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RESUMO 

 

Introdução: A possibilidade de o deficiente auditivo, criança ou adulto, ter acesso a 

um aparelho de amplificação sonora individual (AASI) concedido por programas de 

Saúde Auditiva faz com que o fonoaudiólogo responsável pelo processo de seleção 

e indicação depare com inúmeros modelos de AASIs confeccionados por diferentes 

fabricantes para os diversos graus de perdas auditivas existentes. Objetivo: O 

objetivo desta pesquisa foi comparar a prescrição de características eletroacústicas 

e as modificações propostas para aclimatização feitas por softwares específicos de 

fabricantes de AASIs. Método: Foram simulados seis casos de perdas auditivas 

neurossensoriais, três em crianças e três em adultos, com diferentes graus de perda 

auditiva (P45, P65 e P80) e de configuração plana. Foram escolhidos três softwares 

de fabricantes de AASI licenciados pelo software NOAH 3.0 que tivessem como 

opção a escolha dos métodos prescritivos NAL-NL1 e DSL [i/o]v4.1 e a visualização 

no software da programação de cada fabricante do gráfico de saída, medida em 

acoplador de 2cc para diferentes intensidades de sons de entrada. Primeiramente, 

foi feita a verificação das medidas de saída dos AASIs programados no acoplador de 

2cc e a comparação com os valores das medidas expressas pelos softwares dos 

fabricantes para cada perda auditiva prescrita pelo método NAl-NL1 para os adultos 

e DSL[i/o]v4.1 para crianças. Em seguida, foi feita a comparação das medidas de 

saída prescritas pelo software original DSL[i/o] 4.1 e as medidas prescritas pelos 

softwares dos fabricantes, considerando o nível de aclimatização. Resultados: Foi 

encontrada uma grande variação da amplificação fornecida pelos AASIs para 

crianças e adultos, considerando todos os graus de perdas auditivas, na maioria das 

frequências, para diferentes intensidades de sons de entrada. Na comparação entre 

o método DSL[i/o]v4.1dos fabricantes e o original, essa variação permaneceu entre    

-3 e -28 dBNPS  nas frequências altas. Conclusão: Os resultados deste estudo 

evidenciaram a necessidade da verificação das características eletroacústicas dos 

AASIs durante o processo de seleção e indicação dos mesmos, assegurando ao 

paciente uma amplificação adequada, principalmente no caso de crianças. 

Descritores: Auxiliares de audição, Deficiência Auditiva, Criança. 
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SUMARY 

 

 

Introduction: The national hearing health policy in Brazil has made hearing aids 

available to hearing impaired children and adults and, therefore, the audiologist 

responsible for dispensing them has to deal with a number of different manufactures 

for different types and degrees of hearing losses. Goal: To compare the prescribed 

electroacustic characteristics and modifications suggested for acclimatization among 

software of different hearing aids manufactures. Method: Six simulated cases of 

sensorineural hearing losses – three adults and three children, including three 

degrees of loss for each age, were analyzed (P45, P65 e P80). For all cases, a flat 

configuration was assumed. Three softwares of hearing aids brands were chosen, 

based on the following criteria:  software NOAH 3.0 with the choice for NAL-NL1 and 

DSL [i/o]v4.1; availability of measurements for output at the 2cc coupler for different 

intensities of input signal. Procedures:  - Verification of output values with the 2cc 

coupler when compared with the values presented for each brand software, for each 

hearing loss, using NAL-NL1 for adults and DSL [i/o] v.4.1 for children. – Verification 

of output values prescribed by the original DSL[i/o] v.4.1, as compared with those 

prescribed by the manufacturer software considering level of acclimatization.  

Results: A large variation of the amplification provided by the hearing aids for 

children and adults was found, considering different levels of hearing loss, in most 

frequencies, for different input levels. This variation was between -3 and -28 dBNPS 

in high frequencies, comparing the DSL[i/o]v4.1 manufacturer method and the 

original one. Conclusion: The results of this study have revealed the verification of 

the electroacoustic characteristics of the hearing aids during the fitting process, 

ensuring the patient, especially children, a more appropriate amplification. 

 

Key-Words: Hearing Aids, Hearing Loss, Child. 
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O avanço tecnológico e das evidências científicas possibilitou uma grande 

mudança nos procedimentos de analisar e prescrever o uso de aparelhos de 

amplificação sonora individual (AASI), que tem como função principal permitir que o 

usuário, adulto ou criança, perceba todos os sons do ambiente, em especial, os sons 

de fala. 

 

 A partir de 28 de setembro de 2004, o Ministério da Saúde instituiu pela 

portaria 2.073 a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que visa oferecer a 

todos os deficientes auditivos a triagem auditiva neonatal, o diagnóstico audiológico, 

a adaptação de AASI e a reabilitação auditiva. Esta portaria possibilita o acesso do 

deficiente auditivo, de qualquer idade, à rede de serviços, favorecendo assim, o 

melhor uso do resíduo auditivo com a amplificação de AASI  e a reabilitação 

auditiva, evitando que esse  processo ocorra tardiamente, o que, no caso da 

população infantil, possibilita melhor desenvolvimento da fala e da linguagem.  

 

Outro aspecto importante da Portaria 2.073 é a recomendação para que todos 

os serviços de Saúde Auditiva realizem os procedimentos de forma padronizada, 

garantindo assim uma maior efetividade dos recursos inseridos nessa política e 

maior benefício do usuário. Porém, ainda existe uma diferença significativa na 

escolha e execução desses procedimentos entre os serviços cadastrados, como é o 

caso da indicação de AASI. 

 

  O processo de indicação de AASI consta de uma etapa de avaliação 

audiológica que visa determinar precisamente o grau e o tipo de perda auditiva, para 

que seja possível realizar a próxima etapa, qual seja, a seleção da amplificação em 

termos de ganho, resposta de frequência e saída máxima do aparelho auditivo, 

utilizando-se um dos métodos prescritivos existentes (Iorio e Menegotto, 2003).  

 

A terceira parte desse processo é a verificação das medidas prescritivas por 

meio do acoplador de 2cc ou medidas na orelha real para compará-las ao nível de 

ganho e saída prescritos pelo método utilizado, garantindo que o indivíduo receba a 

quantidade de amplificação necessária para sua perda auditiva (Kuk e Marcoux, 

2002). 
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Estudos realizados em 2001 por Bamford et. al. indicaram que a maioria dos 

audiologistas pediátricos na Inglaterra utiliza limiares auditivos em campo com AASI 

para verificar as características eletroacústicas dos mesmos. Apesar de, 

diferentemente dos adultos, as crianças não saberem referir quais sons são audíveis 

e quais não são, medidas com microfone sonda são utilizadas  apenas por 20% dos 

audiologistas. No Brasil não há estudos disponíveis com estes  dados mas as 

medidas com microfone sonda são recomendadas pelas sociedades científicas e 

pela Portaria Brasileira de Saúde Auditiva.  

  

Além do mais, medidas obtidas com AASI em campo não estimam se os sons 

suaves, os de fala e os intensos são audíveis por um bebê de 6 meses de idade 

(Stelmachowicz et. al., 2002).  

 

Para que essa adaptação ocorra de maneira adequada, devemos inicialmente 

escolher o melhor método prescritivo; são eles: (1) métodos prescritivos genéricos 

baseados em evidência, que  incluem os métodos: DSL [i/o] v 4.1 (Desired 

Sensation Level), DSL m[i/o] v 5.0 (Desired Sensation Level) e o método NAL-NL1 

(National Acoustics Laboratories nonlinear methods), sendo destinados ao uso com 

qualquer aparelho auditivo; (2) métodos prescritivos específicos de cada fabricante 

de AASI, desenvolvidos para programar seus próprios AASIs (Seewald et. al., 2008). 

 

Apesar de os métodos prescritivos genéricos serem validados e utilizados em 

softwares de programação de AASI, alguns fabricantes desenvolveram um método 

próprio, levando em conta características singulares de seus AASIs. Atualmente, 

então, existem no mercado diversos softwares de fabricantes de AASI, o que leva à 

necessidade de determinar sistematicamente, por meio de medidas de verificação, 

as diferenças que existem entre os métodos prescritivos inseridos nesses softwares 

e aqueles genéricos que são aceitos pelas sociedades científicas (Seewald et al. 

2008).   

 

Entretanto, devido à falta de informação a respeito das propriedades 

específicas dos algoritmos desenvolvidos pelos fabricantes para amplificação 

pediátrica, torna-se muito difícil para o fonoaudiólogo decidir qual o melhor AASI 

para seu paciente.  
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Considerações decorrentes de estudos que analisam essas diferenças 

envolvem também aspectos da segurança do paciente.  A inclusão de avisos 

automáticos durante a utilização do software para fonoaudiólogos menos 

familiarizados com determinada marca poderia minimizar eventuais erros de 

julgamento.  Esses aspectos vêm sendo discutidos na literatura que aborda 

segurança em saúde e estratégias que minimizem possíveis erros do fonoaudiólogo 

(Kohn et al. 1999). 

 

Isso nos faz pensar em como analisar e utilizar os dados fornecidos por esses 

softwares na programação do AASI para cada usuário e como o fonoaudiólogo 

responsável por esse processo pode utilizá-los da melhor maneira para cada 

paciente, garantindo a audibilidade e o máximo de conforto permitido pelo AASI. 

 

1.1 Objetivo  

 

Esta pesquisa tem como objetivo comparar a prescrição de características  

eletroacústicas e as modificações propostas para aclimatização feitas por softwares 

específicos de fabricantes de aparelhos de amplificação sonora individual.  
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Neste capítulo são abordadas as diferenças do processo de adaptação de 

AASIs entre crianças e adultos, os métodos prescritivos utilizados para indicá-los, a 

verificação de suas características eletroacústicas e aspectos relacionados à 

aclimatização. 

 

2.1 Processo de Adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual - 

AASI 

2.1.1  Adaptação de AASI em Crianças 

Considerando que o Joint Committee on Infant Hearing (2000, 2007), a 

Academia Americana de Audiologia (2003) e a Portaria Brasileira de Saúde Auditiva 

(2004) recomendam que crianças com perda auditiva devem ser identificadas ao 

nascimento e a amplificação fornecida aos 6 meses de idade, logo nos primeiros 

anos de vida elas utilizarão um AASI com amplificação determinada pelo 

fonoaudiólogo. 

A partir das pesquisas realizadas por essas comunidades científicas, foi 

elaborado o Protocolo de Amplificação Pediátrica, que determina a realização da 

amplificação para bebês com perda auditiva significante, seja ela sensório-neural, 

condutiva, mista, ou em qualquer grau. 

Como destacam Beck et al. (2007), o processo natural de adaptação de AASI 

é aquele centrado no paciente, com verificações subjetivas e objetivas, devendo 

incorporar um método prescritivo para determinar todas as características do AASI, 

tais como faixa de frequência, ganho e saída, baseadas em evidência científica. 

A partir daí, o fonoaudiólogo responsável pela seleção e indicação de AASI 

em crianças tem a difícil tarefa de tornar a fala audível para um novo ouvinte.  Como 

elas estão em fase de desenvolvimento de linguagem, necessitam de alvos 

prescritivos diferentes dos adultos, pois utilizam menos informação contextual e 

requerem melhor relação sinal/ruído (Christensen, 2002). 
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Para Seewald et al.(2008), bebês e crianças devem desenvolver as 

habilidades de fala e de comunicação com as características de amplificação que o 

AASI fornece ou não a eles. Diferentemente dos adultos, não podem perder 

nenhuma informação ou sofrer uma variação de -10 dB de ganho, pois assim não 

poderão perceber  as lacunas da fala ou referir quais sons são audíveis  e quais não 

o são, como fazem os adultos. Isso ocorre por não terem desenvolvido ainda 

conhecimento suficiente da linguagem oral. 

 

Outra diferença observada entre crianças e adultos refere-se à amplificação 

para as frequências altas, como mostra o estudo de Stelmachowicz (2001). A autora 

destaca que, mesmo nos casos de perdas auditivas leves a moderadas, as crianças 

apresentam atrasos no desenvolvimento do vocabulário e nas habilidades verbais, 

especificamente, dificuldades em perceber os fonemas /s/ e /z/ quando denotam 

pluralidade e possessividade em sentenças verbais. Já no caso dos adultos, quando 

a perda auditiva é adquirida, podem existir pistas de redundância suficientes na fala 

que permitam a compreensão e percepção destes fonemas.  

Em estudo com o objetivo de avaliar os efeitos da audibilidade das 

frequências altas na percepção do fonema /s/ em crianças e adultos com audição 

normal e com perda auditiva, Stelmachowicz (2001) demonstrou que, pelo fato dos 

AASIs não fornecerem amplificação suficiente na frequência de 5KHz, em que tem-

se o pico de energia para o fonema /s/, particularmente na voz feminina,  nem 

sempre esse fonema pode ser audível por um usuário de AASI, principalmente no 

caso de crianças.   

Ainda segundo a autora, pelo fato de comumente  permanecerem durante a 

maior parte da infância com a mãe, avós ou babás, as crianças podem ter suas 

primeiras experiências auditivas com o fonema /s/ de modo inconsistente, 

percebendo-o somente quando pronunciado por homens e ocasionalmente por 

mulheres ou crianças.  
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Gabbard e Schryer (2008) destacam os seguintes desafios para se adaptar 

apropriadamente o AASI em crianças: respostas limitadas de comportamento 

auditivo, frequência de alterações de orelha média e incertezas dos pais com 

relação ao diagnóstico audiológico. Segundo os autores, muitas crianças, mesmo 

aquelas com perda auditiva moderada, necessitam de uma relação sinal/ruído maior 

que o adulto para que a habilidade de escutar no ruído não seja significativamente 

afetada. 

Torna-se então o objetivo principal do processo de adaptação de AASI em 

crianças fornecer audibilidade consistente e confortável para todos os sons de fala e 

do ambiente, de tal modo que esse novo ouvinte pré-lingual tenha uma audibilidade 

completa dos sons (Kuk e Marcoux, 2002; Seewald et. al. 2008). 

Estudos mostram que sons não audíveis ou que são audíveis interruptamente 

podem ser produzidos com imprecisão, influenciando assim na compreensão e 

produção de fala da criança. Sendo assim, para que ela possa escutar todos os sons 

de fala é necessário medir precisamente o grau, a configuração e o tipo de perda 

auditiva, fornecendo-lhe a amplificação necessária, e com segurança (Kuk e 

Marcoux 2002; Cunningham, 2008). 

Pelo fato de a perda auditiva ser identificada cada vez mais cedo na criança, 

devido à existência dos programas de saúde auditiva, muitas vezes os limiares 

auditivos considerados para a indicação de AASI são aqueles obtidos pelo Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Geralmente, esses limiares são 

maiores que os limiares comportamentais, sendo necessário realizar uma correção 

para aproximá-los destes. 

Sendo assim, o fonoaudiólogo que realizar a indicação de AASI baseando-se 

nos limiares auditivos obtidos pelo PEATE deve procurar saber se essa correção foi 

aplicada em seu audiograma, para evitar a super ou subamplificação do AASI 

(Cunningham, 2008). 

