrica indica uma tendência ao desencadeamento de PAIR (Fiorini, 1994). 

Assim, apesar do audiograma ainda estar dentro da normalidade, pode existir 

algum dano coclear inicial decorrente da exposição sonora por longos períodos de 

tempo.  

Henderson, Salvi (1998) relataram que além do dano coclear, ou seja, 

lesão periférica, a PAIR gera intercorrências centrais importantes, como: zumbido, 

recrutamento de loudness, alteração na seletividade de freqüências,  

comprometimento no processamento temporal, alteração da curva de sintonia e a 

dificuldade na percepção de fala. No presente estudo também foram observados o 
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zumbido (58,3%) e a intolerância a som forte (29,2%) logo após uma 

apresentação, dados que reforçam a interferência da música amplificada na 

audição e explicitam a elevada prevalência de queixas auditivas, a despeito da 

existência de uma perda de audição. 

Como apresentado no quadro 1, dentre os cinco casos com traçados 

sugestivos de PAIR, a predominância foi discretamente maior na orelha esquerda. 

Tal constatação de limiares audiométricos piores na orelha esquerda também foi 

relatada por Samelli, Schochat (2000); Kähäri et al. (2001a) e Kähäri et al.  (2003). 

Contudo, os traçados normais com entalhe audiométrico foram semelhantes em 

ambas as orelhas. 

Apesar da literatura mostrar que geralmente a PAIR é acompanhada de 

recrutamento, observado por meio da subtração do valor do reflexo acústico 

aferente contralateral do limiar audiométrico na respectiva freqüência, apenas 

8,3% da amostra apresentaram esse tipo de fenômeno. Contudo, como 

apresentado nas Tabelas 9 e 10 e Figura 6, a ausência do reflexo acústico da 

freqüência de 4000 Hz foi freqüente tanto para a orelha direita (47,9%), quanto 

para a esquerda (54,2%). Tal ocorrência é discretamente maior que o observado 

por Maia (2006) que verificou 34,8% de reflexos acústicos ausentes em 4000 Hz. 

No teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente 

foram observadas respostas ausentes, mesmo que em apenas uma orelha, em 

45,8% dos músicos estudados (Tabela 11). Tal constatação é inferior ao estudado 

por Maia (2006) que detectou respostas ausentes no teste de EOAET em 61,0% 

de seu grupo de estudo. Porém, a prevalência de respostas ausentes encontradas 



102 
 

nesta pesquisa pode ser considerada alta, uma vez que 79,2% dos músicos de 

pop-rock apresentaram audiogramas dentro da normalidade bilateralmente. 

Considerando tais resultados, podemos constatar que o teste de emissões 

otoacústicas parece mais sensível que a audiometria para a identificação precoce 

de alterações decorrentes da exposição a níveis de pressão sonora elevados. 

Diversos estudos já indicavam que o teste de EOA identifica alterações iniciais das 

células ciliadas externas (Kimberley, 1999; Lonsbury-Martin, Martin, 2001; Lopes 

Filho, Carlos, 2002).  

As menores respostas das EOAET ocorreram na banda de freqüência 

de 5000 Hz bilateralmente, com valor médio de 1,7 dBNPS na orelha direita e 1,3 

dBNPS na orelha esquerda (Tabelas 13 e 14). Como apresentado na tabela 15, as 

respostas ausentes também foram mais freqüentes em 5000 Hz em ambas as 

orelhas (70,8% na orelha direita e 60,9% na orelha esquerda). O teste de EOA 

parece ser um instrumento mais sensível que a audiometria para detectar as 

alterações iniciais geradas pela exposição à música amplificada, como apontado 

em outros estudos (Kähäri et al., 2001b; Kähäri et al. , 2003). 

Como mostrado na Tabela 16, no teste de emissões otoacústicas – 

produto de distorção foram detectadas respostas ausentes em 58,4%, sendo 

33,4% ausentes bilateralmente. Esses achados corroboram com os achados de 

Namur et al. (1999) Maia (2006). 

A menor diferença entre o valor da resposta da f2 e o desvio padrão de 

ruído foi na f2 de 6348 Hz, com ausência de resposta em 37,5% da OD e em 

30,4% da OE (Tabela 17). Esses achados são concordantes com os de Namur et 
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al. (1999), Fiorini (2000) e Maia (2006) que também encontraram alteração na 

respostas das freqüências altas. 

