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RESUMO 

 

Introdução: A triagem auditiva por meio de smartphones é uma estratégia atraente por ser 

autoadministrável, de baixo custo e acessível. A utilização de materiais de fala, como dígitos, 

na presença de ruído de fundo, torna a triagem auditiva mais relevante para identificar perdas 

auditivas, pois simulam situações do dia-a-dia. Objetivos: Identificar a acurácia de testes de 

triagem auditiva via celulares para detecção da deficiência auditiva por meio de uma revisão 

sistemática e verificar a acurácia do Teste de Dígitos no Ruído, baseado em software, em 

português brasileiro. Método: A pesquisa apresenta dois estudos: uma revisão sistemática e 

um estudo de acurácia. Na revisão sistemática, a amostra foi composta por 12 artigos de 

diagnóstico que utilizaram aplicativos de smartphones para triagem auditiva; no estudo de 

acurácia, 186 indivíduos foram avaliados por meio dos exames audiológicos considerados 

padrão-ouro no diagnóstico de perdas auditivas e o teste de dígitos no ruído, baseado em 

software, na versão português.  Resultados: Na revisão sistemática foi observado que todos 11 

aplicativos estudados mostraram valores de sensibilidade e especificidade favoráveis a testes 

de diagnóstico (AUC>60%).  No estudo de acurácia, o teste de dígitos no ruído apresentou 

ponto de corte da média final em -6,9dB para o critério de passa/falha, 92,7% de sensibilidade 

e 67,1% de especificidade. Conclusão: A revisão sistemática forneceu informações 

significativas para evidenciar quais aplicativos podem ser considerados os mais eficazes na 

identificação das perdas auditivas e o estudo de acurácia insere o TDR como um novo método 

eficaz de triagem auditiva em português. 

 

Palavras-chave: Audiologia; Perda Auditiva; Testes Auditivos; Smartphones; Aplicativos 

Móveis. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Smartphone hearing screening is an attractive strategy because it is self-

managed, inexpensive and accessible. The use of speech materials, such as digits, in the 

presence of background noise, makes hearing screening more relevant to identify hearing loss, 

since it simulates everyday situations. Objectives: To identify the accuracy of smartphone 

hearing screening tests to detect hearing impairment through a systematic review and to verify 

the accuracy of the Digits-in-Noise Test (DIN Test) in Brazilian Portuguese. Method: The 

research presents two studies: a systematic review and an accuracy study. In the systematic 

review, the sample consisted of 12 diagnostic articles that used smartphone applications for 

hearing screening; In the accuracy study, 186 individuals were assessed by audiological 

exams considered the gold standard in the diagnosis of hearing loss and the software-based 

noise digit test in the Portuguese version. Results: In the systematic review it was observed 

that all 11 applications studied showed sensitivity and specificity values favorable to 

diagnostic tests (AUC> 60%). In the accuracy study, the noise digit test showed a cut-off 

point of the final average of -6.9dB for the pass / fail criterion, 92.7% sensitivity and 67.1% 

specificity. Conclusion: The systematic review provided significant information to highlight 

which applications can be considered the most effective in identifying hearing loss and the 

accuracy study inserts the DIN Test as a new effective method of hearing screening in 

Portuguese. 

 

Keywords: Audiology; Hearing Loss; Hearing Tests; Smartphones; Mobile Applications; 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A audição é um dos sentidos com maior impacto em nossa relação com a sociedade e 

o ambiente. Ela é essencial ao desenvolvimento da comunicação oral e das relações 

educacionais e profissionais (LOPES, MUNHOZ E BOZZA, 2015). 

 Dentre as deficiências sensoriais, a auditiva pode ser considerada uma das mais 

devastadoras em relação ao convívio social do sujeito, visto que interfere diretamente no 

desenvolvimento da linguagem, fala, comunicação interpessoal e aprendizagem, podendo 

prejudicar o desenvolvimento escolar e, consequentemente, profissional da população afetada. 

Em adultos, o impacto deste tipo de deficiência pode associar-se ao declínio cognitivo, 

depressão e redução do estado funcional, principalmente para sujeitos que apresentam a perda 

auditiva e, no entanto, não foram tratados ou sequer avaliados (CACCIATORE et al, 1999; 

CRUZ et al, 2009). 

 Dentro da rotina de avaliação auditiva, os testes de fala são de grande importância pois 

mensuram a habilidade de reconhecer e perceber os sons da fala. Quando a função auditiva 

humana é testada, avalia-se também sua capacidade de comunicação, ou seja, a possibilidade 

de compreensão e expressão da fala (FROTA, 2003; SEIVA et al, 2012; LIMA E SANTOS, 

2016). Essa habilidade deve ser considerada como o aspecto mais importante a ser mensurado 

na função auditiva humana, pois permite avaliar a função comunicativa receptiva, fornecendo 

dados de como o sujeito funciona em situações de escuta diária, por meio de informações 

objetivas, facilmente quantificáveis (SONCINI et al, 2003). Atualmente, os métodos de 

triagens auditivas em adultos vêm usando materiais de fala e situações de ruído competitivo 

como uma forma de avaliar essa habilidade e de identificar as alterações auditivas. 

 A utilização de testes de fala no ruído vem sendo bastante utilizada 

internacionalmente, porém no Brasil ainda não fazem parte da bateria audiológica 

convencional. A comparação do desempenho no silêncio e no ruído não são realizadas 

frequentemente com base em protocolos já padronizados e poucos estudos indicam o 

desempenho de percepção da fala no ruído esperados para adultos com audição normal 

(ARIETA, 2009; GARCIA, 2014; SBOMPATO et al, 2015). 

 A necessidade da inclusão de ruídos nos testes de fala, para predizer o reconhecimento 

da fala de maneira mais realista, é antiga e também um assunto muito relevante, pois pode 

propor a aplicação de uma forma mais rápida e precisa na descoberta das dificuldades de 

comunicação dos sujeitos, como nas triagens auditivas (ZOKOLL et al, 2012). Testes de 

triagem de fala no ruído são vantajosos já que são automatizados e os sujeitos conseguem 
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realiza-los em poucos minutos. (DAVIS et al, 2007; SMITS, KAPTEYN E HOUTGAST, 

2004; ZOKOLL et al, 2012). 

 A triagem auditiva em adultos mostrou-se um método eficaz e estratégias de 

rastreamento utilizando recursos da internet e uso de telefones, o melhor custo-benefício. A 

partir disso, a união entre o método de triagem auditiva com as estratégias ao telefone pode 

gerar baixos custos de teste, uma alta sensibilidade e uma maior participação da população 

(LINSSEN, ANTEUNIS E JOORE, 2015). 

 A triagem auditiva por telefone ou através da internet é uma estratégia atraente e uma 

opção para criar consciência de distúrbios auditivos e reabilitação auditiva na população. 

Também pode motivar o indivíduo a tomar medidas contra uma possível deficiência auditiva 

e para começar o tratamento consultando um fonoaudiólogo. Esta pode ser uma forma de 

diminuir a prevalência de perdas auditivas não diagnosticadas.  

