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APRESENTAÇÃO 
Bem-vindo(a) ao e-book Tecnologias em Audiologia: perspec-
tivas para a atuação fonoaudiológica. Este produto é fruto da 
disciplina Inovação e Tecnologia em Fonoaudiologia (ênfase em 
Audiologia), ministrada aos alunos do Programa de Pós-Graduação 
Associado em Fonoaudiologia entre a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal), no primeiro semestre de 2021. 

Durante a disciplina, tivemos a oportunidade de construir 
juntos – a partir de curiosidades, discussões, estudos cooperativos 
e individuais – este material que foi organizado pensando nos 
estudantes de fonoaudiologia, nos fonoaudiólogos e nos demais 
profissionais que estejam se questionando: “Quais as perspectivas 
de utilização da tecnologia na Audiologia?”. 

Neste mundo cada vez mais tecnológico, nossa atuação 
certamente seria tocada pela tecnologia. Em nossas aulas, deba-
temos, portanto, os avanços do emprego da tecnologia na área 
da Audiologia, bem como os desafios para sua aplicação. 

Assim, destacamos que os cinco capítulos que compõem 
este e-book foram produzidos pelos alunos e docentes da disci-
plina com base na seleção de temas norteadores para estudos e, 
claro, eles não esgotam todos os assuntos a ser tratados. Ademais, 
após a etapa de apresentação deste conteúdo na disciplina, todos 
os capítulos foram revisados por fonoaudiólogos e pesquisadores 
da área da Audiologia, convidados como pareceristas ad hoc. 

Esperamos que o conteúdo trazido seja inspirador para 
a sua atuação e gerador da busca por mais conhecimentos em 
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cada temática abordada e para além destas. Afinal, a tecnologia 
tem por característica nos provocar e nos conduzir rumo ao 
novo infinitamente.

Sheila Andreoli Balen
Joseli Soares Brazorotto



Prefácio
Um dos períodos mais difíceis para a civilização moderna foi, ou 
está sendo, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. 
É momento de muita dor e de perdas para milhões de pessoas 
ao redor do mundo. Contudo, para os gregos, a palavra “crise” 
significa “decisão”; já para os chineses significa “oportunidade, 
ponto de mudança”. 

De fato, estamos passando por mudanças em diversos seto-
res da nossa sociedade, todavia dois pontos ficaram mais eviden-
tes durante esse processo. O primeiro ponto, como defende Yuval 
Harari, há a necessidade de uma cooperação entre as nações, e 
mais ainda, entre os cientistas de todo o mundo. Sem essa franca 
cooperação, com apoio dos governos, estaremos mais vulneráveis 
a novos problemas de saúde que surgirão no futuro, como o que 
estamos vivendo hoje. 

O segundo ponto é a tecnologia (técnica, arte, ofício e 
estudo), que deu um importante salto no seu desenvolvimento. 
Algumas repercussões já podem ser sentidas agora, por exemplo, 
uma aproximação das pessoas por meio dos dispositivos eletrô-
nicos e de seu uso para a comunicação, transmitindo informa-
ções para qualquer parte do mundo de maneira rápida e segura. 
Outras, no entanto, só iremos nos dar conta de sua existência 
nos próximos 2 a 5 anos, com a sedimentação da plataforma 
Metaverso, que é considerada a evolução da nossa internet 
atual, mas com possibilidades de interação social, educativa e 
de cooperação profissional nunca antes vistas em um ambiente 
de realidade virtual. Isso quer dizer que a Fonoaudiologia deverá 
estar pronta para mais essa mudança nos próximos anos.
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O uso das tecnologias na área da saúde, muito além dos 
teleatendimentos, é um caminho sem volta e que ganha cada vez 
mais força. O fonoaudiólogo, ao longo dos anos, terá de conviver 
mais frequentemente com os algoritmos de inteligência artificial 
e de auxílio à decisão. Assim, iniciativas como esta, das professo-
ras Sheila Balen e Joseli Brazorotto, materializadas no presente 
livro, pautam o estado da arte atual, no que tange à tecnologia 
aplicada, de modo a envolver e estimular os alunos da pós-gra-
duação stricto sensu e, mais que isso, a abrir as portas para que 
jovens cientistas desenvolvam, ainda mais, tecnologias em suas 
áreas de atuação.  

Trata-se de um livro importante para os profissionais que 
estudam a audição, muito bem organizado, fácil de ler e que sinte-
tiza de maneira eficiente o conhecimento tecnológico ligado à 
Audiologia. As possibilidades e os desdobramentos a partir dessa 
leitura apontam para muitos caminhos. Onde é possível chegar e 
o que é possível ser criado? Isso só o leitor vai saber responder.

Prof. Dr. Pedro de Lemos Menezes 
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Capítulo 1
Tecnologias móveis na 

identificação das perdas 
auditivas em adultos e idosos

Ingrid Rafaella Dantas dos Santos
Vanessa Barbosa da Silva Sousa

Joseli Soares Brazorotto
Sheila Andreoli Balen

Destaques

• O uso de tecnologias móveis aplicadas à identificação das perdas auditivas 
tem demonstrado benefícios tanto ao profissional quanto ao acesso das 
pessoas à triagem auditiva. 

• Aplicativos clínicos (de uso profissional) e aplicativos de consumidor (uso 
do paciente/cliente) são descritos na literatura com vantagens, especial-
mente pela facilidade de acesso em razão do número de smartphones 
no mundo, ainda que existam limitações. 

• Foram caracterizados seis aplicativos para uso em smartphones e tablets na 
população adulta e idosa, destes, um disponível para o português brasileiro. 

• Estima-se que os avanços tecnológicos e científicos propiciem o emprego 
em larga escala das aplicações na triagem auditiva em diversas popula-
ções, com ampliação do acesso e do cuidado em Audiologia. 



12
Ingrid Rafaella Dantas dos Santos
Vanessa Barbosa da Silva Sousa
Joseli Soares Brazorotto
Sheila Andreoli Balen

Tecnologias móveis na identificação das perdas auditivas em adultos e idosos

INTRODUÇÃO

A perda auditiva não tratada pode ter um impacto devastador na 
capacidade dos indivíduos de se comunicarem como também nos 
aspectos da saúde mental e sua capacidade de manter relacio-
namentos. O Relatório Mundial da Audição destaca que há uma 
necessidade de intensificar rapidamente os esforços para preve-
nir e tratar a perda auditiva, investindo e expandindo o acesso a 
serviços de saúde auditiva (WHO, 2021). 

Embora haja crescentes iniciativas de pesquisadores e de 
órgãos importantes na tomada de decisões acerca da relevân-
cia da perda auditiva no panorama global da saúde, buscando 
identificar os seus impactos (GBD, 2021), os aspectos preventi-
vos e de tratamento ainda não são considerados necessidades 
urgentes em muitos países, especialmente naqueles classificados 
como de baixa e média renda, a exemplo do Brasil, em que recur-
sos escassos podem resultar em escolhas alternativas. Nesses 
mesmos países, a perda auditiva continua a ser apontada como 
uma “deficiência invisível” que é facilmente posta de lado em 
favor da atenção a outros problemas de saúde. 

Dados atuais e anteriores indicam que as consequências de 
não alocar recursos para, pelo menos, a prevenção e a identifica-
ção da perda auditiva causam impactos negativos tanto em termos 
pessoais quanto sociais. Assim, esforços globais multidisciplinares 
e colaborativos são necessários para atender as necessidades de 
saúde da criança e de adultos com perda auditiva (WILSON et al., 
2017). Para a população de adultos e idosos, além do processo de 
envelhecimento, a perda auditiva pode ser resultante de fatores 
que incluem, entre outros, exposição ao ruído, uso de medica-
mentos ototóxicos, genética e acesso limitado à assistência médi-
ca (MASALSKI; MORAWSKI, 2020) e fonoaudiológica especializada.
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As tecnologias móveis, que podem ser definidas como 
“dispositivos móveis, digitais, facilmente portáteis, com acesso à 
internet e com possibilidades de recursos multimídia” (UNESCO, 
2014), nos últimos anos, tornaram-se ferramentas que se trans-
portaram do meio educacional e aparecem cada vez mais frequen-
temente nos mais variados espaços em saúde. Com o advento do 
novo coronavírus, por exemplo, a utilização de tecnologias disrup-
tivas como dispositivos móveis, inteligência artificial e a “internet 
das coisas” ganhou ampla evidência, sendo esta última descrita 
como várias tecnologias e diversos processos que permitem que 
a internet alcance o mundo real de objetos físicos e considera-
da, depois da World Wide Web e da conectividade dos celulares, 
a revolução tecnológica mais potencialmente disruptiva, como 
apontam Feki et al. (2013).

O uso de tecnologia móvel para auxiliar a identificação de 
perdas auditivas, inserido com o objetivo de triar problemas audi-
tivos, vem demonstrando uma diversidade de benefícios e contri-
buições, tanto para o profissional quanto para facilitar o acesso 
dos indivíduos, quando se tem o objetivo de prevenção e minimi-
zação dos impactos das perdas auditivas já presentes. Swanepoel 
et al. (2019) sugerem uma classificação desses aplicativos em dois 
grandes grupos, quais sejam: aplicativos clínicos (de uso profissio-
nal) e aplicativos de consumidor (uso do paciente/cliente), ambos 
com características, benefícios e limitações próprias. 

O uso de aplicativos móveis para essa finalidade tem sido 
explorado, visto que há aproximadamente cerca de 5,1 bilhões 
de smartphones no mundo, além do aumento do uso da internet 
por muitas famílias (SALIBA et al., 2016; KELLY et al., 2018). Tais 
aplicativos vêm sendo aprimorados de forma a acompanhar o 
desenvolvimento técnico-científico e de superar os paradigmas 
na avaliação auditiva, tais como: custo elevado para aquisição 
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e manutenção dos equipamentos audiológicos e profissionais 
capacitados, o acesso aos locais de avaliação audiológica e para 
a realização de exames auditivos. Também são, em sua maioria, 
tecnologias acessíveis para profissionais da saúde e pacientes, 
sendo compatíveis com muitos smartphones, necessitando de 
pouca assistência técnica periódica. Essas são boas alternati-
vas para realizar triagem auditiva em larga escala e com baixo 
custo (BAUER, 2018; IRACE et al., 2020). Este capítulo propõe-se a 
descrever tecnologias móveis para smartphones e/ou tablets para 
a triagem auditiva de adultos e/ou idosos, englobando aspectos 
que envolvem sua acessibilidade, usabilidade, funcionalidade, 
sensibilidade e os benefícios do uso das tecnologias móveis na 
identificação da perda auditiva para essa população. 

APLICATIVOS PARA TECNOLOGIAS 
MÓVEIS NA IDENTIFICAÇÃO DA PERDA 
AUDITIVA EM ADULTOS E IDOSOS

A identificação da deficiência auditiva envolve procedi-
mentos de triagem ou rastreio auditivo que devem ser de fácil 
aplicação, rápidos e validados. As tecnologias móveis portáteis, 
acessíveis e sustentáveis envolvendo testes adaptativos, auto-
matizados e autoadministráveis ou de fácil administração por 
pessoas sem treinamento específico na área da audiologia vêm 
sendo preconizadas mundialmente, principalmente para oportuni-
zar o acesso a tratamento e a identificação da deficiência auditiva 
em países de baixa e média renda (JAYAWARDENA et al., 2019).

Um estudo de validação da triagem auditiva liderado por 
Rodrigues (2019), com aplicativo para smartphone em trabalhado-
res expostos a ruído, destacou que os aplicativos móveis também 
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podem ser uma ferramenta de valiosa contribuição para as ações 
de vigilância, ampliando-as para a população não coberta pela 
proteção das leis e normas. Além disso, pode contribuir com estu-
dos epidemiológicos.

Assim, os aplicativos para smartphones e iPad ganharam 
espaço e têm sido utilizados na identificação da deficiência audi-
tiva. Alguns apresentam estudos de validação com bons índices 
de sensibilidade e especificidade, como:

• Digits-in-noise (POTGIETER et al., 2016; POTIEGETER et al., 2018; POTGIETER; 
SWANEPOEL; SMITS, 2018; SOUSA et al., 2019; ANDRADE, 2019; MELO, 2019);

• HearScreen™ (LOUW et al., 2017; MAHOMED-ASMAIL et al., 2016); 

• hearTest™ (SANDSTROM et al., 2016; CORONA et al., 2020);

• MoBASA (FERRARI et al., 2013; PEREIRA, 2015; BALEN et al., 2021); 

• Tablet Based Hearing Screening System (SAMELLI et al., 2017);

• uHear (SZUDEK et al., 2012; PEER; FAGAN, 2015; ABU-GHANEM et al., 2015; 
LIVSHITZ et al., 2017; LYCKE et al., 2017; BARCZIK; SERPANOS, 2018). 

O uso dos aplicativos móveis pode ser inserido em diver-
sos contextos sociais e sua crescente disponibilidade fornece 
uma oportunidade de integrar seu uso na triagem auditiva de 
uma forma econômica e móvel (BRIGHT; PALLAWELA, 2016), sem 
necessariamente ter um profissional especializado conduzindo o 
teste (MAHOMED et al., 2013). Porém, é necessário que os aplica-
tivos para essa finalidade estejam pautados em evidências científi-
cas com critérios de aplicação e de acurácia. O Quadro 1, a seguir, 
apresenta a caracterização de alguns aplicativos de tecnologia 
móvel para smartphones e/ou iPad utilizados em triagem auditiva.



Tecnologias móveis na identificação das perdas auditivas em adultos e idosos

Quadro 1 - Caracterização de alguns aplicativos de tecnologia móvel para smartphones e/ou iPad utilizados na triagem auditiva. 

Aplicativo
Desenvolvedor/ 

Grupo de 
pesquisa

SO disponível Dispositivo Língua 
disponível

Tipo de 
Estímulo Modo de resposta Tipo de 

Aplicativo

Digits-in-noise test Grupo HearX, Pretoria, 
Africa do Sul Android/ iOS Smartphone Inglês* Estímulo de 

fala (dígitos) Autoadministrável Consumidor

HearScreen ™ Grupo hearX, Pretoria, 
África do Sul Android Smartphone Inglês Tom puro Operador Clínico

HearTest™ Grupo hearX, Pretória, 
África do Sul Android Smartphone Inglês Tom puro Autoadministrável ou 

operador Clínico

M o b i l e  B a s e d 
A f f o r d a b l e 
S c r e e n i n g 
A u d i o m e t e r 
(MoBASA)

Versão para pesquisa
(FERRARI et al., 2013; 
PEREIRA, 2015; BALEN, 
et al. 2021)

Android Smartphone P o r t u g u ê s 
(BR) Tom puro Operador Clínico

Ta b l e t  B a s e d 
Hearing Screening 
System

Versão para pesquisa 
(SAMELLI et al., 2017)

iOS Tablet Inglês Tom puro Operador Clínico

uHear Grupo Unitron iOS Smartphone Inglês Tom puro Autoadministrável ou 
operador

Clínico
Consumidor

Legenda: SO - Sistema Operacional.  *O teste de dígitos no ruído (digits in noise test – DIN) está em processo de validação na língua 

Portuguesa Brasileira (ANDRADE, 2019; MELO, 2019; SILVA, 2019; SILVA et al., 2021, BARROS, 2021).

Ingrid Rafaella Dantas dos Santos
Vanessa Barbosa da Silva Sousa
Joseli Soares Brazorotto
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Os aplicativos apresentados no Quadro 1 apresentaram boa 
acurácia nos estudos direcionados, ou seja, demonstraram bom 
desempenho para os parâmetros de sensibilidade e especifici-
dade. Os achados dos parâmetros de acurácia podem variar de 
acordo com o estudo observado, podendo ou não haver mudan-
ças substanciais dos valores.

O Digits-in-noise Test (POTGIETER et al., 2016; POTGIETER 
et al., 2018; POTGIETER; SWANEPOEL; SMITS, 2018; SOUSA et al., 
2019; ANDRADE, 2019; MELO, 2019) apresentou sensibilidade 
(88%) e especificidade (88%) para identificação de alterações 
auditivas no estudo de Potgieter, Swanepoel e Smits (2018). Dos 
aplicativos relatados, apenas o Digits-in-noise test empregou o 
estímulo de fala com dígitos em sua testagem, sendo o estímulo 
por tom puro predominante nos demais aplicativos (MELO, 2019). 

Para o aplicativo hearScreen™, desenvolvido pela HearX, 
em ambos os estudos (MAHOMED-ASMAIL et al., 2016; LOUW et 
al., 2017) foi apresentada sensibilidade acima de 75% e especi-
ficidade maior que 80%. O hearTest™ (SANDSTROM et al., 2016; 
CORONA et al., 2020), também desenvolvido pela HearX, apre-
sentou sensibilidade e especificidade acima de 90% nos estudos 
encontrados, sejam eles na aplicação pelo operador/profissio-
nal, sejam na autoadministração pelo próprio usuário. Corona 
et al. (2020) apontam que, entre adultos, o aplicativo não forne-
ce boa precisão na identificação de perda auditiva de grau leve. 
Esse achado demonstra que é uma alternativa de triagem viável 
quando a audiometria convencional não é disponível. Ambos os 
testes desenvolvidos pela HearX estão disponíveis em kits com 
dispositivo móvel com configurações específicas acompanhados 
de headphone calibrado. O aplicativo brasileiro e disponível em 
português MoBASA (FERRARI et al., 2013; PEREIRA, 2015; BALEN 
et al., 2021) demonstrou ser um método acurado para triagem 
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auditiva de adultos e idosos com perda auditiva incapacitante. 
Os autores destacam que, caso a meta seja a identificação de 
perdas auditivas unilaterais, não é aconselhado o uso do MoBASA 
porque ele é aplicado em campo livre. Para Balen et al. (2021), já 
há evidências de que possivelmente o aplicativo possa ser uma 
ferramenta útil na atenção básica no que compete à triagem 
auditiva prévia à tomada de decisão do acompanhamento para 
a atenção especializada, podendo contribuir de forma direta na 
melhoria na Rede de Atenção à Saúde Auditiva da população.