Também foram encontrados valores médios reduzidos nas f2(s) de 

1001, 3174 e 4004 Hz. Tais observações, explicitadas nas Tabelas 19 e 20, 

podem ser explicadas pelo fato das freqüências altas serem as primeiras a sofrer 

interferência da exposição a níveis sonoros elevados. Já os baixos valores 

observados em 1001 Hz podem ser justificados pela interferência indesejada do 

ruído de fundo durante a realização do teste de EOAPD, mesmo o sujeito 

permanecendo em cabina tratada acusticamente.  

A Tabela 23 apresentou a relação dos traçados audiométricos com os 

dos testes de emissões otoacústicas evocadas, tanto por estímulo transiente como 

produto de distorção. É possível observar que mesmo dentre aqueles que 

apresentaram audiogramas normais, houve grande quantidade de respostas 

ausentes nos testes de EOAET (47,4%) e EOAPD (52,6%). Assim, os testes de 

EOAET e EOAPD parecem ser sensíveis para detectar alterações precoces na 

audição, uma vez que nesses casos ainda não existe a presença de uma perda 

auditiva. Esse achado reforça a afirmação de Fiorini (2000) que considera o teste 

de emissões otoacústicas evocadas um importante instrumento na avaliação 

clínica e na vigilância epidemiológica de possíveis alterações auditivas 

decorrentes da exposição a níveis de pressão sonora elevados. 

Considerando tais achados, é possível supor que já exista um 

comprometimento inicial nas células ciliadas externas do órgão de espiral dos 

músicos deste estudo. Dessa maneira, é de fundamental importância o 
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acompanhamento longitudinal da audição desses profissionais, a fim de confirmar 

tal hipótese. Além disso, é relevante a necessidade do desenvolvimento de um 

PPPA junto a essa população, com vistas a evitar o desencadeamento ou o 

agravamento da PAIR, uma vez que a população de estudo pode ser considerada 

jovem (idade média de 32,4 anos). Vale ressaltar também que 75% da amostra 

está exposta à música amplificada entre seis e quinze anos (Tabela 2), faixa de 

tempo mais crítica para o desenvolvimento da PAIR segundo o Comitê Nacional 

de Ruído e Conservação Auditiva (1999). 

Quanto ao questionário de satisfação no uso do protetor auditivo HiFi 

ER20, a maioria das respostas estiveram concentradas dentro dos intervalos 

“concordo” e “concordo totalmente”, indicando uma aceitação positiva no uso 

desse dispositivo de proteção individual (Tabela 24). As exceções foram duas 

questões, a saber: a percepção dos sons de freqüências altas com clareza e a 

utilização em tempo integral do protetor auditivo ER20 durante as apresentações. 

Na primeira, 41,7% das respostas estiveram nos intervalos “discordo” e “discordo 

totalmente” o que indica que, mesmo utilizando a atenuação uniforme, existe 

interferência desse protetor auditivo na percepção dos sons de alta freqüência. 

Também na segunda questão sobre a utilização em tempo integral do protetor 

auditivo durante as apresentações, 41,7% das respostas estiveram concentradas 

nos intervalos “discordo” e “discordo totalmente”, atitude que aponta para a 

resistência no uso do protetor auditivo.  

Os músicos que relataram não ter interesse em usar o protetor auditivo 

em tempo integral durante as apresentações referiram nos comentários do 
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questionário que sua aceitação ao uso foi baixa por razões específicas da 

performance, tais como: interferência na fidelidade sonora e na referência auditiva 

habitual. 

Graciolli (2007) também observou que as afirmativas com piores índices 

de avaliação foram referentes à interferência do protetor auditivo na percepção 

dos sons de freqüências altas e a utilização freqüente do mesmo durante as 

apresentações. A autora destacou que a alteração na percepção das freqüências 

altas influencia de maneira relevante a percepção da qualidade sonora. Assim, 

mesmo sentindo a necessidade de proteção auditiva, os músicos dificilmente 

aceitam esse tipo de alteração na percepção das freqüências, principalmente por 

interferir na nitidez dos instrumentos musicais utilizados. 

No presente estudo foi mostrado na Tabela 1 que apenas 33,3% dos 

músicos relataram já utilizar algum tipo de protetor auditivo, apesar de 

conhecerem o fato de que os níveis de pressão sonora que estão expostos 

durante suas apresentações podem gerar algum tipo de perda de audição. Tais 

resultados foram bastante similares ao estudo de Graciolli (2007) que encontrou 

uma ocorrência de 30% para a mesma questão.  