 Em 2004, foi realizado um estudo de desenvolvimento e validação de um instrumento 

de triagem auditiva para adultos e idosos cujo objetivo era avaliar a habilidade de percepção 

de fala com dígitos no ruído por meio do telefone. O teste foi desenvolvido na língua 

holandesa com três dígitos, como um material de logoaudiometria na presença de ruído 

competitivo. O Digit Triplet Test pode também ser administrado via Smartphone (por 

exemplo, em alemão: HearContrOl, HörTech gGmbH) ou Internet (por exemplo, SMITS, 

MERKUS E HOUTGAST, 2006). O teste consiste no anúncio da mensagem: “os dígitos'' 

(exceto a Versão holandesa, grega e polonesa) seguida da sequência tripla dos dígitos (por 

exemplo, 1-3-6) apresentados com ruído de fundo. A tarefa do participante é selecionar os 

dígitos ouvidos em um teclado numérico. Ao final do teste estima-se o limiar de recepção da 

fala (SRT; isto é, a razão sinal-ruído que produz 50% de inteligibilidade de fala) (ZOKOLL, 

2013). 

 O Digit Triplet Test mostrou-se com alta sensibilidade e especificidade quando 

comparado aos resultados de audiometria tonal limiar. A partir desse estudo, foram realizadas 

novas pesquisas buscando aperfeiçoar esse método (SMITS, KAPTEYN E HOUTGAST, 

2004). 

 Algumas dessas foram realizadas dentro do projeto HearCom financiado pela 

Comissão da União Europeia com o objetivo de criar um padrão para este tipo de triagem em 

várias línguas europeias (VLAMING et al, 2011). Um critério adotado nesses procedimentos 

de teste foi alcançar ótima eficiência, ou seja, ser capaz de fornecer a máxima exatidão da 

triagem com a menor quantidade de tempo para os sujeitos (HALL, 2006; PHIPPS, 2007; 

OZIMEK et al, 2009; JANSEN et al, 2010).  
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 Em 2013, pesquisadores desenvolveram, avaliaram e validaram o teste DIN, um teste 

de diagnóstico de fala no ruído que visava medir os componentes auditivos no 

reconhecimento de fala em situações de ruído, utilizando sequências de três dígitos gravados e 

apresentados na presença de ruído em várias relações com o sinal da fala (SMITS, GOVERTS 

E FESTEN, 2013).  

   O estudo realizado por pesquisadores da África do Sul em 2016 objetivou desenvolver 

um procedimento de triagem auditiva com base em dígitos no ruído para smartphones na 

versão do inglês Sul-Africano. Eles elaboraram um material gravado com dígitos (0-9) e 

criaram um aplicativo de smartphones para utilizar sequências de três dígitos no ruído.  Foi 

realizado o teste padrão-ouro, a audiometria tonal para determinar o limiar de reconhecimento 

de fala (SRT) e experimentos para verificar os efeitos dos fones de ouvido, bem como o 

estabelecimento de dados normativos para a triagem. Os participantes consistiam em 

indivíduos com audição normal em todo o espectro de frequências (250-8000 Hz). Os 

resultados mostraram que o teste de audição desenvolvido e validado para a África do Sul, 

apresenta dados de limiar de reconhecimento de fala correspondentes ao resultado 

encontrados na triagem desenvolvida (POTGIETER et al, 2016). 

 Em 2017 um grupo de pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte estabeleceram parceria científica com os pesquisadores da Universidade de 

Pretória e a empresa Hear X no intuito de conjuntamente desenvolverem o projeto: Estudo do 

teste de dígitos no ruído, baseado em software, para o português brasileiro. Este projeto foi 

desmembrado em duas dissertações de mestrado  do Programa Associado de Pós-Graduação 

em Fonoaudiologia entre UFPB e UFRN. O primeiro  objetivo constituiu da etapa de tradução 

e validação transcultural do teste de dígitos no ruído com estudo de diferentes fones de ouvido 

(ANDRADE, 2019). O segundo objetivo focalizou na validação do TDR na identificação da 

deficiência auditiva e, justamente, faz parte do segundo estudo desta dissertação de mestrado.  

 Com isso, esta dissertação foi delineada em dois estudos com seus respectivos 

objetivos gerais: (1) identificar a eficácia de aplicativos de celulares para identificação da 

deficiência auditiva por meio de uma revisão sistemática e (2) verificar a acurácia do teste de 

dígitos no ruído, baseado em software, em português brasileiro, para a identificação da 

deficiência auditiva. No decorrer da dissertação serão apresentados os estudos no formato de 

artigos científicos que responderão cada um deles a um desses objetivos propostos compondo 

o item desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Ambos os artigos serão apresentados 

nas normas das revistas que serão encaminhados para publicação científica.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1  ACURÁCIA DE APLICATIVOS PARA CELULARES NA IDENTIFICAÇÃO DE 

PERDAS AUDITIVAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

Produzido segundo as normas da revista International Journal of Audiology 

(https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCod

e=iija20)  

 

RESUMO 

Objetivo: Identificar a eficácia de aplicativos de celulares para identificação da deficiência 

auditiva: uma revisão sistemática. 

Desenho: Foi realizada uma revisão sistemática envolvendo a busca em bancos de dados e na 

literatura cinzenta, seguindo os critérios do checklist PRISMA-DTA. 

Amostra do estudo:  Estudos de diagnóstico foram selecionados por dois revisores em um 

processo de duas fases. As estratégias de busca foram aplicadas em quatro banco de dados 

(Lilacs, PubMed, Scopus e Web of Science) e na literatura cinzenta (Google Acadêmico, Open 

Grey e ProQuest). O risco de viés foi avaliado segundo os critérios do instrumento QUADAS 

2.  

Resultados: De 780 artigos, 64 foram elegíveis para leitura em texto completo, e doze foram 

incluídos. Destes, apenas dois cumpriram todos os critérios de qualidade metodológica. O 

aplicativo uHear obteve valores de sensibilidade entre 76 e 100% e especificidade entre 78 e 

98%, o EarTrumpet, sensibilidade entre 87,5 e 100% e especificidade entre 83,1 a 95%, o 

Tablet-Based Hearing Screening System obteve 100% de sensibilidade e especificidade e o 

Free Hearing Test 98% de sensibilidade e 95% de especificidade.  

Conclusões: Todos os aplicativos estudados mostram valores de sensibilidade e especificidade 

favoráveis a testes de diagnóstico (área da curva ROC >60%).  

 

Palavras-Chave: audiology, hearing loss, smartphones, mobile application, diagnosis. 

Número de registro no Próspero: CRD42019126378 
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ABSTRACT 

Objective: To verify the effectiveness of smartphone applications to identify hearing loss: a 

systematic review. 

Design: A systematic review was carried out involving the search in databases and in the gray 

literature, following the criteria of the PRISMA-DTA checklist. 

Study sample: Diagnostic studies were selected by two reviewers in a two-step process. The 

search strategies were applied in four databases (Lilacs, PubMed, Scopus and Web of 

Science) and in the gray literature (Google Scholar, Open Gray and ProQuest). The risk of 

bias was assessed according to the criteria of the QUADAS-2. 

Results: Of 780 articles, 64 were eligible for full-text reading, and twelve were included. Only 

two met all criteria for methodological quality. The uHear application obtained sensitivity 

values between 76 and 100% and specificity between 78 and 98%, EarTrumpet, sensitivity 

between 87.5 and 100% and specificity between 83.1 and 95%, the Tablet-Based Hearing 

Screening System obtained 100 % sensitivity and specificity and Free Hearing Test 98% 

sensitivity and 95% specificity. 

Conclusions: All the studied applications show values of sensitivity and specificity favorable 

to diagnostic tests (ROC curve area> 60%). 

 

Keywords: audiology, hearing loss, smartphones, mobile application, diagnosis. 