O Tablet Based Hearing Screening System (SAMELLI et al., 
2017), aplicativo nacional que se utiliza de jogo interativo com tipo 
de estímulo de tom puro, aplicado em indivíduos adultos, demons-
trou sensibilidade e especificidade de 100%. Com isso, confirma 
potencial de aplicação confiável e preciso de triagem auditiva que 
pode ser usado com eficácia em locais que tenham acesso à inter-
net e onde fonoaudiólogos locais não estejam disponíveis.

Os estudos com o uHear (SZUDEK, et al., 2012; PEER; FAGAN, 
2015; ABU-GHANEM et al., 2015; LIVSHITZ et al., 2017; LYCKE et 
al., 2017; BARCZIK; SERPANOS, 2018) evidenciam bons valores 
de sensibilidade e especificidade. Porém, mesmo com estudos 
validados, o instrumento não determina com precisão o grau da 
perda auditiva quando comparado à audiometria tonal, sugerin-
do, pois, que o aplicativo pode ser usado para triagem, mas não 
para fins de avaliação diagnóstica (BRIGHT; PALLAWELA, 2016). 
Em sua interface, o usuário pode optar por dois tipos de fones de 
ouvido convencionais (intra ou supra-aurais) de sua preferência, 
sem exigência de produto ou especificação de calibração.

As variáveis – como as condições de realização do teste 
(controle de ruído), tipo de headphones utilizado, faixa etária, 
custos, manutenção/atualização e tipo de operador e de interfa-
ce – utilizadas devem ser consideradas pelo avaliador/operador. 
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O operador, por sua vez, não se limita ao profissional fonoau-
diólogo, engloba também os demais profissionais da saúde (por 
exemplo, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos) 
e/ou profissionais facilitadores que tenham treinamento mínimo 
com o teste a ser aplicado.

Para mais aproveitamento e aprofundamento no que se 
refere à escolha dos aplicativos para as tecnologias móveis em 
triagem auditiva para a identificação de perda auditiva e suas 
especificidades, sugere-se leitura integral das referências relacio-
nadas aos aplicativos supracitados. Ressalta-se que se considera 
que este seja um texto inicial e as tecnologias estão avançando 
rapidamente, podendo haver muitas mudanças quanto à oferta 
de novos produtos e dos estudos de sua acurácia e validação. 

O uso de tecnologias digitais oferece novas oportunidades 
para melhoria das condições de saúde das pessoas. Todavia, por 
se tratar de dados sensíveis, devem-se considerar as questões de 
privacidade e segurança. A Organização Mundial de Saúde (2019) 
no documento que trata acerca das recomendações sobre inter-
venções digitais, propõe o uso da telemedicina e das tecnolo-
gias móveis como fator complementar à prestação de serviços 
de saúde que devam ser implementados em ambientes onde a 
segurança do paciente, privacidade, rastreabilidade, responsabi-
lidade e segurança possam ser monitoradas. Nesse contexto, o 
monitoramento inclui o estabelecimento de padrões e procedi-
mentos operacionais que descrevem protocolos para garantir ao 
paciente consentimento, proteção e armazenamento de dados e 
verificação do licenciamento do provedor e de credenciais.
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LIMITAÇÕES E DESAFIOS 
NOS APLICATIVOS NA TRIAGEM AUDITIVA 

A inserção de aplicativos de triagem auditiva é uma reali-
dade no mundo moderno. Destaca-se, por outro lado, aplicativos 
não validados na literatura revisada por pares, sendo necessá-
rio, segundo Bright e Pallawela (2016), pesquisas independentes 
adicionais para entender completamente a precisão desses apli-
cativos na detecção da deficiência auditiva. No estudo de revi-
são conduzido por esses autores, eles afirmam que os aplicativos 
de audiometria não podem ser recomendados para substituir a 
audiometria padrão-ouro conduzida por um audiologista, mesmo 
demonstrando ser uma alternativa viável para triagem auditiva 
(SZUDEK et al., 2012; ABU-GHANEM et al., 2015; PEER; FAGAN, 
2015). Apesar dos benefícios, esses aplicativos, em geral, ainda 
apresentam restrições para o uso, seja por falta de estudos de 
validação no Brasil, seja por não disponibilização deles para uso 
fora do contexto de pesquisa científica. No que se refere à vali-
dação, é importante destacar que os pontos de corte a ser adota-
dos em alguns aplicativos devem ser adequados e ajustados aos 
determinantes sociais e culturais do nosso país.

Os aplicativos comercializados atualmente estão, em sua 
maioria, no idioma inglês e podem requerer alto investimento 
econômico para utilização nos serviços de saúde ou do próprio 
profissional. Em contrapartida, os aplicativos destinados à pesqui-
sa ainda têm restritos níveis de acesso e os processos a ser imple-
mentados ainda estão em desenvolvimento, requerendo recursos 
humanos e fomento para tal. 

Destaca-se que os transdutores utilizados, na maioria dos 
aplicativos, não são os disponíveis no próprio dispositivo móvel. 
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Esse fator também é limitante, uma vez que os fones de ouvidos 
calibrados para esse fim podem elevar o custo da tecnologia.

Um ponto relevante é que esses sistemas precisam ser conec-
tados à Rede de Saúde Auditiva do Sistema Único de Saúde (SUS) 
para que seus resultados sejam aplicáveis e para que haja seguimen-
to após a identificação da deficiência auditiva com a realização do 
diagnóstico completo e da subsequente intervenção em Audiologia. 
Se todas essas etapas não puderem ser garantidas, perde-se o efeito 
da necessidade do uso de procedimentos de rastreio ou de triagem 
para identificar pessoas com perda auditiva, ou seja, as tecnologias 
devem estar combinadas às estratégias de saúde auditiva, assegu-
rando, assim, que o benefício contemple toda a população, especial-
mente aquelas em situações de vulnerabilidade.

OUTRAS DIMENSÕES DAS TECNOLOGIAS 
MÓVEIS EM AUDIOLOGIA 

Além da utilização de tecnologias móveis por smartphones 
ou tablets, para  realização da triagem auditiva abordada neste 
capítulo, cabe citar outros instrumentos que têm sido aplicados 
em relação à área do telediagnóstico, como  o uso de audiome-
tria automatizada na obtenção dos limiares audiométricos por 
condução aérea e óssea (SWANEPOEL et al., 2010; SHOJAEEMENT; 
AYATOLLAHI, 2018) e do reconhecimento de fala automatizado 
estudado por Ooster et al. (2018) que elaboraram um teste de 
reconhecimento de fala baseado na automatização. No entanto, 
as informações e tecnologias validadas na literatura sobre essa 
questão ainda são incipientes.

A realização síncrona da avaliação audiológica por condu-
ção aérea e óssea é possível estando o paciente em determinado 
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local com o audiômetro, fones de ouvido e cabina acústica com 
um assistente e o fonoaudiólogo conectado a distância acessando 
remotamente o audiômetro em tempo real. Esse procedimento 
apresenta resultados semelhantes quando comparado aos limia-
res auditivos de via aérea e óssea obtidos de forma remota ou face 
a face (SWANEPOEL; KOEKEMOER; CLARK, 2010; SWANEPOEL; 
BIAGIO, 2011). Entre os possíveis sistemas, destaca-se o ShoeBox 
Audiometer (versão profissional); e como opção para audiome-
tria lúdica, o KUDUwave™. A acessibilidade e a regulamentação 
para uso no Brasil, além do processo de manutenção e calibração 
técnica desses audiômetros, aliados ao custo elevado para aqui-
sição dos equipamentos e profissionais capacitados, tornam-se 
fatores limitantes.

No caso do uso da audiometria automatizada no telediag-
nóstico, é necessário que as informações coletadas sejam encami-
nhadas remotamente ao fonoaudiólogo para análise e emissão do 
parecer audiológico. Esse procedimento ainda demonstra limitações, 
também estendidas à logoaudiometria, pois pressupõe que haja um 
operador não fonoaudiólogo na condução do procedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias móveis têm grande potencial como ferramen-
ta de apoio para profissionais da área da saúde e, principalmente, 
da Fonoaudiologia. Os processos de desenvolvimento técnico-cien-
tífico implicam mudanças importantes na sociedade e na atuação 
do fonoaudiólogo. Tais recursos têm possibilitado a identificação 
das perdas auditivas em situações de diminutos recursos, custos e 
acesso, viabilizando a triagem auditiva e a identificação de perdas 



23
Ingrid Rafaella Dantas dos Santos
Vanessa Barbosa da Silva Sousa
Joseli Soares Brazorotto
Sheila Andreoli Balen

Tecnologias móveis na identificação das perdas auditivas em adultos e idosos

auditivas em adultos e idosos, possibilitando a agilidade das avalia-
ções completas e suas devidas intervenções. 

Apesar de estarem ganhando espaço na área da saúde, 
especialmente na Fonoaudiologia, é importante que o profissio-
nal esteja atento e compreenda que os procedimentos de tria-
gem auditiva ofertados por aplicativos nas diversas plataformas 
possuem limitações e devem ser pautados em ferramentas vali-
dadas, com boa especificidade e sensibilidade. De fato, o emprego 
das tecnologias móveis na triagem auditiva é um potencial alia-
do do fonoaudiólogo, entretanto, não deve substituir a avaliação 
audiológica padrão-ouro. 

É esperado que os aplicativos para smartphones e tablets 
continuem, concomitantes ao desenvolvimento das pesquisas, a 
ser utilizados como ferramentas para triagem auditiva em ampla 
escala, proporcionando uma avaliação pré-clínica para as popula-
ções sem acesso ao diagnóstico, de forma rápida, de baixo custo 
e com futura integração ao Sistema Único de Saúde.
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Você sabia?

• O vínculo, a autonomização, o acolhimento e as formas de gestão de 
processos de trabalho pelo profissional de saúde também são conside-
rados tecnologias. As tecnologias leves, assim classificadas por Merhy 
(2002), também chamadas de tecnologias de relações, podem impactar na 
produção do cuidado e ser uma alternativa em oportunidades em que o 
uso de equipamentos e tecnologias de baixo custo como os smartphones 
são limitados. Na triagem auditiva da população adulta e idosa, por 
exemplo, a entrevista fonoaudiológica e a utilização dos questionários e/
ou checklists do comportamento auditivo podem atuar como tecnologias 
leves auxiliares de triagem. Um estudo com o questionário HHIE-S (Hearing 
Handicap Inventory for the Elderly Screening Version) apontou que ele é um 
instrumento de triagem auditiva com alta especificidade e sensibilidade 
na identificação de perdas auditivas em idosos que procuram serviços 
de saúde que não são específicos para atendimentos relacionados às 
alterações auditivas (ROSIS; SOUZA; IORIO, 2009).

• Além das tecnologias móveis para diagnóstico, citadas brevemente neste 
capítulo, é importante diferenciar que existem equipamentos portáteis 
que incluem possibilidades com módulos de triagem e/ou de diagnóstico 
(realização da audiometria, emissões otoacústicas evocadas e potenciais 
evocados auditivos) como: Sentiero, Maico EroScan, Interacoustic Titan, 
Otometrics, Otoport, entre outros. Esses equipamentos requerem manuseio 
pelo fonoaudiólogo e/ou médico junto ao equipamento e não de forma 
remota, como sugerido nas propostas de Telediagnóstico em Audiologia.  
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Destaques
• Uso de software para gerenciamento, armazenamento e relatórios de 

audiometrias e imitanciometrias.
• Vantagens de alguns softwares para audiologistas disponíveis no mercado 

brasileiro.
• Características gerais de programas que proporcionam mais conforto e 

eficiência nos processos de trabalho do fonoaudiólogo. 
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INTRODUÇÃO

Os temas focados na tecnologia e inovação estão em pauta nos 
meios de comunicação e nas agendas de governos, empresas, agên-
cias de fomento a pesquisas e diversas organizações sociais, com 
forte influência no setor da saúde. Nos dias atuais, há uma difusão 
da ideia de que se vive uma época histórica de desenvolvimento 
tecnológico sem precedentes, o que faz a atual sociedade ser reco-
nhecida como uma sociedade do conhecimento e da tecnologia 
(LORENZETTI et al., 2012). As tecnologias diferenciam-se por apre-
sentar mudanças constantes. Essas modificações se apresentam 
mais aceleradas, colocando-as à disposição dos profissionais e usuá-
rios, os mais diversos tipos de tecnologia, sendo elas: educacionais, 
gerenciais e assistenciais (NIETSCHE et al., 2005).

A tecnologia não pode ser definida ou tratada por meio de 
uma concepção reducionista, sendo associada apenas às máqui-
nas, pois a tecnologia compreende certos saberes constituídos 
para a geração e utilização de produtos e para organizar as rela-
ções humanas (NIETSCHE et al., 2012).

Os sistemas de saúde, na tentativa de melhorar a qualida-
de, a oferta, a cobertura e o uso de novas tecnologias que sejam 
comprovadamente eficazes e seguras, vêm adotando estratégias 
de monitoramento e avaliação da assistência utilizando-se de 
instrumentos oriundos da tecnologia. Com isso, foram formando 
diferentes processos de trabalho, sendo estes ajustados às regula-
mentações e especificidades das áreas e especialidades da saúde 
(SECOLI SR et al., 2010).

Os processos de trabalho são definidos como o modo pelo 
qual as atividades profissionais são desenvolvidas, sendo o concei-
to de processo de trabalho em saúde definido pelas práticas dos 
profissionais de saúde inseridos no dia a dia da produção e do 
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consumo de serviços de saúde. Contudo, é necessário compreen-
der que, nesse processo de trabalho cotidiano, está reproduzida 
toda a dinâmica do trabalho humano (FONTELLES et al., 2009).

As tecnologias trouxeram diversas mudanças que influen-
ciaram e influenciam as ações e os processos de trabalho dos 
profissionais de saúde. Na Fonoaudiologia, os processos de traba-
lho foram desenvolvidos e organizados mediante as dinâmicas e 
necessidades diárias dos profissionais junto aos conselhos profis-
sionais a partir de regulamentações e normativas e frente ao avan-
ço da tecnologia com necessidades específicas. 

Atualmente, faz-se necessário pelos profissionais da 
Audiologia, mediante a alta demanda de exames audiológicos, 
o uso de softwares tanto para marcação de consultas e exames 
quanto para a realização de laudos. Com o uso dos softwares, foi 
possível a redução do volume de arquivos físicos, rápida compa-
ração dos exames realizados, avaliação do quantitativo realizado, 
melhor acompanhamento em programas de conservação auditiva 
e gerenciamento audiológico, praticidade e rapidez na entrega 
dos exames, acessibilidade em outros locais e armazenamento.

Reforça-se que, em agosto de 2020, entrou em vigor a 
Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD) nº 13.709, que 
havia sido foi aprovada em 2018. Ela dispõe sobre o tratamento 
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natu-
ral ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade (BRASIL, 2020). Nesse aspecto, a regulamentação visa 
à proteção da vida privada e, dessa forma, o fonoaudiólogo deve 
analisar e decidir sobre a segurança que esses programas forne-
cem no armazenamento dos dados e informações dos pacientes 
atendidos. Esses dados ficam disponíveis para a empresa contra-
tada, bem como para os seus servidores.
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Frente às experiências no âmbito profissional, emergiram 
questionamentos e indagações sobre os processos de trabalhos 
em Audiologia. Quais softwares auxiliam o fonoaudiólogo no 
processo de trabalho para gerenciamento de diagnóstico audio-
lógico e audiologia? Quais as possibilidades no monitoramento 
da saúde auditiva?  

Tais perguntas apresentam-se de grande importância, uma 
vez que, no encalço de respondê-las, vislumbram-se discussões 
sobre processos de trabalho em saúde e na Audiologia e, conse-
quentemente, nas tecnologias aplicadas à área. Neste capítulo, 
objetiva-se desenvolver uma análise descritiva sobre a utilização 
de tecnologias no processo de trabalho no diagnóstico audiológico, 
demonstrando alguns softwares desenvolvidos para essa finalidade. 

SOFTWARES AUXILIARES AO PROCESSO 
DE TRABALHO NO DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO

Para o desenvolvimento deste capítulo, os softwares que 
propiciam a facilitação dos procedimentos na área do diagnós-
tico audiológico envolvendo audiometria tonal liminar, medidas 
de imitanciometria e logoaudiometria foram identificados por 
busca no Google. Além disso, foi estabelecido o contato com as 
empresas que representam a comercialização dos softwares ou 
seus desenvolvedores. 