Como apresentado na Tabela 27, as sensações negativas mais 

referidas durante o uso do protetor foram a de voz abafada (41,7%) e de pressão 

no ouvido (37,5%). Segundo Berger (1996) e Niquette (2006), a sensação de voz 

abafada está relacionada ao efeito de oclusão. Já a sensação de pressão nos 

ouvidos pode ser explicada pelo tamanho do protetor em relação à orelha. O 

protetor utilizado nesta pesquisa é de tamanho único e, portanto, algumas 
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variações no tamanho do meato acústico externo podem ocasionar este tipo de 

sensação, também foi encontrada por Graciolli (2006). Esse desconforto pode ser 

diminuído na medida em que os músicos utilizam o protetor, pois o hábito torna 

esta sensação menor com o passar do tempo (Gerges, 2000). 

As sensações negativas observadas no presente estudo foram  

diferentes dos encontrados no estudo de Laitinen (2005) realizado com músicos 

de orquestra, pois os mesmos relataram que o protetor auditivo atrapalhava a 

performance, criava dificuldade de escutar os outros instrumentos e, desta 

maneira, interferia na referência auditiva habitual. 

Após utilizar o protetor auditivo por no mínimo dois meses, 75,0% da 

população deu nota maior do que 7,0 para a satisfação durante o uso (Tabela 26). 

Tal achado indica uma tendência favorável a aceitação desse dispositivo de 

prevenção de perdas auditivas. 

As Tabelas 28, 29 e 30 mostraram correlação positiva entre a presença 

da queixa auditivas (zumbido, incômodo com a exposição sonora e intolerância a 

som forte, respectivamente) com a percepção da diminuição da sensação de 

zumbido após o uso do protetor auditivo. Sabe-se que dentre os efeitos da 

exposição a níveis sonoros elevados estã:o o zumbido, o incômodo com a 

exposição sonora e a intolerância a som forte. Com o uso do protetor auditivo os 

níveis de exposição são atenuados e, com isso é possível perceber a diminuição 

dos efeitos decorrentes da mesma (Kähäri et al., 2001a, Kähäri et al., 2003; 

Einhorn, 2006; Niquette, 2006). 
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Na tabela 31 foi apresentada a relação entre presença de queixas 

auditivas (zumbido e intolerância a som forte) com as variáveis consideradas 

como indicadores do grau de satisfação no uso do protetor auditivo. Os resultados 

corroboram com os achados de Laitinen (2005), que observou que a presença de 

queixas auditivas interferiu na avaliação e uso dos protetores auditivos. 

De maneira geral, os resultados da avaliação do uso do protetor auditivo 

HiFi modelo ER20 indicaram duas hipóteses, considerando o fato de que apenas 

uma pequena parcela da população estudada já utiliza algum tipo de protetor 

auditivo, além da baixa porcentagem de tendência de uso em tempo integral 

durante as apresentações. A primeira é que existe uma resistência no uso de 

protetores auditivos do tipo plug por parte dos músicos de pop-rock, seja por esse 

dispositivo interferir em alguns aspectos da qualidade musical ou, até mesmo, no 

aspecto visual. A segunda seria o fato de que esse modelo de protetor auditivo, 

apesar da atenuação uniforme, ainda não é o mais recomendado para essa 

categoria profissional. Nessa perspectiva, talvez seria interessante o uso de um 

protetor auditivo personalizado que, apesar do custo mais elevado, garante 

conforto e estética, além de permitir a adaptação de diferentes filtros de 

atenuação. Segundo Chasin, Behar (2003) e Niquette (2006), tais protetores 

também devem ser escolhidos de acordo com a exposição sonora. 

Dessa maneira, outros estudos com músicos de pop-rock podem avaliar 

a aceitação de outros dispositivos de proteção individual, como protetores 

auditivos personalizados com filtros (os modelos ER9, ER15 e ER25 da linha 
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musicians earplugs e outros) ou monitores individuais, a fim de verificar qual é o 

modelo mais adequado para esse estilo musical. 

Conforme já sugerido por Graciolli (2006) e Mendes, Morata (2007), 

além da escolha do protetor auditivo mais adequado à demanda auditiva de cada 

músico e monitoramento audiológico, ações educativas devem ser desenvolvidas 

junto a essa população, inicialmente para conscientizá-los dos riscos aos quais 

estão expostos, uma vez que os mesmos estão habituados a níveis sonoros 

elevados. Desse modo, são necessárias medidas preventivas, dentre elas: o uso 

de protetor auditivo de atenuação uniforme ou monitor individual, tratamento 

acústico do ambiente de trabalho, evitar o posicionamento próximo às caixas 

acústicas, criar intervalos a fim de proporcionar momentos de repouso auditivo e 

uso de substâncias otoprotetoras, ainda em caráter experimental. 