Prospero registration number: CRD42019126378 
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INTRODUÇÃO 

 

Os métodos de triagem auditiva são uma ferramenta importante para a identificação 

das alterações auditivas e, consequentemente, viabilizam a intervenção precoce e a melhoria 

da qualidade de vida dos indivíduos. Nos últimos anos, foram desenvolvidos em alguns países 

pelo mundo, métodos mais acessíveis, no qual os indivíduos podem realizar o teste em suas 

casas sem, necessariamente, a presença de um profissional especializado (Swanepoel, 2013). 

A utilização de smartphones como um recurso para a realização de triagens auditivas 

vem sendo amplamente estudada, pois sabe-se que existem aproximadamente cerca de 5,1 

bilhões de smartphones no mundo, sejam em áreas urbanas ou rurais, além do aumento do 

alcance dos serviços de internet. Isso torna ainda mais acessível para a população a temática 

da saúde auditiva e impulsionam o que chamamos de m-saúde, que é a utilização de 

informações e de tecnologias de comunicação para oferta e melhoria de serviços de saúde. 

(Rocha et al, 2016; GSMA, 2019; Potgieter, 2018). 

Atualmente existem milhares de aplicativos relacionados à saúde, eles são 

relativamente novos para o cenário de saúde móvel e usam hardware interno de telefone e 

fones de ouvido para avaliar a perda auditiva. Alguns aplicativos demonstraram medir com 

precisão os limiares auditivos, como: uHear, EarTrumpet e hearScreen e seus autores 

argumentam que são métodos muito úteis em ambientes com recursos limitados, onde 

ferramentas sofisticadas de audiometria não estão disponíveis (Martinez-Perez, de la Torre-

Diez e Lopez-Coronado, 2013; Sethi, 2018). 

Para serem considerados instrumentos precisos, os testes de triagem auditiva precisam 

ser auto administráveis, automatizados, rápidos, que utilizem sinais e ruídos mais próximos 

das situações de vida diária dos indivíduos e que não necessitem de treinamento especializado 

(Yueh et al, 2010; Demorest et al, 2011; Smits, 2013; William-Sanchez, 2014).  

Nesse sentido é extremamente relevante conhecer quais os métodos de triagem 

auditiva utilizando aplicativos para smartphones existem atualmente e se eles são realmente 

eficazes, ou seja, se eles conseguem ter boa sensibilidade na identificação da alteração 

auditiva e especificidade na identificação de indivíduos com audição normal. Sendo assim, o 

objetivo desta revisão sistemática foi responder a seguinte questão: qual a acurácia de testes 

de triagem auditiva disponíveis para smartphones para detecção da deficiência auditiva?  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Protocolo e registro 

Um protocolo de revisão sistemática baseado no Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyse of Diagnostic Test Accuracy Studies (PRISMA-DTA) 

(McInnes et al, 2018) foi elaborado e registrado no Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO; Centro de Revistas e Divulgação da Universidade de York; e no 

National Institute for Health Research), sob o número de registo CRD42019126378. 

 

Critérios de elegibilidade 

A problemática desse estudo responde ao acrônimo PIRDS, voltado para revisões de 

estudos de diagnóstico, onde a População envolveu qualquer sexo ou faixa etária; o Index test, 

são os testes de triagem auditiva via smartphones; a Referência, a audiometria tonal, 

considerado o padrão ouro da avaliação audiológica, o Diagnóstico por meio dos dados de 

validade (sensibilidade e especificidade) para identificação da perda auditiva e estudos de 

diagnóstico. 

 

Critérios de inclusão 

Foram incluídos estudos de diagnóstico, que utilizaram testes de triagem auditiva via 

smartphones para identificação de perdas auditivas em qualquer grau e que comparassem seus 

resultados a audiometria tonal, considerada o padrão de referência da avaliação audiológica. 

Incluídos estudos também em todas as línguas e não houve restrições quanto à idade e sexo, 

exceto o tempo de publicação a partir de 1960 devido à iniciação da internet. 

 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos estudos que se encaixavam nos seguintes critérios: 1. Estudos que 

não utilizam aplicativos de celulares; 2. Estudos que não são da área da Audiologia; 3. 

Estudos que não comparam métodos de diagnóstico de aplicativos de celulares com o padrão 

de referência (audiometria); 4. Estudos que não apresentam medidas de validade 

(sensibilidade e especificidade) ou não apresentaram dados suficientes para calculá-los; 5. 

Comentários, cartas, conferência, resumo, opiniões pessoais e ensaios clínicos; 6. Estudos 

indisponíveis. 

 

Informações de busca 
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 Estratégias eletrônicas de busca foram desenvolvidas para cada uma das seguintes 

bases de dados: Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS), PUBMED 

(incluindo MedLine), SCOPUS e Web of Science. Uma pesquisa adicional na literatura 

cinzenta, incluindo o Google Acadêmico, o OpenGrey e o ProQuest, bem como a pesquisa 

manual nas listas de referência dos estudos incluídos, seguindo as recomendações de 

Greenhalgh e Peacock (2005), foi realizada e as estratégias de pesquisa estarão disponíveis no 

Apêndice 1. Especialistas foram consultados para indicar estudos adicionais a serem 

incluídos. O gerenciador de referência de software (Mendeley Desktop 1.19.2) foi usado para 

coletar referências e remover artigos duplicados. Um aplicativo de colaboração a revisões 

sistemáticas on-line e gratuito, Ryyan.qcri (Rayyan, Qatar Computing Research Institute) 

(Ouzzani et al, 2016), foi usado para ler títulos e resumos. A data da busca em todos os 

bancos de dados e literatura cinzenta foi 10 de Julho de 2018. 

 

Seleção de estudos e processo de coleta de dados 

Dois revisores independentes selecionaram os artigos incluídos. Em primeiro lugar, na 

fase um, ambos os revisores (IMMM e ARSX) leram os títulos e resumos de forma 

independente e aplicaram os critérios de elegibilidade. Em segundo lugar, na fase dois, os 

mesmos dois revisores (IMMM e ARSX) realizaram a leitura do texto completo. As 

discordâncias que persistiram após a aplicação dos critérios de elegibilidade, entre os dois 

revisores, foram sanadas por meio do consenso junto ao terceiro revisor (SAB). A seleção 

final foi baseada na leitura dos textos completos da publicação e de cada um foi retirado os 

seguintes itens: autor, ano e local, amostra e faixa etária, aplicativo/tipo de teste, 

procedimentos de teste, sensibilidade e especificidade.  

 

Risco de viés e aplicabilidade  

 Dois autores (IMMM e ARSX) independentes realizaram uma avaliação de 

qualidade dos artigos incluídos para análise com base na Avaliação da Qualidade de Estudos 

de Precisão Diagnóstica (QUADAS-2) (Moher et. al, 2009). O risco de viés e preocupações 

de aplicabilidade foram avaliados em quatro domínios principais (“seleção de pacientes”, 

“teste de índice”, “padrão de referência” e “fluxo e tempo”) como “baixo”, “médio” ou “alto”. 

A partir dessas informações, figuras foram geradas utilizando o software Review Manager 

5.3; The Cochrane Collaboration). 

 

Medidas resumidas e síntese dos resultados 
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 As informações coletadas dos estudos foram de caráter quantitativo: valores de 

sensibilidade, especificidade, valores preditivos negativos e positivos, prevalência e acurácia; 

e qualitativo: tamanho da amostra, faixa etária, análise do procedimento de teste, critério de 

passa/falha e tipo de estímulo utilizado no teste. Isso porque, a resposta para a problemática 

desta revisão requer uma análise detalhada dos estudos para a evidência da eficácia das 

triagens auditivas por meio de aplicativos para smartphones. 