Após a avaliação audiológica, e durante a realização do pré-molde da criança 

e aconselhamento aos pais sobre a adaptação de AASI e reabilitação auditiva, tem 

início o processo de intervenção. 
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Para Christensen (2002), existem três regras para garantir a amplificação 

apropriada em crianças: 

1. Utilizar métodos prescritivos designados a esse público; 

 
2. Medir a saída máxima do AASI; 
 

3. Medir a diferença entre a orelha real e do acoplador de 2cc (RECD). 
 

Palmer e Grimes (2005) referem que os requisitos básicos para amplificação 

de AASI em crianças são: fornecer audibilidade para os diferentes níveis de entrada; 

estabelecer níveis de saída apropriados; promover conforto auditivo e flexibilidade 

de programação. As autoras realizaram uma revisão sistemática da literatura com o 

objetivo de examinar se há evidência científica que fundamente as recomendações 

do protocolo pediátrico de amplificação relacionadas ao processamento do sinal do 

AASI. Dos 226 artigos encontrados, somente oito cumpriram os níveis de evidência 

nos critérios de busca, sendo que três deles focaram o impacto da audibilidade na 

compreensão de fala em crianças e em adultos, encontrando nos resultados que 

todos necessitam de mais audibilidade para que a compreensão ocorra. No caso de 

perdas auditivas em crianças é necessário um aumento de 13.5 dB em relação aos 

adultos para fornecer amplificação adequada e contínua. 

As autoras ressaltaram, ainda, a necessidade de aumento na amplificação 

nas frequências altas para o reconhecimento do fonema /s/ por crianças com AASI, 

além da utilização da wide dynamic range compression (WDRC) durante a indicação 

do AASI, pois esta produz resultados significativos superiores à compressão linear. 

E concluíram que, apesar do inesperado grau de variação entre os métodos 

prescritivos, para compensar essa variação, o deficiente auditivo adulto pode ajustar 

o controle de volume do aparelho auditivo de -10 ou -20 dB, com base numa média 

da audição de uma população ouvinte. Entretanto, no caso de um bebê de 6 meses 

de idade, que não consegue referir o que está ouvindo com o AASI,  os cuidados 

devem ser redobrados. 

 O AASI selecionado, portanto, deve apresentar características 

eletroacústicas flexíveis pensando nas perdas auditivas progressivas e nas 

mudanças da medida da RECD, conforme a criança for crescendo. Deve ser 
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considerada a compressão não-linear (WDRC) com o objetivo de fornecer maior 

ganho para sons de entrada de fraca intensidade e menos ganho para os sons de 

entrada de forte intensidade. Difere, pois, da compressão linear por garantir 

audibilidade para a fala em fraca intensidade e conforto para sons intensos 

(Gabbard e Schryer, 2008). 

Gabbard e Schryer (2008) sugerem ainda que o número de canais e bandas 

inseridos nos AASI deve ser considerado de acordo com a configuração da perda 

auditiva da criança. Esses canais e bandas devem ser flexíveis o suficiente para 

alcançar os alvos prescritos de ganho e saída para cada perda auditiva. Reforçam 

também que, atualmente, os fabricantes de AASI introduziram em seu circuito 

algoritmos que podem reduzir o ganho do aparelho para o ruído ambiental, com o 

objetivo de reforçar a compreensão de fala, tais como os algoritmos redutores  de 

ruído e microfone direcional adaptativo. Enquanto esses algoritmos são ótimos para 

os adultos que apresentam perda auditiva adquirida e que já fazem o fechamento 

auditivo, no caso das crianças pode reduzir o acesso à comunicação e compreensão 

de fala. 

 

2.1.2 Adaptação de AASI em Adultos e Aclimatização 

A adaptação bem sucedida de AASI em indivíduos com perdas auditivas 

neurossensoriais de origem coclear não é uma tarefa fácil. McFarland (2003) 

destaca que essas perdas auditivas não apenas representam perdas de 

sensibilidade, mas também déficits em frequência, intensidade e processamento 

temporal da acuidade dos sons audíveis.  

O autor refere que o desafio dos fabricantes está muito mais relacionado às 

diferentes necessidades do deficiente auditivo, tanto pessoais, quanto fisiológicas, e 

à quase impossível tarefa a qual os AASIs são designados.  
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Para McFarland (2003), a fala pode estar envolta por um ruído de fundo de 20 

a 30 dB a mais de intensidade. Os sons de fala e do ambiente deverão ser 

amplificados para propiciar a audibilidade e, ainda assim, muitos pacientes não terão 

audição residual suficiente para detectar e reconhecer muitas das consoantes de 

altas frequências que serão processadas. Mesmo naquelas orelhas com audição 

residual suficiente, ainda pode haver uma discriminação desfavorável para uma 

variedade de pistas de fala. Finalmente, existe ainda a possibilidade de que o AASI 

elimine importantes informações sonoras, devido às suas inerentes limitações e 

ajustes necessários, que devem ser feitos pelo fonoaudiólogo, ou a limitações dos 

circuitos, que podem melhorar a fala em algumas situações, mas tornar a sua 

percepção pior em outras. 

Segundo Cook e Hawkins (2006), o sucesso da adaptação de um paciente 

adulto aos aparelhos de amplificação depende de fatores como:  dificuldades 

auditivas, expectativas quanto ao benefício da amplificação fornecida e suas 

limitações, além dos ajustes apropriados dos AASI(s) de acordo com sua perda 

auditiva. Nesse estudo concluíram que aproximadamente 30% das pessoas que 

possuem aparelhos de amplificação sonora não os utilizam em tempo integral. As 

causas mais comuns são: dificuldade de manuseio, expectativa irreal quanto ao 

benefício do AASI, preconceito em utilizá-lo socialmente e indisposição para realizar 

ajustes necessários durante o processo de adaptação.    

 

Já em um estudo longitudinal realizado em 2007, também para  avaliar a 

satisfação de usuários de AASI, os mesmos autores observaram que os relatos 

foram mais positivos com o passar do tempo, o que pode ter ocorrido devido ao 

avanço tecnológico e à melhora dos recursos apresentados pelos AASIs. 

 

Cook e Hawkins (2007) referem ainda que a habilidade em reconhecer a fala 

amplificada no silêncio é afetada principalmente por perdas auditivas nas regiões de 

frequências altas. Esses déficits parecem estar relacionados à inabilidade em 

perceber traços espectrais da fala, sugerindo talvez a presença de lesão na região 

basal da cóclea de células ciliadas externas. 
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Contudo, atualmente, os AASIs são capazes de fornecer ganho em ampla 

faixa de frequência para diferentes graus de perda auditiva, embora ainda 

apresentem limitações na amplificação das frequências altas. Nesta faixa, 

geralmente, há insuficiência de amplificação, ou pode-se superamplificar outras 

frequências não desejadas, ocasionando alterações na audibilidade de fala e 

desconforto (Turner, 2006).  

 

Outro aspecto importante em relação à adaptação de AASI é a aclimatização 

auditiva. Trata-se de um fenômeno definido como uma mudança sistemática na 

melhora do reconhecimento de fala ao longo do tempo, à medida que o indivíduo 

aprende a utilizar as novas pistas de fala disponíveis com o uso da amplificação 

(Arlinger et al., 1996). 

De acordo com a Conferência realizada em 1995, no primeiro Congresso 

sobre Aclimatização e Privação Auditiva, em Denmark, a aclimatização refere-se à 

melhora do desempenho do reconhecimento da fala com o passar do tempo, e do 

resultado da amplificação inicial fornecida pelo AASI (Bentler e Turner, 1999). 

Tendo como objetivo avaliar a evidência científica do fenômeno da 

aclimatização, Bentler e Turner (1999) revisaram dados de pesquisas que 

comprovassem esse fenômeno. Após analisarem os estudos de Saunders, 

CienKowski e de Neuman et al. e também aquele realizado pelo serviço de 

desenvolvimento e pesquisa - Department of Veterans Affairs (DVA), todos 

discutidos na conferência de Erikshom (1995), concluíram que a aclimatização com 

o uso do AASI não ocorre de modo visível. A principal mudança do beneficio da 

aclimatização não pode ser medida estatisticamente, sendo muito variável 

intersujeitos. A aclimatização deve ser avaliada, então, a partir de um amplo 

contexto e em casos isolados.  

Os autores concluíram que os três estudos avaliados não sugerem 

modificações na aclimatização. Porém, chamam a atenção para o desenho dos 

estudos, o qual deve ser cuidadosamente traçado, garantindo que os resultados 

preliminares sobre a aclimatização, tais como audibilidade por meio da amplificação 

fornecida pelo AASI e medidas objetivas, não interfiram nos resultados. 
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Segundo Palmer (1999), não existe ainda um consenso sobre a existência 

desse fenômeno no ser humano, assim como sobre a importância dessas 

mudanças. Para a autora, a privação e a aclimatização auditiva podem ser 

estudadas de diversos ângulos, tais como: diminuição da habilidade auditiva, 

recuperação desta habilidade após a privação, melhora da percepção auditiva após 

a adaptação do AASI e base fisiológica deste mecanismo que justifique essas 

mudanças. 

Essa afirmação pode ser observada no estudo realizado por Amorim e 

Almeida (2007), que tiveram como principais objetivos: caracterizar benefício de 

curto prazo em adultos novos usuários de AASIs e estudar a ocorrência do 

fenômeno de aclimatização por meio da análise comparativa dos índices percentuais 

de reconhecimento de fala dessa população e da mensuração subjetiva do benefício 

antes da adaptação e após quatro e 16/18 semanas de uso da amplificação.  

Durante as três fases da pesquisa, foram realizados os seguintes exames: 

audiometria tonal liminar, IPRF, limiar de reconhecimento de fala, além da aplicação 

dos questionários: Hearing Handicap inventory for Elderly Screening Version ou 

Hearing Handicap Inventory for the Adults Screening Version e Abbreviated Profile of 

Hearing Aid Benefit. Após a adaptação, foi realizado o ganho funcional. 

Os resultados obtidos revelaram diferenças estatisticamente significantes nas 

medidas objetivas e subjetivas após o uso dos AASIs, indicando benefício de curto 

prazo. Contudo, ao longo do tempo de uso da amplificação não ocorreu uma 

melhora significante do benefício, sugerindo que este não aumenta com o tempo. 

Foi observada melhora da média dos IPRF e das medidas subjetivas do benefício 

auditivo ao longo do tempo de uso da amplificação, mas essas diferenças não foram 

estatisticamente significantes. 
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2.2  Métodos Prescritivos: Diferenças entre Crianças e Adultos 

Durante muitos anos, o processo de adaptação de AASI em adultos foi 

intensamente baseado em técnicas de comparação.  Esse método era baseado nas 

pequenas diferenças de desempenho apresentadas pelo indivíduo com os diversos 

AASIs  testados, justificando, assim, a escolha de um equipamento em detrimento 

de outro (Iorio e Menegotto, 2003). 

A partir do final da década de 80, a abordagem prescritiva ressurgiu, 

impulsionada pelo crescente uso de próteses intra-aurais e pelo aumento da 

qualidade e diferenciação entre aparelhos. O uso da tecnologia digital permitiu uma 

maior flexibilidade nos ajustes de AASIs e tornou a técnica comparativa um método 

ultrapassado.  

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia de mensurações in situ 

permitiu a verificação mais precisa das características eletroacústicas realmente 

presentes na amplificação em cada usuário e as que proporcionavam as melhores 

respostas. 

Segundo Beck et al. (2007), a formalização da seleção e adaptação de AASI 

ocorre há 75 anos, sendo que alguns métodos prescritivos estão envolvidos em 

filosofias diversas. Os mais populares incorporam os avanços e o novo 

desenvolvimento da tecnologia dos AASIs a serem utilizados na prática clínica. 

 Os métodos prescritivos enumerados pelos autores, aqui citados 

cronologicamente para demonstrar as modificações significantes deste processo de 

adaptação, são: Lybarger’sHalf Gain Rule (1944, 1963), NAL (1976), Shapiro (1976), 

Berger (1977), CID (1978), Berger (1980), LGOB (1989), POGO (1983), NAL-R 

(1986), POGO II (1988), NAL-RP (1991), DSL3.1 (1992), Fig6 (1993), IHAFF (1995), 

DSL v4.1 (DSL[i/o]; 1995), ScalAdapt (1996), NAL-NL1 (1999),DSL v5.0 (2005), 

entre outros  

Beck et al. (2007) referem que, atualmente, devido aos avanços da tecnologia 

digital, muitos AASIs e equipamentos de fabricantes que realizam medidas na 

orelha-real do paciente estão habilitados a selecionar uma variabilidade de métodos 

prescritivos, incluindo o método próprio dos fabricantes de AASIs. 
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Como já referido anteriormente, segundo Seewald et. al. (2008), os métodos 

prescritivos podem ser divididos em duas classificações: (1) algoritmos prescritivos 

genéricos baseados em evidência, que incluem os métodos: DSL [i/o] v 4.1 (Desired 

Sensation Level), DSL m[i/o] v 5.0 (Desired Sensation Level) e o método NAL-NL1 

(National Acoustics Laboratories nonlinear methods), sendo destinados ao uso com 

qualquer aparelho auditivo; (2) algoritmos específicos de cada fabricante de AASI, 

desenvolvidos para programar seus próprios AASIs. 

 

Para Gabbard e Schryer (2008), em se tratando de crianças, os ajustes dos 

AASIs não podem ser baseados totalmente nas respostas comportamentais ou nos 

softwares dos fabricantes. É imprescindível utilizar metas prescritivas pré-

determinadas e verificar adequadamente a amplificação fornecida pelo AASI. Ao 

selecionar o método prescritivo utilizado com a criança, o fonoaudiólogo deve fazê-lo 

baseado na premissa de que todo o espectro de fala deve ser audível para que a 

linguagem seja desenvolvida. Os métodos que estão de acordo com essa premissa 

são o DSLi/ov4.1 ou versão 5.0 e o método NAL-NL1. 

Após selecionar o método prescritivo, o fonoaudiólogo deve comparar os 

valores de ganho, saída e resposta de frequência determinados com a programação 

feita no AASI da criança, considerando os parâmetros acústicos da orelha avaliada. 

 Ching et al. (2009) relatam que, em 2001, o laboratório do método NAL 

realizou uma pesquisa pela Universidade de Ontário para avaliar dois métodos 

prescritivos em crianças com idade escolar com perda auditiva de grau moderado. O 

estudo mostrou que a escolha do método prescritivo teve pouca consequência na 

percepção de fala das crianças, apesar das diferenças de prescrição de ganho entre 

elas. Entretanto, essa diferença de ganho pode ser fundamental para o 

desenvolvimento da fala e de linguagem em curto ou em longo prazo, quando a 

amplificação é fornecida durante os primeiros meses de vida, principalmente no caso 

de perdas auditivas de grau severo.  

Assim sendo, a adaptação de AASI deve ser guiada por evidência científica, 

para que a prescrição determinada seja capaz de fornecer  audibilidade a ponto de 

desenvolver  fala e linguagem adequadamente (Ching et al., 2009). 
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A partir dessas questões, Ching et al.(2009) estão realizando um estudo 

prospectivo longitudinal envolvendo múltiplas avaliações ao longo de cinco anos 

para examinar as diversas características de crianças com perda auditiva. São elas: 

características relacionadas à audição e ao AASI, características da família e fatores 

relacionados à intervenção dos resultados das crianças; além disso, os autores vão 

monitorar as mudanças durante a pesquisa. Também foi realizada uma avaliação 

randomizada controlada para examinar o efeito das características eletroacústicas 

dos AASI. 