Quanto ao uso do protetor, os músicos precisam ser reeducados, por 

meio de motivação e treinamento, primeiramente para ocorrer a adaptação com a 

presença um objeto no meato acústico externo e, posteriormente, a escutar seus 

instrumentos e a música com protetor corretamente colocado na orelha.  

Outra medida preventiva é o uso de monitores individuais cujos 

dispositivos geram uma atenuação média de 25 dB e foram desenvolvidos para 

balancear as respostas de freqüências, reproduzindo fielmente os sons 

ambientais, porém, atenuando os sons intensos. Com esse dispositivo, o 

profissional elimina a microfonia e pode realizar as regulagens adequadas à sua 

necessidade, sem perder definição e qualidade sonora, bem como o retorno 

musical do palco (Santucci, 2006).  
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Existe também a possibilidade de realizar o tratamento acústico nos 

locais de apresentação. Porém, essa realidade ainda é difícil de ser alcançada em 

curto prazo, tanto pelo elevado investimento necessário para realizar tais 

modificações, quanto pelo fato de as bandas não possuírem um local de 

apresentação fixo, realizando shows em diferentes casas noturnas a cada dia. Em 

contrapartida, uma medida simples de ser adotada é posicionar o palco o mais 

afastado possível das caixas acústicas, estratégia que pode diminuir o nível de 

exposição sonora, dependendo da regulagem das mesmas. Também existe a 

possibilidade das caixas de retorno serem posicionadas próximas aos músicos. 

Outra estratégia sugerida por alguns estudos é criar intervalos durante as 

apresentações, a fim de proporcionar momentos de repouso auditivo. 

De qualquer modo, para que essas mudanças ocorram, seria 

necessário conhecer as particularidades de cada estilo musical e desenvolver, ao 

longo do tempo, ações educativas que possam gerar mudanças comportamentais 

e culturais nos músicos profissionais, lembrando que a audição representa seu 

principal instrumento de trabalho. 

Finalmente, é necessária a elaboração de legislação que determine os 

níveis seguros de exposição sonora entre músicos e recomende medidas 

preventivas eficazes, como forma de estabelecer práticas de trabalho mais 

seguras. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 

 

A partir dos resultados obtidos e considerando os objetivos do presente 

estudo, foi possível concluir que: 

• As queixas auditivas mais relatadas por músicos de pop-rock foram 

zumbido e intolerância a som forte; 

• A prevalência de perda auditiva nas freqüências altas foi de 20,8%; 

• Dentre os audiogramas classificados como normais 58,4% 

apresentaram entalhe audiométrico em pelo menos uma orelha; 

• 45,8% dos músicos tiveram respostas ausentes no teste de 

emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente, 

principalmente na banda de freqüência de 5000 Hz; 

• 58,4% dos músicos apresentaram respostas ausentes no teste de 

emissões otoacústicas evocadas - produto de distorção, 

principalmente nas bandas de freqüências 3142, 4004 e 6348 Hz; 

• Os resultados dos testes de emissões otoacústicas não 

apresentaram associação estatisticamente significativa com as 

variáveis idade e tempo de exposição à música;  

• 75,0% dos músicos forneceram nota maior do que 7,0 para refletir 

sua satisfação no uso do protetor auditivo HiFi ER20, o que indica 
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uma tendência favorável à aceitação desse dispositivo de prevenção 

de perdas auditivas; 

• Os piores índices de avaliação da satisfação no uso do protetor 

auditivo HiFi ER20 foram referentes à interferência do protetor na 

percepção dos sons agudos e na utilização em tempo integral desse 

dispositivo durante as apresentações. 
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da PUC/SP 
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Anexo 2 - Parecer do Comitê de Pesquisa da Derdic – PUC/SP 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula 
“Músicos de pop-rock: efeitos da música amplificada e avaliação da satisfação no uso 
de protetores auditivos”. 

O objetivo desse estudo é avaliar o índice de satisfação no uso dos 
protetores auditivos, bem como avaliar a audição de músicos de pop-rock. 