 

RESULTADOS 

 

Seleção dos Estudos 

Um fluxograma descrevendo os processos de identificação, inclusão e exclusão é 

mostrado na Figura 1. Um total de 775 artigos foram recuperados durante a fase 1 de seleção. 

Um total de 64 foram selecionados na fase 2, dos quais foram excluídos 52 (ver Apêndice 2). 

Portanto, 12 artigos foram incluídos na análise qualitativa e quantitativa. 
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FIGURA 1. Diagrama de Fluxo dos Critérios de Pesquisa e Seleção de Literatura1 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapted from PRISMA 

FIGURA 1. Diagrama de Fluxo dos Critérios de Pesquisa e Seleção de Literatura1 
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SCIENCE 

 

Registros identificados por meio de pesquisa no banco de dados                                                                                            

(n=780) 

Registros após remoção de duplicados (n=772) 

Registros selecionados e potencialmente úteis 

(n=64) 

 

(n=23) 

Google 

Scholar 

ProQuest  

 

n =57 

Open 
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Expert 

(n=0) 

 

n =57 Lista de 

Referência 

(n=0) 

 

n =57 
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ib
ili

d
ad

e
 

Artigos completos excluídos (n=52) devido a: 

1) Estudos que não utilizam aplicativos móveis 

(n=8);                 

2) Estudos que não envolvem Audiologia 

(n=0);                      

3) Estudos que não comparam métodos 

diagnósticos de aplicações celulares com o 

padrão de referência (audiometria) (n=13);      

4) Estudos que não apresentam medidas de 

validade (sensibilidade e especificidade) ou não 

apresentaram dados suficientes para calculá-los 

(n=17);                                

5) Comentários, cartas, conferência, resumo, 

opiniões pessoais e ensaios clínicos (n=8);      

6) Estudos indisponíveis (n=6) 

 

 

 

 

 

 

In
cl

u
íd

o
s Estudos incluídos na 

síntese qualitativa e 

quantitativa (n=12) 
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Caracterização dos estudos 

Todos os estudos foram publicados em inglês nos últimos 10 anos e foram realizados 

em diferentes países.  

Dos estudos incluídos, todos foram publicados entre os anos de 2015 e 2018, todos na 

língua inglesa. Foram encontrados 11 aplicativos: uHear (Abu-Granem et al, 2015; Peer & 

Fagan et al, 2015; Livshitz et al, 2017; Lycke et al, 2017), EarTrumpet (Saliba et al, 2017; 

Kelly et al, 2018), HearScreen (Mahomed-Aismail et al, 2016; Louw et al, 2017), 

HearingTest (Masalski, Grysinski & Krecicki, 2018), ShoeBox (Saliba et al, 2017), Digits-in-

Noise Test (Potgieter, Swanepoel & Smits, 2018), Tablet-Based Hearing Screening System 

(Samelli et al, 2017), Free Field Hearing (FFH) (Swami et al, 2017), Free Hearing Test 

(Swami et al, 2017), Audiogram Mobile (Kelly et al, 2018) e Hearing Test with Audiogram 

(Kelly et al, 2018). Os aplicativos uHear e o EarTrumpet foram os mais estudados, sendo 

encontrados em 4 artigos e 2 artigos, respectivamente.  

Dos aplicativos encontrados nesse estudo, todos utilizam como estímulo auditivo o 

tom puro (Abu-Granem et al, 2015; Peer & Fagan et al, 2015; Mahomed-Aismail et al, 2016; 

Livshitz et al, 2017; Lycke et al, 2017,; Saliba et al, 2017; Samelli et al, 2017; Swami et al, 

2017; Louw et al, 2017; Masalski, Grysinski & Krecicki, 2018; Kelly et al, 2018), exceto o 

Digits-in-Noise Test (Potgieter, Swanepoel & Smits, 2018), que utiliza estímulo de fala por 

meio de dígitos.  

 

Risco de viés  

 As metodologias dos estudos selecionados foram avaliadas utilizando a Ferramenta de 

Avaliação de Qualidade para Estudos de Precisão Diagnóstica (QUADAS) de 14 itens. 

Limitações metodológicas foram identificadas na maioria dos estudos incluídos. Os riscos de 

viés altos ou unclear foram encontrados em Abu-Ghanem et al (2015), Livshitz et al (2017), 

Lycke et al (2017), todos com 42,85% de risco de viés. Mahomed-Asmail et al (2016), Peer & 

Fagan (2015) apresentaram 28,57% de risco de viés. Masalski, Grysiński & Kręcicki (2018), 

Swami et al (2015), Louw et al (2017), Potgieter, Swanepoel & Smits (2018) e Saliba et al 

(2017) obtiveram 14,28% de risco de viés. 

Apenas dois estudos apresentaram baixo risco de viés (0%) de acordo com o 

QUADAS-2: Kelly et al (2018) e Samelli et al (2017).  

Os resultados da avaliação da qualidade estão resumidos na Figura 2 e Tabela 2. 
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Figura 2 – Avaliação de qualidade usando o Quality Assessment Tool for Diagnostic 

Accuracy Studies-2 (QUADAS-2). 
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TABELA 2 – Análise do risco de viés dos artigos incluídos (n=12), a partir do QUADAS-

2. 

Study 

RISK OF BIAS APPLICABILITY CONCERNS 

PACIENT 

SELECTION 

INDEX 

TEST 

REFERENCE 

STANDARD 

FLOW 

AND 

TIMING 

PACIENT 

SELECTION 

INDEX 

TEST 

REFERENCE 

STANDARD 

Abu-

Ghanem 

S, et.al.  

(2015) 

L U L L H H L 

Kelly EA, 

et.al.  

(2018) 

L L L L L L L 

Livshitz L, 

et.al. 

(2017) 

U H L L H U L 

Louw C, 

et.al.  

(2017) 

L U L L L L L 

Lycke M, 

et.al.  

(2017) 

L L L L H L U 

Mahomed-

Asmail F, 

et. al. 

(2016) 

L U L L L L L 

Masalski, 

M; 

Grysiński, 

T; 

Kręcicki T  

(2018) 

L U L L L L L 

Peer S; 

Fagan JJ 

(2015) 

L L U U L L U 

Potgieter 

JM; 

Swanepoel 

DW; 

Smits C 

(2018) 

L U L L L L L 

Saliba J, 

et.al 

(2017) 

L L L L L L H 

Samelli 

AG, et.al.  

(2017) 

L L L L L L L 

Swami 

H,et.al. 

(2017) 

L U L L L L L 

Legenda: L:  Low Risk     H: High Risk    U: Unclear Risk 
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Resultados dos estudos individuais 

A precisão do diagnóstico (isto é, sensibilidade e especificidade) dos estudos estão 

incluídos na Tabela 1. Para a construção das tabelas e das figuras foi utilizado o software 

Review Manager 5.3 (The Cochrane Collaboration).  

 

Síntese dos Resultados 

 Foram extraídos dos estudos os valores absolutos das análises dos testes de triagem 

auditiva e de audiometria tonal para a realização dos cálculos para estabelecimento dos 

valores preditivos positivo e negativo, prevalência e acurácia. Alguns estudos não 

apresentaram os valores absolutos que possibilitavam o cálculo, sendo os autores contatados, 

porém três estudos não obtivemos essa informação em tempo hábil. 