Essa pesquisa encontra-se no segundo ano de realização, já tendo sido 

relatadas, nesta primeira parte, as habilidades auditivas de compreensão e 

expressão de fala medidas com a utilização do PLS-4 (Zimmerman et al., 2002) de 

123 crianças em investigação temporária do efeito da idade de adaptação do AASI, 

grau da perda auditiva e efeito da prescrição do AASI no desenvolvimento de 

linguagem seis meses após a adaptação inicial. 

Para relacionar os fatores da perda auditiva e avaliar a acuidade auditiva, os 

autores utilizaram métodos comportamentais e eletrofisiológicos, parâmetros 

acústicos da orelha real, medidas eletroacústicas dos aparelhos auditivos e 

avaliação de respostas corticais com AASI. 

As crianças foram randomicamente atribuídas ao método prescritivo NAL ou 

DSL na primeira adaptação de AASI, e a qualidade da intervenção audiológica foi 

controlada pela aderência de protocolos e procedimentos conhecidos em toda a 

comunidade científica. Os resultados preliminares de 95 crianças avaliadas 

indicaram  significância para o efeito da idade de adaptação de AASI (p=0.0004), 

perda auditiva (p=0.006), porém não foram significantes em relação às diferenças do 

método prescritivo selecionado (p=0.1). Os mesmos resultados foram encontrados 

para a compreensão e expressão comunicativa (Ching et al., 2009). 

A seguir é apresentado um breve histórico dos métodos prescritivos mais 

utilizados na pratica clínica: NAL-NL1, DSL[i/o]v4.1 e DSLm[i/]v5.0 
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2.2.1 Método Prescritivo DSL[i/o] versão 4.1 e versão 5.0 

O método DSL (Desired Sensation Level) fornece os alvos prescritivos 

apropriados de saída do AASI para serem utilizados em crianças que variam em 

função da frequência e do nível de audição. Esses valores prescritivos puderam ser 

utilizados na prática clínica em 1991,  por meio de um software de programação de 

adaptação de AASI em crianças, na versão 3.0 (Seewald, Zelisko, Ramji and 

Jamieson, 1991). 

Em 1995, surgiu a nova versão do método DSL denominada Fórmula input e 

output desired sensation level v4.0 -  DSLi/o v 4.0 (Cornelisse, Seewald e Jamieson). 

Essa nova versão do software fornece alvos prescritivos para adaptação de AASI de 

compressão não-linear (WDRC-wide dinamic range compression). O método DSLi/o 

apresenta dados de sensação auditiva aplicados a diferentes níveis de entrada para 

alcançar os níveis de saída fornecidos pelo AASI para todas as frequências. Esses 

valores foram inseridos no método DSLi/o na versão 4.0, versão 4.1 e em muitos 

softwares de fabricantes nos equipamentos de medida de orelha-real. 

Recentemente, fatores importantes fizeram com que o laboratório dos 

pesquisadores do método DSLi/o considerassem uma série de modificações nas 

versões 4.0 e 4.1 do método DSL[i/o.]. Essas modificações foram necessárias, pois, 

desde 1997, os fonoaudiólogos que utilizam o método DSLi/o forneceram 

informações relativas a algumas possíveis modificações que poderiam ser aplicadas 

durante a adaptação de AASI em adultos com o método DSLi/o4.1.  

Vale dizer que essas modificações também foram necessárias, 

principalmente, pelo fato de muitos fonoaudiólogos ainda utilizarem métodos 

prescritivos genéricos inseridos nos softwares de fabricantes de AASI durante a 

indicação e adaptação de AASI em crianças. No caso dos adultos, é compreensível 

que isso seja realizado, pois estudos mostraram que pacientes com perdas auditivas 

semelhantes podem ser adaptados com características diferentes de amplificação 

de acordo com as propriedades do método prescritivo do AASI selecionado ( 

Keidser, Brew e Peck, 2003; Killion, 2004)  
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A partir dessas considerações, foi criada a nova versão 5.0 do método 

DSL(DSLv5.0), a qual inclui o algoritmo DSL multiestágio input/output nomeado 

DSLm[i/o]v5.0 (Scollie et al., 2005).  

O termo multiestágio [i/o], diferente da versão 4.1, refere-se aos estágios do 

processamento digital do sinal convencional para o controle de amplitude inserido 

nos AASIs digitais. Os estágios do processamento são: 1. Expansão, 2. Ganho 

linear, 3. Compressão e 4. Limitação de saída. 

O resultado final desse processamento do sinal é fornecer para cada estágio 

uma série de alvos de entrada/saída que definirão como um AASI multicanal e 

multiestágio deve responder para a fala em seus  diferentes níveis de sons de 

entrada (Scollie et al., 2005 e Beck et al. 2007).  

Durante muitos anos, o método prescritivo DSL v.4.1 foi utilizado no processo 

de adaptação pediátrica, convertendo os limiares auditivos de nível de audição em 

nível de pressão sonora na membrana timpânica, considerando a medida da RECD. 

Essa medida é definida como a diferença entre o nível de pressão sonora próximo 

da membrana timpânica no canal auditivo externo e aquele medido no acoplador de 

2cc (Scolie et al.2005, Scollie 2006, Venema, 2001). 

O protocolo de amplificação pediátrica da Academia Americana de Audiologia 

(2003) apóia o uso da medida da RECD durante os estágios de avaliação, seleção, 

adaptação e verificação do AASI em crianças. Essas medidas individuais da RECD 

fornecem uma definição precisa das propriedades acústicas da orelha, além de ser 

uma forma válida e confiável de avaliar e verificar o desempenho do AASI no 

acoplador de 2cc. Além disso, a RECD é uma medida individual muito importante 

para fornecer alvos prescritivos consistentes do AASI durante sua seleção e 

adaptação (Beck et al. 2007; Gabbard e Schryer, 2008; Cunningham, 2008). 

Scollie (2006) destaca que o objetivo do método DSL, assim como de outros 

métodos prescritivos, é selecionar características de ganho e frequência do AASI e 

aproximá-las do espectro de fala no campo dinâmico da audição.  A autora relembra 

que a versão 5.0 do DSL continua com o foco na amplificação pediátrica, mas, 

diferentemente da versão 4.1, considera crianças com perdas auditivas congênitas e 
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adultos com perdas auditivas adquiridas, sendo que ambos os grupos possuem 

necessidades linguísticas distintas. 

Com relação à prescrição de ganho e saída, a nova versão 5.0 prescreve 

maior valor de ganho e saída para as perdas auditivas congênitas e nos casos de 

perdas adquiridas no adulto, uma razão de compressão menor. Os alvos prescritivos 

para o adulto estão 10 dB menores para perdas auditivas de grau moderado e vão 

se aproximando dos alvos prescritivos das crianças conforme aumenta o grau da 

perda auditiva. 

Outra diferença encontrada do método DSL versão 5.0 é a consideração de 

como os limiares auditivos foram obtidos, realizando as correções nos limiares 

obtidos pelo PEATE e tipo de fone durante a avaliação audiológica no caso de 

crianças maiores. 

Finalmente, o método DSLv5.0 apresenta quatro prescrições diferentes: (1) 

crianças no silêncio, (2) crianças no ruído, (3) adultos no silêncio e (4) adultos no 

ruído. Descartando essas diferenças, o objetivo das duas versões é o mesmo: tornar 

a fala suficientemente audível, maximizando sua percepção para todos os graus de 

perda auditiva, sem desconforto (Scollie, 2006 Scollie et al., 2007, Becker et al. 

2007). 
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2.2.2  SPL-o-gram 

Uma das principais características do método DSL é o gráfico SPL-o-gram, 

que permite a visualização do campo dinâmico na audição da criança que está 

delimitado entre a perda auditiva e os limiares de desconforto auditivo. Inicialmente, 

esse gráfico estava inserido no software do método DSL [i/o]v4.1  e, atualmente, em 

muitos equipamentos de fabricantes licenciados  para utilizar o método prescritivo 

(Venema, 2001 e Seewald, 2000). 

Seu objetivo principal é exibir todos os dados de perda auditiva e os alvos 

prescritos e medidos pelo AASI em dB nível de pressão sonora (NPS), para 

diferentes sons de entrada de fala (fraco,  médio e forte). 

A linha vertical do SPL-o-gram mostra o aumento da saída em NPS e a linha 

horizontal, o aumento da frequência em Hz. Assim, a perda auditiva é exibida na tela 

na parte inferior do gráfico, os limiares de desconforto acima e os alvos prescritos e 

medidos são exibidos entre eles. Trata-se de um recurso muito utilizado no 

aconselhamento e nas explicações aos pais de crianças com perdas auditivas  

(Venema, 2001 e Seewald, 2000). 

2.2.3 Método Prescritivo NAL-NL1 

De acordo com Dillon (1999), o objetivo de desenvolver o método     NAL-NL1 

foi determinar o ganho para sons de entrada intensos, o que resultaria em maximizar 

a audibilidade efetiva. Para determinar os alvos de ganho prescritivos do método 

NAL-NL, foram realizadas medidas e ganho de inserção em 52 pacientes. 

Posteriormente, foram realizados cálculos para diferentes configurações 

audiométricas de perdas auditivas, para sons de entrada de 30 a 90 dBNPS com 10 

dB de incrementos.  

Venema (2001) descreveu em seu estudo o método prescritivo NAL-NL1 e 

examinou suas diferenças em relação ao método DSL[i/o]v4.1, relatando o ponto de 

vista de cada laboratório. 
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Segundo a autora, os métodos prescritivos NAL, NAL-R e NAL-NL1 têm por 

objetivo equalizar a percepção da sensação auditiva para todas as frequências de 

fala que se encontram na faixa de 500 Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz e 4000Hz. 

De acordo com os pesquisadores do laboratório NAL, se todas as frequências 

da fala forem amplificadas até que se tornem audíveis, a inteligibilidade é 

maximizada. Entretanto, se todas as frequências forem amplificadas igualmente, de 

forma linear, as vogais serão mais audíveis do que as consoantes fricativas. Sendo 

assim, para eles, enquanto os métodos prescritivos tentarem preservar uma relação 

normal da sensação de audição na amplificação das frequências da fala, eles irão 

prescrever muito ganho para as frequências baixas. O método NAL-NL1, por outro 

lado, não tenta preservar ou normalizar a sensação de auditiva em todas as 

frequências, mas sim equalizar em todo o espectro de fala harmoniosamente.  

Nesse mesmo estudo, Venema (2001) discutiu o trabalho de Byrnne et. al. 

(1999), que compararam alvos de ganho entre diversos métodos prescritivos, entre 

eles NAL-NL1 e DSL i/o, para uma perda auditiva de 60dBNA. O resultado 

evidenciou que o método NAL-NL1 prescreve menos ganho que o método DSLi/o 

v4.1 para todas as frequências, principalmente nas frequências baixas. 

Já no estudo realizado pela própria autora, ao comparar o ganho prescrito 

pelo método NAL-NL1 e pelo método DSLi/ov4.1, foi observado que os dois métodos 

prescreveram um ganho similar nas frequências de 1000 e 2000 Hz. A principal 

diferença entre ambos é que o DSLi/ov4.1 prescreve mais ganho nas frequências 

altas, o que é ainda maior quando aumenta o grau da perda auditiva nessa região. 

Observa-se então que, quando comparado ao método DSLi/o, o método NAL-

NL1 prescreve menor ganho para as frequências baixas e ganho semelhante para 

as frequências médias. Os criadores do método NAL-NL1 justificam essa diferença 

destacando que tem o objetivo de equalizar o som harmoniosamente, enquanto os 

criadores do método DSLi/o, assim como de outros métodos prescritivos, enfatizam 

o ganho nas frequências baixas, pois estão preocupados em normatizar o sons 

amplificados em toda a faixa de frequência.  
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Quanto ao fato de o método DSL[i/o]v4.1 fornecer mais ganho nas altas 

frequências para perdas auditivas com configurações descendentes, como apontado 

no estudo de Byrne et al. (1999), estes autores justificaram que, na região das 

frequências altas, onde o grau da perda auditiva chega a ser severo, o DSL[i/o]v4.1 

não contribui muito na compreensão de fala, mesmo com muita amplificação, pois 

em pessoas que apresentam audição melhor em algumas frequências e muito pior 

em outras a região que apresenta a maior lesão contribuirá por último na 

compreensão de fala.  

Já os criadores do método DSL[i/o]v4.1 justificaram a diferença entre as 

prescrições referindo que o software desse método pode ser configurado para 

equalizar ou normalizar a sensação auditiva das frequências adjacentes de fala. 

Quando é configurado “normalizar”, os alvos prescritos do DSL i/o v4.1 são mais 

semelhantes aos alvos prescritos para as frequências baixas do método NAL-NL1 

do que quando é configurado “equalizar”. 

Ao comparar os alvos de saída prescritos para variados graus de perda 

auditiva e configurações diferentes para os sons de entrada de 50, 80 e        100 

dBNPS entre esses métodos, os resultados do estudo de Venema (2001) foram: 

1. Para uma perda auditiva plana, as diferenças foram mais evidentes na 

frequência de 500Hz. O método DSL solicita mais saída para a maioria dos 

sons de entrada para esta frequência, principalmente para o som de entrada 

de fraca intensidade (50dBNPS). Para a frequência de 4000 Hz, os alvos 

foram semelhantes na maioria dos sons de entrada;  

2. Para perda auditiva com configuração em rampa, foi observada a mesma 

diferença na frequência de 500Hz. Em 4.000Hz os valores de alvo foram 

semelhantes; 

3. Para uma perda auditiva com configuração em rampa de grau maior nas 

frequências altas, as diferenças entre os alvos foram novamente para a 

frequência de 500Hz, principalmente para o som de entrada fraco (50dB); 

4. Por fim, foi observado que, para sons de entrada intensos, o método NAL-NL1 

prescreveu mais saída que o método DSLi/o. 
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Venema (2001) pôde concluir neste estudo que, para a maioria dos graus e 

configurações de perdas auditivas, o método DSLi/o prescreve mais ganho para as 

frequências baixas, e nos casos de perda auditiva de configuração em rampa, 

fornece mais ganho do que a NAL-NL1 nas frequências altas, por uma questão de 

“filosofia” de cada método, já justificada. 

Ching et al. (2002) desenvolveram no Laboratório Acústico Nacional (National 

Acoustic Laboratories –NAL) um método para prescrever ganho de aparelhos 

auditivos não-lineares, conhecido como NAL-NL1 (National Acoustic Laboratories-

Non-Linear).  

De acordo com esse método, para cada som de entrada, é prescrito um 

diferente ganho de acordo com a resposta de frequência do AASI, tendo como base 

a sensação de intensidade normal referida por adultos em uma pesquisa realizada 

por esse laboratório em 1999. A partir dessa premissa, foi elaborado um software 

próprio de programação, incorporado por muitos fabricantes de AASI. 

Apesar de o NAL-NL1 ser próprio para a utilização em adultos, Ching et al. 