Caso aceite participar como sujeito dessa pesquisa, o(a) Sr.(a) responderá 
a um questionário e terá sua audição avaliada por meio dos seguintes testes: 
audiometria tonal liminar e vocal, medida da função da orelha média e teste de 
emissões otoacústicas. A avaliação completa dos testes aplicados nessa pesquisa 
demorará em torno de 1:00h. Após isso, receberá um par de protetores auditivos para 
serem usados no período de 3 meses. Passado esse tempo, o(a) sr.(a) responderá à 
algumas perguntas sobre a experiência e satisfação no uso desses protetores. 

Primeiramente o(a) sr.(a) responderá à algumas questões sobre a sua 
audição. Posteriormente, o(a) sr.(a) será encaminhado à uma cabina acústica onde 
será orientado a ouvir uma série de apitos, que ficarão cada vez mais fracos, e a 
apertar um botão toda vez que ouvir cada apito. Após isso, o(a) sr.(a) repetirá algumas 
palavras, que também ficarão mais fracas.  Em seguida, será colocado um outro tipo 
de fone e o(a) sr.(a) sentirá uma leve pressão nos ouvidos, que não dói, seguido de 
mais alguns apitos, um pouco mais fortes, para os quais não será necessário dar 
nenhum tipo de resposta. Finalmente, será colocada uma sonda (semelhante a um 
tubinho de borracha) em seus ouvidos e, novamente, o(a) sr.(a) ouvirá outros apitos 
mais fracos, para os quais também não precisará dar nenhum tipo de resposta, 
devendo permanecer em silêncio. 

Não existem benefícios diretos para o sujeito desse estudo. Entretanto, os 
resultados podem ajudar os pesquisadores a entender melhor se a música amplificada 
do estilo pop-rock é prejudicial à audição e, se de alguma maneira, é possível prevenir 
essa alteração de maneira satisfatória por meio do uso de protetores auditivos. 

Os procedimentos citados acima não apresentam riscos, dores ou 
desconfortos durante a avaliação, embora o (a) Sr. (a) possa experimentar algum 
cansaço durante os testes e ao responder o questionário. O (a) Sr. (a) receberá tantas 
interrupções quanto necessárias durante a sessão de testes. 

Fica claro que sua participação é voluntária e, se desejar, poderá retirar seu 
consentimento a qualquer momento e isto não trará nenhum prejuízo ao seu 
atendimento. 

A pesquisadora responsável por esse projeto não pagará nenhum valor em 
dinheiro ou qualquer outro bem pela sua participação, assim como o (a) Sr. (a) não 
terá nenhum custo adicional. O (a) Sr. (a) só terá que arcar com as despesas de 
condução. 

Os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo. Serão analisados em 
conjunto com os de outros sujeitos e não serão divulgados dados isoladamente. Fica 
claro também que os resultados deste estudo poderão ser publicados em revistas 
científicas ou apresentados em congressos. O (a) Sr. (a) poderá esclarecer suas 
dúvidas durante toda a pesquisa com a fonoaudióloga Cristiane Bolzachini Santoni 
pelo telefone (11) xxxx-xxxx.  

A pesquisadora responsável, Cristiane Bolzachini Santoni, compromete-se 
a utilizar os dados coletados somente para essa pesquisa e, caso deseje utilizar os 
dados obtidos para outro estudo, o (a) Sr. (a) será avisado previamente. 
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Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações 
que li ou que foram lidas para mim, descrevendo a pesquisa “Músicos de pop-rock: 
efeitos da música amplificada e avaliação da satisfação no uso de protetores 
auditivos”. 

Eu discuti com a fonoaudióloga Cristiane Bolzachini Santoni sobre a minha 
decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
remuneração. Concordo voluntariamente em participar desse estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízos. 

 

  

_________________________________            Telefone: ______________________           

                 Nome do sujeito                                                 

 

 

__________________________________                            ____/____/______ 

              Assinatura do sujeito                                                           Data 

 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido desse sujeito para a participação nesse estudo. 