Os valores de corte invalidados foram selecionados para análise de sensibilidade, 

especificidade no qual valores >80% foram considerados resultados excelentes, 70-80% 

foram bons, 60-69% foram razoáveis e <60% foram desfechos desfavoráveis para um teste de 

diagnóstico (De Luca et.al., 2015).        

A sensibilidade e especificidade dos estudos selecionados variaram substancialmente 

de 73% (Swami et al., 2017) para 100% (Abu-Ghanem et al, 2015; Kelly et al, 2018; Peer & 

Fagan, 2015; Saliba et al, 2017; Samelli et al, 2017) para sensibilidade e de 60% (Abu-

Ghanem et al, 2015) para 100% (Samelli et al, 2017) por especificidade. 

 

Análise adicional 

 Os valores preditivos positivos e negativos, acurácia e prevalência foram calculados 

pelos autores desta revisão com base nos valores absolutos disponibilizados nos estudos 

analisados, ou enviados pelos pesquisadores que foram contatados via e-mail. 
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TABELA 1 – Resumo dos estudos incluídos na revisão sistemática (n=12) 

Autores/ 

Ano/ 

Local 

Amostra/ 

Faixa 

etária 

(média±d

p) 

 

Aplicativo 

 

 

Tipo de  

Estímulo 

Teste padrão-

ouro 

Critério Passa/Falha do teste 

padrão-ouro 

Sensibilidade Especificidade VPP/ 

VPN 

Prevalência

/Acurácia 

Abu-

Ghanem 

S, et.al. 

(2015) 

Israel 

30 

indivíduos 

65-94 anos  

(84.4 

±6.73) 

uHear Tom 

puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

6000 Hz 

Média de 500, 1000 e 2000 Hz em 

40dB como ponto de conte, que foi 

sugerido pelo estudo de Ventry e 

Weinstein (1983). Análises feitas 

por indivíduo. 

100% 60% 33,3% 

100% 

4,1% 

91,6% 

Kelly EA, 

et.al. 

(2018) 

Estados 

Unidos 

107 

indivíduos 

19-85 anos 

(61)* 

EarTrump

et  

Audiogra

m Mobile  

Hearing 

Test with 

Audiogra

m 

Tom 

Puro 

Tom 

Puro 

 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Cada limiar auditivo, obtido pelos 

testes, foram categorizados como 

sem perda (pass), se até 20 dB, ou 

perda auditiva presente (consulte), 

se > 20 dB. Análises feitas por 

orelha.  

EarTrumpet = 

96,3% para 

sala silenciosa 

e 100% área 

de espera.  

Audiogram 

Mobile = 

85,3% para 

sala silenciosa 

e 95,1% área 

de espera. 

Hearing Test 

with 

Audiogram =  

87,8% para 

sala silenciosa 

e 89% área de 

espera 

EarTrumpet = 

83,1% para sala 

silenciosa e 

72% área de 

espera. 

Audiogram 

Mobile = 95,1% 

para sala 

silenciosa e 

92,3% área de 

espera.  Hearing 

Test with 

Audiogram =  

69,4% para sala 

silenciosa e 

68,2% área de 

espera 

* * 

Livshitz L, 

et.al. 

(2017) 

Israel 

 

60 

indivíduos 

55-74 anos 

(74.6 ± 

6.8) 

uHear Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

6000Hz 

Análises feitas por indivíduo. Este 

estudo utilizou apenas um módulo 

do aplicativo: o teste de 

sensibilidade auditiva. O teste 

auditivo pode ser concluído em uma 

média de 6 minutos. A tarefa do 

paciente consiste em tocar uma área 

específica da tela toda vez que um 

76,5% 90,7% * * 
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som é ouvido. O nível de fluência 

em inglês não afeta a capacidade de 

realizar o teste ou os resultados. A 

taxa de passa/falha de ambos os 

testes foi comparada utilizando um 

PTA de 35dB NA no melhor ouvido 

como ponto de corte. 

Louw C, 

et.al. 

(2017) 

África do 

Sul 

 

1236 

indivíduos 

Acima de 

16 anos 

(37.8±17.9

) 

HearScree

n 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por indivíduo. A 

triagem foi realizada utilizando os 

protocolos atuais recomendados, 

com a exceção de que a intensidade 

foi aumentada para 35dB HL para 

adultos (> 15 anos de idade) e 

25dBNA para crianças (3 a 15 anos 

de idade). Essas intensidades de 

rastreamento foram para identificar 

perda auditiva incapacitante em 

crianças (> 30 dB) e adultos (> 40 

dB). Os participantes foram 

instruídos a pressionar o botão de 

resposta toda vez que ouvissem um 

som. As diferenças de limiar de 

condução aérea entre o teste e não 

teste de ouvido de 75 dB ou maior 

em baixas frequências (<1 kHz) e 

50 dB em altas frequências (> 1 

kHz) foram mascaradas. Um nível 

de mascaramento de ruído de banda 

estreita de 30 dB acima do limiar de 

condução de ar do ouvido sem teste 

foi usado. Os limiares de condução 

óssea foram determinados com um 

nível de mascaramento contínuo de 

20 dB acima do limiar de condução 

aérea da orelha sem teste.   

81,7% 83,1% 86,6% 

99,4% 

* 

Lycke M, 

et.al. 

(2017) 

Belgica 

45 

indivíduos 

70-90 anos 

(76±*) 

uHear Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

6000Hz 

Análises feitas por indivíduo. O 

teste foi realizado em um quarto de 

hospital silencioso ou consultório 

médico com um nível médio de 

80,2% 78,8% 73,3% 

83,3% 

* 
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 ruído ambiente de 50dBNPS. O 

menor limiar com duas respostas de 

três excursões é registrado como a 

sensibilidade auditiva. O critério de 

passa/falha foi determinado na 

presença de dois ou mais graus de 

audição consecutivos abaixo do 

nível moderado a grave entre 500 e 

2000Hz. 

Mahomed-

Asmail F, 

et. al. 

(2016) 

África do 

Sul 

 

1070 

5-12 anos 

(8 ± 1.1) 

HearScree

n 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por indivíduo. Ao 

apresentar o sinal de teste, a criança 

levanta a mão ao ouvir o tom, e o 

testador terá que indicar se a criança 

respondeu ao som em uma resposta 

SIM / NÃO fornecida no teste. Com 

base na resposta, a intensidade e a 

frequência mudam automaticamente 

de acordo com o protocolo de teste 

programado. Os resultados dos 

testes diagnósticos revelaram perda 

auditiva quando um limiar for maior 

que 25dB NA em 0,5, 1, 2 ou 4 

kHz.   

75% 98,5% 52,9% 

99,4% 

* 

Masalski, 

M; 

Grysiński, 

T; 

Kręcicki T 

(2018) 

Polônia 

 

70 

indivíduos 

18-71anos 

(36±11) 

HearingTe

st 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por orelha. Os 

exames envolveram a 

autodeterminação do menor som 

audível gerado pelo dispositivo e 

foram assistidos por um 

audiologista. O participante alterou 

a intensidade do som do teste 

usando os botões “I can hear” e “I 

can't hear” e depois confirmou o 

som audível mais baixo usando o 

botão “Barely audible”.  O tom de 

teste foi modulado em amplitude 

com a profundidade de 100% e a 

frequência de 2Hz. A intensidade do 

som foi alterada em passos de 5dB. 