Esses softwares, de forma geral, possibilitam a formu-
lação gráfica de resultados da audiometria tonal via aérea, 
óssea e imitanciometria, bem como dados da logoaudiometria. 
Alguns disponibilizam relatórios para acompanhamento evolu-
tivo de agravos relacionados aos resultados dos exames, visto 
que possuem banco de dados para todas as informações. Com 
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a pluralidade de softwares e programas, cabe ao fonoaudiólogo 
especialista em Audiologia a escolha de um software ou progra-
ma para arquivar, gerenciar ou dar opções de laudos baseados 
em cada referência que o fonoaudiólogo deseja utilizar, sendo a 
seleção condizente com o seu processo de trabalho. 

Os softwares identificados foram: AudioControl, AudioApp, 
perSONA, AudioReport, Unifau e WinAudio. A esse respeito, serão 
demonstradas as especificidades com base na ficha técnica de 
cada programa, sendo que tais informações foram coletadas 
por meio de informações de domínio público fornecidas pelos 
próprios desenvolvedores por meio do site das empresas, contato 
com o suporte da empresa e/ou fichas técnicas. Foram incluídos 
softwares que, pelo menos, realizam armazenamento, gerencia-
mento e/ou laudos/relatórios de procedimentos de diagnóstico 
audiológico, todos disponíveis em português brasileiro. 

AudioControl

É uma ferramenta de trabalho on-line e necessita de inter-
net para seu uso. No entanto, os responsáveis pela aplicação 
disponibilizam um sistema próprio, que pode ser instalado no 
computador do fonoaudiólogo para que os exames possam ser 
feitos de forma off-line e os dados possam ser atualizados de 
forma on-line no próximo acesso à internet.

O seu objetivo é o aumento da produtividade na rotina da 
fonoaudiologia. Esse aplicativo é utilizado para a realização de 
audiometrias ocupacionais de forma padronizada e com eficiên-
cia, mas também podem ser armazenadas audiometrias tonais 
liminares. Além disso, os desenvolvedores relatam a possibilidade 
de monitoramento auditivo dos pacientes cadastrados e afirmam 
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que há redução do tempo gasto com a atividade de 90% com 
relação ao uso manual. 

Essa plataforma é estável; e seu design, intuitivo/moder-
no. É possível fazer customizações em quase todas as áreas do 
software. Em geral, profissionais com o conhecimento básico em 
informática não apresentam dificuldades no uso da ferramenta.

Ademais, a página fornece indicadores gráficos com taxas 
de incidência por período e, também, por empresa, o que facilita o 
manejo imediato dos casos que apresentam piora em seus laudos 
audiológicos. Além disso, disponibiliza dados para que os empre-
gadores possam se organizar de forma mais preventiva, visto que 
os relatórios fornecem quantitativamente informações sobre os 
cargos que podem apresentar maior grau de risco e a necessidade 
de um maior amparo da empresa com os trabalhadores.

 O AudioControl conta com sistemas de automação para 
que não seja necessário refazer diversas ações repetidas vezes. 
Basta fazer uma vez e a automação realiza o restante da tarefa. 

Com relação ao suporte, a empresa garante ser individualiza-
da e o horário de atendimento é compatível com o horário comer-
cial. Já sobre a segurança de dados, não foi possível encontrar em 
sua página relatos sobre como é realizado o trabalho da empresa 
nesse sentido. Link de acesso: https://www.audiocontrol.com.br

AudiReport Web

O AudiReport Web é um programa on-line para geren-
ciamento de audiometrias. Para tanto, necessita de internet 
para 100% de suas funções. Entretanto, é possível preencher 
dados de resultados de exames de forma off-line para posterior 
armazenamento.

https://www.audiocontrol.com.br


38
Luís Gustavo Gomes da Silva
Maiara Cristine Oliveira de Almeida
Vanessa Vieira Farias
Sheila Andreoli Balen

Tecnologias Aplicadas aos Processos de Trabalho no Diagnóstico Audiológico 

O seu objetivo é facilitar a gestão de audiometrias ocupa-
cionais e clínicas. O programa tem uma interface intuitiva, simples 
e com possibilidade de personalização dos cabeçalhos das folhas 
de resultado. 

O aplicativo volta-se para a inserção de dados da audio-
metria tonal liminar e imitanciometria acústica, com inserção de 
dados de forma on-line. Nesse sentido, ele se caracteriza como 
uma página da web. Um ponto importante é a possibilidade de 
inserção de dados da imitanciometria, que permite o uso do apli-
cativo nos ambientes ambulatoriais e clínicos. Essa ferramenta 
pode ser necessária para um diagnóstico audiológico que não se 
limita à audiometria tonal e vocal. 

A página é intuitiva e com pouca possibilidade de modifica-
ção individual, mas o relatório pode ter seu cabeçalho personaliza-
do. Com relação ao manuseio, um profissional com conhecimento 
mínimo de informática pode utilizar o software com facilidade e 
sem restrições. 

O AudiReport apresenta estatísticas relacionadas aos resul-
tados gerais das audiometrias realizadas. O programa armazena 
dados e é possível gerar gráficos estatísticos com grande variedade 
de parâmetros para filtros, tais como: tipo de exame, atendimen-
tos, motivo da consulta, setor, cliente (todos, cliente em específico, 
empresa, idade, cidade...), período do exame, entre outros. 

O seu suporte está disponível apenas no horário de funcio-
namento comercial. O AudiReport também permite uma avaliação 
gratuita de 15 dias, basta se cadastrar no link da página do soft-
ware. Em relação à segurança dos dados, o site não disponibiliza 
como é feito o tratamento para manter o resguardo dos dados 
armazenados. Link de acesso: https://www.audireport.com.br/

https://www.audireport.com.br/
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AudioApp

Trata-se de um software com uso off-line que funciona pelo 
computador, não sendo necessário acesso à internet para seu uso. 
O objetivo é integrar, em um único software, audiometria clínica, 
ocupacional, imitanciometria e ganho funcional para avaliações de 
aparelho de amplificação sonora individual (AASI) de qualquer marca.

Nesse sentido, ele realiza a recepção dos dados de audio-
metria clínica, ocupacional e das avaliações do ganho funcional 
dos limiares auditivos com o uso do AASI. Ele não realiza o ganho, 
mas recebe os dados do avaliador. Ele também recebe dados 
imitanciométricos.

Como facilidades para utilização, o software dispõe de 
preenchimento automático do gráfico com inserção manual dos 
valores, embora a empresa coloque esse dado como algo diferen-
cial. As outras fazem isso de forma similar sem ressaltar a ideia. 
O aplicativo tem um banco de dados robusto, sem travamentos 
e sem limites de espaço, utilizando-se da nuvem da Microsoft 
para armazenar os cadastros e os exames (sem limites) dos seus 
pacientes, que são instalados em sua máquina remotamente, 
necessitando, dessa forma, de internet. 

Em seu site, a empresa do AudioApp oferece o serviço 
suporte 24 horas, e compra segura pelo próprio site. Oferece uma 
versão de demonstração que pode ser solicitada no site. A licença 
só precisa ser paga uma única vez, tendo uso exclusivo para um 
computador/máquina. Caso necessite de troca de máquina, deve 
ser solicitado ao suporte nova senha e verificados outros detalhes 
para a nova instalação.  A segurança dos dados e o tratamento 
não foram relatados pela empresa. Link de acesso: http://www.
audioapp.com.br/

http://www.audioapp.com.br/
http://www.audioapp.com.br/
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PerSONA

O perSONA é um software audiológico gratuito, que foi 
desenvolvido em parceria com o Laboratório de Vibrações e 
Acústica e o curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Tem o objetivo de complementar as avalia-
ções realizadas, atualmente, para a detecção de perda auditiva. É 
gratuitamente disponível para qualquer computador com o siste-
ma operacional Windows 64 bits.

O módulo é voltado para o uso educacional e objetiva, prin-
cipalmente, simular um audiômetro típico. A partir desse módu-
lo, docentes e discentes podem se beneficiar, pois possibilita ao 
aluno que realize audiometrias por via aérea e via óssea com e sem 
mascaramento, utilizando seu próprio computador. O educador, por 
sua vez, pode enviar casos clínicos fictícios aos seus alunos para que 
simulem no próprio módulo. O módulo é direcionado para atender 
a demanda de realização de ensaios subjetivos com separação espa-
cial de fontes sonoras, respeitando os principais requisitos técnicos 
da área de Fonoaudiologia clínica, bem como ser facilmente adap-
tável e incrementado, tendo como princípio a compatibilidade com 
diferentes sistemas de reprodução sonora.

Ao cadastrar um paciente, o usuário do perSONA tem a 
disponibilidade de realizar uma anamnese completa. O módulo 
também conta com uma área de cadastro de audiometrias, permi-
tindo que pacientes antigos de clínicas fonoaudiológicas sejam 
registrados no software.

Para garantir a exatidão nos resultados das avaliações 
audiológicas, é fundamental que os reprodutores sonoros este-
jam calibrados, sejam eles fones de ouvido, sejam caixas de som. 
Por isso, o software perSONA conta com um módulo que visa 
auxiliar o usuário na calibração do sistema. A grande vantagem 



41
Luís Gustavo Gomes da Silva
Maiara Cristine Oliveira de Almeida
Vanessa Vieira Farias
Sheila Andreoli Balen

Tecnologias Aplicadas aos Processos de Trabalho no Diagnóstico Audiológico 

desse módulo é que os profissionais podem calibrar o software 
com seus próprios equipamentos, de forma intuitiva e com dispo-
nibilidade de orientações durante todo o processo.

O software conta com uma instalação facilitada por vídeo e 
com o design contemporâneo e sua utilização é de fácil aprendiza-
do. Oferece em seu site o serviço de suporte com telefones, e-mail, 
manuais e as dúvidas frequentes já respondidas para facilitar.

 Tanto o suporte quanto o software são gratuitos. Pensando 
em garantir a segurança dos dados, foram desenvolvidos o módu-
lo para cadastro de pacientes e o módulo para cadastro de apli-
cador. Link de acesso: https://persona.ufsc.br/

Unifau

É um Software de Gerenciamento Audiométrico e emis-
são de relatórios para Programas de Conservação Auditiva (PCA) 
de uso off-line. Possui em seu site a possibilidade de teste do 
sistema de forma gratuita e um e-book com informações mais 
detalhadas sobre suas funcionalidades. O seu objetivo é tornar o 
trabalho de Audiologia ocupacional mais ágil, prático e de melhor 
qualidade, realizando a recepção dos limiares audiológicos dos 
colaboradores. 

Na tela do exame, todos os dados são registrados numa 
única página para agilizar a inclusão. Os dados constam da tela 
de exame, exceto as classificações que serão direcionadas para 
gerar os relatórios individuais e do PCA. 

A tela do programa é intuitiva e seu layout arcaico. No geral, 
um profissional com baixa instrução em informática vai conseguir 
fazer uso do aplicativo. 

https://persona.ufsc.br/
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No relatório do PCA, pode haver resumo de classificações, 
estatística setorizada, classificação dos exames. Com isso, um 
relatório será gerado para o controle audiológico e a avaliação 
do PCA.

No site, não são fornecidos dados referentes ao suporte e 
também sobre a segurança dos dados que são inseridos na plata-
forma. Link de acesso: https://unifau.com.br/

WinAudio

O Winaudio é um software de uso off-line. Sua inserção 
de dados é realizada sem uso de internet e foi desenvolvido para 
reduzir o tempo de trabalho do fonoaudiólogo na prática clínica 
audiológica. O objetivo do Winaudio é poder ter praticidade na 
elaboração do resultado das audiometrias tonais, vocais e imitan-
ciometria, que faz com que o profissional ganhe tempo em relação 
à escrita manual do resultado do exame.

O software é para inserção de dados de audiometria tonal, 
vocal e imitanciometria. Neste software, também é possível fazer 
o registro da anamnese do paciente para acompanhamento das 
informações nos exames posteriores, podendo, dessa forma, ser 
usado para realização de audiometrias clínicas ou ocupacionais.

O programa tem um design intuitivo e arcaico, mas cumpre 
bem a função de inserção de dados da avaliação audiológica bási-
ca. Sua utilização é simples, mas o profissional tem de ter uma 
noção boa de informática, além disso, aproximar-se dos símbo-
los de cada etapa de inserção dos dados para não esquecer de 
adicionar algum dado. 

O software possui relatórios de laudos de legislação 
e gestão. A impressão desse relatório pode conter até três 

https://unifau.com.br/
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audiogramas, podendo também ser realizado o comparativo e o 
acompanhamento audiométrico do paciente com relação à evolu-
ção dos limiares auditivos, além de relatório para o PCA.

Diferentemente dos anteriores, a assinatura do WinAudio 
possui planos para cada perfil profissional, seja para aqueles que 
o querem só para avaliação audiológica, seja para os que também 
o utilizam para o PCA. São pagos valores anuais, com promoções 
recorrentes em seu site durante o ano.

O suporte se dá em horário comercial, por meio de telefo-
ne ou WhatsApp. Havendo necessidade, é agendado um acesso 
remoto. Com relação à seguridade da base de dados, os fornece-
dores mudam, esporadicamente, um código de autenticação. Mas 
não é relatado mais detalhes sobre como é realizado o tratamento 
dos dados armazenados. Link de acesso: https://winaudio.com.br/

No Quadro 1, é apresentada uma síntese dos procedimen-
tos audiológicos que podem ser armazenados e gerados relatórios 
em cada software descrito. 

https://winaudio.com.br/
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Quadro 1 - Características gerais de cada software quanto aos procedimentos audiológicos 

Audiometria tonal Logoaudiometria Imitanciometria Upload  
na nuvem Relatórios PCA

AudioApp X X X X

AudioControl X X X X X

AudiReport 
Web X X X X

perSONA X X X

Unifau X X

WinAudio X X X X

Legenda: PCA – Programa de conservação da audição. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Ressalta-se que pode haver outros softwares que não foram identificados quando foi realizada a busca 
no Google e nas bases de dados. Portanto, alerta-se para a necessidade de aprimorar a divulgação dessas 
ferramentas para o público-alvo ao qual se destinam, em geral, fonoaudiólogos e médicos; além de, cientifica-
mente, ser necessárias pesquisas científicas que possam evidenciar os impactos desses softwares na dimensão 
do trabalho do fonoaudiólogo que atua em Audiologia.  
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LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS

Embora esses softwares sejam de grande valia nos proces-
sos de trabalho frente ao diagnóstico audiológico, auxiliando no 
gerenciamento, na emissão e no armazenamento de exames 
auditivos, eles apresentam limitações, entre elas, está a impos-
sibilidade de conexão direta com o audiômetro, sendo os dados 
inseridos manualmente. Com relação à segurança dos dados, não 
foram obtidas informações sobre proteção contra invasões, sigilo 
de dados e criptografias. De modo geral, a proteção desses dados 
limita-se ao acesso com entrada de usuário e senha individual, 
sendo o armazenamento de informações inseridas na nuvem. O 
tratamento desses arquivos, com relação à segurança e ao sigilo, 
não foi relatado pelos fabricantes.

Mediante a falta dessas características pelos fabricantes, 
algumas funcionalidades poderiam ser agregadas nos softwares 
mencionados. A capacidade de ligação direta do software com o 
audiômetro e imitanciômetro automatizaria a inserção de dados 
audiométricos e de imitanciometria do paciente no software 
influenciando positivamente no processo de trabalho frente ao 
diagnóstico audiológico. Ademais, a certificação de sigilo e prote-
ção dos dados armazenados no software e, também, no banco 
de dados da empresa, demonstraria mais proteção para o clínico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos de trabalho modificaram-se mediante as 
evoluções e tecnologias. Para a fonoaudiologia, não foi diferen-
te. Em Audiologia, a tecnologia possibilitou inúmeras facilidades 
e agilidades no dia a dia do fonoaudiólogo. 
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Os softwares descritos neste capítulo apresentam inúmeras 
vantagens que podem otimizar o processo de trabalho do fonoau-
diólogo que atua na área da Audiologia. Para tanto, é necessário 
que cada profissional observe, de acordo com suas necessidades, 
qual software contempla a maior parte dos recursos necessários 
para a sua atuação de forma mais eficiente.

Você sabia?

• Alguns audiômetros possuem softwares próprios de manipulação e arma-
zenamento de dados audiológicos e de imitanciometria.
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Destaques 

• Equipamentos auxiliares à audição: Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI), Implante Coclear (IC), Próteses Auditivas Ancoradas no Osso 
(PAAO), implantes cocleares híbridos, Sistema de Microfone Remoto (SMR).

• Funcionamento, recursos tecnológicos e conectividade dos dispositivos.
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 466 milhões 
de pessoas no mundo sofrem com as consequências ocasionadas 
por algum grau de perda auditiva, tornando-se este, portanto, um 
problema de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). 
O Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 
7.612/2011) destaca a importância do acesso à educação, inclusão 
social, atenção à saúde e acessibilidade das pessoas com deficiên-
cia, promovendo sua cidadania, autonomia e o fortalecimento da 
sua participação na sociedade (BRASIL, 2011).

Um dos impactos mais significativos da deficiência auditiva 
(DA) está na limitação do processo de comunicação oral, levando 
a implicações diretas na interação social, com consequências nos 
aspectos educacionais e socioeconômicos, tanto para o indivíduo 
como para a sociedade (RIBAS et al., 2017). Nessa perspectiva, 
a saúde auditiva tem um papel importante na vida da pessoa 
com perda auditiva. Para isso, devem ser fornecidas ferramentas 
eficazes para a sua comunicação (TURUNEN-TAHERI et al., 2019). 