(2002) discutiram a utilização do método na adaptação de AASI em crianças, 

utilizando-se de medidas de ganho na orelha real (REAG), aproximando da medida 

da RECD.   

Os autores concluíram que o software da NAL-NL1 permite medir a RECD 

individualmente e pode ser utilizado para calcular a resposta do acoplador de 2cc 

prescrita pela REAG. Caso esses valores não sejam obtidos na orelha real, o 

software calcula a medida da RECD de acordo com a idade de nascimento da 

criança, utilizando o banco de dados nele inserido, assim como faz também o 

software do DSL[i/o]. 
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2.3 Construção dos softwares dos Fabricantes 

Apesar de os métodos prescritivos genéricos serem validados, alguns 

fabricantes desenvolveram um método pediátrico próprio, além de utilizar também os 

métodos NAL-NL1 ou DSL[i/o] em seus softwares de adaptação de AASI. Esses 

métodos podem ter sidos adaptados pelos fabricantes para levar em conta 

características singulares de seus AASIs (Seewald et. al., 2008). 

 

A partir daí, em função da falta de informação a respeito das propriedades 

específicas dos métodos prescritivos desenvolvidos pelos fabricantes,  torna-se 

difícil para o fonoaudiólogo decidir o melhor procedimento para seu paciente 

(Seewald et al., 2008). 

 

Sendo assim, é importante compreender como os fabricantes realizam a 

construção de seus softwares. 

 

Para Hawkins e Cook (2003), existem diversas formas de acessar as 

características eletroacústicas dos aparelhos de amplificação sonora, sendo as mais 

utilizadas:  verificação no acoplador de 2cc, ganho funcional e medidas na orelha 

real com o microfone-sonda. Em cada uma dessas técnicas, é possível avaliar o que 

está sendo fornecido pelo AASI em termos de amplificação para cada indivíduo. 

 

Atualmente, com o avanço dos AASIs pela chegada do processamento digital,  

é oferecida ao fonoaudiólogo uma variabilidade de opções para avaliar a 

amplificação fornecida nos softwares dos fabricantes. Na tela de programação é 

possível escolher como o AASI pode ser programado em diversas maneiras, 

dependendo do fabricante. 

 

As opções encontradas nos softwares de programação dos fabricantes de 

AASI inseridos no Noah incluem: 

1. Ganho no acoplador de 2cc 

2. Saída medida no acoplador de 2cc 
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3. Saída máxima no acoplador de 2cc 

4. SPLoGram no acoplador de 2 cc 

5. Ganho de inserção 

6. Ganho de inserção simulado 

7. Ganho KEMAR 

8. Espectro da fala em longo termo amplificada 

9. Ganho simulador de orelha 

10. SPLoGram da orelha real 

11. SPL da orelha real simulada 

12.  Ganho de AASI na orelha real 

Hawkins e Cook (2003) advertem, porém, que nenhuma dessas 

representações exibidas na tela dos softwares dos fabricantes é realizada com o 

AASI atual, representando simulações baseadas nas médias dos valores esperados 

para cada desempenho. Mas, a partir do momento em que se tornou possível para o 

fonoaudiólogo  observar esses valores simulados no programa e ajustar os AASIs, 

ele pode ficar tentado a acreditar que os valores apresentados pelo software na tela 

foram programados para o mesmo dispositivo testado para aquele paciente 

específico.  

Infelizmente não é esse o caso. Como bem ressaltam os autores, os valores 

de ganho medidos no acoplador de 2cc representam as medidas padrão dos 

fabricantes, específicas daquele modelo de AASI, e não servem necessariamente 

para o dispositivo que está sendo programado pelo fonoaudiólogo. Diante das 

tolerâncias dos componentes dos AASIs, tais como microfone e receptor, os valores 

obtidos de um AASI podem variar 5 dB, tanto para mais ou para menos em algumas 

frequências.  
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Os dados do estudo de Hawkins e Cook (2003) foram coletados durante a 

prática clínica dos pesquisadores com pacientes adultos, portadores de perda 

auditiva neurossensorial, novos usuários de AASI. Os AASI(s) e os softwares de 

programação utilizados representaram a variabilidade de fabricantes e de modelos. 

Para obter as medidas do acoplador de 2cc e de ganho de inserção, foi utilizado  

equipamento Audioscan Verifit hearing aid measurement system. 

Foram revisadas 28 comparações dos ganhos obtidos no acoplador de 2cc 

simulado e atual de diversos modelos dos fabricantes mais conhecidos em todo 

mundo, além de serem obtidas medidas de ganho de inserção de 12 pacientes, 

utilizando o mesmo tipo e nível do sinal exibido no software de programação de cada 

fabricante. 

Os resultados mostraram que, no geral, os valores de ganho obtidos no 

acoplador simulados pelos softwares dos fabricantes têm a tendência de 

superestimar os valores do ganho atual do AASI, especialmente nas frequências 

mais baixas e mais altas. Não foi encontrado nenhum valor simulado pelos 

fabricantes consistentemente próximo aos valores obtidos do ganho atual do AASI 

medido no acoplador de 2cc, e nem valores próximos entre um tipo de AASI para 

outro. 

A discrepância entre os AASI(s) dos diferentes fabricantes é ainda maior para 

o som de fala em alta intensidade. Geralmente, a primeira programação sugerida 

pelo fabricante para o respectivo AASI fornece muita amplificação, enquanto as 

outras, muito pouca amplificação (Cunningham, 2008). 

 Hawkins e Cook (2003) justificaram essa diferença pelo fato de que valores 

simulados são simplesmente simulações, e deste modo refletem a média dos 

valores para um determinado modelo. As variações no microfone, receptor e 

amplificador podem facilmente causar diferenças severas em termos de decibéis, 

além das variações na caixa de teste do acoplador de 2cc em relação às diferenças 

mínimas de posição do AASI e calibração.  
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Não ficou claro, porém, por que os valores simulados superestimam o ganho 

nas altas frequências. Para os autores, o que está evidente é que o fonoaudiólogo 

pode cometer um enorme erro se ele assumir que os valores de ganho simulados no 

acoplador de 2 cc exibidos na tela do fabricante estão presentes no AASI atual de 

programação. 

Vale lembrar que alguns pacientes adultos podem ficar bem adaptados com 

os valores simulados; já outros podem não se adaptar em função da 

subamplificação que pode ocorrer nas frequências altas, influenciando, assim, na 

compreensão de fala. 

Pode-se concluir, portanto, que os dados relatados no estudo de Hawkins e 

Cook (2003) indicam que os valores de ganho simulados de um AASI programado 

baseado no software devem ser utilizados somente como um ponto de partida. Para 

saber como o AASI atual realmente está amplificando para cada paciente, devem 

ser realizadas medidas individuais de verificação. 

 

2.4 Verificação das Características Eletroacústicas 

O fonoaudiólogo responsável pela adaptação de AASI em crianças tem a 

responsabilidade de verificar a amplificação fornecida pelo mesmo, não devendo 

utilizar os parâmetros iniciais sugeridos pelo software do fabricante. Ao utilizar esta 

sugestão inicial dos softwares, está assumindo que a média dos sons de fala 

amplificados podem variar até 21 dBNPS, principalmente nas frequências altas para 

o mesmo audiograma, como mostra a pesquisa realizada por Seewald et al. (2008). 

O processo de verificação fornece ao fonoaudiólogo a oportunidade de avaliar 

objetivamente a audibilidade para a fala com AASI e sem AASI para diferentes 

níveis de intensidade de entrada (fraco, médio e forte), relacionados aos limiares 

auditivos e ao máximo nível de sensação de conforto de cada paciente. Na maioria 

dos casos, as medidas do nível de sensação máximo de desconforto (LDL-loudness 

discomfort level) não podem ser diretamente obtidas de crianças pequenas; sendo 

assim, o fonoaudiólogo deve utilizar um método prescritivo que indica o LDL (Beck et 

al., 2007). 
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A verificação das características eletroacústicas deve ser realizada com o 

microfone-sonda e medidas da RECD utilizando sinais de fala apresentados em 

diversos níveis de entrada, permitindo, assim, que o fonoaudiólogo avalie a 

amplificação do AASI em diversas situações auditivas.  

Como já dito anteriormente, a medida da  RECD irá converter os dados 

obtidos em dB NA (nível de audição ou nível de audição estimado) em dB NPS nível 

de pressão sonora (dB SPL). A partir daí, os valores de ganho e saída prescritos 

para a perda auditiva serão determinados pelo método prescritivo selecionado, 

assim como DSLv.5 ou NAL-NL1 ou NAL-NL2, os quais consideram os limiares 

auditivos obtidos por audiometria comportamental, PEATE e RECD (Cunningham, 

2008).  

Em seu estudo, Rissato (2007) teve como objetivos caracterizar e discutir a 

aplicação de um protocolo de verificação na adaptação de AASI em crianças de um 

serviço de saúde auditiva, bem como comparar as características eletroacústicas de 

ganho e saída inicialmente programadas nos AASI das crianças com as 

características eletroacústicas prescritas pelo software DSLi/o 4.1. 

 A casuística foi composta por dez crianças com idade entre 3 e 11 anos  

portadoras de perda auditiva de graus que variavam de moderado a profundo, 

usuárias de AASI bilateralmente e que estavam sendo atendidas na unidade de 

atenção à saúde auditiva de média complexidade da Bahia.  

Para a comparação com as características eletroacústicas prescritas pelo 

software DSL[i/o]v4.1, as crianças foram submetidas aos seguintes procedimentos: 

audiometria, medida da RECD, verificação das características eletroacústicas 

(ganho e saída) programadas nos respectivos AASI por meio de medidas objetivas 

(com o acoplador de 2 cc e  e medidas na orelha real) e medidas comportamentais 

(medida dos níveis mínimos de resposta do AASI em campo livre).  

Também foram realizados procedimentos de percepção e produção da fala: 

detecção dos sons de LING (2006) e protocolo de avaliação Word Associations for 

Syllabe Perception (WASP), proposto por Koch (1999). 
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Com relação ao processo de verificação, foram realizadas duas medidas: 1) 

diferença entre o valor prescrito pelo software do DSL i/o e o valor encontrado em 

cada orelha; 2) após a programação, as características do AASI foram ajustadas o 

mais próximo possível da prescrição do software DSL i/ov4.1 original.  

Após analisar as cinco frequências de 500Hz a 4000 Hz nas duas orelhas, 

Rissato (2007) verificou que, na primeira avaliação, menos de 50% das orelhas 

tinham medidas dentro do prescrito pelo software do DSL i/o. Já na segunda 

medida, em mais de 70% das orelhas foi possível adequar o ganho ao prescrito pelo 

software DSL i/o, com valores entre -3 dB e 3 dB.   

Na frequência de 1000 Hz, no entanto, metade dos indivíduos apresentou 

diferenças maiores que 3 dB em ambas as orelhas; porém, os valores reais dessas 

medidas revelam diferenças de até 8 dB. Já na frequência de 4000 Hz, todos os 

indivíduos apresentaram, em ambas as orelhas, diferenças menores ou iguais a -3 

dB na primeira medida. Na segunda medida, após a correção das características 

eletroacústicas, em 57% dos indivíduos foi possível igualar o ganho medido com o 

prescrito pelo software do DSL i/ov4.1 para a orelha direita; para a orelha esquerda, 

isso foi possível em 100% dos indivíduos.  

Com relação aos resultados de medidas de saída para as cinco frequências, 

pôde-se verificar que, na primeira medida, menos de 45% das orelhas estavam de 

acordo com o prescrito pelo software do DSLi/o, sendo que mais de 50% tinham 

medidas abaixo do sugerido, com diferenças iguais ou maiores que - 3 dB. Já na 

segunda medida, cinco das dez linhas demonstraram que em mais de 70% das 

orelhas foi possível adequar a saída à prescrição do software DSL i/o, com os 

valores - 3 dB e 3 dB.  

Na frequência de 4000 Hz, no entanto, 100% dos indivíduos, em ambas as 

orelhas, apresentaram diferenças menores ou iguais a - 3 dB na primeira medida; na 

segunda medida, após a correção das características eletroacústicas, somente em 

29% dos indivíduos para a orelha direita e 20% para a orelha esquerda foi possível 

igualar a saída medida com o sugerido pelo software do DSLi/o. Na frequência de 1 

kHz, metade dos indivíduos apresentou diferenças maiores que 3 dB em ambas as 
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orelhas; porém, os valores reais dessas medidas revelam que, para a maior parte 

dos indivíduos, essas diferenças atingiram, no máximo, 8 dB. 

A autora pôde observar que estava ocorrendo uma subamplificação, com 

valores de ganho e saída máxima abaixo dos valores desejáveis. Ficou também 

evidente que em mais de 70% das orelhas foi possível adequar os valores dessas 

características acústicas dentro do desejável. Demonstrou, portanto, que a 

realização do procedimento de verificação das características acústicas dos AASI 

com medidas objetivas é fundamental para fornecer a amplificação adequada, 

principalmente na população infantil.  

Em seu estudo, Seewald et al.(2008) tiveram por objetivo responder três 

perguntas: (1) As diferenças dos níveis prescritos de saída máxima para um bebê de 

6 meses de idade dependem do método prescritivo do fabricante que é escolhido? 

(2) Ocorrerá uma diferença de características de prescrição de ganho por frequência 

para o mesmo bebê de 6 meses, dependendo do nível de entrada escolhido pelo 

método específico do fabricante? (3) A prescrição de audibilidade para a fala será 

diferente de acordo com a avaliação do método específico de cada fabricante?. 

Para respondê-las, o autor utilizou AASIs recomendados para a população 

pediátrica de cinco fabricantes, programando-os com a versão mais atual de cada 

software dos fabricantes instalados no Noah 3.0. Três dos aparelhos auditivos foram 

programados de acordo com o método prescritivo do fabricante, pois não tinham 

disponível no software métodos para a adaptação pediátrica; em dois casos foi 

utilizado o método NAL-NL1 e em um caso, o método DSLv5.0. 

As funções algoritmo redutor de ruído e microfone direcional foram 

desabilitadas em todos os AASI. Foram utilizados os valores  de RECD para a idade 

de 6 meses, além de nove audiogramas, de grau moderado a profundo,  para 

programar cada AASI. 

As mensurações simuladas de orelha real foram utilizadas para sons: fraco 

(55dB NPS), médio ( 65 dB NPS), forte (75 dB NPS) e saída máxima, e verificadas 

no acoplador de 2 cc  utilizando o equipamento Audioscan Verifit VF-1 real-ear 

measurement system (Versão 2.0.18). 
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Os resultados mostraram que, em relação à limitação de saída, as medições 

de resposta de saturação de simulação de ouvido real diferiram significativamente 

por frequência das medidas prescritivas indicadas pelo fabricante (F [4,32]= 47,66, 

p<.001). 

Foi encontrada uma grande variação de medidas entre as prescritivas 

indicadas e as programadas pelos fabricantes para os nove audiogramas. Nas 

frequências altas ocorreu uma variação de até 30 dB, e nas frequências baixas essa 

variação chegou a 25 dB entre uma marca e outra. Com relação à saída máxima, 

cada fabricante indicou uma diferente da outra para a mesma perda. 