Quando a intensidade do som do 

98% 79% * * 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masalski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29321124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grysi%26%23x00144%3Bski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29321124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kr%26%23x00119%3Bcicki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29321124
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teste ultrapassou 40dBNA, um som 

mascarador foi gerado 

contralateralmente. Os testes em 

dispositivos móveis foram 

realizados duas vezes: teste e 

reteste. Antes do reteste, os fones de 

ouvido foram removidos e 

colocados novamente.  

Peer S; 

Fagan JJ 

(2015) 

África do 

Sul 

 

25 

indivíduos 

15-80 

anos(*) 

uHear Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

6000Hz 

Análises feitas por orelha. Este 

estudo utilizou apenas um módulo 

do aplicativo: o teste de 

sensibilidade auditiva. A tarefa do 

paciente consiste em tocar uma área 

específica da tela toda vez que um 

som é ouvido. Para a triagem 

auditiva, a presença ou ausência de 

perda auditiva moderada ou pior 

(PAT> 40 dB) em cada orelha foi 

determinada pela audiometria 

formal, considerando-se 40 dB 

como limiar auditivo crítico para 

perda auditiva incapacitante 

segundo a Organização Mundial da 

Saúde. 

100% Sala de espera = 

64% 

Sala Silenciosa 

= 74% 

Sala com 

tratamento 

acústico= 88% 

100% 

em 

todos 

os 

ambien

tes 

 

Sala de 

espera 

= 32% 

Sala 

Silenci

osa = 

72,7% 

Sala 

com 

tratame

nto 

acústic

o = 

100% 

84% 

 

Sala de 

Espera = 

50% 

 

Sala 

silenciosa = 

78% 

 

Sala com 

tratamento 

acústico = 

90% 

 

Potgieter 

JM; 

Swanepoel 

DW; 

Smits C 

(2018) 

África do 

Sul 

 

109 

indivíduos 

16-89 anos 

(72±7.2) 

Digits-in-

Noise 

(DIN) test 

Dígitos 

no ruído 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por indivíduo. O 

procedimento se dá pela 

apresentação de sequências de três 

dígitos e a cada acerto aumenta-se a 

intensidade do sinal em 2dB ou 

diminui-se em 2dB em caso de 

resposta incorreta. O SRT foi 

calculado como o SNR médio dos 

trios de dígitos apresentados. Um 

ponto de corte foi determinado em -

88% 88% 98,3% 

75,5% 

* 
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9,55dB para indicar 'passar' ou 

'falha' para perda auditiva em 

falantes nativos de inglês ou não-

nativos com um alto nível de 

competência autodeclarada em 

inglês. 

Saliba J, 

et.al 

(2017) 

Canadá 

33 

indíviduos 

18-65 anos 

(49.7±11.9

) 

EarTrump

et 

(‘‘consum

er app’’)  

ShoeBOX 

(‘‘professi

onal app’’ 

Tom 

Puro 

 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por orelha.  

EarTrumpet: Os participantes são 

solicitados a pressionar um botão 

grande no meio da tela de toque 

toda vez que ouvirem um estímulo 

sonoro, e um audiograma típico é 

exibido na conclusão do teste. Para 

os propósitos deste estudo, o tipo de 

teste abrangente (sete frequências) 

foi selecionado, e nenhum filtro de 

som predefinido foi aplicado. 

ShoeBox: a avaliação auditiva 

consiste em uma tarefa de escolha 

onde um objeto é exibido na tela e o 

indivíduo a toca gerando um som 

acima ou abaixo do limiar auditivo 

do participante (alguns objetos 

permanecem em silêncio). 

O participante então classifica o 

objeto de acordo com se um som foi 

ou não ouvido, arrastando-o para o 

compartimento apropriado na tela 

(som ou silêncio).  Este processo é 

repetido várias vezes em várias 

frequências e intensidades. Após a 

avaliação, a sensibilidade auditiva é 

exibida em um formato típico de 

audiograma. Uma diferença de 10 

dB foi considerada um nível de 

variabilidade considerável entre os 

limiares de teste reteste. Isso foi 

realizado para condições de silêncio 

e ruído.  

EarTrumpet = 

87,5%  

ShoeBox = 

100% 

 

EarTrumpet = 

95,9% 

ShoeBox = 

95,9% 

 

EarTru

mpet = 

95,9% 

ShoeBo

x = 

100% 

 

EarTru

mpet = 

100% 

ShoeBo

x = 

100% 

75,3% 

 

EarTrumpet 

= 93,8% 

ShoeBox = 

96,9% 
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Samelli 

AG, et.al. 

(2017) 

Brasil 

 

30 

indivíduos 

18-34anos 

(22.3±*) 

Tablet-

Based 

Hearing 

Screening 

System 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por indivíduo. É um 

aplicativo de jogo interativo que 

realiza a triagem de tons puros 

usando uma interação de escolha 

forçada de duas alternativas sim / 

não. A apresentação visual de 

estímulos (instrumentos musicais) 

foi combinada com sons (calibrados 

tons warble) ou silêncio. Tanto para 

a triagem auditiva baseada em 

tablet quanto a triagem por 

audiometria de varredura, 

considerou-se uma resposta correta 

de no mínimo dois tons de três 

emitidos a 20dBNA para as 

frequências de 1, 2 e 4 kHz e 

30dBNA para 0,5 kHz em ambas as 

orelhas um resultado de triagem 

negativo (ou seja, audição normal). 

A deficiência auditiva foi 

considerada um resultado de 

triagem positivo.  

100% 100% 100% 

100% 

86,6% 

100% 

 

Swami H; 

et.al. 

(2017) 

Índia 

 

200 

indivíduos 

17-65 

anos(*) 

Free field 

hearing 

(FFH) 

Free 

Hearing 

Test 

(“freeheari

ngtestsoft

ware.com”

) 

Palavras 

 

Tom 

Puro 

Audiometria tonal 

liminar de 250 a 

8000Hz 

Análises feitas por indivíduo.  

FFH: realizado em uma sala 

silenciosa a uma distância de 600 

cms. Palavras padrão dissílabas 

foram utilizadas pelos avaliadores. 

3 respostas corretas fora de 5 foram 

julgadas como audição normal. O 

critério para a audição anormal foi 

predefinido para o estudo da 

seguinte forma: O paciente não 

conseguir ouvir voz de conversação 

e sussurro forçado a uma distância 

inferior a 600 cm.  

Free Hearing Test: O equipamento 

composto de laptop para realização 

de audiometria com fones de 

inserção padrão. O teste foi 

FFH: 73% 

Free Hearing 

Test : 98% 

FFH: 99% 

Free Hearing 

Test : 95% 

Free 

Hearin

g Test 

= 

95,1% 

 

Free 

Hearin

g Test 

= 

97,9% 

50% 

96,5% 
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realizado em sala de ambulatório e 

não em sala de audiometria, de 

modo a simular ambientes onde a 

facilidade de audiometria não está 

disponível. Limiares médios de 

condução aérea a 500Hz, 1000Hz, 

2000Hz, 3000Hz maiores de 20 dB 

foram considerados anormais. 

*Autores não forneceram os valores no manuscrito e/ou não encaminharam valores absolutos para a realização do cálculo pelos pesquisadores desta revisão. 