O diagnóstico da deficiência auditiva é realizado por meio 
de avaliação audiológica criteriosa, a qual se dá por procedimen-
tos e técnicas validadas e reconhecidas cientificamente. O objetivo 
principal da avaliação é identificar o tipo, o grau e a configuração 
da perda auditiva em cada orelha, determinando a integridade do 
sistema auditivo. As perdas auditivas podem ser classificadas, quan-
to ao tipo, como condutivas, sensorioneurais e mistas. Com rela-
ção ao grau, há diversas recomendações reconhecidas e validadas, 
ficando a escolha da classificação adotada a critério do fonoaudió-
logo (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2020).

Uma das possíveis classificações quanto ao grau das perdas 
auditivas utiliza como base os limiares auditivos das frequências 
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de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Assim, a perda auditiva em adul-
tos pode ser classificada considerando a média dos limiares em: 
leve (20<35dB), moderada (35<50dB), moderadamente severa 
(50<65dB), severa (65<80dB), profunda (80<95dB) e perda audi-
tiva completa (>95dB) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 
Em crianças com até 7 anos de idade, recomenda-se considerar 
a média dos limiares auditivos das frequências de 500, 1.000 e 
2.000Hz. Nesse caso, limiares de 16-30dB já representam uma 
perda auditiva de grau leve, de 31-60dB de grau moderado, 
de 61-80dB de grau severo e acima de 81dB de grau profundo 
(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2020).

Para mitigar as consequências da deficiência auditiva e 
oferecer acesso de qualidade aos sons de fala e ambientais às 
pessoas com deficiência auditiva de todas as idades, inúmeros 
avanços tecnológicos culminaram no desenvolvimento dos dispo-
sitivos auxiliares à audição, entre eles: o Aparelho de Amplificação 
Sonora Individual (AASI), o Implante Coclear (IC), as próteses audi-
tivas ancoradas no osso (PAAO), o implante auditivo de tronco 
cerebral, os implantes cocleares híbridos e o Sistema de Microfone 
Remoto (SMR). No Quadro 1, serão apresentados e caracterizados 
os principais dispositivos eletrônicos auxiliares à audição.

Traçando uma linha do tempo acerca do uso clínico desses 
dispositivos, os Aparelhos de Amplificação Sonora Individual 
(AASI) estão no mercado desde 1955, ano em que foi desenvol-
vido o primeiro modelo retroauricular analógico. Os fabricantes 
aderiram à tecnologia digital por sua habilidade em redução de 
ruído, cancelamento de feedback e por possuir microfones dire-
cionais com multicanais de processamento de sinal (LINHARES; 
YOSHIDA; BRAGA, 1997).

Em indivíduos com perdas auditivas unilaterais, para os 
quais as situações de ruído são as mais desafiadoras, é possível 
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a utilização do AASI com adaptação CROS (Contralateral Routing 
Signal). Nesse tipo de adaptação, há um microfone na orelha com 
perda auditiva e um receptor posicionado na orelha com audição 
normal, o qual recebe a informação enviada pelo microfone por 
meio de tecnologia wireless (MONDELLI et al., 2013).

Já o Implante Coclear (IC) é uma ferramenta amplamen-
te indicada para reabilitar a audição de indivíduos com perdas 
auditivas sensorioneurais de graus severo a profundo. O primeiro 
IC, um dispositivo monocanal, foi implantado em 1961 pelo Dr. 
Willian House, em Los Angeles. Já os primeiros implantes coclea-
res multicanais surgiram em 1980. No Brasil, o primeiro implante 
coclear foi realizado em 1977, no Hospital Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo (MANGABEIRA ALBERNAZ, 2015). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) concede o implante coclear 
desde o ano de 1993. Ao longo dos anos, as políticas públicas e 
regulamentações relacionadas à reabilitação da audição foram 
evoluindo e os critérios de indicação foram ampliados. A exemplo 
disso, a Portaria GM/MS nº 2.776/2014 trata da atualização das 
indicações clínicas do IC unilateral, da inclusão do IC bilateral e 
PAAO, bem como dos custos para manutenção do componente 
externo do IC pelo Ministério da Saúde (DAHER; BAHMAD, 2021). 

As PAAO estão em uso desde 1977. No Brasil, a primeira 
cirurgia foi realizada em 1997 (CATALANI et al., 2021). No entan-
to, sua incorporação como procedimento relativo à assistência à 
saúde auditiva hospitalar ocorreu somente em 2013. Nesse mesmo 
ano, no Brasil, o Ministério da Saúde passou a conceder o SMR aos 
usuários de tecnologias auditivas, por meio da Portaria nº 1274 de 
25/06/2013, a qual foi ampliada no ano de 2020 pela Portaria nº 
3 de 19/02/2020, em que assegura, no Art. 1º, Ampliar o uso do 
Sistema de Frequência Modulada Pessoal para indivíduos com DA 
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de qualquer idade, matriculados em qualquer nível acadêmico, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2020). 

A escolha do recurso para garantir ao usuário o melhor 
aproveitamento do resíduo auditivo ou a melhor audibilidade 
possível depende de fatores diversos, tais como: o tipo e o grau 
da perda auditiva, características e necessidades individuais 
(MAZZAROTTO et al., 2019). O fonoaudiólogo, como profissional 
habilitado e capacitado a realizar seleção, indicação, adaptação, 
verificação, avaliação de resultados, orientação, aconselhamento 
e acompanhamento de usuário de próteses auditivas, necessita 
aprofundar o conhecimento sobre os recursos tecnológicos dispo-
níveis, bem como as possibilidades de indicação de tais recursos 
àqueles que necessitam e desejam reabilitar a audição (CONSELHO 
FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2020). Tais dispositivos devem ser 
recomendados e prescritos o mais cedo possível, a fim de mini-
mizar a privação sensorial da via auditiva, em especial, do córtex 
auditivo (KIEBLING; KREIKEMEIER, 2013). Vale salientar também 
que, no processo de reabilitação auditiva, é fundamental a parce-
ria entre a família e o serviço de saúde auditiva para reduzir os 
efeitos negativos da perda de audição e da comunicação oral, pois 
o sucesso depende da frequência, constância e perseverança no 
tratamento, que inclui o uso efetivo dos dispositivos eletrônicos, 
os quais devem ser adaptados às necessidades auditivas dos indi-
víduos (JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2011).

Diante do exposto, o presente capítulo tem por objetivo 
apresentar os dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e iden-
tificar as perspectivas quanto às inovações tecnológicas desses 
dispositivos, com enfoque nas tecnologias aplicadas aos AASI, ICs 
e SMR. O Quadro 1, a seguir, apresenta as principais característi-
cas desses dispositivos.
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DISPOSITIVOS AUXILIARES À AUDIÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Quadro 1 - Caracterização dos dispositivos eletrônicos auxiliares à audição.

Tipo de 
Dispositivo 

Componentes e Funcionamento Critérios de Indicação Faixa 
etária 

     Conectividade Outras características e vantagens

AASI

O microfone presente na parte externa do apa-
relho capta o som do ambiente, converte-o em 
sinal elétrico e envia ao amplificador.
O amplificador é responsável por aumentar 
a intensidade do som e o envia ao receptor.
O receptor converte a energia do sinal elétrico 
já amplificado em onda sonora e a transmite à 
orelha do usuário.

Perdas auditivas bilaterais acima 
de 30dB.
Em perda auditiva unilateral, 
indica-se a utilização do sistema 
CROS.

3 meses + 

- Acessórios inteligentes que per-
mitem a conectividade com Smart 
TV, smartphones, computadores e 
outros dispositivos de mídia.
- Ajustes para diferentes ambientes 
e redutor de ruído.
- Possibilidade de conexão por meio 
de Bluetooth e Wireless.
- Possibilidade de conexão com 
Sistema FM e microfone remoto.

Melhora na qualidade de vida, compreensão dos sons e da fala.

Em caso de perda unilateral, é possível a utilização do sistema 
CROS, permitindo que os sons vindos do lado com perda audi-
tiva sejam recebidos pelos microfones do CROS, processados 
e transmitidos sem fio para o lado com audição normal, com o 
objetivo de favorecer a percepção espacial e facilitar a escuta 
em qualquer tipo de ambiente.

IC

É composto por um microfone para detectar o 
som no ambiente; um processador de som para 
transformar o input do microfone em um con-
junto de estímulos para a matriz de eletrodos 
implantada; uma ligação transcutânea para a 
transmissão de informação do estímulo através 
da pele; um receptor/estimulador implantado 
para decodificar a informação recebida do sinal 
de radiofrequência produzido por uma bobina 
externa e, também, para gerar estímulos usando 
as instruções obtidas a partir da informação 
decodificada; um cabo para ligar os outputs do 
receptor/estimulador aos eletrodos; e a matriz 
de eletrodos de modo a promover a estimulação 
do nervo auditivo.

Perda auditiva sensorioneu-
ral severa e profunda/perdas 
bilaterais.

10 meses +

- Aplicativos para controlar a audi-
ção e transmitir áudios, chamadas 
telefônicas, músicas, vídeos, smar-
tphones e outros equipamentos 
diretamente ao processador de 
som.
- Possibilidade de conexão por meio 
de Bluetooth e Wireless.
- Possibilidade de conexão com 
Sistema FM e microfone remoto.
- Entrada direta de áudio, conec-
tando-se a outro dispositivo por 
meio de cabos de áudio comuns.

- Processador com transmissão digital do sinal sonoro, possibilita 
a expansão da comunicação em conversas telefônicas, comuni-
cação em ambientes ruidosos, ver TV, ouvir música, conversas 
em vídeo chamadas e situações de aprendizagem, como a sala 
de aula com o emprego do microfone remoto. 
- Avançada tecnologia de processamento de som que filtra 
o ruído de fundo, adaptando-se automaticamente para uma 
melhor qualidade de som.
- Tecnologia que permite ao usuário ajustes de audição para 
diferentes ambientes.
- Há modelos resistentes à água, bem como acessórios que 
garantem proteção total contra água em atividades aquáticas.

SMR

Funciona como um microfone sem fio para o IC e 
AASI. É composto por duas partes: um transmissor 
e um receptor. O transmissor possui um microfone 
que deverá ficar o mais próximo possível da boca 
do interlocutor que enviará sua fala ao receptor 
acoplado à entrada de áudio ou bobina telefônica 
do AASI e/ou IC da pessoa com DA.

Sistema acessório de tecnologia 
assistiva, acoplado aos AASI e IC. 

Pré-
escolares, 
escolares 

ou 
superior. 

- Transmissão do sinal digital e 
adaptativa;
- Conexão com AASI e processado-
res de som de IC, IC híbrido e PAAO.

- A transmissão do sinal da fala diretamente ao dispositivo auditivo 
proporciona ao usuário uma melhor compreensão da fala em situ-
ações de aprendizagem com menor esforço auditivo.
- Promove uma melhor relação entre a intensidade da voz do falante/
professor e a intensidade do ruído presente na sala de aula.
- Elimina o efeito da distância entre o educador e a criança e/ou 
jovem com DA.
- Minimiza os efeitos da reverberação do ambiente. 
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IC Híbrido 

Implante Coclear Híbrido ou Sistema de 
Estimulação Eletroacústica (EAS) consiste em 
um sistema de implante auditivo que possui os 
seguintes componentes:
Um processador de som, uma antena e um 
componente acústico, um molde.
Um implante interno, com feixe de eletrodos 
mais curto e fino que o implante coclear tradi-
cional, estimulando apenas a região responsável 
pelas frequências agudas.
Os sons são captados pelos microfones do 
processador de som e convertidos em sinais 
digitais. O componente acústico amplifica os 
sons e os envia pelo canal auditivo (como um 
AASI convencional). Os sinais digitais do proces-
sador de som são transferidos para o implante 
coclear, que envia sinais elétricos ao longo do 
feixe de eletrodos.
Os sons mais agudos são enviados pela antena 
para o feixe de eletrodos posicionado na região 
responsável dentro da cóclea.
Os sons mais graves são enviados para o com-
ponente acústico e conduzidos pelo caminho 
natural da audição humana, atingindo as áreas 
da cóclea responsáveis por captar os sons mais 
graves.
O nervo auditivo receberá os sinais de todas as 
frequências e o cérebro interpretará o som de 
forma completa.

Perda auditiva severa ou pro-
funda nas frequências sonoras 
da fala (sons agudos), mas que 
têm a área coclear dos sons gra-
ves mais preservada (com perda 
entre moderada à severa), com 
perfil audiométrico “em rampa”.

Crianças, 
adoles-
centes e 
adultos.

- Alguns processadores oferecem 
a possibilidade de conexão com 
vários dispositivos (smartphones, 
TVs, sistema FM, microfone remoto 
etc.) sem fio.
- Sistemas sem fio digitais.
- Pareamento com dispositivos via 
Bluetooth.
- Conexão via cabo de áudio.

- Aproveitamento da audição residual.
- Possibilita a aproximação da função fisiológica da cóclea através 
da estimulação eletroacústica.
- Melhor qualidade sonora.
- Favorecimento da percepção da fala em ambientes ruidosos.
- Aumento da percepção musical.
- Opções de receptor para personalizar a quantidade de energia 
necessária para estimulação acústica.
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PAAO

Implante osteo integrado: um pequeno implante 
é fixado cirurgicamente atrás da orelha do usu-
ário e um processador sonoro encaixa-se ao 
implante. O processador sonoro capta o som 
de maneira semelhante aos aparelhos auditivos 
convencionais, transforma o som em vibrações e 
os transmite diretamente por via óssea à cóclea.
Possui dois tipos de sistemas: 
sistema percutâneo: pino de titânio atraves-
sando a pele.
Sistema transcutâneo: mantida a integridade da 
pele, as partes interna e externa se conectam 
por um sistema de ímãs.

Pacientes com perda auditiva sen-
sorioneural, condutiva ou mista 
unilateral, quando preenchidos 
todos os seguintes critérios, a 
saber:

a. Condições anatômicas ou 
infecciosas de orelha média e/
ou externa que impossibilitem 
adaptação de aparelho de ampli-
ficação sonora individual (AASI).

b. Limiar médio melhor que 60 
dB para via óssea nas frequências 
de 0,5, 1, 2 e 3kHz na orelha a ser 
implantada.

c. Índice de reconhecimento de 
fala em conjunto aberto maior 
que 60% em monossílabos sem 
aparelho de amplificação sonora 
individual (AASI).

Adultos e 
adolescen-
tes (acima 
de 10 anos 
de idade).

- Alguns processadores oferecem 
a possibilidade de conexão com 
vários dispositivos (smartphones, 
TVs, sistema FM, microfone remoto 
etc.) sem fio.
- Pareamento com dispositivos via 
Bluetooth.
- Conexão via cabo de áudio.

- Amplificação sonora para os indivíduos com DA que não se 
beneficiam com uso do AASI.
- Permite o teste do dispositivo antes do procedimento cirúrgico, 
adaptando-se um aparelho posicionado no osso atrás da orelha, 
assim, o paciente consegue sentir como será sua audição após 
a cirurgia.
- Boa qualidade sonora.
- Nos casos de surdez unilateral, o usuário apresenta melhora 
na localização sonora e na compreensão quando a fonte sonora 
está do lado com surdez.

Legenda:  AASI: Aparelho de Amplificação Sonora Individual; CROS: Contralateral Routing Signal; DA: deficiência auditiva; EAS: Estimulação Eletroacústica; FM: Frequência Modulada; IC: 

Implante Coclear; MR: Microfone Remoto; PAAO: Prótese Auditiva Ancorada no Osso.

Fonte: elaborado pelos autores. 
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DESAFIOS NO PROCESSO DE INDICAÇÃO, 
ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DO USO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 
AUXILIARES À AUDIÇÃO

A adaptação dos usuários de dispositivos auxiliares à audi-
ção não é tão simples como se imagina. Além da escolha assertiva 
do tipo de tecnologia a ser utilizada, é preciso pensar em estraté-
gias efetivas de reabilitação, pois, muitos usuários não se adaptam 
facilmente aos dispositivos, entre eles, estão os indivíduos com 
perdas auditivas severas, demonstrando, na maioria das vezes, 
que adicionar ganho não é uma solução simples para problemas 
de comunicação (SOUZA, 2009).

Pessoas com perda auditiva severa e profunda fazem uso 
frequente e prolongado de seus dispositivos, possuindo necessi-
dades específicas, tais como: tornar os níveis de entrada audíveis, 
confortáveis e seguros em uma faixa estreita de audição residual. 
Para isso, o uso de tecnologias assistivas pode ser considerado 
relevante a essa população. O benefício da tecnologia do SMR é 
relatado na literatura e considerado uma técnica padrão ouro de 
reabilitação (THIBODEAU; SCHAPER, 2014). 