Os autores advertem que é muito difícil determinar a base dos métodos 

prescritivos dos fabricantes para a limitação de saída, pois nem sempre eles são 

claramente descritos ou não são acessíveis. Entretanto, nesse estudo pôde-se 

observar uma grande variação da prescrição de limitação de saída indicada pelos 

fabricantes, mostrando que esta pode estar inapropriada para adaptação de AASI 

pediátrica. 

Com relação à prescrição de ganho por frequência para diferentes níveis de 

entrada, as medidas prescritivas diferiram significativamente das medidas prescritas 

pelos fabricantes na maioria das frequências. Essa diferença chegou até a 20 dB em 

algumas frequências para todos os sons de entrada. 

Por fim, em relação aos alvos prescritos para a fala, foram encontradas 

diferenças entre a predição de saída para níveis de entrada fracos, quando 

comparados com as características prescritivas dos fabricantes. Relativamente, uma 

menor diferença nesses valores foi observada para sons de fala em média 

intensidade e ainda menor para sons intensos. 

 

Os resultados do estudo de Seewald et al.(2008) sugerem, portanto, que os 

métodos prescritivos inseridos no software dos fabricantes avaliados fornecem 

diferentes prescrições simuladas de respostas de orelha real para a mesma criança. 

Isso nos mostra a importância de métodos objetivos de verificação e comparação de 

valores,  limitação de saída, respostas para níveis de fala fornecidos pelos 

fabricantes de AASI. 
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 Para Mueller et al.(2008), a cada dia tem-se um grande avanço da tecnologia 

e do processo de verificação e adaptação do AASI. Atualmente, existem novos 

métodos prescritivos para os laboratórios DSL e NAL, e a fala real já está 

rotineiramente sendo utilizada como sinal de entrada nas medidas com microfone-

sonda. Porém, a seleção da saída máxima apropriada para cada paciente ainda não 

mudou. 

 A medida do nível de sensação de desconforto está diretamente relacionada 

com a saída máxima do AASI e com o conforto para sons intensos do paciente. 

Assim sendo, é relevante ajustar a saída máxima do AASI tomando como base as 

percepções de sensação auditiva do paciente sem AASI. 

 O método mais utilizado para a  seleção de saída máxima do AASI é a 

obtenção dos limiares auditivos com tom puro, com a seleção da prescrição de saída 

máxima sugerida por um método prescritivo baseado na média de limiares de 

desconforto encontrada de acordo com o grau da perda auditiva. 

 Nessa medida, o sucesso da adaptação utilizando a média dos limiares 

auditivos para determinar a saída máxima do AASI está diretamente relacionado ao 

método prescritivo usado.  

Pensando nisso, Mueller et al. (2008) investigaram como os diferentes 

fabricantes implementaram em seus softwares de programação alvos de saída 

máxima adequados, e  se essa prescrição era semelhante entre eles. 

Foram utilizados AASIs modelo BTE de seis fabricantes de menor potência 

para uma perda auditiva de 50dBNA em todas as frequências, não sendo simulados 

os limiares de desconforto. Todos os AASIs foram programados com a 

recomendação do software de cada fabricante sugerida para a perda auditiva 

indicada. 

Todas as medidas de saída máxima foram obtidas no acoplador de 2cc da 

marca Audioscan Verifit VF-1, que utiliza a recomendação da ANSI S3.22-1996. 

O sinal de entrada utilizado para medir a saída máxima foi o tom puro para 

um som de entrada de 90 dBNPS nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 
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4.000 Hz. Os algoritmos redutor de ruído, expansão, microfone direcional e redução 

de feedback foram desabilitados durante as medições. 

O resultado mais significante encontrado foi uma grande variação de valores 

prescritos de saída máxima para a mesma perda auditiva, com os seis fabricantes. 

Na frequência de 2000 Hz, considerada crítica para a tolerância da sensação de 

intensidade, dois fabricantes apresentaram prescrições altas entre 103 e 109 

dBNPS, enquanto outros dois apresentaram saídas não maiores que 90 a 92 

dBNPS. 

Para os autores, essa grande variação pode estar relacionada à compressão 

AGCo de banda larga versus a compressão multicanal, ou à maneira como os 

limiares de desconforto foram convertidos para o acoplador de 2cc, ou ainda à teoria 

de cada fabricante para relacionar os limiares de desconforto para cada paciente. 

Além disso, essas diferenças podem estar relacionadas aos dados de sensação de 

desconforto normativos utilizados no método de cada fabricante. 

O objetivo dessa comparação não foi determinar qual dos fabricantes estaria 

correto, mas demonstrar o quão insatisfeito um paciente estará com uma adaptação 

com valores de saída entre 90 e 92 dBNPS ou com valores de até 109 dBNPS. 

Assim, como destacaram Mueller et al. (2008), a preferência de um paciente por um 

determinado fabricante pode ter ocorrido pelo simples modo como o algoritmo foi 

utilizado para determinar a saída máxima. 

Outra parte desse estudo foi comparar a saída máxima entre os fabricantes 

com os limiares de desconforto simulados. 

Ao comparar as diferenças de saída máxima entre os valores medidos no 

acoplador de 2 cc e os valores simulados no software do fabricante, os resultados 

mostraram que, dos seis fabricantes comparados, quatro apresentaram 

semelhanças nas prescrições. Porém, para o AASI nº 3, o software do fabricante 

apresentou uma diferença de 13 dB na saída máxima, e quando medido no 

acoplador, a diferença foi de somente 5 dB. O oposto ocorreu com fabricante nº 4, o 

qual não apresentou mudança na tela simulada, porém, ao ser medida a saída 

máxima no acoplador, apresentou uma redução de 6 dB na prescrição. 
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Esses resultados mostraram que, quando o limiar de desconforto não foi 

inserido durante a programação dos AASIs, a prescrição de saída máxima variou 

entre os fabricantes em torno de 15 dB, uma variação grande o suficiente para 

influenciar a satisfação do paciente quanto à amplificação do AASI.  

Porém, quando os limiares de desconforto foram inseridos em 90dBNA, 

houve uma redução da saída máxima de alguns fabricantes, enquanto outros 

mantiveram a variação de 15 dB. Finalmente, eles compararam os efeitos ao inserir 

os limiares de desconforto em 90 dB medidos no acoplador e os descritos pelos 

softwares dos fabricantes. Ao fazer essa comparação, não encontraram 

semelhanças em dois dos seis fabricantes. Para um dos fabricantes, o software 

apresentou uma diferença de 8 dB abaixo da medida no acoplador de 2 cc 

Mueller et al. (2008) puderam concluir, portanto, que é necessário realizar as 

medidas de microfone-sonda, assim como ajustes de saída máxima por meio de 

verificação de medidas no acoplador de 2cc, em vez de confiar nas prescrições 

simuladas pelos fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO  
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3.1  Caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como experimental descritiva de caráter 

quantitativo. 

 

3.2  Considerações éticas 

 

Pelo fato de este estudo ser de caráter experimental e não envolver seres 

humanos, não foi necessária a aprovação do Comitê de Ética do programa no qual 

esta pesquisa está inserida. 

 

 3.3  Local da pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Amplificação do Centro de 

Audição na Criança (CeAC), caracterizado como um Serviço de Atenção à Saúde 

Auditiva de Alta Complexidade, vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e credenciado por meio das normas gerais disponibilizadas na Portaria 

MS/SAS No. 587, de 7 de outubro de 2004, para credenciamento de serviços de 

Saúde Auditiva. 

  

O CeAC contém os equipamentos necessários para a realização de indicação 

de AASI, conforme determina a Portaria. 

 

3.4  Escolha dos Casos Simulados: Perdas Auditivas  

 

Foram simulados seis  casos de perdas auditivas neurossensoriais, três em 

crianças e três em adultos. Para cada um deles foram simulados três graus distintos 

de perda auditiva, segundo a classificação de Davis e Silverman (1970): 

 

  Moderado com média nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz de               

45 dB NA (P45) 
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  Moderado com média nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz de               

65 dB NA (P65). 

 

  Severo com média nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz de                    

80 dB NA (P80) 

 

A configuração das perdas auditivas simuladas foi plana em todos os casos 

(ANEXO 1), com o objetivo de não avaliar a interferência de algoritmos como 

expansão e redutor de ruído no processo de verificação de medidas de saída no 

acoplador de 2 cc. 

 

O estímulo utilizado no processo de verificação foi tom puro modulado, por 

ser o disponível em todos os softwares dos fabricantes durante a verificação no 

acoplador de 2cc.  

 

Os AASIs que tinham como opções de uso os algoritmos redutor de ruído e 

de expansão foram desabilitados em todas as verificações e programações de todos 

os fabricantes. 

 

3.4.1 Critério de Escolha dos Métodos Prescritivos 

 

Nas perdas auditivas simuladas para os adultos o método prescritivo utilizado 

foi o NAL-NL1, e a idade estabelecida foi de 20 anos. Nos casos simulados para as 

crianças foi utilizado o método DSL [i/o ]4.1, e a idade estabelecida foi de 5 anos, 

pois não foi considerada a medida do RECD para esta pesquisa. Não foi utilizado o 

método DSL v5.0 pelo fato de essa versão ainda não se encontrar cadastrada nos 

softwares de todas os fabricantes estudados. 
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3.4.2 Critério de Escolha dos Fabricantes 

 

Foram escolhidos três softwares de fabricantes de AASI licenciados pelo 

software NOAH 3.0 que tivessem como opção os seguintes critérios: 

 

 Opção de escolha dos métodos prescritivos NAL-NL1 e DSL [i/o]v4.1; 

 

 Visualização no software de programação de AASI de cada fabricante do 

gráfico de saída, preferencialmente medida em acoplador de 2cc para, ao 

menos, duas intensidades de sons de entrada (média e forte). 

 

3.4.3 Critérios para a Escolha dos Modelos de  Aparelhos de Amplificação 

Sonora Individual 

 

 Cadastramento como modelo fornecido pelo SUS, segundo a Portaria de 

Saúde Auditiva no. 2.073/GM de 28 de setembro de 2004; 

 

 Digital e sugerido pelo software das empresas a partir das características dos 

casos simulados e incluídos no Noah 3.0 para seleção; 

 

  Compressão Dinâmica (WDRC - Wide Dinamic Range Compression). 

 

3.5 Equipamentos 

 

 Software NOAH 3.0 com softwares dos três fabricantes de AASI licenciados para 

utilizar o método de prescrição DSL [i/o]4.1 e NAL-NL1  

 

 Hi-Pro madsen; 

 

 Medidor de características eletroacústicas (Fonix 7000 Hearing Aid Test System); 

 
 Planilha de anotação das medidas de saída do software e do acoplador     

(ANEXO 2); 
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 Cabos e sapatas específicos para cada AASI conforme a indicação de cada 

fabricante selecionado. 

 

3.6 Material – Fabricantes – Critérios de Inclusão  

 

A partir dos critérios estabelecidos para escolha dos modelos, foram utilizados 

os seguintes aparelhos: 

 

3.6.1 Marca (A) 

 

 1 AASI A1 para a perda auditiva de 45 dB NA 

 

 1 AASI A2 para a perda auditiva de 65 dBNA  

 

 1 AASI A3 para a perda auditiva de 80 dBNA. 

 

 Saídas para os sons de entrada de: 50, 65 e 80 dBNPS 

 

 Período de Aclimatização dividido em três níveis, sendo nesta pesquisa 

utilizados apenas dois: 

 

1. Nível 1 (novo usuário) 

 

2. Nível 3 (antigo usuário) 

 

3.6.2 Marca (B) 

 

 1 AASI B1  para a perda auditiva de 45 dBNA  

 

 1 AASI B2 para a perda auditiva de 65 dBNA 

 
 1 AASI B3 para a perda auditiva de 80 dBNA 
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 Saída para os sons de entrada: 60 e de 80 dBNPS. Não foi utilizado o som de 

entrada de fraca intensidade deste fabricante (40 dBNPS), devido a artefatos 

no processo de verificação 

 

 Período de Aclimatização dividido em quatro níveis, sendo nesta pesquisa 

utilizados apenas dois: 

 

1. Nível 1 (novo usuário) 

 

2. Nível 4 ( antigo usuário) 

 

3.6.3 Marca (C) 

 

 1 AASI  C1 para a perda auditiva de 45 dBNA 

 

 1 AASI  C2 para a perda auditiva de 65 dBNA.  

 
 1 AASI C3 para a perda auditiva de 80 dBNA 

 

 Saídas para sons de entrada de: 50, 60 e 80 dBNPS 

 

 Período de Aclimatização dividido em cinco níveis, sendo nesta pesquisa 

utilizados apenas dois: 

 

1. Nível 1 (novo Usuário) 

 

2. Nível 5  (antigo usuário) 
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3.7 Procedimentos  

 

3.7.1 Prescrição das Características Eletroacústicas Utilizando os Diferentes 

softwares de Fabricantes e Métodos Prescritivos 

 

 1- Cadastramento no software NOAH 3.0 dos seis casos simulados (limiares 

de via aérea  e via óssea) e idades; 

   

2- Registro dos valores das medidas prescritivas de saída indicadas pelo 

software de cada fabricante cadastrado para os sons de entrada fraco, médio e forte 

nas frequências de 500 Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz e 4000 Hz,  com base na 

regra DSL[i/o] e, posteriormente, com a regra NAL-NL1. 

 

3.7.2 Verificação das Características Eletroacústicas dos AASIs dos 

Fabricantes 

 

1- Verificação das medidas dos AASIs programados no acoplador de 2cc e 

comparação com os valores das medidas indicadas pelos softwares dos 

fabricantes para cada perda auditiva; 

 

2- Para cada verificação no acoplador de 2cc, foi utilizada bateria nova para 

os AASI, os quais necessitaram da mesma para a programação;  

 

3- Cada medida foi verificada duas vezes para cada perda; 

 

4- Para cada marca, foram selecionados os AASIs de acordo com a perda 

auditiva e informação da ficha técnica. Foram realizadas três programações para 

crianças, selecionando-se a opção do método DSL[i/o] 4.1 inserido no software do  

fabricante, e três programações para adultos, selecionando-se a opção do método 

NAL-NL1 inserido no software do fabricante.  
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3.7.3  Comparação das Características Eletroacústicas Prescritas pelo 

software original DSL[i/o] 4.1 e  as Medidas Prescritas pelos softwares dos 

Fabricantes Considerando o Nível de Aclimatização 

 

1. Cadastramento no software DSL[i/o] 4.1 original das perdas auditivas com os 

limiares obtidos por via aérea para as perdas de 45 dB, 65 dB e 80 dBNA, 

com idade de 5 anos; 

 

2. Registro dos valores das medidas prescritivas de saída de acordo com o 

software original do DSL [i/o] 4.1 para os sons de entrada fraco, médio e forte, 

para cada perda auditiva;  

 

3. Comparação com as medidas de saída de acordo com o software DSL[i/o] 

dos fabricantes para os sons de entrada fraco, médio e forte, nas frequências 

de 500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz, 3.000Hz e 4.000 Hz, primeiramente com a 

opção de paciente novo usuário e, posteriormente, de paciente antigo usuário 

de AASI para cada fabricante; 

 

4. Utilização do gráfico SPL-o-gram para visualização das diferenças 

encontradas entre as medidas do software DSL[i/o] v4.1 original e o software 

DSL[i/o] dos fabricantes para cada perda auditiva. Foram selecionados 

aleatoriamente um AASI de cada fabricante para cada perda auditiva 

estudada para ilustração. 