Legenda: VPP: valor preditivo positive; VPN: valor preditivo negativo; 
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DISCUSSÃO 

De forma geral, é um fato concordante entre todos os estudos incluídos nessa revisão 

sistemática que a utilização de métodos rápidos e acessíveis de triagem auditiva se faz 

necessário na conjuntura atual de saúde auditiva. A triagem auditiva é uma abordagem 

comum usada por profissionais para aumentar a conscientização pública e promover a 

intervenção (Thodi et al, 2013).  

O fato de serem acessíveis a população, a utilização de triagens auditivas por meio de 

aplicativos vem se tornando um instrumento de promoção a saúde, já que estudos sugerem 

que seu uso melhoram a adesão do paciente ao tratamento de saúde pois oferecem 

informações sobre sua condição, permitindo que tirem dúvidas sobre seu tratamento, além de 

possibilitar armazenar seus resultados e fazer consultas a triagens anteriores, como também 

ter acesso aos serviços de saúde para o diagnóstico (Krishna, Boren & Balas, 2009; Amlani, 

2015).  

A partir dessas informações e com base nos resultados desta revisão foi possível 

observar que o aplicativo uHear vem sendo utilizado como instrumento de pesquisas nesse 

tema e mostrando eficácia na identificação de perdas auditivas mais significativas, ou seja, 

indivíduos com perdas auditivas mais consideráveis tendem a falhar nessa triagem. Szudek et 

al (2012) aplicaram esse método de triagem em indivíduos acima de 18 anos e concluíram se 

tratar de um teste razoável para descartar perda auditiva de grau moderado. 

O estudo de Abu-Ghanem et al (2015) utilizou o aplicativo uHear em população idosa 

e observou que esse método de triagem apresentou excelente sensibilidade (100%) e justa 

especificidade (60%) e evidenciou ser uma ferramenta de triagem prática e útil para perda 

auditiva na população idosa, já que ele pode ser baixado da Internet sem nenhum custo e é 

especialmente fácil de operar. O estudo de Livshitz et al (2017), também utilizou o uHear 

como método de triagem auditiva na população idosa e observou boa sensibilidade (76,5%) e 

excelente especificidade (90,7%), além disso ressalta que é um método bem aceito pelos 

idosos e que também é eficaz para descartar perdas auditivas significativas. Lycke et al (2017) 

também estudou o uHear na população idosa portadora de câncer inseridos em um programa 

de acompanhamento geriátrico e evidenciou bons valores de sensibilidade e especificidade, 

80,2% e 78,8% respectivamente, mas enfatiza a necessidade de mais pesquisas para 

determinar um ponto de corte ideal antes que ele possa ser rotineiramente usado como uma 

ferramenta de triagem dentro de uma prática oncogeriátrica.  

Já Peer & Fagan (2015) utilizaram o uHear em uma população pequena com ampla 

faixa etária, incluindo adultos e idosos, e aplicaram o teste em diferentes ambientes, 
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concluindo que a sensibilidade do aplicativo uHear usado com o iPhone é excelente (100% 

sensível) para rastrear a perda auditiva incapacitante e tem boa precisão para perda auditiva de 

alta frequência em salas silenciosas ou com tratamento acústico do que em salas de espera, 

entretanto apresentou-se com valores de especificidade variáveis (64-88% específico) de 

acordo com o ambiente testado. 

Outro aplicativo que se mostrou eficaz foi o HearScreen, aplicado na população mais 

jovem, em idade escolar. Esse aplicativo é considerado uma alternativa barata a audiometria 

convencional, sem diferença significativa entre os resultados do teste para triagem auditiva 

convencional (Swanepoel, et al, 2014). Os estudos encontrados nessa revisão que utilizaram 

esse aplicativo comprovaram sua eficácia em uma ampla população e em todas as faixas 

etárias, inclusive em crianças. 

Louw et al (2017) utilizaram o aplicativo HearScreen em clínicas de atenção primária 

em 1236 indivíduos acima de 16 anos e concluiu que o método é eficaz e que pode se tornar 

um instrumento de identificação precoce das perdas auditivas. E Mahomed-Asmail et al 

(2016) usaram o mesmo aplicativo em mais de mil crianças em idade escolar e também 

concluíram ser uma ferramenta que fornece uma solução de triagem de baixo custo, precisa e 

eficiente na escola. 

Kelly et al (2018) utilizaram os aplicativos EarTrumpet, Audiogram Mobile e Hearing 

Test with Audiogram em duas situações diferentes: sala silenciosa e sala de espera e 

concluíram que dentre eles o aplicativo EarTrumpet apresentou-se mais eficaz, com excelente 

sensibilidade e especificidade de boa a excelente, mesmo em uma condição de ambiente sem 

controle acústico. Já Saliba et al (2017), utilizou o EarTrumpet, que é um aplicativo gratuito, 

e comparou com a sua versão profissional ShoeBox e observou que eles conseguem ser 

altamente precisos para detectar perdas auditivas moderadas. Em outro estudo utilizando 

EarTrumpet evidencia que a usabilidade e a velocidade do programa são excelentes, 

entretanto a sua limitação é a incapacidade de medir os níveis de condução óssea (Derin et al, 

2016). 

Masalski, Grysiński & Kręcicki (2018) usaram a ferramenta de triagem Hearing Test 

em seu estudo que demonstraram excelente sensibilidade (98%) e boa especificidade (79%), 

confirmando o potencial de aplicação no monitoramento da audição, testes de rastreio ou 

exames epidemiológicos em larga escala. O mesmo achado foi encontrado no estudo de 

Samelli et al (2017) utilizando o aplicativo Tablet-Based Hearing Screening System.  

O estudo de Swami et al (2017) comparou a utilização de dois métodos de triagem da 

audição, o software Free Field Hearing (FFH), que utiliza estímulo de fala (lista de 
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dissílabos) e o aplicativo Free Hearing Test, que utiliza tom puro. É possível observar que o 

aplicativo Free Hearing Test se mostrou mais eficaz do que o FFH e que seu uso pode ser 

particularmente útil em locais onde as instalações para audiometria de tom puro não estão 

disponíveis. Autores referem que o uso de estímulos de fala é melhor para medir a real 

capacidade da função comunicativa dos indivíduos (Soncini, et al, 2003; Theunissen, 

Swanepoel & Hanekom, 2009; Jacob, et al, 2011; Sbompato, et al, 2015), entretanto, a 

utilização de palavras pode ter sofrido influência de fatores como nível de habilidades 

linguísticas dos sujeitos, fluência na língua e/ou aspectos socioambientais, por exemplo.  

Smits, Goverts & Festen (2013) referem que é essencial utilizar palavras familiares em 

conjunto fechado em vez de sentenças abertas a fim de reduzir os efeitos das habilidades 

linguísticas preexistentes no resultado do teste. Uma categoria bem conhecida são os dígitos. 

Eles estão nas listas das palavras mais faladas e familiares a qualquer faixa etária. 

O estudo de Potgieter, Swanepoel & Smits (2018) que utilizou um aplicativo 

envolvendo a triagem auditiva por meio de material de fala (dígitos) na presença de ruído de 

fundo, o Digits-in-Noise Test, que se mostrou importante para fornecer informações 

complementares sobre o comprometimento do reconhecimento de fala no ruído, bem como, 

uma ferramenta de excelente sensibilidade (88%) e especificidade (88%) para identificação de 

alterações auditivas. O uso de dígitos como estímulo vem sendo amplamente aceito por 

pesquisadores já que não é influenciado pela fluência na língua nem fatores socioambientais. 

Além disso, avaliar indivíduos com a presença de ruído de fundo torna a triagem a 

representação. 