Nos casos em que a perda auditiva está na faixa severa 
e profunda em apenas uma orelha, o nível de audição da outra 
orelha deve ser considerado para adaptação do aparelho auditivo. 
Para esses casos, podem ser utilizados ajustes unilateral ou bila-
teral, CROS (Contralateral Routing Signal) ou BiCROS, a depender 
do limiar auditivo, do nível de reconhecimento de fala, da faixa 
dinâmica da audição e dos objetivos de comunicação traçados 
(AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2015). O CROS pode ser 
adaptado no AASI, PAAO e ICs. Funciona por meio de um par de 
dispositivos retroauriculares colocados atrás das duas orelhas, de 
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modo que o aparelho da orelha que tem perda auditiva capta o 
som e envia para a outra orelha por bluetooth, a qual irá tratar e 
processar o sinal acústico (ALMEIDA; RIBAS; ATAÍDE, 2017). 

Quando o AASI não é suficiente para proporcionar o ganho 
auditivo efetivo ao usuário, o implante coclear pode ser uma 
alternativa terapêutica, alcançando resultados superiores aos 
das próteses auditivas convencionais. O IC, por sua vez, é descri-
to como um dispositivo eletrônico biomédico, biocompatível e 
durável. A sua função basicamente é realizar o papel das células 
ciliadas que estão ausentes ou danificadas, de modo a promover a 
estimulação elétrica das fibras remanescentes do nervo auditivo, 
viabilizando uma melhor compreensão da fala (MORET; COSTA, 
2015).  É indicado para pessoas com perda auditiva sensorioneu-
ral de grau severo a profundo bilateralmente (MCKINNEY, 2017; 
MANRIQUE et al., 2019).

Com o passar dos anos, os critérios de indicação dos 
implantes cocleares vêm sendo ampliados e incluem as perdas 
unilaterais, na medida em que também têm ocorrido avanços 
tecnológicos desses dispositivos. Tais avanços estão relacionados 
com os componentes dos dispositivos (feixe de eletrodos, microfo-
nes) e com as estratégias de processamento de sinal e algoritmos 
utilizados, o que tem contribuído para a melhora no desempenho 
auditivo dos usuários (MELO et al., 2020).

Os avanços tecnológicos têm permitido melhorias tanto 
nos componentes externos (processadores de som) quanto nos 
componentes internos (receptores e feixes de eletrodos) dos siste-
mas de IC. Os fabricantes dessas tecnologias oferecem compo-
nentes internos projetados para proporcionar ótima qualidade 
de som, com grande variedade de feixes de eletrodos para um 
melhor ajuste à cóclea do usuário, designer que permite cirurgias 
simples e a possibilidade de realização de exames de ressonância 
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magnética sem a necessidade de cirurgia para remoção de um dos 
componentes internos. Nos dispositivos mais avançados, os feixes 
de eletrodos são mais suaves e flexíveis, visando à preservação 
das estruturas para aproveitamento da audição residual e cober-
tura coclear completa. Outros são especificamente projetados 
para cócleas malformadas (MED-EL, 2021).

Uma das inovações oferecidas pelas empresas fabricantes 
de implantes cocleares na atualidade são os processadores de som 
extra-auriculares, os quais se apresentam em uma peça única, 
incluindo ímã e bateria. A promessa é proporcionar conforto 
e leveza ao usuário, visto que o dispositivo permanece conec-
tado apenas à cabeça e não há um componente retroauricular 
(COCHLEAR CORPORATION, 2021).

Os processadores de IC atualmente dispõem de recursos 
que permitem o registro de dados com informações detalhadas 
sobre seu uso. Além de tecnologias projetadas para reproduzir a 
audição natural, captando os sons do ambiente e os adaptando 
automaticamente. Por meio das ferramentas de conectividade 
sem fio, é possível a transmissão de áudio de diversos dispositi-
vos diretamente para o processador de som, além de controle e 
ajustes de configurações por meio de aplicativos de smartphones 
(COCHLEAR CORPORATION, 2021).

Já se tratando do implante coclear híbrido ou Sistema de 
Estimulação Eletroacústica (EAS), este é descrito como um exce-
lente recurso para portadores de perda auditiva sensorioneural 
severa a profunda com limitação nas altas frequências, pois utili-
zam as tecnologias de IC e AASI. Sua função é melhorar o desem-
penho auditivo em ambientes ruidosos, compreensão de fala, 
ouvir música, entre outros benefícios (BAINBRIDGE; WALLHAGEN, 
2014). O feixe de eletrodos utilizado nesse sistema é especialmen-
te desenvolvido para preservar ao máximo a audição residual. A 
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combinação das duas tecnologias permite ao usuário o acesso a 
uma gama completa de sons, na medida em que a tecnologia de 
AASI permite um bom acesso aos sons graves e a de IC propor-
ciona audibilidade para sons agudos (MED-EL, 2021).

Já para os casos de indivíduos com alterações anatômicas 
ou infecciosas recorrentes de orelha média e/ou externa, que 
inviabilizam a utilização do AASI, com perda auditiva sensorio-
neural, condutiva ou mista unilateral, pode ser indicado o uso de 
PAAO, desde que preencham os critérios de elegibilidade estabe-
lecidos (COLQUITT et al., 2011). As PAAO apresentam dois compo-
nentes: um implante osteo integrado, fixado cirurgicamente atrás 
da orelha do usuário e um processador de som conectado ao pilar 
implantado (sistema percutâneo ou transcutâneo). O processa-
dor capta os sons do ambiente, transforma-os em vibrações e 
os transmite à orelha interna através dos ossos do crânio. Uma 
inovação bastante significativa para os usuários desse tipo de 
prótese foi a possibilidade de implantação transcutânea, na qual 
o implante é inserido totalmente sob a pele, diferentemente da 
implantação percutânea na qual um pino de titânio atravessa a 
pele do usuário, necessitando de mais atenção nas rotinas de 
cuidado e higiene da pele ao redor do pino (MED-EL, 2021). 

Os candidatos ao uso dessa tecnologia devem realizar um 
teste de utilização da prótese (geralmente por Softband) para veri-
ficar os benefícios com a sua colocação. Estudos apontam que o 
ganho é maior em pacientes com boa reserva coclear, com limiar 
ósseo inferior a 45 dB e discriminação superior a 60% (HAGR, 2007). 
Suas limitações são os custos elevados e o risco de complicações 
após o procedimento cirúrgico. As empresas sempre estão atentas 
às inovações tecnológicas no processamento do sinal sonoro para 
que as pessoas com DA tenham benefícios na percepção de fala e 
maior conforto em ambiente ruidoso (GAWEKI et al., 2016).
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Há ainda indivíduos que não alcançam benefícios com 
aparelhos de amplificação sonora e cujas características anatô-
micas ou funcionais inviabilizam a realização do implante coclear 
ou de outras tecnologias implantáveis, como nos casos em que 
há neurofibromatose tipo II, cócleas ossificadas, malformação ou 
agenesia de nervos cocleares ou de cóclea. Para eles, o implante 
auditivo de tronco cerebral (Auditory Brainstem Implant – ABI) 
pode ser uma alternativa de reabilitação que permitirá acesso aos 
sons de fala e ambientais (FERNANDES et al., 2017). O procedi-
mento é indicado para uma pequena proporção de pacientes com 
anacusia bilateral, para os quais nenhum tratamento alternativo 
restauraria a audição. O número de procedimentos é geralmente 
baixo e concluído em um número limitado de hospitais, devido à 
alta complexidade (DEEP; ROLAND, 2020).

Considerando o exposto, foram apresentados dispositivos 
com a finalidade de amplificar os sons e reabilitar a DA, porém, 
quando se trata de melhorar o processamento do sinal de fala 
na presença de ruídos, especialmente quando o ruído ou som 
indesejável é também um sinal de fala, todos apresentam limita-
ções. Diante dessas limitações, surgem os Sistemas de Microfone 
Remoto (SMR), dispositivos que utilizam tecnologias de transmis-
são sem fio, seja por meio de frequência modulada (FM), seja por 
transmissão digital. Os SMR proporcionam aos usuários a melhora 
no acesso aos sons de fala em ambientes de escuta desafiadores, 
como no caso da sala de aula. Minimizam, além das dificuldades 
causadas pelo ruído, problemas relacionados à reverberação e 
distância da fonte sonora. Os dispositivos com tecnologia de FM 
vêm sendo substituídos por aqueles que utilizam transmissão digi-
tal, pois eles proporcionam uma melhor qualidade de acesso aos 
sons de fala, tendo a mesma função e vantagens do sistema FM 
(ESTURARO et al., 2020). A diferença está na transmissão do sinal, 
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que é digital e adaptativa, significando uma melhora na qualidade 
do acesso ao sinal de fala (WOLFE et al., 2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de dispositivos auxiliares à audição como uma ferra-
menta essencial para a reabilitação auditiva tem demonstrado 
efetividade, proporcionado melhorias na qualidade de vida de 
seus usuários. Dispositivos como os aparelhos de amplificação 
sonora individual, o implante coclear, o sistema de microfone 
remoto, as próteses auditivas ancoradas ao osso e o implante 
auditivo de tronco encefálico permitem a associação de tecno-
logias assistivas e recursos, tais como o uso do sistema CROS e 
a compatibilidade com dispositivos eletrônicos (smartphones, 
computadores, smart TV e demais dispositivos de mídia) para 
que a pessoa com DA obtenha o máximo benefício auditivo.

A tendência à miniaturização dos dispositivos também é 
observada, na medida em que as exigências dos consumidores 
dessas tecnologias surgem como resposta a fatores relacionados 
a padrões estéticos e ao estigma social que envolve a DA/surdez. 
Como resposta também a essas demandas, têm sido investidos 
esforços para o aprimoramento dos implantes cocleares total-
mente implantáveis.

As perspectivas quanto à inovação no tratamento da surdez 
envolvem diversas possibilidades, tais como tratamento com célu-
las tronco, engenharia genética e nanotecnologia. A ampliação 
dos critérios de indicação dos dispositivos também tem sido uma 
realidade desde o surgimento dos primeiros aparelhos auxiliares à 
audição. Os avanços tecnológicos têm propiciado oportunidades de 
reabilitação da DA ao longo dos anos e os dispositivos disponíveis no 
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mercado estão cada vez mais modernos, sendo escolhidos confor-
me o tipo e o grau de perda e com a finalidade de aumentar o 
ganho auditivo, melhorar a qualidade de vida, o acesso à educação, 
ampliar o mercado de trabalho, a vida social e a inclusão. 



65
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. V. M.; RIBAS, A.; ATAÍDE, A. L. Reabilitação 
de perdas auditivas unilaterais por próteses auditivas 
implantáveis: revisão sistemática. Audiology Communication 
Research, [S. l.], v. 22, p. 1-7, 2017. DOI: 10.1590/2317-
6431-2017-1847. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
acr/a/7BYMLXytTCsXq6jxZMZ3skq/?lang=pt&format=pdf. 
Acesso em: 17 jun. 2021.

AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY. Clinical Practice Guidelines: 
adult patients with severe-to-profound unilateral sensorineural 
hearing loss. [S. l.]: American Academy of Audiology, 2015. Disponível 
em: https://mk0audiologyotvgk5ps.kinstacdn.com/wp-content/
uploads/2021/05/PractGuidelineAdultsPatientsWithSNHL.pdf. 
Acesso em: 17 jun. 2021.

BAINBRIDGE, K. E.; WALLHAGEN, M. I. Hearing loss in an aging 
American population: extent, impact, and management. Annu Rev 
Public Health, [S. l.], v. 35, p. 139-152, 2014. Disponível em: 10.1146 
/annurev-publhealth-032013-182510. Acesso em: 17 jun. 2021.

BERTACHINI, A. L. L.; PUPO, A. C.; MORETTIN, M.; MARTINEZ, 
M. A. N.; BEVILACQUA, A. C.; MORET, A. L. M.; BALEN, S. A.; 
JACOB, R. T. S. Frequency Modulation System, and speech 
perception in the classroom: a systematic literature review. 
CoDAS, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 292-300, 2015. DOI: 10.1590/2317-
1782/20152014103. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
codas/a/qYH6pcktbD8rMT58PcLMQWD/?lang=en. Acesso em: 10 
jun 2021.

https://www.scielo.br/j/acr/a/7BYMLXytTCsXq6jxZMZ3skq/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/acr/a/7BYMLXytTCsXq6jxZMZ3skq/?lang=pt&format=pdf
https://mk0audiologyotvgk5ps.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/05/PractGuidelineAdultsPatientsWi
https://mk0audiologyotvgk5ps.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/05/PractGuidelineAdultsPatientsWi
https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182510
https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182510
https://www.scielo.br/j/codas/a/qYH6pcktbD8rMT58PcLMQWD/?lang=en
https://www.scielo.br/j/codas/a/qYH6pcktbD8rMT58PcLMQWD/?lang=en


66
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

BRASIL. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui 
o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano 
Viver sem Limite. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2011]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/d7612.htm. Acesso em: 12 jul. 2021.

BRASIL. Portaria nº 3, de 19 de fevereiro de 2020. Torna 
pública a decisão de ampliar o uso do Sistema de Frequência 
Modulada Pessoal para indivíduos com deficiência auditiva de 
qualquer idade matriculados em qualquer nível acadêmico, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, [2020]. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/
dou/-/portaria-n-3-de-19-de-fevereiro-de-2020-244302714. 
Acesso em: 24 dez. 2021.

CATALANI, B.; SASSI, T. S. S.; BUCUVIC, É. C.; LOURENÇONE, 
L. F. M.; ALVARENGA, K. F.; BRITO NETO, R. V. Prótese 
auditiva ancorada ao osso percutânea: benefícios 
auditivos. Audiology Communication Research, [S. l.], v. 
26, p. 1-6, maio 2021. doi: http://dx.doi.org/10.1590/2317-
6431-2020-2412. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
acr/a/7VKsSjDP4npn4vcPjpNmwzn/?lang=pt&format=pdf. 
Acesso em: 14 ago. 2021.

COCHLEAR CORPORATION. Processador de som Osia. [S. l.: 
s. n.], 2019. Disponível em: https://www.cochlear.com/br/pt/
home/products-and-accessories/cochlear-osia-system/osia-2. 
Acesso em: 11 jul. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7612.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7612.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3-de-19-de-fevereiro-de-2020-244302714
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3-de-19-de-fevereiro-de-2020-244302714
https://www.scielo.br/j/acr/a/7VKsSjDP4npn4vcPjpNmwzn/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/acr/a/7VKsSjDP4npn4vcPjpNmwzn/?lang=pt&format=pdf
https://www.cochlear.com/br/pt/home/products-and-accessories/cochlear-osia-system/osia-2
https://www.cochlear.com/br/pt/home/products-and-accessories/cochlear-osia-system/osia-2


67
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

COLQUITT, J.; JONES, J.; HARRIS, P.; LOVEMAN, E.; BIRD, A.; CLEGG, 
A. J.; BAGULEY, D. M.; PROOPS, D. W.; MITCHELL, T. E.; SHEERAN, P. 
Z.; WELCH, K. Bone-anchored hearing aids (BAHAs) for people who 
are bilaterally deaf: a systematic review and economic evaluation. 
Health Technol Assess, [S. l.], v. 15, n. 26, p. 1-200, 2011.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução CFFa 
Nº 591, de 5 de novembro de 2020. Dispõe sobre a atuação do 
fonoaudiólogo na seleção, indicação e adaptação de aparelho 
de amplificação sonora individual (AASI), prótese auditiva 
ancorada no osso e prótese de orelha média. Brasília, DF: 
Conselho Federal de Fonoaudiologia, [2020]. Disponível em: 
https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_
html/CFFa_N_591_20.htm. Acesso em: 12 jul. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Guia de orientação 
na avaliação audiológica. Brasília, DF: Conselho Federal 
de Fonoaudiologia, 2020. Disponível em: https://www.
fonoaudiologia.org.br/comunicacao/guia-de-orientacao-na-
avaliacao-audiologica/. Acesso em: 27 set. 2021.

DAHER, C. V.; BAHMAD, F. Cochlear implants in a low-income 
country: brazilian public health system (sus) - a longitudinal 
analysis since the beginning. Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology, [S. l.], v. 87, n. 3, p. 245-246, maio 2021. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2020.12.001. Disponível 
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S18088694 20302391?via%3Dihub. Acesso em: 27 set. 2021.

https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_591_20.htm
https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_591_20.htm
https://www.fonoaudiologia.org.br/comunicacao/guia-de-orientacao-na-avaliacao-audiologica/
https://www.fonoaudiologia.org.br/comunicacao/guia-de-orientacao-na-avaliacao-audiologica/
https://www.fonoaudiologia.org.br/comunicacao/guia-de-orientacao-na-avaliacao-audiologica/
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2020.12.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18088694 20302391?via%3Dihub
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2020.12.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18088694 20302391?via%3Dihub
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2020.12.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18088694 20302391?via%3Dihub


68
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

DEEP, N. L.; ROLAND JUNIOR, J. T. Auditory Brainstem 
Implantation: Candidacy Evaluation, Operative Technique, and 
Outcomes. Otolaryngol Clin North Am, [S. l.], v. 53, n. 1, p. 
103-113, Feb. 2020. DOI: 10.1016/j.otc.2019.09.005. 

ESTURARO, G. T.; MENDES, B. C. A.; DEPERON, T. M.; NOVAES, 
B. C. A. C. Use of hearing assistance technology with students 
with hearing loss: identification of barriers and facilitators. 
Distúrb Comum, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 678-689, 2020. Disponível 
em: https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/
view/50581/34117. Acesso em: 17 jun. 2021.