 

3.8  Análise dos Resultados 

 

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

inicialmente feita de forma descritiva. 

 

Para as variáveis de natureza quantitativa (numérica), foram confeccionados 

gráficos do tipo boxplot  (Anexo 4) e de linhas com valores individuais e de médias 

(BUSSAB e MORETTIN, 2006). Algumas informações sobre a construção e 

interpretação do boxplot podem ser obtidas no Apêndice. 
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A análise inferencial empregada com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foi o teste t-Student para amostras 

independentes (BUSSAB e MORETTIN, 2006) na comparação das diferenças entre 

software e alvo para os níveis de aclimatização antigo e novo usuário. 

 

Em todas as conclusões obtidas por meio das análises inferenciais foi 

utilizado o nível de significância α igual a 5%. Os dados foram digitados em planilhas 

do Excel 2007 for Windows para o adequado armazenamento das informações. As 

análises estatísticas foram realizadas com o software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 11.0 for Windows e Statistica versão 5.0. 

 

Apêndice 

 

O Boxplot é uma representação gráfica que nos fornece uma idéia da 

posição, dispersão, assimetria e dados discrepantes. 

A construção é feita a partir de algumas medidas de posição: 

 Primeiro quartil (J1) 

 Mediana (J2) 

 Terceiro quartil (J3) 

 

Definimos inicialmente aqueles valores que estão muito distantes do 

primeiro ou do terceiro quartis, como sendo observações discrepantes. 

 

Para construir o Boxplot, consideraremos um retângulo onde estão 

representados os quartis e a mediana. A partir do retângulo, para cima e para 

baixo, seguem linhas até o ponto mais remoto que não seja uma observação 

discrepante. Obteremos, então, uma figura que representa o conjunto dos dados, 

com exceção dos outlier. Estes serão representados individualmente por x. 

 

 



   Método    44 
________________________________________________________________________________    

 

A posição central dos valores é dada pela mediana e a dispersão pela 

diferença entre o terceiro e o primeiro quartis. As posições relativas de J1, J2 e J3 

dão uma noção da assimetria da distribuição. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

__________________________________________________________ 
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O objetivo deste estudo é compreender como os fabricantes de AASI utilizam 

em seus softwares os métodos prescritivos, considerando algumas modificações, 

como o período de aclimatização, que poderão influenciar na amplificação fornecida 

tanto para a criança quanto para o adulto.  

 

Como já discutido anteriormente, a grande diferença entre adaptar um AASI 

em uma criança ou em um adulto é que este apresenta uma perda auditiva adquirida 

e já desenvolveu a linguagem, já tendo estabelecido uma memória auditiva. A 

criança com perda auditiva congênita, no entanto, necessita de mais informação 

auditiva para que desenvolva a linguagem.  

  

A partir dessas premissas, os resultados aqui apresentados estão divididos 

em três partes. A primeira diz respeito à comparação entre a prescrição dos alvos de 

saída utilizando o método DSL[i/o]v4.1 e NAL-NL1 inseridos nos softwares dos 

fabricantes com as medidas verificadas no acoplador de 2cc. A segunda tem como 

foco a adaptação de AASI em crianças comparando os alvos de saída prescritos 

pelo DSL[i/o]v4.1 inseridos nos softwares dos fabricantes com os alvos de saída 

prescritos pelo software do DSL[i/o]v4.1 original, considerando o nível de 

aclimatização de cada fabricante. 

  

Por fim, na última parte dos resultados foram comparados os valores 

prescritos de saída de um paciente novo usuário de AASI (primeiro nível de 

aclimatização) com o último nível de aclimatização de um paciente antigo usuário de 

AASI, sendo selecionado o método DSLi/ov4.1 de cada fabricante. 

 

4.1 Comparação entre a Verificação das Características Eletroacústicas 

Indicadas pelos Fabricantes e o acoplador de 2cc Utilizando os Métodos 

DSL[i/o]v4.1 e NAL-NL1 

 

 A seguir, são discutidos os resultados encontrados no que se refere à 

diferença dos valores de saída entre o acoplador de 2 cc e os softwares dos 

fabricantes, de acordo com os graus de perda auditiva: moderado (P45), moderado 

(P65) e severo (P80), para as saídas, de acordo com os diferentes sons de entrada 

e faixa de frequência. 
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 As figuras de 1 a 3  mostram a distribuição das diferenças entre os valores de 

saída verificados no acoplador de 2cc e os valores de saída indicados nos softwares 

dos fabricantes, prescritos para diferentes sons de entrada (50dBNPS, 60dBNPS, 

65dBNPS e 80dBNPS), com o método DSL[i/o]4.1, para diferentes graus de perdas 

auditivas (45dB, 65dB, 80dBNA) e frequências (500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 

4000Hz). 

 

No caso do método DSL [i/o]v4.1, as diferenças entre acoplador e software 

para a saída, para o som de entrada 50dBNPS, sendo as perdas auditivas de 45 e 

65dB, foram sempre negativas em todas as frequências. A maior diferença, de -6 

dB, foi observada na frequência de 4.000 Hz, com o AASI A1, na perda auditiva de 

45 dBNA.  Na frequência de 500 Hz, na perda auditiva de 80 dBNA e com o AASI 

C3, a diferença foi de -5 dB. O fabricante A3 apresentou diferenças de +1 na maioria 

das frequências para a mesma perda auditiva de 80 dBNA, exceto na frequência de 

3.000 Hz,  apresentando uma diferença de -3dB (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Diferenças entre acoplador e software (Método DSL [i/o]) para a saída 

para um som de entrada de 50dBNPS, sendo as perdas auditivas P45 (AASIs A1 e 

C1), P65 (AASIs A2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3 e C3). 
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No que se refere ao método DSL [i/o] (Figura 2), as distribuições das 

diferenças entre acoplador e software para a saída, para o som de entrada de 

65dBNPS (marca A) e 60 dBNPS (marcas B e C), mostram que, na perda auditiva 

de 45dB, o fabricante A1 apresentou maior diferença, de -6dB, na frequência de 

4.000Hz. O fabricante B1 não apresentou diferenças entre o software e o acoplador 

nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz; porém, nas frequências de 3.000Hz e 4.000 

apresentou uma diferença de -5dB. Já no caso do fabricante AASI C1 não houve 

diferenças entre o acoplador de 2cc e o software nas frequências de 500 e 3.000Hz, 

sendo a maior diferença, de -2 dB, na frequência de 4.000 Hz. 

 

Para a perda auditiva de 65 dBNA, os fabricantes A2, B2 e C2 apresentaram 

maior diferença novamente nas frequências altas de até -5 dB frequência de 

3.000Hz para o fabricante B2  e de +4 dB para o fabricante C2. Essas variações 

também foram observadas na perda auditiva de 80 dBNA para todos os fabricantes, 

em todas as frequências, para estes sons de entrada. A maior diferença observada 

foi de -5 dB para os fabricantes B3 e C3 na freqüência de 4.000 Hz e de +4 dB na 

freqüência de 1.000 Hz  para o fabricante C3 como mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Diferenças entre acoplador e software (método DSL [i/o]) para a saída 

para um som de entrada  de 65dBNPS (marca A) e 60dBNPS (marcas B e C), para 

as perdas auditivas P45 (AASIs A1, B1e C1), P65 (AASIs A2, B2 e C2) e P80 dBNA 

(AASIs A3, B3 e C3). 
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Com relação aos valores de saída para o som de entrada de 80 dBNPS, as 

distribuições das diferenças entre o acoplador de 2cc e os softwares dos fabricantes 

para o método DSL [i/o], apresentadas na Figura 3, mostram que nas perda 

auditivas de 45dB, 65 e 80 dBNA a maioria dos AASI apresentou maiores diferenças 

negativas novamente nas frequências de 3.000 e 4.000 Hz,  de -4 a -5 dB, 

respectivamente. O fabricante C apresentou diferenças positivas entre +8 e +10 

dBNPS nas perdas auditivas de 45 e 80 dBNA na freqüência de 1.000 Hz, enquanto 

os AASIs A1, B1, A2, B2 e A3 e B3 apresentaram diferenças entre -3 e +2 dB nas 

frequências de 500 a 2000Hz na maioria das perdas auditivas.  
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Figura 3: Diferenças entre acoplador e software (Método DSL [i/o]) para a saída 

para um som de entrada de 80dBNPS, nas perdas auditivas P45 (AASIs A1, B1 e 

C1), P65 (AASIs A2, B2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3, B3 e C3). 

A1      

A2      

A3      

B1      

B2      

B3      

C1      

C2      

C3      

Saída para som de Entrada 80dBNPS

Diferença entre Acoplador e Software (Regra DSL [i/o])

Perda 45dB

 D
ife

re
n
ç
a

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

500Hz

1000Hz

2000Hz

3000Hz

4000Hz

Perda 65dB

500Hz

1000Hz

2000Hz

3000Hz

4000Hz

Perda 80dB

500Hz

1000Hz

2000Hz

3000Hz

4000Hz

 

Esses resultados estão de acordo com o estudo realizado por Hawkins e 

Cook (2003) e de Gabbard e Schryer (2008), segundo os quais, os valores de ganho 

medidos no acoplador de 2cc representam as medidas padrão dos fabricantes, 

específicas daquele modelo de AASI, e não servem necessariamente para o 

dispositivo que está sendo programado pelo fonoaudiólogo. Os autores referem 

também que os valores obtidos de um AASI podem variar 5 dB, tanto para mais 

como para menos em algumas frequências.  

Assim sendo, os valores de saída expressos em um software de programação 

de AASI devem ser utilizados somente como um ponto de partida. Para saber como 

o AASI atual realmente está amplificando em cada paciente, devem ser realizadas 

medidas individuais. 
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Outra questão que esses resultados nos indicam refere-se à amplificação 

para as frequências altas, como mostra o estudo de Stelmachowicz (2001), de 

Palmer e Grimes, (2005) e de Rissato (2007). As autoras destacam que, mesmo nos 

casos de perdas auditivas leves a moderadas, as crianças apresentam atrasos no 

desenvolvimento do vocabulário e nas habilidades verbais, especificamente 

dificuldades em perceber os fonemas /s/ e /z/ quando denotam pluralidade, 

possessividade e sentenças verbais.  

 

Torna-se então imprescindível durante o processo de seleção e indicação do 

AASI para as crianças que o fonoaudiólogo compare os valores de ganho, saída e 

resposta de frequência determinados com a programação feita no AASI, 

considerando os parâmetros acústicos da orelha avaliada, como reforça o estudo de  

Ching et al. (2009).  

 

O estudo desses autores mostrou que a escolha do método prescritivo teve 

pouca consequência na percepção de fala das crianças, apesar das diferenças de 

prescrição de ganho entre elas. Entretanto, quando a amplificação é fornecida 

durante os primeiros meses de vida, essa diferença de ganho pode ser fundamental 

para o desenvolvimento de fala e linguagem em curto ou em longo prazo, 

principalmente no caso de perdas auditivas de grau severo.  

Nessa medida, a adaptação de AASI deve ser guiada por evidência científica, 

para que a prescrição determinada seja capaz de fornecer  audibilidade a ponto de 

desenvolver fala e linguagem adequadamente (Ching et al., 2009). 

As figuras 4, 5 e 6 mostram as diferenças entre os valores medidos no  

acoplador de 2 cc  e os valores inseridos nos softwares dos fabricantes no caso do 

método NAL-NL1, para a saída para os sons de entrada de 50, 60, 65 e    80 

dBNPS. 

 

Também nesse método pôde-se observar que as diferenças para o som de 

entrada de 50 dBNPS, nas perdas auditivas de 45dBNA, 65 dBNA e          80 dBNA 

foram negativas na maioria das frequências dos dois fabricantes avaliados, sendo 

maior novamente em 4000Hz , no valor de -7 dBNPS. 
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Figura 4: Diferenças entre acoplador e software (Método NAL-NL1) para a saída 

para o  som de entrada de 50dBNPS, nas perdas auditivas P45 (AASIs A1 e C1), 

P65 (AASIs A2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3 e C3). 
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No caso do método NAL-NL1, como apresentado na Figura 5, as distribuições 

das diferenças entre acoplador e software para a saída para o som de entrada de 

65dBNPS (marca A) e 60 dBNPS (marcas B e C), mostram que o fabricante A 

apresentou diferenças negativas para todas as frequências nas perdas auditivas de 

45 e 65 dBNA, sendo que a maior diferença encontrada foi novamente em 4.000Hz 

na P65, de -8 dBNPS. O fabricante B1 apresentou diferenças de +1 entre as 

frequências  de 2000 a 4000Hz e nenhuma diferença em 1000Hz. Já o fabricante C 

os valores indicaram superamplificação de ate +5 dB na frequência de  3.000 Hz e 

de até +4 na freqüência de 2.000 Hz, em todas as perdas auditivas. 
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Figura 5: Diferenças entre acoplador e software (método NAL-NL1) para a saída 

para o som de entrada 65dBNPS (marca A) e 60dBNPS (marcas B e C), nas perdas 

auditivas P45 (AASIs A1, B1e C1), P65 (AASIs A2, B2 e C2) e P80 dBNA (AASIs 

A3, B3 e C3). 
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No método NAL-NL1 (Figura 6), as distribuições das diferenças entre 

acoplador e software para a saída, para o som de entrada de 80dBNPS, mostram 

que, na perda auditiva de 45dB, o fabricante A1 apresentou diferenças negativas em 

todas as frequências, sendo a maior diferença, de até -5dBNPS, encontrada 

novamente nas frequências altas. O fabricante B1 foi o que apresentou a menor 

diferença na maioria das frequências  de +1 dBNPS nas frequências de 1000 a 

3000Hz e de -1 a -3 em 500 e 4000Hz, respectivamente. Já o fabricante C, em todas 

as perdas auditivas, apresentou diferenças positivas em 2000 e 3000Hz, que 

variaram entre +7 e +13 dBNPS, e diferenças negativas em 500, 1000 e 4000Hz, 

sendo nesta última frequência, novamente, de até -7dBNPS (ver Figura 6). 
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Figura 6: Diferenças entre acoplador e software (método NAL-NL1) para a saída, 

para o som de entrada de 80dBNPS, nas perdas auditivas P45 (AASIs A1, B1e C1), 

P65 (AASIs A2, B2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3, B3 e C3). 
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No caso dos adultos os resultados indicam que, como afirmam Cook e 

Hawkins (2007), a habilidade em reconhecer a fala amplificada no silêncio é afetada, 

principalmente, por perdas auditivas nas regiões de frequências altas. Esses déficits 

parecem estar relacionados à inabilidade em perceber traços espectrais da fala, 

sugerindo talvez a presença de lesão na região basal da cóclea de células ciliadas 

externas.  

 

A partir disso, podemos supor que um dos motivos que leva um paciente 

adulto a não se adaptar com a amplificação de um determinado AASI, preferindo 

algum outro, teoricamente, com as mesmas características, relaciona-se às 

diferenças encontradas entre os fabricantes. A não adaptação do AASI pode 

também estar relacionada à superamplificação de algumas freqüências, 

ocasionando desconforto e distorção dos sons amplificados. 