 

 

____________________________ 

Fga. Cristiane Bolzachini Santoni 

Mestranda em Fonoaudiologia – PUC/SP 

CRFa. 13.258/SP 
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Anexo 4 - Questionário de caracterização dos participantes 
 

v1. Nº______                Data: ____/____/_____ 
Nome:__________________ v2. Idade:_____ v3. Data de Nascimento____/____/_____   

v4. Sexo: (   ) masc.   (   ) fem. v5. Repouso auditivo: _______ horas 

Nome da Banda: __________________ Telefone para contato: __________________ 

 

 

I. Histórico de saúde 
v6. Teve infecção ou dor de ouvido na infância (otite de repetição)? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v7. Teve infecção ou dor de ouvido depois de adulto? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v8. Se sim, há quanto tempo? ______________________________________ 

v9. Já fez cirurgia nos ouvidos? 0(   ) Sim   1(   ) Não  2(   ) OD    3(   ) OE    4(   ) ambos 

v10. Alguém na sua família tem algum problema de audição? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v11. Se sim, quem? 1(   ) mãe   2(   ) pai   3(   ) irmã(o)    4(   ) avós    5(   ) tios    

v12. Já ocorreu algum estouro, explosão ou tiro próximo a você que tenha causado dor 

de ouvido, perda de audição ou zumbido ? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v13. Tem ou teve alguma dessas doenças? 

1(   ) diabetes     2(   ) hipertensão arterial     3(   ) problemas renais        

4(   ) bronquite 5(   ) sinusite 6(   ) hepatite ___ 

7(   ) sarampo 8(   ) caxumba 9(   ) meningite 

10(   ) tuberculose 11(   ) outras: ___________________________________ 

v14. Toma algum medicamento? 0(   ) Sim   1(   ) Não v15.Qual? ___________________ 

v16. Fuma? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v17. Se sim, há quanto tempo? _______ anos; v18. _______ cigarros/dia 

v19.Costuma tomar bebidas alcoólicas? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v20. Se sim, há quanto tempo? ______ anos 

v21. Tipo: _____________ v22. qtde./dia: ____________ 

 

II. Queixas relacionadas à audição 
v23. Acha que ouve bem? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v24.Orelha Direita 1(   ) boa 2(   ) regular 3(   ) ruim 
v25.Orelha Esquerda 1(   ) boa 2(   ) regular 3(   ) ruim 

v26. Tem zumbido constante? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v27. Se sim, em qual ouvido? 1(   ) OD    2(   ) OE    3(   ) ambos 

v28. Como é? 1(   ) agudo  2(   ) grave   3(   ) não sabe referir    4(   ) ____________ 

v29. Aparece: 1(   ) de manhã   2(   ) à noite    3(   ) no silêncio    4(   ) ___________ 
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v30. Sente tontura? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v31. Sente intolerância a som forte? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v32. Sente os ouvidos tampados? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v33. Se sim, em qual ouvido? 1(   ) OD    2(   ) OE   3(   ) ambos 

v34. Em qual situação? ______________________________________________ 

v35. No dia-a-dia, tem dificuldade para se comunicar? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v36. Se sim: 2(   ) até no silêncio 3(   ) somente com ruído de fundo     
 

III. Informações sobre exposição a música 
v37. Há quantos anos trabalha como músico? _________________________________ 

v38. Tem algum outro trabalho? 0(   ) Sim   1(   ) Não v39. Se sim, qual? _____________ 

v40. Atualmente, qual instrumento toca? _____________________________________  

v41. Quantos dias por semana faz apresentações como músico? __________________ 

v42. Quais dias?  

     1(   ) seg.      2(   ) ter.      3(   ) qua.      4(   ) qui.      5(   ) sex.        6(   ) sáb.       7(   ) 

dom. 

v43. Aproximadamente, quantas horas toca em cada apresentação? __________  

v44. Quantos ensaios faz por semana? _______________ 

v45. Olhando de frente para o palco, em qual posição toca?  

1(   ) à frente    2(   ) atrás    3(   ) à direita    4(   ) à esquerda 

v46. Usa algum tipo de proteção para seus ouvidos quando toca? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v47. Se sim, há quanto tempo?  __________________ 

v48. Qual tipo? ____________________ 

v49. Já tocou outro instrumento? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v50. Se sim, qual? ________________ v51. Por quanto tempo?  ______________ 

v52. Já tocou outros estilos musicais? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v53. Se sim, quais? ________________ v54. Por quanto tempo?  _____________ 

v55. Após começar a trabalhar como músico, passou a apresentar algum desses 

sintomas? 

1(   ) intolerância a sons intensos  6(   ) zumbido 11(   ) dor de estômago 

2(   ) irritabilidade/nervosismo     7(   ) insônia 12(   ) ________________ 

3(   ) dor de cabeça 8(   ) falta de atenção  

4(   ) diminuição da audição 9(   ) problemas de memória   

5(   ) tontura 10(   ) depressão    

v56. Ao término de uma apresentação, apresenta: 

1(   ) sensação de diminuição da audição      2(   ) sensação de ouvido tampado      

3(   ) zumbido       4(   ) intolerância a sons fortes     
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5(   ) outros: ______________________________________________________________ 

 

v57. Sente-se incomodado com a intensidade da música que está exposto no trabalho?  