FERNANDES, N. F.; GOFFI-GOMEZ, M. V. S.; MAGALHÃES, A. T. 
M.; TSUJI, R. K.; BRITO, R. V.; BENTO, R. F. Satisfaction, and quality 
of life in users of auditory brainstem implant. CoDAS, [S. l.], v. 
29, n. 2, p. 1-6, 2017. doi: 10.1590/2317-1782/20172016059. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/codas/a/
Nh9ZwCFjD85nZnhDT3dw4dL/?lang=pt. Acesso em: 17 jun. 2021.

GAWECKI, W.; STIELER, O. M.; BALCEROWIAK, A.; KOMAR, D.; 
GIBASIEWICZ, R.; KARLIK, M.; SZYFTER-HARRIS, J.; WRÓBEL, M. 
Surgical, functional, and audiological evaluation of new Baha 
Attract system implantations. Eur Arch Otorhinolaryngol, [S. l.], 
v. 273, p. 3123-3130, 2016. doi: 10.1007/s00405-016-3917-5.

HAGR, A. BAHA: Bone-Anchored Hearing Aid. International 
Journal of Health Sciences, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 265-276, Jul. 2007.

https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/50581/34117
https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/50581/34117
https://www.scielo.br/j/codas/a/Nh9ZwCFjD85nZnhDT3dw4dL/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/codas/a/Nh9ZwCFjD85nZnhDT3dw4dL/?lang=pt


69
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

JACOB, R. T. S.; QUEIROZ-ZATTONI, M. Sistema de frequência 
modulada. In: BEVILACQUA, M. C.; MARTINEZ, M. A. N.; BALEN, 
S. A.; PUPO, A. C.; REIS, A. C. M. B.; FROTA, S. Tratado de 
audiologia. São Paulo: Santos, 2011. p. 727-43. 

KIEBLING, J.; KREIKEMEIER, S. User benefit of modern hearing 
aids: a comparative study. HNO, [Germany], v. 61, n. 8, p. 
662–669, 2013. Disponível em: https://link.springer.com/
article/10.1007/s00106-013-2697-0. Acesso em: 17 jun. 2021.

LINHARES, C.; YOSHIDA, N; BRAGA, S.R.S. Avanços Tecnológicos 
do Aparelho Auditivo Intra-Canal. Revista Brasileira de 
Atualização em ORL, São Paulo, v. 4, n. 6, p. 187-189, 1997.   

ALBERNAZ, P. L. M. History of cochlear implants. 
Braz J Otorhinolaryngol, [S. l.], v. 81, n. 2, p. 124-125, 
2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bjorl/a/
qd6vdWDDM4H4z3HcbWd9jwm/?lang=pt&format=pdf. 
Acesso em: 17 jun. 2021.

MANRIQUE, M. et al. Diretrizes sobre implantes cocleares. Acta 
Otorrinolaringol Esp, [S. l.], v. 70, n. 1, p. 47-54, 2019. 

MAZZAROTTO, I. H. E. K.; GONÇALVES, C. G. O.; BELLIA, C. G. 
L.; MORETTI, C. A. M.; IANTAS, M. R. Care integrality in adult 
hearing health service in the Unified Health System: access to 
rehabilitation. Audiology Communication Research, [S. l.], v. 
24, p. 1-8, 2019. doi: 10.1590/2317-6431-2018-2009. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00106-013-2697-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s00106-013-2697-0
https://www.scielo.br/j/bjorl/a/qd6vdWDDM4H4z3HcbWd9jwm/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/bjorl/a/qd6vdWDDM4H4z3HcbWd9jwm/?lang=pt&format=pdf


70
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

MCKINNEY, S. Cochlear implantation in children under 12 
months of age. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, [S. 
l.], v. 25, n. 5, p. 400-404, 2017. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1097/MOO.0000000000000400. PMid:28719394.  
Acesso em: 17 jun. 2021.

MED-EL. Implante coclear SYNCHRONY 2. [S. l.]: MED-EL, 2021. 
Disponível em: https://www.medel.com/pt-br/hearing-solutions/
cochlear-implants/synchrony2. Acesso em: 12 jul. 2021.

MELO, T. M.; YAMAGUTI, E. H.; MORET, A. L. M.; COSTA, O. A.; 
LOPES, N. B. F. Development of auditory and language skills in 
children using cochlear implants with two signal processing 
strategies. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, [S. l.], v. 
86, n. 6, p. 720-726, nov. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
bjorl.2019.05.006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
bjorl/a/hGVYsqQDmDjLTSyZwT7xkSC/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 11 jul. 2021.

MONDELLI, M. F. C. G.; HOSHII, L. A.; GARCIA, T. M.; JACOB, R. 
T. S. Unilateral hearing loss: cros fitting. Brazilian Journal of 
Otorhinolaryngology, [S. l.], v. 79, n. 4, p. 523, maio 2013. doi: 
10.5935/1808-8694.20130093lang=pt. Disponível em: https://
www.scielo.br/j/bjorl/a/P4XWd8wJ9rPWB8hBJkhfqNv/?. 
Acesso em: 27 set. 2021.

MORET, A. L. M.; COSTA, O. A. Conceituação e indicação do 
implante coclear. In: BOÉCHAT, E. M.; MENEZES, P. L.; COUTO, C. 
M.; FRIZZO, A. C. F.; SCHARLACH, R. C.; ANSTASIO, A. R. T. (org.). 
Tratado de audiologia. São Paulo: Editora Santos, 2015. 

http://dx.doi.org/10.1097/MOO.0000000000000400. PMid:28719394
http://dx.doi.org/10.1097/MOO.0000000000000400. PMid:28719394
https://www.medel.com/pt-br/hearing-solutions/cochlear-implants/synchrony2
https://www.medel.com/pt-br/hearing-solutions/cochlear-implants/synchrony2
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.05.006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bjorl/a/hGVYsqQDmDjLTSyZwT7xkSC/?format=pdf&lang=pt
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.05.006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bjorl/a/hGVYsqQDmDjLTSyZwT7xkSC/?format=pdf&lang=pt
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.05.006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bjorl/a/hGVYsqQDmDjLTSyZwT7xkSC/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/bjorl/a/P4XWd8wJ9rPWB8hBJkhfqNv/?
https://www.scielo.br/j/bjorl/a/P4XWd8wJ9rPWB8hBJkhfqNv/?


71
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

NAKAMURA, Milena Yoko; ALMEIDA, Katia de. Development of 
education material for providing orientation to the elderly who 
are candidates for hearing-aid use. Audiology Communication 
Research, [S. l.], v. 23, n. 1938, p. 1-8, 2018. doi: 10.1590/2317-
6431-2017-1938. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acr/a/
Jz4GSpXnGmYFDxXfxGQrzWk/?format=pdf&lang=pt. Acesso 
em: 12 jul. 2021.

RIBAS, A.; MORETTI, C. M.; CARSODO, S.; ALMEIDA, G.; 
RIESEMBERG, R.; ATAIDE, A.; PEREIRA, R.; VASSOLER, T. Cochlear 
implant and quality of life: a study with parents and families 
of deaf children. Distúrbios da Comunicação, São Paulo, v. 29, 
n. 3, p. 588-595, set. 2017. doi: 10.23925/2176-2724.2017v29i
3p588-595. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/
dic/article/view/30254. Acesso em: 01 jul. 2021.

RUSCHEL, N. L.; BONATTO, A. S.; TEIXEIRA, A. R. Replacement of 
hearing aids in a hearing health program. Audiology Communication 
Research, Porto Alegre, v. 24, n. 2025, p. 1-7, 2019. doi: 
10.1590/2317-6431-2018-2025. Disponível em: https://www.scielo.
br/j/acr/a/zbRmwTLFkRjN4f7MShHTmvN/?lang=pt&format=pdf. 
Acesso em: 17 jun. 2021.

RUSSO, I. C. P.; PEREIRA, L. D.; CARVALHO, R. M. M.; ANASTASIO, 
A. R. T. Encaminhamentos sobre a classificação do grau de perda 
auditiva em nossa realidade. Rev Soc Bras Fonoaudiol, [S. l.], v. 14, 
n. 2, p. 287-288, 2009. doi: 10.1590/S1516-80342009000200023. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsbf/a/7GjxhJDqdj7Pfncd4
mJsd5x/?lang=pt. Acesso em: 10 jun. 2021.

https://www.scielo.br/j/acr/a/Jz4GSpXnGmYFDxXfxGQrzWk/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/acr/a/Jz4GSpXnGmYFDxXfxGQrzWk/?format=pdf&lang=pt
https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/30254
https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/30254
https://www.scielo.br/j/acr/a/zbRmwTLFkRjN4f7MShHTmvN/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/acr/a/zbRmwTLFkRjN4f7MShHTmvN/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/rsbf/a/7GjxhJDqdj7Pfncd4mJsd5x/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsbf/a/7GjxhJDqdj7Pfncd4mJsd5x/?lang=pt


72
Adriana Benevides Duarte Leite Melo
Clara Morena de Medeiros Cavalcanti
Maria Carolaine Ferreira Aguiar
Joseli Soares Brazorotto

Dispositivos eletrônicos auxiliares à audição e suas características tecnológicas

SOUZA, P. Perda auditiva severa - recomendações para 
adaptação de amplificação. [S. l.]: Audiology Online, 2009. 

THIBODEAU, L. M.; SCHAPER, L. Benefícios da tecnologia digital 
sem fio para pessoas com aparelhos auditivos. Semin Hear, [S. 
l.], v. 35, n. 3, p. 168-176, 2014.

TURUNEN-TAHERI, S.; CARLSSON, P. I.; JOHNSON, A. C.; 
HELLSTRÖM, S. Deficiência auditiva severa a profunda: dados 
demográficos, diferenças de gênero e benefícios da reabilitação 
audiológica. Disabil Rehabil, [S. l.], v. 41, n. 23, p. 2766-2774, 2019.

WOLFE, J. et al. Evaluation of Speech Recognition of Cochlear 
Implant Recipients Using a Personal Digital Adaptive Radio 
Frequency System. J Am Acad Audiol, [S. l.], v. 24, n. 8, p. 
714–724, 2013. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/24131607/. Acesso em: 10 jun. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Deafness and hearing 
loss. Genebra: WHO, 2019. Disponível em: https://www.who.
int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. 
Acesso em: 11 jun. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Basic ear and hearing 
care resource. Genebra: WHO, 2020. Disponível em: https://
www.who.int/publications/i/item/basic-ear-and-hearing-care-
resource.  Acesso em: 27 set. 2021.

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/OR838-1
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/OR838-1
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/JR838-20
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/JR838-20
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/JR838-11
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/JR838-11
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/linkout/10.1055/s-0040-1714744/id/JR838-11
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24131607/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24131607/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/publications/i/item/basic-ear-and-hearing-care-resource
https://www.who.int/publications/i/item/basic-ear-and-hearing-care-resource
https://www.who.int/publications/i/item/basic-ear-and-hearing-care-resource


Capítulo 4
Recursos terapêuticos utilizando 

tecnologias aplicados 
à Reabilitação Auditiva

Danielle Cavalcante Ferreira
Natália de Lima Barbosa da Silva

Ísatis Rachel Silva Cavalcante
Joseli Soares Brazorotto

Destaques 

• Os recursos tecnológicos tais como softwares, ferramentas web, e outros 
têm sido utilizados há décadas no treinamento auditivo de pessoas com 
alterações auditivas. 

• Em português brasileiro, destacamos sete recursos amplamente divul-
gados, de acesso gratuito ou pago. 

• Sobre as evidências científicas referentes a esses recursos, há estudos 
de aplicação de alguns deles, no entanto, constata-se a necessidade de 
ampliação de pesquisas sobre tais ferramentas no processo de habilitação 
e reabilitação auditiva, um campo vasto para o desenvolvimento científico 
e tecnológico na área de Audiologia.
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O treinamento auditivo é indicado para a otimização das habili-
dades auditivas em pacientes com Deficiência Auditiva (DA) ou 
Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC). No caso 
da deficiência auditiva, a adaptação de Aparelho de Amplificação 
Sonora Individual (AASI) ou de Implante Coclear (IC), entre outros 
dispositivos eletrônicos auxiliares à audição, possibilita aos indiví-
duos o acesso às informações sonoras do ambiente, porém, não é 
suficiente para o desenvolvimento das habilidades essenciais para o 
processamento da informação auditiva (MIGUEL; NOVAES, 2013). 

Os  recursos facilitadores para a reabilitação auditiva têm sido 
descritos na literatura desde 1990, e, em relação ao treinamento 
auditivo, há, atualmente, um grande desenvolvimento e a divulga-
ção de ferramentas que apoiam o fonoaudiólogo tanto em terapias 
presenciais como no teleatendimento, além de recursos que podem 
ser utilizados assincronamente como suporte aos momentos presen-
ciais/remotos síncronos, bem como ser usados de forma indepen-
dente pelos indivíduos com deficiência auditiva ou seus parceiros 
de comunicação (COHEN et al., 2005; PORKORNI et al., 2004). Assim, 
a evolução da tecnologia vem trazendo enormes benefícios para o 
treinamento auditivo e o desenvolvimento dos recursos tecnológicos 
é evidente: de fitas cassetes a softwares que podem ser utilizados em 
smartphones e tablets. Tais recursos permitem mais portabilidade e 
interação, independentemente da idade da pessoa com deficiência 
auditiva, com mais possibilidade de personalizar o treinamento às 
necessidades do usuário (THIBODEAU, 2007).

Nesse contexto, o objetivo deste capítulo é apresentar os 
recursos para treinamento auditivo direcionados às pessoas com 
deficiência auditiva em diferentes faixas etárias, disponíveis em 
português. Ademais, busca-se identificar as evidências sobre a 
efetividade desses recursos que apoiam o processo de reabilita-
ção auditiva.
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Características importantes e vantagens 
do uso de recursos terapêuticos tecnológicos 
para o treinamento auditivo 

Uma questão primordial a ser considerada no desenvolvi-
mento de recursos para a reabilitação auditiva é que as habilida-
des auditivas estejam presentes na elaboração dos programas, 
garantindo níveis de complexidade diferentes e que possam ser 
utilizados em pessoas com diferentes graus de comprometimento 
dessas habilidades (BOOTHROYD, 2006). Outra questão importan-
te é o controle acústico e a variação do estímulo, que também 
são essenciais para a evolução na intervenção, visto que o conhe-
cimento dessas características auxilia nos estímulos adequados 
para determinados grupos de indivíduos (MIRANDA et al., 2006). 

Além disso, na estruturação dos recursos tecnológicos, é 
importante levar em consideração aspectos motivacionais para 
determinada faixa etária, bem como os comportamentos do 
desenvolvimento esperados para a idade que envolvam a lingua-
gem nos mais diferentes níveis.  Dessa forma, algumas das carac-
terísticas desejáveis dos recursos para o treinamento auditivo são 
a interação e o apoio visual, sendo que o apoio visual auxilia a 
compreensão das instruções e gera uma organização sequencial 
das tarefas, funcionando também como reforço positivo diante 
das tarefas apresentadas, a fim de manter a motivação e aumen-
tar o comportamento desejado (BUENO; GARCIA; LEITE, 2019).

 Outra característica importante é garantir a acessibili-
dade aos recursos facilitadores, permitindo ao usuário acesso 
fácil aos recursos e boa compreensão da comunicação utiliza-
da, como o acesso, o manuseio e a comunicação utilizada. Além 
disso, o grau de dificuldade pode ser hierarquizado nos programas 
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computadorizados, o que facilita os critérios de aprendizagem 
para passar pelas fases (SILVA; KIELING; BATTEZINI, 2015).

Os recursos tecnológicos possibilitam manter uma padro-
nização de estímulos sendo aplicáveis à diferentes pessoas, o que 
traz uma vantagem tanto para a mensuração da intervenção como 
para o desenvolvimento de pesquisas (TOMA et al., 2017). Uma 
vantagem importante a ser considerada no emprego dos recursos 
tecnológicos para o treinamento auditivo é a possibilidade de o 
indivíduo e de seus familiares ampliarem seu uso para ambientes 
fora da clínica, aumentando o número de horas de treinamento 
das habilidades auditivas e de comunicação e também potencia-
lizando o engajamento dessas pessoas em seu processo terapêu-
tico (SILVA; KIELING; BATTEZINI, 2015).

Na literatura internacional, destacam-se os recursos 
Computer-Assisted Speech Training (CAST), desenvolvido pelo 
House Ear Institute para treinamento auditivo em usuários de 
implante colclear; e o Listening and Auditory Communication 
Enhancement (LACE), desenvolvido pela Neurotone para usuá-
rios de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual. Já no Brasil, 
apresentam-se como recursos otimizadores do processo de reabi-
litação auditiva o Software Auxiliar de Reabilitação de Distúrbios 
Auditivos (SARDA) (COMERLATTO et al., 2010), o Duo Training 
– Treinamento binaural/dicótico (SANCHEZ, 2014), o Memomix 
(MEIRA, 2019), o Escuta Ativa (ALVAREZ, 2012), além de siste-
mas web, tais como o Sistema de Treinamento das Habilidades 
Auditivas (SisTHA) (VITTI, 2015), o Treinamento Auditivo Musical 
(FREIRE, 2009), o Desenvolvimento de Módulo Adaptativo do  
SisTHA (BRAUM, 2021) e o Afinando o Cérebro (GIELLOW, 2014). 
No Brasil, existem diferentes softwares como o Software Auxiliar 
de Reabilitação de Distúrbios Auditivos (SARDA) (COMERLATTO 
et al., 2010), o Duo Training treinamento binaural/dicótico 
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(SANCHEZ, 2014), o Memomix (GIELOW, 2011), o Escuta Ativa 
(ALVAREZ, 2012), além de sistemas web, tais como o Sistema de 
Treinamento das Habilidades Auditivas (SisTHA) (VITTI, 2015), o 
Treinamento auditivo musical (FREIRE, 2009), Desenvolvimento 
de módulo adaptativo do SisTHA (BRAUM, 2021) e o Afinando 
o Cérebro (GIELLOW, 2014) que se apresentam como recursos 
otimizadores do processo de reabilitação auditiva.