 

Esses resultados estão de acordo com o estudo de Turner (2006), no que diz 

respeito às frequências altas, geralmente, há insuficiência de amplificação, ou pode-

se  ainda superamplificar outras frequências não desejadas, ocasionando alterações 

na audibilidade de fala e desconforto. 
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Hawkins e Cook (2003) ressaltam, porém, que alguns pacientes adultos 

podem ficar bem adaptados ao AASI programado  com os valores expressos; já 

outros podem não se adaptar em função da subamplificação que pode ocorrer nas 

frequências altas, influenciando, assim, na compreensão de fala. 

 

4.2 Aclimatização 

 

4.2.1 Comparação das Características Eletroacústicas Prescritas pelo software 

original DSL[i/o] 4.1 e Medidas Prescritas pelos softwares dos fabricantes 

Considerando o Nível de Aclimatização 

 

 Considerando as diferenças encontradas entre os valores de saída prescritos 

pelos softwares dos fabricantes verificadas no acoplador de 2cc para os diferentes 

sons de entrada e diferentes graus de perda auditiva, outro objetivo desta pesquisa 

foi comparar a prescrição sugerida pelos fabricantes selecionando o método 

DSL[i/o]v4.1 com a prescrição indicada pelo software original DSL[i/o]v4.1, 

desenvolvido por Seewald et al. em 1995. 

 

 Primeiramente, considerando um paciente novo usuário de AASI, foram 

comparados com o alvo original do software DSL[i/o]v4.1 as prescrições de saída 

dos softwares dos fabricantes, para diferentes sons de entrada (50dBNPS, 

60dBNPS, 65dBNPS, 80dBNPS), nas perdas auditivas 45dB, 65dB, 80dBNA e em 

frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz e 4000Hz, como mostram as 

figuras de 7 a 9. 
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Figura 7: Diferenças entre os valores prescritos com o método DSL[i/o]v4.1 dos 

fabricantes e os valores indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original (nível de 

Aclimatização novo usuário) para o som de entrada de 50 dBNPS, nas perdas 

auditivas P45 (AASIs A1 e C1), P65 (AASIs A2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3 e C3). 
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           As diferenças entre as prescrições de saída com os softwares dos fabricantes 

e os alvos indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original para o Nível de 

Aclimatização novo usuário foram todas negativas para todas as saídas,  

considerando todos os sons de entrada, frequências e perda auditivas (ver Figuras 7 

a 9). As menores diferenças foram encontradas nas frequências de 500 e 1000 Hz, 

com valores que variaram entre -1 e -11 dBNPS para sons de entrada de 50 e 65 

dBNPS, e de até -14 para o som de entrada de 80 dBNPS. 

 

Comparando os métodos DSL[i/o]v4.1 dos fabricantes com o original, as 

maiores diferenças encontradas, considerando um paciente novo usuário de AASI, 

foram nas frequências de 3.000 e 4.000 Hz, com valores entre -3 e                   - 

28dBNPS. 
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Figura 8: Diferenças entre os valores prescritos com o método DSL[i/o]v4.1 dos 

fabricantes e os valores indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original (nível de 

Aclimatização novo usuário) para a saída, para os sons de entrada de 65dBNPS e 

60 dBNPS, nas perdas auditivas P45 (AASIs A1, B1 e C1), P65 (AASIs A2, B2 e C2) 

e P80 dBNA (AASIs A3, B3 e C3). 
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Figura 9: Diferenças entre os valores prescritos com o método DSL[i/o]v4.1 dos 

fabricantes e os valores indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original (paciente novo 

usuário) para a saída, para o som de entrada de 80 dBNPS, nas perdas auditivas 

P45 (AASIs A1, B1 e C1), P65 (AASIs A2, B2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3, B3 e 

C3). 
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Esses resultados estão de acordo com os achados de   Seewald et al. (2008). 

Com a utilização da sugestão inicial dos softwares, assume-se que a média dos 

sons de fala amplificados podem variar até 21 dBNPS, principalmente nas 

frequências altas, para o mesmo audiograma. 

No caso do método DSL [i/o], as diferenças entre software e alvo, 

considerando o Nível de Aclimatização antigo usuário, para a saída para o som de 

entrada de 50 (ver Figura 10), 60 e 65 dBNPS (ver Figura 11) e 80dBNPS (ver 

Figura 12) foram todas negativas, com exceção do fabricante B, que apresentou 

diferenças positivas e nulas na maioria das frequências, para todos os sons de 

entrada e nos diferentes graus de perda auditiva. Porém, estas diferenças foram 

bem menores quando considerado um paciente antigo usuário de AASI, sendo que 

os valores variaram entre +2 e – 6 dBNPS nas frequências de 500 e 1.000Hz e de 2 

a -12 nas frequências de 3.000 e 4.000Hz. 

 

Figura 10: Diferenças entre os valores prescritos com o método DSL[i/o]v4.1 dos 

fabricantes e os valores indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original (nível de 

Aclimatização antigo usuário) para a saída para o som de entrada de 50 dBNPS, nas 

perdas auditivas P45 (AASIs A1 e C1), P65 (AASIs A2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3 

e C3). 
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Figura 11: Diferenças entre os valores prescritos com o método DSL[i/o]v4.1 dos 

fabricantes e os valores indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original (nível de 

Aclimatização antigo usuário) para a saída, para o som de entrada de 65dBNPS e 

60 dBNPS, nas perdas auditivas P45 (AASIs A1, B1 e C1), P65 (AASIs A2, B2 e C2) 

e P80 (AASIs A3, B3 e C3). 
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Figura 12: Diferenças entre os valores prescritos com o método DSL[i/o]v4.1 dos 

fabricantes e os valores indicados pelo software DSL[i/o]v4.1 original (nível de 

Aclimatização antigo usuário) para a saída para o som de entrada de 80 dBNPS 

(fabricantesA, B e C), nas perdas auditivas P45 (AASIs A1, B1 e C1), P65 (AASIs 

A2, B2 e C2) e P80 dBNA (AASIs A3, B3 e C3). 
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Esses achados estão de acordo com o estudo realizado por Rissato (2007), 

que, após analisar as cinco frequências de 500 Hz a 4000 Hz, nas duas orelhas, 

verificou que, na primeira avaliação, menos de 50% das orelhas tinham medidas 

dentro do prescrito pelo software do DSL [i/o]v4.1. Já na segunda medida, em mais 

de 70% das orelhas foi possível adequar o ganho ao prescrito pelo software DSL i/o, 

com valores entre -3 dB e 3 dB.   

Foi encontrada também uma grande variação de resultados nos estudos 

realizados por Seewald et al. (2008) e Mueller et al. (2008) de medidas prescritivas 

indicadas por um método baseado em evidência e as programadas pelos 

fabricantes. Nas frequências altas ocorreu uma variação de até 30 dB, e nas 

frequências baixas essa variação chegou a 25 dB entre uma marca e outra. Com 

relação à saída máxima, cada fabricante indicou uma prescrição diferente da outra 

para a mesma perda auditiva. 

Os autores advertem que é muito difícil determinar a base dos métodos 

prescritivos dos fabricantes para a limitação de saída, pois nem sempre eles são 

claramente descritos ou não são acessíveis. Entretanto, nesse estudo pôde-se 

observar uma grande variação da prescrição de limitação de saída indicada pelos 

fabricantes, mostrando que esta pode estar inapropriada para adaptação de AASI 

pediátrica. Sugerem, portanto, que os métodos prescritivos inseridos no software 

dos fabricantes avaliados fornecem diferentes prescrições expressas de respostas 

de orelha real para a mesma criança.    Isso nos mostra a importância de métodos 

objetivos de verificação e comparação de valores, limitação de saída, respostas para 

níveis de fala fornecidos pelos fabricantes de AASI (Rissato,2007;  Seewald et al., 

2008  e Mueller et al. 2008). 

4.2.2 Aclimatização: Comparação entre os Valores Prescritos pelos softwares 

dos Fabricantes com o Método DSL[i/o]v4.1 entre um Paciente Novo Usuário 

de AASI e um Antigo Usuário de AASI 

 

Os resultados apresentados a seguir referem-se à comparação entre os 

valores prescritos de saída com o método DSL[i/o]v4.1, selecionando nos softwares 

dos fabricantes a opção de novo usuário de AASI e antigo usuário de AASI, para as 
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perdas auditivas de 45, 65 e 80 dBNA e para os sons de entrada de 50, 60, 65 e 80 

dBNPS, nas frequências de 500 a 4.000 Hz. 

 

Os resultados das comparações entre antigo e novo usuário com análise 

estatística resumidas nas Tabelas de 1 a 3 (Anexo 3), indicam que, para a perda 

auditiva de 45dBNA nas (frequências 1000, 2000, 3000 e 4000Hz) para os som de 

entrada de 50 dBNPS; na freqüência de 500 Hz para os sons de entrada de 60 e 65 

d BNA; e na  freqüência de 2.000 Hz para o som de entrada de 80 dBNPS; o 

resultado para o novo usuário foi estatisticamente maior do que para o antigo 

usuário. 

 

Com relação à perda auditiva de 65 dBNA comparações não se mostraram 

estatisticamente significantes, em todas as freqüências ( Anexo 3). Vale dizer que 

este resultado pode ser justificado pelo tamanho da amostra, pois ao observar as 

Figuras 13 a 15, o valores prescritos entre considerar um paciente antigo usuário de 

AASI e um novo usuário de AASI nas freqüências de  3.000 e 4.000Hz 

permaneceram entre – 10 e -18 para o som de entrada de 50 dBNPS; -4 e -12 para 

os sons de entrada de 60 e 65 dBNPS e de -5 e -13 para o som de entrada de 80 

dBNPS.  

 

Esses resultados mostram que ao considerar o nível de aclimatização, 

selecionando nos softwares dos fabricantes a opção “paciente antigo usuário de 

AASI”, pode-se ainda oferecer uma subamplificação considerável no caso de 

indicação de AASI em crianças. 
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Figura 13: Valores médios das diferenças entre software e alvo para saída, para o 

som de entrada 50dBNPS, para um paciente novo usuário de AASI e para um 

paciente antigo usuário de AASI, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 

4.000Hz, nas perdas auditivas de 45, 65 e 80dBNA. 
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Figura 14: Valores médios das diferenças entre software e alvo para saída, com 

som de entrada 65 e 60 dBNPS, para um paciente novo usuário de AASI e para um 

paciente antigo usuário de AASI, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 

4.000Hz, nas perdas auditivas de 45, 65 e 80dBNA. 
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Figura 15: Valores médios das diferenças entre software e alvo para saída, um som 

de entrada de 80dBNPS, para um paciente novo usuário de AASI e para um 

paciente antigo usuário de AASI, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 

4.000Hz, nas perdas auditivas de 45, 65 e 80dBNA. 
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Já na perda auditiva de 80 dBNA o resultado para o novo usuário foi 

estatisticamente maior do que para o antigo usuário nas frequências 3.000 e 

4.000Hz somente para o som de entrada de 50 dBNPS. As demais comparações 

não se mostraram estatisticamente significantes, o que novamente pode ser 

explicado pelo tamanho da amostra (Anexo 3). Ao observar novamente as figuras 13 

a 15 nota-se que os valores prescritos entre um paciente antigo e um novo usuário 

de AASI  podem variar entre – 10 a        -28 dB NPS para o som de entrada de 50 

dBNPS; de - 3 a - 18 dBNPS para os sons de entrada de 60,65 dBNPS e de 80 

dBNPS nas freqüências de 3.000 e 4.000 Hz.  

 

Pensando novamente em crianças essa variação pode ser muito prejudicial 

quanto à audibilidade dos sons que serão amplificados nestas freqüências.  
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Esses resultados nos mostram, portanto, que é significante em termos de 

audibilidade, selecionar na tela de programação de AASI do fabricante que o 

paciente é um antigo usuário de AASI, excepcionalmente no caso de crianças 

durante o processo de  seleção  e indicação de AASI conforme mostra o  Anexo 4. 

 

É possível observar também, que quanto ao período de aclimatização, todos 

os fabricantes o consideram ao prescrever os valores de saída de acordo com os 

métodos prescritivos inseridos nos softwares de programação. Porém, trata-se de 

um tema que não apresenta um consenso teórico, como mostram os estudos de 

Palmer (1999) e de Bentler e Turner (1999). Para estes autores, a privação e a 

aclimatização auditiva podem ser estudadas de diversos ângulos, tais como: 

diminuição da habilidade auditiva, recuperação desta habilidade após a privação, 

melhora da percepção auditiva após a adaptação do AASI e base fisiológica deste 

mecanismo que justifique essas mudanças. 

 Já no estudo realizado por Amorim e Almeida (2007) os resultados obtidos 

revelaram diferenças estatisticamente significantes nas medidas objetivas e 

subjetivas após o uso dos AASIs, indicando benefício de curto prazo. Contudo, ao 

longo do tempo de uso da amplificação, não ocorreu uma melhora significante do 

benefício, sugerindo que este não aumenta com o tempo. 

4.2.3 Audibilidade dos sons da fala: Implicações na Campo Dinâmico da 

Audição dos valores prescritos de saída pelo método do DSL[i/o]v4.1 inserido 

nos softwares dos fabricantes e os alvos de saída prescritos pelo método 

DSL[i/o]v4.1 original 

 

A seguir, são apresentados os gráficos SPL-o-gram inseridos no software 

original do método DSL[i/o]v4.1, para ilustrar  as medidas prescritivas de saída por 

ele indicadas, e as medidas expressas pelos softwares dos fabricantes, 

considerando um paciente antigo usuário de AASI com o método DSL[i/o]v4.1. Os  

AASIs utilizados foram: C1, A2 e B3 para as perdas auditivas P45, P65 e P80 e os 

sons de entrada de 50, 65 e 80 dBNPS, de acordo com os modelos de AASI 

estudados ( Figuras 16 a 18).   
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Figura 16: Gráfico SPL-o-gram com os valores prescritos pelo software DSL[i/o]v4.1 

original (T) e medidos (M) com valores expressos nos softwares dos fabricantes, 

considerando um paciente antigo usuário de AASI com o AASI C1 para a perda 

auditiva de 45 dBNA, para os sons de entrada de 50,  65 e    80 dBNPS. 

 

 

 

Pode-se observar nas Figuras 16 e 17 que, para as perdas auditivas de 45 e 

65 dBNA, os alvos medidos  para que uma criança possa perceber os sons em fraca 

intensidade, os sons da fala e os sons intensos estão muito abaixo dos valores 

prescritos para essas perdas auditivas, principalmente no caso das frequências 

altas. Isso ocorreu mesmo considerando-se um paciente antigo usuário de AASI 

para esses fabricantes. 
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Figura 17: Gráfico SPL-o-gram com os valores prescritos pelo software DSL[i/o]v4.1 

original (T) e medidos(M) com valores expressos nos softwares dos fabricantes, 

considerando um paciente antigo usuário de AASI com o AASI A2 para a perda 

auditiva de 65 dBNA para os sons de entrada de 50,65 e 80 dBNPS. 