0(   ) Sim   1(   ) Não 

v58. Acha que som ao qual está exposto afeta sua saúde? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v59.Se sim, como? __________________________________________________ 

v60. Acha que existe alguma forma de proteger a sua audição? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v61. Se sim, como? _________________________________________________ 

 

IV. Hábitos de lazer e outras exposições 
v62. Já trabalhou em outra profissão exposto a ruído? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v63.Se sim, qual? __________________ v64.Por quanto tempo? ______________ 

v65. Usava protetor auditivo 0(   ) Sim   1(   ) Não 

        v66.Qual? 1(   ) plug    2(   ) circum-auricular    3(   ) ambos 
v67. Já trabalhou em outra profissão exposto a produtos químicos? 0(   ) Sim   1(   ) Não 
v68. Pratica ou já praticou alguma dessas atividades: 

 
Atividade 

 
Sim(0) / Não (1)

 
Tempo 

Protetor Auditivo 
Sim(0) / Não (1) 

1(   ) serviço militar    

2(   ) discman / Ipod    

3(   ) música alta (casa/carro)    

4(   ) moto sem capacete    

5(   ) corrida de carro    

6(   ) tiro ao alvo    

7(   ) ___________________    
 
 

Observações gerais/comentários: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 5 – Folheto informativo entregue aos músicos sobre a 
utilização correta do protetor auditivo HiFi modelo ER20 

 
  
 

 
Colocando o Protetor Auditivo modelo ER20 

Coloque o protetor auditivo, segurando-o pela ponta azul e 
insira a parte amarela até que o rebordo maior esteja 
totalmente colocado na entrada do conduto auditivo, 
vedando-o. Para facilitar a colocação, segure a parte superior 
da orelha, puxando-a para trás e para cima (vide figura). 

Os protetores auditivos devem ser colocados corretamente 
a fim de garantir sua proteção efetiva. 

A inserção de forma mais profunda garantirá melhor qualidade sonora e nível 
de atenuação. 

Lembre-se de colocar o protetor antes de começar a tocar ou de entrar em 
ambientes ruidosos. 

Lembre-se também de sempre de lavar as mãos antes de colocar seu 
protetor. 
 

Removendo seu protetor auditivo 

Para remover o protetor auditivo modelo ER20 de sua orelha, puxe-o 
lentamente, girando-o devagar. 
 

Limpeza 
Para higienizar seu protetor auditivo modelo ER20, utilize água corrente e 

sabão neutro. Após lavar, deixe seus protetores secando durante a noite, sobre 
um papel absorvente. 

Não utilize produtos químicos ou álcool. Eles podem causar irritação. 
Não separe as partes para lavar seu protetor. Isso poderá diminuir sua vida 

útil.  
Para carregá-lo, utilize a caixa protetora. 
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Anexo 6 - Questionário de satisfação do uso do protetor auditivo 
 

v1. Nº______  Iniciais: ____________        Data do preenchimento: ____/____/______       

Obrigada por participar desta avaliação de pesquisa! Estas informações são 
confidenciais e só serão utilizadas para o propósito desta pesquisa. 
Você assinalará em uma escala de concordância, que vai desde o concordo 
totalmente até o discordo totalmente, conforme suas percepções em relação ao uso 
do protetor auditivo modelo ER 20. 
Por favor, leia atentamente cada afirmativa e escolha o intervalo de concordância que 
melhor descreve sua opinião. Você tem a oportunidade de fazer comentários relativos 
às afirmativas. O importante é a sua honestidade e saiba que não existem respostas 
certas ou erradas. Por favor, pergunte se tiver alguma dúvida sobre a instrução ou 
sobre alguma afirmativa. 

Legenda: 
CT: concordo totalmente C: concordo I:  indiferente 
D: discordo DT: discordo totalmente 
   

AFIRMATIVAS CT C I D DT

v69.O protetor auditivo ER 20 permite ouvir todos os 
outros instrumentos da banda com qualidade. 

     

Comentários: 
v70.O protetor auditivo ER 20 permite que eu identifique o 
timbre dos outros instrumentos da banda. 

     

Comentários: 
v71.O protetor auditivo ER 20 permite que eu perceba 
claramente os sons agudos. 