No Quadro 1, a seguir, apresentamos a síntese das infor-
mações sobre esses recursos.
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Quadro 1 - Tecnologias utilizadas para reabilitação auditiva disponíveis em português brasileiro.

Nome do recurso/
autores ano

Interface (web/
software) Habilidades Auditivas Alvo Faixa Etária Características (estímulo, 

tempo de treinamento etc.) Estudos de validação

Treinamento Auditivo 
Musical (FREIRE, 2009) Web

Figura-fundo, escuta dire-
cionada, duração dos sons, 
frequência dos sons, ritmo, 
fechamento auditivo, memória 
audiovisual.

Crianças e adultos Oito exercícios com mais de 1.300 varia-
ções em diferentes níveis de dificuldade.

Freire (2009), em seu estudo de validação, apre-
sentou resultados significativamente melhores 
após o treinamento para a população com TPAC.

S o f t  D u o  Tr a i n i n g 
Treinamento Binaural/
Dicótico 
(SANCHEZ, 2014)

Software

Habilidades auditivas musicais 
de atenção, memória auditiva, 
discriminação, identificação de 
sons e melodias, ordenação e 
resolução temporal.

Criança/adulto Não é especificado tempo de uso Madruga (2014) verificou mudanças estatistica-
mente significantes na avaliação do PAC após 
treinamento auditivo.

Soft Memomix (GIELOW, 
2011) Software

Habilidades auditivas como figu-
ra-fundo, fechamento, análise e 
síntese binaural e percepção de 
padrões acústicos.

Criança/adulto Permite a gravação de vários estímulos 
para ser utilizados de forma monótica 
e dicótica, bem como a importação de 
arquivos no formato WAV e MP3, que 
podem ser utilizados em treino domiciliar.

Não foram apresentados estudos de validação.

Soft Escuta Ativa
(ALVAREZ, 2012)

Software
Habilidades auditivas. Crianças, adolescen-

tes, adultos e idosos.
Apresenta vários níveis de dificuldade e 
permite o controle de inserção de ruído 
de fundo competitivo em cada atividade.

Melo (2016) verificou resultados significativamente 
melhores após o treinamento para a população 
com TPAC.

Af inando o cérebro 
(GIELOW, 2014) Web

Habilidades de foco, atenção, 
memória, processamento audi-
tivo, linguagem oral e escrita.

Crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos.

Contém mais de 140 atividades, pode 
ser utilizado por terapeutas, pais e 
professores. 

Ribeiro et al. (2014) apontam resultados signifi-
cativos após treinamento auditivo em escolares.

Sistema de Treinamento 
das Habilidades Auditivas 
- SisTHA (VITTI, 2015).

Web

Habilidades auditivas de aten-
ção, discriminação, reconheci-
mento, compreensão e memória 
auditiva.

Adultos e idosos 
usuários de aparelho 
auditivo.

Oferece treinamento de um mês com um 
total de 580 exercícios. 

Vitti (2016) constatou melhoras significativas das 
habilidades auditivas .

Desenvolv imento de 
M ó d u l o  A d a p t a t i v o 
do SisTHA (BRAUM, 2021)

Web

Habilidades auditivas. Adultos e idosos 
usuários de aparelho 
auditivo.

Módulo adaptativo da versão original 
com definição de acordo com proto-
colo, detecção de perfil, definição do 
treinamento, o treinamento propria-
mente dito e medição de desempenho. 

Ainda não foram apresentados estudos de 
validação.

Fonte: elaborado pelos autores
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Treinamento Auditivo Musical (FREIRE, 2009)

O Treinamento Auditivo Musical é uma plataforma on-line 
e foi baseado na tese da Dra. Katya Freire. É composto por sons 
instrumentais, música e imagens, divididos em oito exercícios com 
mais de 1.300 variações que desafiam o cérebro a cada nível de 
dificuldade. Proporciona estimulação a partir da interação de 
várias áreas do cérebro, a saber: auditivas, motoras e visuais, que 
irão promover uma melhora das habilidades auditivas de figu-
ra-fundo, escuta direcionada, duração dos sons, frequência dos 
sons, ritmo, fechamento auditivo e memória audiovisual. 

Além disso, essa plataforma possui um registro de dados, 
que é um recurso capaz de registrar todo o desempenho dos 
exercícios realizados, facilitando o acompanhamento da evolução 
do desempenho das atividades por parte do profissional ou do 
próprio paciente. Freire (2009) validou a plataforma indicando que 
o grupo que realizou o treinamento auditivo musical apresentou 
resultados significativamente melhores nos testes comportamen-
tais de memória para sons não verbais em quatro sequências e no 
limiar de reconhecimento de sentenças no ruído quando compa-
rados àqueles que não realizaram o treinamento.

Soft DuoTraining – Treinamento Binaural/
Dicótico (SANCHEZ, 2014)

O DuoTraining é um software nacional que tem por objetivo 
proporcionar eficiência no desempenho do sujeito nas funções 
de decodificação auditiva, integração auditiva e prosódia. Envolve 
treinamento das habilidades auditivas musicais de atenção, 
memória auditiva, discriminação, identificação de sons e melodias, 
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ordenação e resolução temporal. Em um estudo de Madruga 
(2014), que comparou o desempenho de crianças e adolescen-
tes pré e pós-treinamento auditivo, foram observadas mudan-
ças estatisticamente significativas nos resultados dos testes Teste 
Dicótico de Dígitos (TDD), SSI, Teste Padrão de Duração (TPD) e 
Gin In Noise (GIN). 

Soft Escuta Ativa (ALVARES, 2012)

É um software nacional que oferece um conjunto de tarefas 
acústicas designado para ativar o sistema auditivo e sistemas rela-
cionados. A finalidade é aprimorar a percepção auditiva e propi-
ciar um treinamento organizado. Pode ser utilizado por crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. 

A avaliação apresenta um questionário de autoavaliação de 
história auditiva, teste de fala no ruído, identificação de apitos e 
tarefa de escuta dicótica. A partir dos resultados dessa avaliação, 
é possível criar um perfil individual, a partir do qual serão ofereci-
das tarefas específicas de (re)habilitação. O programa de treina-
mento apresenta vários níveis de dificuldade e permite o controle 
de inserção de ruído de fundo competitivo em cada atividade. 
Além disso, trabalha com a recompensa, que possibilita mais moti-
vação ao usuário, disponibilizando dois jogos como premiação 
pelos avanços nas atividades. No estudo de Melo et al. (2016), 
um grupo com Transtorno do Processamento Auditivo Central 
(TPAC) apresentou um melhor desempenho após o treinamento 
auditivo computadorizado com resultado significativo no Random 
Gap Detection Test (RGDT) e Teste Dicótico Não Verbal (TDNV). 
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Sistema de Treinamento das Habilidades 
Auditivas (SisTHA) (VITTI, 2015)

O Sistema de Treinamento das Habilidades Auditivas 
(SisTHA) é um software de treinamento auditivo que foi criado em 
2015 para adultos e idosos usuários de aparelho de amplificação 
sonora individual -AASI. Foi desenvolvido para possibilitar que 
os usuários o acessem em qualquer lugar e a partir de qualquer 
computador ou celular para que seja possível otimizar e facilitar o 
treinamento auditivo. O SisTHA propõe exercícios relacionados às 
habilidades auditivas de atenção, discriminação, reconhecimento, 
compreensão e memória auditiva. O recurso oferece treinamento 
que tem duração de um mês e um total de 580 exercícios. 

O treinamento é padronizado, fazendo com que o usuário 
realize obrigatoriamente todas as etapas do treinamento auditivo, 
independentemente do objetivo, relacionado às habilidades que 
precisa desenvolver.  Essa hierarquia fixa de etapas, comum a todos 
os usuários, pode gerar falta de identificação do usuário com os 
exercícios propostos, sem que haja motivação para o treinamento.  

Além disso, a versão original do SisTHA não considera as 
restrições socioemocionais e as queixas auditivas na elaboração 
dos exercícios, nem possibilita a escolha de qual etapa será 
utilizada diante dos objetivos a ser alcançados pelo usuário (VITTI, 
2016). Apesar disso, constatou-se que o treinamento auditivo 
do portal SisTHA auxiliou os adultos/idosos usuários de AASI na 
melhora efetiva das habilidades auditivas, na diminuição signifi-
cativa da restrição de participação quanto aos aspectos sociais e 
emocionais ocasionados pela perda auditiva e na adesão ao uso 
do AASI (VITTI, 2016).
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Desenvolvimento de Módulo Adaptativo 
do SisTHA (BRAUM, 2021)

Trata-se de um novo módulo de treinamento que pode ser 
implementado no SisTHA com o objetivo de possibilitar um treina-
mento auditivo personalizado que considere as queixas auditivas 
do usuário, bem como a questão socioeconômica e seu desempe-
nho. Diferentemente da versão original, o módulo permite trei-
namento de habilidades conforme necessidades do usuário, não 
necessitando seguir uma hierarquia rígida de treinamento das 
habilidades. A adaptação apresenta também a possibilidade de 
treinamento de múltiplas habilidades em uma única sessão por 
dia e maior navegabilidade no SisTHA. 

O modo adaptativo definiu, de acordo com o protocolo, 
a determinação do perfil, a definição do treinamento, o treina-
mento propriamente dito e o monitoramento do desempenho.  
Segundo Braum (2021), estudos futuros buscando comparar um 
grupo que realizou o treinamento com o SisTHA adaptativo com o 
padrão poderão avaliar se o treinamento adaptativo possui mais 
efetividade sobre o padronizado.

Afinando o cérebro (FARIA; GIELOW, 2014)

Trata-se de um aplicativo que estimula as habilidades 
comunicativas, de memória e de atenção utilizando jogos intera-
tivos e educativos que estimulam, de maneira lúdica, diferentes 
aspectos da comunicação e do processamento auditivo, também 
estimulam habilidades de foco, atenção, memória, processamento 
auditivo, linguagem oral e escrita. Pode ser usado por terapeutas, 
pais de crianças em idade escolar e professores. 
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O estudo de Ribeiro et al. (2014) demonstrou que um grupo 
de escolares com baixo rendimento acadêmico, após treinamento 
utilizando a plataforma, apresentou resultados de normalização na 
avaliação do Processamento Auditivo Central (PAC), principalmen-
te nos testes de localização, Teste Dicótico de Dígitos (TDD), Teste 
Dicótico Não Verbal (TDNV), Teste de Identificação de sentenças 
com Mensagens Competitivas (PSI), Fala com Ruído (FR), Random 
Gap Detection Test (RGDT)  e Teste Padrão de Frequência (TPF).

Considerações finais e perspectivas

Diante dos achados apresentados, foi possível identificar 
ferramentas de treinamento auditivo direcionadas às pessoas que 
apresentam TPAC e deficiência auditiva em diferentes faixas 
etárias e apresentar alguns estudos direcionados à análise do 
emprego desses dispositivos. Durante a busca bibliográfica, foi 
possível realizar um levantamento de diversos recursos para 
treinamento auditivo, tanto nacionais quanto internacionais. No 
entanto, apenas os nacionais foram selecionados para a constru-
ção deste capítulo. Tais recursos abrangem áreas, finalidades e 
formas de aplicação diferentes, porém, todos eles estão direcio-
nados ao treinamento das habilidades auditivas com o objetivo 
de reabilitar a audição de seus usuários. 

Cada recurso analisado apresenta vantagens e desvantagens, 
dependendo de algumas características relacionadas à disponibili-
dade, plataforma, aplicabilidade e versatilidade. É importante que 
o fonoaudiólogo tenha todo o processo reabilitativo planejado de 
forma a utilizar o recurso mais adequado a cada condição e para 
cada pessoa. O maior investimento em estudos com a aplicação 
desses e de outros recursos terapêuticos utilizando a tecnologia no 
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processo de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência 
auditiva é necessário e desejável para a ampliação de sua utiliza-
ção como potencializadores do desenvolvimento das pessoas com 
deficiência auditiva e de seus pares de comunicação. 
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Introdução

A “Internet of Things” (IoT), ou Internet das Coisas (IdC), descreve a 
rede de “objetos físicos” que conecta dispositivos exclusivamente 
identificáveis à Internet, o que permite coletar, enviar, armaze-
nar e receber dados, possibilitando, assim, a interação entre os 
mundos cibernético e físico (ZHANG; MUSTIERE; MICHEY, 2016). 
Quando aplicado à saúde, a IdC surge como um elo entre as dife-
rentes fontes de dados e os dispositivos médicos, possibilitando 
diagnósticos mais ágeis e precisos e tratamentos mais dinâmicos 
e individualizados (MOUREIRA; SALERNO; TSUNODA, 2020). 

Na área da saúde, já é possível observar também a duali-
dade entre atendimento de saúde tradicional e por meio da 
Inteligência Artificial (IA) em diversos setores clínico-hospitalares 
do mundo. Empresas como Google, Apple e Amazon apresen-
tam mecanismos de IA, os quais estão disponíveis 24 horas como 
ouvinte ativo, capaz de responder aos questionamentos de forma 
rápida e eficaz, como a Siri, Cortona e Alexia (WEINSTEIN, 2018).

Várias aplicabilidades para a saúde sobre a temática são abor-
dadas na área da Audiologia, com o diagnóstico audiológico a partir 
dos audiômetros digitais interligados a redes de internet, wifi ou 
cabos USB (Universal Serial Bus), tornando possível a exportação de 
dados, além dos sistemas de gerenciamento de pacientes e consultas 
que podem ser acessados tanto local quanto remotamente, como 
observado na calibração metrológica instantânea (SHOJAEEMEND; 
AYATOLLAHI, 2018). Ademais, na área de reabilitação auditiva, o uso 
de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) permite ao 
consumidor interagir com controle baseado na Internet, podendo 
criar um ambiente mais seguro e saudável (JOHANSEN et al., 2018). 
Dessa forma, o presente capítulo tem como objetivo descrever os 

https://www.researchgate.net/profile/Frederic-Mustiere
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avanços da IdC e da IA na área de audiologia como também caracte-
rizá-los quanto aos seus benefícios.

Internet das Coisas

A IdC é um sistema de dispositivos digitais sem fio, inter-re-
lacionados e conectados, que podem coletar, enviar e armazenar 
dados em uma rede sem a necessidade de interação de pessoa 
para pessoa ou para um computador (JAIMON et al., 2020). Ao 
referir-se à saúde, a IdC pode ser considerada como qualquer 
dispositivo que pode coletar dados relacionados à saúde de indi-
víduos, incluindo dispositivos de computação, celulares, bandas 
inteligentes e vestíveis, medicamentos digitais, dispositivos cirúr-
gicos implantáveis   ou portáteis, que podem medir dados de saúde 
e se conectar à internet (DANG; PIRAN; HAN, 2019).

A IdC favorece muitos benefícios para simplificar e melho-
rar a prestação de cuidados de saúde para prever proativamente 
problemas de saúde e diagnosticar, tratar e monitorar pacientes 
dentro e fora do hospital. Em todo o mundo, líderes governamen-
tais e tomadores de decisão estão implementando políticas para 
fornecer serviços de saúde usando essa tecnologia (JAIMON et al., 
2020). Na área da Audiologia, percebe-se o uso dessa tecnologia 
de forma mais intensa na seleção e adaptação de Aparelhos de 
Amplificação Sonora Individual (AASI) e no diagnóstico audioló-
gico por meio do audiômetro.
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Inteligência Artificial e Assistentes virtuais

Historicamente, em 1956, o termo Inteligência Artificial (IA) 
foi usado pela primeira vez em uma conferência no Dartmouth 
College, nos Estados Unidos, e o seu desenvolvimento foi em parte 
moldado pelo campo da neurociência a partir da compreensão do 
cérebro humano. Com base nisso, os cientistas tentaram construir 
novas máquinas inteligentes capazes de realizar atividades comple-
xas com grande semelhança aos humanos. Desde então, vem sendo 
observado um crescimento no desenvolvimento de algoritmos de 
IA na engenharia biomédica. Porém, a prática clínica está com seu 
potencial muito abaixo do esperado, porque, para qualquer algo-
ritmo a ser incorporado aos fluxos de trabalho existentes, ele tem 
de resistir ao teste de validação científica, utilidade clínica e pessoal 
e contexto de aplicação (DZOBO; SAMPESON; NICHOLAS, 2019).

A complexidade e a precisão da tecnologia de reconheci-
mento de voz e do software de assistente de voz aumentaram 
exponencialmente nos últimos anos. Produtos de assistente de 
voz disponíveis atualmente na Apple, na Amazon, no Google e na 
Microsoft permitem que os usuários façam perguntas e emitam 
comandos para computadores em linguagem natural. Há muitos 
usos futuros possíveis para essa tecnologia, desde automação 
residencial até tradução, companheirismo e suporte para os 
idosos (HOY, 2018).