 

 

 

Porém, no caso de perda auditiva de 80 dBNA, ao selecionar no software do 

fabricante B um paciente antigo usuário de AASI, observa-se que os alvos prescritos 

para a criança estão mais próximos daqueles indicados pelo software original do 

método DSL[i/o]v4.1 para os sons de fala e os intensos na maioria das frequências, 

como mostra a Figura 18. 
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Figura 18: Gráfico SPL-o-gram com os valores prescritos pelo software DSL[i/o]v4.1 

original (T) e medidos(M) com valores expressos nos softwares dos fabricantes, 

considerando um paciente antigo usuário de AASI com o AASI B3 para a perda 

auditiva de 80 dBNA para os sons de entrada de 60 e            80 dBNPS. 

 

 

Como já citado anteriormente, os achados deste estudo estão de acordo com 

Rissato (2007). Após analisar as cinco frequências de 500 Hz a 4000 Hz,  a autora 

verificou que, na primeira avaliação, menos de 50% das orelhas tinham medidas 

dentro do prescrito pelo software do DSL [i/o]v4.1. Já na segunda medida, em mais 

de 70% das orelhas foi possível adequar o ganho ao prescrito pelo software 

DSL[i/o]v4.1 após ajustes realizados nos AASIs das crianças.  

Nos estudos realizados por Seewald et al. (2008) e Mueller et al. (2008) 

também foram encontradas grandes variações de medidas prescritas por diferentes 

fabricantes de AASI para a mesma perda auditiva. Para os autores, essas variações 

podem estar relacionadas às características individuais de cada fabricante, as quais 

o fonoaudiólogo dificilmente tem acesso.  

Vale ressaltar, então, a  importância de métodos objetivos de verificação e 

comparação de valores, para diferentes níveis de entrada fornecidos pelos 

fabricantes de AASI (Rissato, 2007;  Seewald et al., 2008  e Mueller et al. 2008). 
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Esses dados indicam que a inadequação da amplificação fornecida pelo 

AASI, observada em todos os modelos dos fabricantes estudados, não está 

relacionada à insuficiência de ganho dos AASIs, já que,  mesmo para as perdas 

auditivas de grau leve e moderado, foi observada uma subamplificação em algumas 

frequências. 

 

Ressaltamos, portanto, a necessidade de o fonoaudiólogo que trabalha em 

um serviço de saúde auditiva conhecer como cada fabricante utiliza seus algoritmos, 

para evitar que o AASI forneça uma amplificação inadequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS 
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Os resultados encontrados evidenciaram a necessidade da verificação dos 

valores das características eletroacústicas dos AASIs, pois nem sempre estes 

corresponderam aos valores expressos nos softwares dos diferentes fabricantes. 

Especificamente:  

 Método DSL[i/o]v4.1 inserido nos softwares dos fabricantes - Foi 

encontrada uma diferença negativa entre os valores  de saída   verificados no 

acoplador de 2cc e os valores expressos nos softwares dos fabricantes para 

todos os sons de entrada, na maioria das perdas auditivas, na frequência de 

4.000 Hz, indicando uma subamplificação de até -6 dBNPS quando utilizado o 

método DSL[i/o]v4.1 do fabricante. Para o som de entrada de 80 dBNPS, em 

todas as perdas auditivas estudadas, o fabricante C apresentou diferenças 

positivas que indicam superamplificação entre +8 a +10 dBNPS na frequência 

de 1.000 Hz .Em relação às frequências baixas e médias, essas diferenças 

permaneceram entre +1 e -4 para os fabricantes A e B. 

 Método NAL-NL1 inserido nos softwares dos fabricantes - Ao utilizar o 

método NAL-NL1, novamente foi encontrada uma diferença negativa entre o 

acoplador de 2cc e os softwares dos fabricantes em todas as perdas 

auditivas, maior na frequência de 4.000Hz, indicando uma subamplificação 

entre -5 e -8 dBNPS para os sons de entrada de 50, 60 e 65 dBNPS.  Para o 

som de entrada de 80 dBNPS o fabricante C apresentou diferenças positivas 

que indicam superarmplificação entre  +7 a +13 dBNPS, nas frequências de 

2.000 e 3.000 Hz. Em relação às frequências baixas e médias, essas 

diferenças permaneceram entre +2 e  -4 para os fabricantes A e B. 

 Comparação entre os valores de saída utilizando-se o método 

DSL[i/o]v4.1 dos softwares dos fabricantes e o método DSL[i/o]v4.1 

original para paciente novo usuário de AASI - Quando considerado um 

paciente novo usuário de AASI a comparação entre os valores prescritos de 

saída pelo método DSL[i/o]v4.1 dos softwares dos fabricantes e os valores 

prescritos com o DSL[i/o]v4.1 original, as diferenças variaram de -1 a               

-11 dBNPS nas frequências de 500 e 1.000 Hz, e de -3 a -28 dBNPS nas 

frequências de 3.000 e 4.000Hz, para todos os sons de entrada e nos 

diferentes graus de perda auditiva estudados. Quando considerado um 
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paciente novo usuário de AASI, os softwares dos fabricantes diminuem 

automaticamente o ganho e a saída em valores que variaram entre as 

diferentes marcas para o mesmo método prescritivo e a mesma perda 

auditiva.  

 Comparação entre os valores de saída utilizando-se o método DSLv4.1 

do fabricante e o método DSL[i/o] original para paciente antigo usuário 

de AASI - Na comparação entre os valores prescritos de saída com o método 

DSL[i/o]v4.1 de um paciente antigo usuário de AASI e os valores prescritos 

pelo software do DSL[i/o]v4.1 original, as diferenças foram menores, 

permanecendo entre +2 e –6 dBNPS nas frequências de 500 e 1.000Hz, e 

entre  +2 e -12 nas frequências de 3.000 e 4.000Hz. Nota-se que mesmo ao 

considerar um paciente antigo usuário de AASI, ocorreram ainda variações 

nos valores prescritos de saída. 

 Aclimatização: Diferenças de valores de saída entre um paciente antigo 

usuário de AASI e um novo usuário de AASI prescritos pelo método 

DSL[i/o]v4.1 nos softwares dos fabricantes- Ao comparar as diferenças de 

valores de saída prescritos entre um paciente antigo usuário de AASI e um 

paciente novo usuário de AASI, selecionando o método DSL[i/o]v4.1 nos 

softwares dos fabricantes, os resultados mostraram valores estatisticamente 

maiores para o novo usuário para a perda auditiva de 45 dBNA (nas 

frequências de 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000Hz) para os som de entrada de 50 

dBNPS; na freqüência de      500 Hz para os sons de entrada de 60 e 65 d 

BNA; e na  freqüência de 2.000 Hz para o som de entrada de 80 dBNPS. 

Com relação à perda auditiva de 65 dBNA comparações não se mostraram 

estatisticamente significantes, em todas as freqüências , porém o valores 

prescritos ao considerar um paciente antigo usuário de AASI e um novo 

usuário de AASI nas freqüências de  3.000 e 4.000Hz permaneceram entre   

– 10 e -18 dB para o som de entrada de 50 dBNPS; -4 e -12 para os sons de 

entrada de 60 e 65 dBNPS e de -5 e -13 para o som de entrada de               

80 dBNPS. Já na perda auditiva de 80 dBNA o resultado para o novo usuário 

foi estatisticamente maior do que para o antigo usuário nas frequências 3.000 

e 4.000Hz somente para o som de entrada de 50 dBNPS. As demais 
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comparações não se mostraram estatisticamente significantes, o que 

novamente pode ser explicado pelo tamanho da amostra. Observou-se, 

entretanto, que os valores prescritos entre um paciente antigo e um novo 

usuário de AASI  podem variar entre – 10 a    -28 dB NPS para o som de 

entrada de 50 dBNPS; de - 3 a - 18 dBNPS para os sons de entrada de 60, 65 

dBNPS e de 80 dBNPS nas freqüências de 3.000 e 4.000 Hz.  

 

Os resultados deste estudo nos mostram que, durante o processo de seleção 

e indicação de AASI em crianças, basear-se nos valores exibidos nos softwares dos 

fabricantes pode levar a inadequação da amplificação. Sendo assim, cabem 

algumas considerações clínicas decorrentes deste estudo. 

 Os valores de ganho e saída informados nos softwares dos fabricantes de 

programação de AASI para as diferentes perdas auditivas apresentam grande 

variabilidade entre os fabricantes mesmo ao utilizar o mesmo método 

prescritivo. Vale dizer, que os algoritmos implementados nos softwares de 

cada fabricante variam de acordo com suas diretrizes a partir de resultados de 

pesquisas de seus respectivos laboratórios, mais freqüentemente realizados 

em adultos. Nesse sentido, no caso de crianças, não bons informantes quanto 

às características da amplificação, a verificação de cada AASI é 

recomendada. 

 No caso de adultos novos usuários de AASI, comparar, sem realizar a 

verificação, o desempenho do paciente com modelos de AASI de diferentes 

fabricantes no processo de seleção e indicação tem validade questionável, 

pois as características da amplificação irão depender dos ajustes realizados 

pelo fonoaudiólogo e dos algoritmos indicados por cada fabricante para 

aquela perda auditiva. 
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 Em crianças, a prescrição desejável relaciona-se a audibilidade e, portanto, 

alguns cuidados adicionais devem ser tomados para evitar que o software 

conduza a indicação utilizando seqüência automática de parâmetros voltados 

para o conforto de adultos. Após selecionar o método prescritivo no software 

de programação do AASI, é imprescindível verificar na tela de aclimatização 

se está selecionado “paciente antigo usuário de AASI” para evitar uma 

diminuição significativa da prescrição de ganho e de saída do AASI que está 

sendo programado. Lembrando que o método DSL[i/o]v 4.1 inserido nos 

softwares de todos os fabricantes estudados, mostrou que  o ganho fornecido 

para um paciente “antigo usuário de AASI” foi o que mais se aproximou dos 

valores de ganho prescrito pelo software original do método DSL[i/o]v4.1 para 

todas as perdas auditivas. 

 Outros parâmetros disponíveis nos softwares dos fabricantes, tais como, 

tamanho da ventilação, tipo de molde e valores da RECD, são muitas vezes 

sugeridos e automaticamente ajustados pelo software do fabricante e podem 

não estar adequados para a perda auditiva em questão. Conferir esses 

parâmetros é imprescindível visto que cada fabricante tem valores e 

características os quais os softwares determinam automaticamente, sem 

necessariamente alertar sobre as características assumidas como 

recomendáveis para aquele paciente. Nesse sentido, um sistema de 

segurança com diferentes níveis que alertasse o fonoaudiólogo sobre as 

características de amplificação do AASI realizadas automaticamente 

garantiria que profissionais, com maior ou menor familiaridade com o 

software, o utilizassem com maior eficácia. 

 A implementação das Redes de Saúde Auditiva tem como característica a 

utilização de várias marcas de fabricantes de AASI nos serviços que fazem 

indicação dos mesmos. Os resultados deste estudo evidenciaram a 

necessidade de treinamento profissional e protocolos de verificação nesse 

processo. 
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 Outros estudos que discutam procedimentos de verificação, benefício e 

satisfação a médio e em curto prazo são necessários no sentido de 

esclarecer protocolos que orientam o fonoaudiólogo no processo de 

indicação, seleção e a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 
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6.1 Anexo 1 - Perdas Auditivas  dos Casos Simulados 
 
Perda auditiva Moderada (P45)  

 
 

 
Perda auditiva Moderada (P65) 
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Perda  auditiva Severa (P80) 

 
 

6.2 Anexo 2 – Planilha de anotação de medidas verificadas nos softwares dos 

fabricantes e no acoplador de 2 cc. 
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6.3 Anexo 3 

 
Tabela 1: Resultados das comparações entre software e alvo para saída, para o 

som de entrada 50dBNPS, considerando os níveis de aclimatização. 

Perda auditiva Frequência Conclusão 

45dB 500Hz antigo = novo (p=0,159) 
 1000Hz antigo < novo (p=0,014) 
 2000Hz antigo < novo (p=0,002) 

 3000Hz antigo < novo (p=0,020) 
 4000Hz antigo < novo (p=0,036) 
   

65dB 500Hz antigo = novo (p=0,505) 
 1000Hz antigo = novo (p=0,423) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,423) 

 3000Hz antigo = novo (p=0,375) 
 4000Hz antigo = novo (p=0,423) 
   

80dB 500Hz antigo = novo (p=0,087) 
 1000Hz antigo = novo (p=0,063) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,127) 

 3000Hz antigo < novo (p=0,013) 
 4000Hz antigo < novo (p=0,009) 

 

Tabela 2: Resultados das comparações entre software e alvo para saída, para os 

sons de entrada de 60 e 65 dBNPS, considerando os níveis de aclimatização. 

Perda auditiva Frequência Conclusão 

45dB 500Hz antigo < novo (p=0,001) 

 1000Hz antigo = novo (p=0,089) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,067) 
 3000Hz antigo = novo (p=0,219) 

 4000Hz antigo = novo (p=0,114) 
   

65dB 500Hz antigo = novo (p=0,182) 

 1000Hz antigo = novo (p=0,136) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,165) 
 3000Hz antigo = novo (p=0,423) 

 4000Hz antigo = novo (p=0,346) 
   

80dB 500Hz antigo = novo (p=0,089) 

 1000Hz antigo = novo (p=0,053) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,095) 
 3000Hz antigo = novo (p=0,244) 

 4000Hz antigo = novo (p=0,105) 
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Tabela 3: Resultados das comparações entre software e alvo para saída para um 

som de Entrada 80dBNPS, considerando os níveis de aclimatização. 

Perda auditiva Frequência Conclusão 

45dB 500Hz antigo = novo (p=0,462) 
 1000Hz antigo = novo (p=0,275) 
 2000Hz antigo < novo (p=0,013) 

 3000Hz antigo = novo (p=0,104) 
 4000Hz antigo = novo (p=0,154) 
   

65dB 500Hz antigo = novo (p=0,265) 
 1000Hz antigo = novo (p=0,442) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,259) 

 3000Hz antigo = novo (p=0,374) 
 4000Hz antigo = novo (p=0,306) 
   

80dB 500Hz antigo = novo (p=0,224) 
 1000Hz antigo = novo (p=0,140) 
 2000Hz antigo = novo (p=0,060) 

 3000Hz antigo = novo (p=0,244) 
 4000Hz antigo = novo (p=0,122) 

 

 

6.3 Anexo 4  
 
Figura 19: Boxplot das diferenças entre software e alvo para saída, para som de 

entrada 50dBNPS, para um paciente novo usuário de AASI e para um paciente 

antigo usuário de AASI, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000Hz, nas 

perdas auditivas de 45, 65 e 80dBNA.  
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Figura 20: Boxplot das diferenças entre software e alvo para saída, para os sons de 

entrada 65 e 60 dBNPS, para um paciente novo usuário de AASI e para um paciente 

antigo usuário de AASI, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000Hz, nas 

perdas auditivas de 45, 65 e 80dBNA. 
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Figura 21: Boxplot das diferenças entre software e alvo para saída para o som de 

entrada 80dBNPS, para um paciente novo usuário de AASI e para um paciente 

antigo usuário de AASI, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000Hz, nas 

perdas auditivas de 45, 65 e 80dBNA. 
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