     

Comentários: 
v72.O protetor auditivo ER 20 permite que eu perceba 
claramente os sons graves.     

     

Comentários: 
v73.O protetor auditivo ER 20 permite que eu ouça a voz 
do vocalista com clareza. 

     

Comentários: 
v74.O protetor auditivo ER 20 é confortável/ cômodo       
Comentários: 
v75.A interferência do protetor auditivo ER  20 no visual do 
músico é nula. 

     

Comentários: 
v76.O protetor auditivo ER 20 é fácil de ser colocado.      
Comentários: 
v77.Eu usaria um protetor como este durante todo tempo 
dos meus ensaios. 

     

Comentários: 
v78.Eu usaria um protetor como este durante todo o tempo 
das minhas apresentações. 

     

Comentários: 
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v79. Você gostou de usar o protetor auditivo? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v80. Aproximadamente, durante quantas apresentações você usou o protetor auditivo?  

v81. Qual nota (de 0 a 10) você daria para sua satisfação no uso do protetor auditivo?  

v82. Assinale quais sensações que teve durante o uso do protetor auditivo: 

1 (   ) pressão na cabeça 2 (   ) sensação de isolamento 

3 (   ) pressão nos ouvidos 4 (   ) dificuldade de comunicação 

5 (   ) dor de cabeça 6 (   ) sensação de ouvido tampado   

7 (   ) dor na orelha 8 (   ) sensação de voz abafada 

9 (   ) coceira na orelha 10(   ) dificuldade no retorno musical 

11(   ) calor na orelha 12(   ) interferência na qualidade musical 

13(   ) zumbido/chiado 14(   ) escorregava do ouvido 

15(   ) outros: ________________________________________________________ 
v83. O protetor influenciou positiva ou negativamente na sua performance? Por quê? 

____________________________________________________________________ 

v84. A qualidade da música muda com o uso do protetor auditivo? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v85. Você teve o sentimento de isolamento? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v86. Fez a higienização do protetor auditivo? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v87. Quanto à limpeza do protetor, achou: 1(   ) fácil   2(   ) difícil 

v88. Quanto ao manuseio do protetor, achou: 1(   ) fácil   2(   ) difícil 

v89. A proteção oferecida pelo protetor é satisfatória? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v90.O peso do protetor é satisfatório? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v91.Seu conforto é satisfatório? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v92.O ajuste do protetor na orelha é satisfatório? 0(   ) Sim   1(   ) Não 

v93.Ao mexer a cabeça, andar ou fazer qualquer movimento, percebeu aumento do 

ruído?    0(   ) Sim   1(   ) Não 

v94.Ao mexer a cabeça, andar ou fazer qualquer movimento, percebeu movimentação 

do protetor?    0(   ) Sim   1(   ) Não 

v95. Acha que após usar o protetor auditivo, sentiu: 
0(   ) nenhuma diferença 

1(   ) diminuição do zumbido  
2(   ) diminuição da sensação de ouvido tampado 
3(   ) diminuição da sensação de diminuição da audição 
 

Por favor, comente nas linhas abaixo ou no verso desta folha sobre a sua experiência 

nesta pesquisa e também sobre questões que não foram levantadas e que considera 

importante. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____
_______ 
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Anexo 7 
 

 
Diferenças entre as respostas presentes/ausentes, por orelha, em cada 

freqüência dos testes de EOAET e EOAPD (Teste dos Postos Sinalizados de 

Wilcoxon).  

 

Pares de Variáveis p-valor  

Presença/ausência da EOAET  

1000 Hz OD e 1000 Hz OE >0,999 

2000 Hz OD e 2000 Hz OE 0,564 

3000 Hz OD e 3000 Hz OE 0,564 

4000 Hz OD e 4000 Hz OE 0,059 

5000 Hz OD e 5000 Hz OE 0,480 

Presença/ausência da EOAPD  

1001 Hz OD e 1001 Hz OE >0,999 

1257 Hz OD e 1257 Hz OE 0,083 

1587 Hz OD e 1587 Hz OE 0,317 

2002 Hz OD e 2002 Hz OE 0,655 

2515 Hz OD e 2515 Hz OE 0,083 

3174 Hz OD e 3174 Hz OE 0,564 

4004 Hz OD e 4004 Hz OE 0,180 

5042 Hz OD e 5042 Hz OE 0,564 

6348 Hz OD e 6348 Hz OE 0,414 

 