É impressionante o crescente interesse na aprendizagem 
da IA em várias áreas e indústrias e sua perspectiva para moldar 
os cuidados na saúde. Os profissionais da área estão na expecta-
tiva no desempenho de um papel ativo da IA coordenado com os 
cientistas, a fim de garantir dados de alta qualidade que sejam de 
confiança para os profissionais da saúde e para os pacientes no 
cotidiano dos atendimentos clínicos (YOU et al., 2020). 
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A IA é elogiada há muito tempo por seu potencial para revo-
lucionar a prestação de cuidados de saúde (BUR et al., 2019). No 
entanto, até o momento, a realidade é que fez poucas contribui-
ções à prática médica ou ao atendimento ao paciente. Justificam 
tal fato pela origem em grande parte de conceitos errôneos do 
que seria a IA e um medo de que a falta de supervisão humana e 
o potencial para erros da máquina possam comprometer o aten-
dimento. Porém, com seu potencial para melhorar custo, quali-
dade e acesso, há grandes chances de que a IA desempenhe um 
importante papel na formação do futuro da assistência médica. 
Algumas aplicações da IA na área de otologia relatadas por You 
et al. (2020) foram: tecnologia de aparelhos auditivos, sistemas 
especialistas em distúrbios vestibulares, diagnóstico de algoritmos 
baseado em imagens e avaliações clínicas para perda de audição.

Crowson et al. (2020) relacionam a IA com o Implante 
Coclear (IC) e afirmam que há um esforço considerável para 
aumentar o processamento de sinal e automatizar o mapeamento 
pós-operatório usando essa tecnologia, assim como outras apli-
cações promissoras para impulsionar o desempenho do pacien-
te com IC, como o aumento da mecânica da cirurgia de IC por 
meio da robótica e a abordagem da medicina personalizada. Os 
autores afirmam ainda que o futuro oferecerá oportunidades 
que incluem abordar escalabilidade e pesquisa e aceitação das 
comunidades clínicas do aprendizado da tecnologia de IA como 
técnicas eficazes.

É interessante ressaltar o estudo de Parton e Sign (2005) 
que mencionam o uso da IA para diminuir as barreiras de comu-
nicação e aprendizagem para as pessoas surdas a partir do desen-
volvimento de hardware e software utilizando várias disciplinas 
de IA como robótica, realidade virtual, visão computacional, redes 
neurais, linguagem de modelagem de realidade virtual, animação 
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tridimensional, processamento natural de linguagem e “compu-
tador inteligente instrução assistida” (ICAI).

Estratégias leves e acessíveis ao contexto escolar podem 
gerar bons resultados para a educação quando, por exemplo, utili-
zada a assistente pessoal Alexa. Nesse estudo, os autores progra-
maram a assistente inteligente para responder questionamentos 
dos estudantes sobre os cuidados quanto à saúde auditiva (FARIAS 
et al., 2021).

Assistentes Inteligentes e Língua de Sinais

A tecnologia está mudando rapidamente e melhorando a 
maneira como o mundo funciona. Barreiras para pessoas surdas 
estão diminuindo com o surgimento de pesquisas nos últimos 
anos a partir do uso de IA e prometem impactar a comunicação 
e a aprendizagem dos indivíduos surdos (PARTON; SIGN, 2005). 

Como exemplo, Golda e Annpooran (2019) projetaram e 
construíram um dispositivo vestível inteligente para sinalização, 
com sistema de interpretação para as mãos. Foi desenvolvido 
também um aplicativo móvel para identificar o gesto produzido, 
com o uso de duas mãos, por meio de luvas sensoriais. Por sua 
vez, Lee, Chong e Chung (2020) apresentaram um design como 
implementação de uma solução vestível para a Língua Americana 
de Sinais baseado em interpretação de palavras com análise dos 
movimentos dos dedos e das mãos utilizando sensores. Eles apon-
tam que os resultados preliminares foram promissores e que o 
estudo pode ajudar, inclusive, pessoas acometidas de doenças ou 
acidentes que tiveram a comunicação verbal afetada.
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Aplicabilidade na Audiologia

Diagnóstico Auditivo

A avaliação audiológica tem como objetivo principal deter-
minar a integridade do sistema auditivo, além de identificar tipo, 
grau e configuração da perda auditiva em cada orelha (LOPES; 
MUNHOZ; BOZZA, 2015).  A audiometria tonal limiar é um exame 
fundamental para o processo do diagnóstico audiológico e deter-
mina os limiares auditivos comparando os valores obtidos com os 
padrões de normalidade (LOPES; MUNHOZ; BOZZA, 2015). 

O exame de audiometria tonal é realizado utilizando-se um 
estímulo tom puro ou modulado, que é apresentado ao paciente com 
diferentes intensidades, sendo orientado a sinalizar ao profissional 
fonoaudiólogo todas as vezes que ouvir o estímulo. O objetivo desse 
exame é estabelecer o limiar de audição do paciente, geralmente nas 
frequências de 250Hz a 8.000Hz (LOPES; MUNHOZ; BOZZA, 2015). 

Ao longo dos anos, observam-se estudos com instrumen-
tos baseados em IdC para realização da triagem audiométrica, 
que podem ser utilizados em computadores portáteis em mode-
los de telessaúde (FERRARI; LOPEZ; LOPES, 2013). O trabalho de 
pesquisa realizado em audiometria baseada em IdC é muito útil 
em diversas conferências e em reuniões com alto índice de suces-
so, e os aspectos técnicos em sua implementação demonstram a 
necessidade de diferentes componentes como: segurança, arma-
zenamento baseado em nuvem, questões relacionadas à rede e 
protocolo adequado para implementação, porém, é necessário 
mais estudo para que os dados do usuário sejam armazenados 
com segurança e respeito às questões éticas (HASKAR et al., 2021).

Ooster, Krueger e Wagener (2019) avaliaram o Limiar de 
Recepção de Fala (SRT) por meio de voz sintetizada, com base em 
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um alto-falante inteligente. A pesquisa demonstrou que o siste-
ma conseguiu uma relação de precisão alta, quando comparada 
com o teste clínico convencional. O desvio padrão do teste para 
o reteste foi de 0,7 dB para o sistema de alto-falante inteligente 
e de aproximadamente 0,5 dB com a aplicação do teste clínico. 

Na área da otoneurologia, Chung e Lee (2017) informaram que 
estão sendo realizados estudos a fim de desenvolver algoritmos para 
diagnosticar e classificar doenças otoneurológicas que apresentam 
sintomas de tontura e zumbido. Algumas dessas abordagens foram 
capazes de categorizar doenças específicas com boa precisão.

Um estudo desenvolveu e testou algoritmos para diferen-
ciar a Migrânea Vestibular (MV) e Doença de Menière (DM) na 
prática clínica.  O registro foi retirado de base de dados prospec-
tiva, incluindo todos os dados de anamneses relevantes, informa-
ções sociodemográficas, diagnósticas e terapêuticas. Os modelos 
DM renderam uma precisão de 98,4 ± 0,5% e uma sensibilidade de 
85,4 ± 3,9%; para MV, uma precisão de 98,0 ± 1,0% e uma sensibi-
lidade de 89% (MICHAEL et al., 2020). Além disso, Joutsijoki et al. 
(2013) mencionaram que uma máquina de sistema de aprendiza-
gem (Galactica) foi desenvolvida para descobrir uma nova regra de 
diagnóstico otoneurológico de um banco de dados de pacientes 
e apresentou precisão de 80%.

Reabilitação Auditiva

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a deficiência 
auditiva como um termo abrangente empregado para descrever a 
perda auditiva em uma ou em ambas as orelhas. Conforme dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
5,1% da população brasileira possui algum tipo de deficiência 
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auditiva, sendo a maioria composta por idosos, devido ao processo 
de presbiacusia, que é a perda auditiva em decorrência do avanço 
da idade (CRUZ; OLIVEIRA; CARANDINA, 2009). 

Além de perdas auditivas, o grupo de idosos pode apresen-
tar patologias associadas, como é o caso da demência, que gera 
incapacidade e dependência (MIRÓ; CRIDTINA, 2018). A IoT é uma 
tecnologia que pode auxiliar nesse processo de reabilitação, que 
deve ser encarado de forma integral e multidisciplinar. 

Johansen et al. (2018) relatam que as demências podem ser 
agravadas por perdas auditivas não tratadas, o que gera um declínio 
das funções cognitivas, justificado pela utilização de outros sentidos 
para a compensação da demanda auditiva tendo, como exemplo: 
leitura labial, contextualização e memória. Dessa forma, observa-
-se que o uso de AASI ameniza a carga mental ou atrasa o início da 
demência. Entretanto, pessoas com perda auditiva levam em média 
dez anos para iniciar o uso de AASI. Dessa forma, acredita-se que 
a tecnologia dos AASIs com IoT poderia desencadear a mudança 
nesse paradigma, por meio de programações auditivas sensíveis ao 
contexto, levando em consideração os dados gerados pelo usuário.

Um exemplo de solução com IdC aplicado a pessoas com 
demência é o AuDi-o-Mentia que é um sistema de Casa Inteligente 
para pacientes demenciados. O sistema fornece pistas acústicas 
para apoiar a memória de pacientes com demência. Quando uma 
pessoa familiar é detectada em casa, então, um som é reprodu-
zido em alto-falantes inteligentes, a fim de estimular a memória 
do paciente demenciado. Na Casa inteligente, existem alto-fa-
lantes com a capacidade de se conectar via Bluetooth ou Wi-Fi 
com o sistema. O sentido da audição é explorado como um meio 
para estimular a memória do usuário e a capacitar para o reco-
nhecimento de pessoas. O sistema proposto possui três tipos de 
usuários: familiar, paciente e cuidador. O estímulo de memória 
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do paciente é ativado quando um familiar se aproxima dele, ou 
quando o próprio paciente ou familiar entra na casa (BOUMPA 
et al., 2019). Tal sistema beneficia usuários de AASI pela sua alta 
conectividade promovendo mais qualidade de vida e bem-estar.

No que tange à seleção, adaptação e monitoramento de 
AASI, faz-se necessário expor que os primeiros aparelhos audi-
tivos (século XVII) eram trombetas confeccionadas em diversos 
formatos e tamanho e materiais distintos. Em meados de 1886, 
com Thomas Alva Edison, surgiram os primeiros aparelhos audi-
tivos de bolso que, depois, aperfeiçoaram-se nas armações de 
óculos. Esse aparelho possuía um transmissor de carbono que o 
transformava em um aparelho com uma qualidade melhor, já que 
possibilitou a alteração dos sons em sinais elétricos. Essa tecno-
logia foi usada para construir os primeiros aparelhos auditivos 
elétricos da humanidade.

O conceito de IdC foi adaptado para que um AASI pudesse se 
comunicar diretamente com uma gama de dispositivos conectáveis, 
incluindo sensores de fumaça, alarmes para bebês e campainhas, 
proporcionando uma vida mais segura e confortável aos pacientes 
com perda auditiva (CHUNG; LEE, 2017). Um aparelho auditivo é um 
alto-falante inteligente conectado à IdC em miniatura, equipado 
com uma matriz de microfone regulável de acordo com as deman-
das ambientais, combinado com processamento de sinal avançado 
integrado ou redes neurais. Os AASIs que apresentam IdC favo-
recem as adaptações contínuas com as preferências aprendidas 
do usuário ou com os recursos, caracterizando as mudanças nas 
paisagens sonoras (JOHANSEN et al., 2018).

Bhaskar et al. (2021) enfatizaram que o hardware necessá-
rio para fornecer aparelhos auditivos baseados em IdC consiste 
em: unidade de aparelho auditivo, sensor de áudio baseado em 
Bluetooth, um sistema que fornece interfaces com aplicativos 



100
Vívian Passos Lima Maynart
Maria de Fátima Ferreira de Oliveira
Thales Roges Vanderlei de Góes
Sheila Andreoli Balen

Internet das coisas e inteligência artificial: aplicações na área da Audiologia

instalados com programação. Dessa forma, os autores afirmam 
que, ao conectar os aparelhos auditivos a outros dados de sensor, 
como frequência cardíaca, movimento e localização, eles irão 
adicionar mais percepções ao contexto dos ambientes sonoros 
experimentadas ao longo de um dia. É interessante frisar que ao 
investigar como o usuário se adapta ao volume e às configurações 
de programação, consegue-se mais informações sobre a sensibili-
dade individual ao ruído, motivação para interação, mudança do 
estado cognitivo, fadiga.

O mesmo  hardware é abordado por Johansen et al. (2017), 
que mencionam que se faz uso dos dispositivos IdC para apren-
der com os dados de uso do usuário de AASI como volume e 
interações do programa. Isso contribuiu para adaptar dinamica-
mente os aparelhos auditivos aos padrões de comportamento 
do usuário. Nesse contexto, pode-se constatar que essa aplica-
ção contribui diretamente para a atuação do fonoaudiólogo no 
processo de adaptação, indicação e monitoramento do uso do 
AASI. Desse modo, é notório que, tornando o usuário de AASI 
ativo no processo de adaptação, pode-se observar sua capacidade 
de mudar ativamente sua atenção, atenuando os sons indesejados 
no córtex auditivo, o que permite soluções auditivas mais fidedig-
nas ao contexto do usuário.

Perspectivas Futuras

A IdC ajudará os médicos e a equipe hospitalar a desem-
penharem suas funções de maneira confortável e inteligente. A 
saúde é uma das áreas mais úteis para o uso da IdC, sendo sua 
aplicação direcionada ao monitoramento e à tomada de deci-
sões rápidas em situações críticas. A abordagem de tratamento 



101
Vívian Passos Lima Maynart
Maria de Fátima Ferreira de Oliveira
Thales Roges Vanderlei de Góes
Sheila Andreoli Balen

Internet das coisas e inteligência artificial: aplicações na área da Audiologia

baseado em tecnologia possibilita uma oportunidade sem prece-
dentes para melhora da qualidade e produtividade dos tratamen-
tos, do bem-estar do paciente, além de favorecer o financiamento 
governamental (AGHDAM; RAHMANI; HOSSEINZADETH, 2021).

Na Audiologia clínica, temos a inserção de métodos inovado-
res que vêm aperfeiçoando-se, como é o exemplo da audiometria 
automatizada. De acordo com o estudo de Shojaeemend e Ayatollahi 
(2018), esse procedimento produz resultados similares em compara-
ção com a audiometria tradicional. Apresenta ainda algumas vanta-
gens, como redução de orçamento e aumento da acessibilidade aos 
serviços auditivos, especialmente em zonas remotas. 

A atuação fonoaudiológica com o uso da audiometria auto-
matizada acontecerá, provavelmente de forma síncrona e remota, 
de modo que o fonoaudiólogo executará o exame com o auxílio 
de um instrutor ou técnico presencialmente, o que permite ao 
paciente realizar o exame de audiometria com o profissional que 
desejar, mesmo estando distante fisicamente. Essa evolução é 
importante especialmente para populações com difícil acesso à 
saúde (indígena, ribeirinhas, por exemplo), além de otimizar o 
processo diagnóstico e o encaminhamento para reabilitação. No 
que se refere aos AASIs e IC, não há dúvidas que essas tecnologias 
permitirão mais conforto e individualização de programação audi-
tiva, proporcionando melhoria na qualidade de vida aos usuários.

Considerações Finais

Diante do exposto, percebe-se o avanço da área de 
Audiologia, tanto no diagnóstico quanto na reabilitação audioló-
gica junto às tecnologias da IdC e IA, contribuem para o melhor 
bem-estar, o conforto e a precisão na saúde auditiva do paciente. 

https://e-hir.org/articles/search_result.php?term=author&f_name=Haleh&l_name=Ayatollahi
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A área de reabilitação auditiva com os AASIs e IC foi a que apre-
sentou maior ganho e expressividade na área tecnológica, sendo 
impressionante sua evolução nos últimos dez anos.

Estudos se fazem necessários no que se refere à ética dos 
dados dos pacientes, à padronização de protocolos e à audiome-
tria automatizada. Além de ser necessárias pesquisas científicas 
com estudos de validação dessas tecnologias mensurando não 
apenas sua acurácia e eficácia mas fundamentalmente os impac-
tos aos pacientes e aos profissionais. 

Há um universo de possibilidades e potencialidades de apli-
cações nas IdC e IA em invenções e inovações na área da Audiologia 
aplicadas a todos os níveis de atenção, seja na atenção primária à 
saúde, com contribuições em educação em saúde auditiva; seja nos 
protocolos sensíveis e específicos para identificar alterações audio-
lógicas; seja no diagnóstico audiológico e nas medidas de interven-
ção fonoaudiológica, estendendo-se a inserção da tecnologia na 
qualidade de vidas das pessoas com alterações audiológicas. Ao 
fonoaudiólogo cabe estar engajado nessas perspectivas e se prepa-
rar para ocupar um papel além do usuário das tecnologias e sua 
implementação contribuindo também nas ideias e no seu desen-
volvimento, atuando diretamente em equipes com engenheiros 
biomédicos, analistas de sistemas, designers, entre outros, visando 
ao desenvolvimento de tecnologias que respondam às necessidades 
da prática da área da Audiologia. 
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