De maneira geral, todos os estudos incluídos nesta revisão apresentaram informações 

significativas para evidenciar quais aplicativos podem ser considerados os mais eficazes na 

identificação das perdas auditivas. Entretanto, durante a análise de viés, foi observada a 

necessidade de se esclarecer informações sobre o funcionamento e aplicação desses 

instrumentos, bem como uma maior preocupação para que tais métodos possam ser replicados 

em outras pesquisas.  

A partir de todos os achados dessa revisão sistemática é comum a todos os estudos a 

necessidade de comprovar a eficácia dos aplicativos, para que a identificação precoce da 

deficiência auditiva seja cada vez mais acessível a todas as populações, seja em áreas urbanas 

ou rurais, e em todas as faixas etárias. 
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LIMITAÇÕES  

Esta revisão sistemática investigou as evidências relacionadas à eficácia de aplicativos 

para smartphones na identificação da deficiência auditiva, porém muitos artigos encontrados 

nesta revisão foram excluídos devido a metodologia para estudos de acurácia não 

apresentarem dados suficientes para a determinação da eficácia como: Prevalência (%), 

negative predictive value (NPV), positive predictive value (PPV), positive likelihood ratio 

(LR+), negative likelihood ratio (LR−) e diagnostic odds ratio (DOR). 

Uma limitação nesse estudo foi a impossibilidade da realização da meta-análise devido 

a heterogeneidade dos critérios de análises entre os index tests (aplicativos) e o teste de 

referência (audiometria tonal). 

São necessários estudos adicionais para afirmar a eficácia de cada teste. 

 

CONCLUSÃO 

Todos os aplicativos estudados mostram valores de sensibilidade e especificidade 

favoráveis a testes de diagnóstico. 

Entretanto, se faz necessário à realização de mais estudos envolvendo a acurácia 

desses aplicativos em grande escala e em todas as faixas etárias. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Estratégias de busca nas bases de dados. 

Database Search (JULY 10th 2018) 

LILACS 

 

audiology OR audiometria OR "audiometria de fala" OR "audiometria de tonos 

puros" OR "audiometria de habla" [Palavras] and smartphone OR teléfono 

inteligente OR telefone [Palavras] and Hearing loss OR Pérdida Auditiva OR 

perda auditiva [Palavras] 

PubMed ((("audiology" OR "audiometry" OR "speech audiometries" OR "speech 

audiometry" OR "pure-tone audiometry" OR "speech intelligibility" OR "speech 

intelligibilities" OR "speech reception threshold test" OR "speech discrimination 

tests" OR "speech discrimination test" OR "hearing test" OR "hearing tests" OR 

"screening test" OR "screening tests")) AND ("hearing loss" OR "hearing 

impairment" OR hypoacusis OR hypoacuses OR "hearing disorder" OR "hearing 

disorders"))  AND ("cellular telephones" OR "mobile phone" OR "mobiles 

phones" OR "mobile telephone" OR mobile telephones" OR "mobile application" 

OR "mobile applications" OR "mobile app") 

Scopus 

 

( TITLE-ABS-KEY ( audiology  OR  audiometry )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"hearing loss"  OR  "hearing impairment" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "mobile 

application"  OR  "mobile applications" ) ) 

Web of 

Science 

 

(audiology OR audiometry OR "speech audiometries" OR "speech audiometry" 

OR "speech intelligibility" OR "speech intelligibilities" OR "speech 

discrimination tests" OR "speech discrimination test" OR "hearing test" OR 

"hearing tests" OR "screening test" OR "screening tests") AND TÓPICO: 

("hearing loss" OR "hearing impairment" OR hypoacusis OR hypoacuses OR 

"hearing disorder" OR "hearing disorders") AND TÓPICO: ("cellular telephones" 

OR "mobile phone" OR "mobiles phones" OR "mobile application" OR "mobile 

applications" OR "mobile app") 

Google  

Scholar 

audiometry AND hearing loss AND smartphone 

Open Grey hearing loss AND application 

ProQuest noft(audiology OR audiometry OR "speech audiometry" AND "hearing loss" OR 

"hearing impairment") AND noft("mobile application" OR "mobile applications" 

OR smartphone) 
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Apêndice 2 – Artigos excluídos e razões de exclusão (n=52). 

Autor, Ano Razão para 

exclusão 

Amlani (2015) 4 

Azarov et al. (2015) 4 

Brennan-Jones et al. (2016) 1 

Brook & Williams (2013) 5 

Byrne, Schmitt & Murphy (2012) 5 

Chauhan & Shah (2018) 4 

Chen & Wang (2017) 4 

Choi et al. (2013)  3 

Corrêa, Soldera & Machado (2014) 5 

Derin et al. (2016) 4 

Dewyer et al. (2017) 4 

DiGiovanni & Rizzo (2014) 4 

Fetscher (2016) 3 

Garrison & Bochner (2017) 1 

Garrison et al. (2017) 1 

Hussein et al. (2018) 3 

Jacobs & Saunders (2014) 3  

Jacobs et.al. (2012) 5 

Kam et.al. (2012) 4 

Laitinen et al. (2016) 6 

Larrosa et.al. (2015) 4 

Liu et al. (2015) 1 

Mahomed-Asmail (2015) 6 

Masalski et al. (2016) 3 

Messmer et al. * 6 

Monica et al. (2017) 1 

Na et.al. (2014) 4 

Nakamura (2003) 3 

Ogah (2017) 4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masalski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241793
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Oliveira et al. (2014) 6 

Ozdek et al. (2010) 1 

Paglialonga et al. (2014) 3 

Paglialonga, Tognola & Pinciroli (2015a) 3 

Paglialonga, Tognola & Pinciroli (2015b) 5 

Pickens  et al. (2017) 4 

Potgieter et al. (2016) 3 

Rashid, Dreschler & Laat (2017) 1 

Saibua, Seesutas & Iransena. * 3 

Saleth et.al. (2016) 3 

Saly (2013) 4 

Sethi et al. (2017) 5 

Sohn et al. (2011) 4 

Teixeira et al. (2014) 6 

Teki, Kumar & Griffiths (2016) 3 

Tognola et al. (2015) 3  

Tonder et. al. (2017) 4 

Vlaming et al. (2012) 4 

Wongsirichot et al. (2017) 4 

Xing et.al. (2016) 5 

Yang et al. (2017) 5 

Yao et al. (2015)  1 

Zarei (2017) 6 

Legenda: 1. Estudos que não utilizam aplicativos de celulares; 2. Estudos que não são da área da Audiologia; 3. Estudos que não comparam 

métodos de diagnóstico de aplicativos de celulares com o padrão de referência (audiometria); 4. Estudos que não apresentam medidas de 

validade (sensibilidade e especificidade) ou não apresentaram dados suficientes para calculá-los; 5. Comentários, cartas, conferência, 

resumo, opiniões pessoais e ensaios clínicos; 6. Estudos indisponíveis. *paper não apresenta o ano de publicação. 
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2.2 Estudo 2: VALIDAÇÃO DO TESTE DE DÍGITOS NO RUÍDO, BASEADO EM 

SOFTWARE, EM PORTUGUÊS BRASILEIRO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA.  

Produzido segundo as normas da revista Ear and Hearing 

(https://journals.lww.com/ear-hearing/Pages/informationforauthors.aspx) 

 

RESUMO 

Objetivo: Verificar a acurácia do teste de dígitos no ruído, baseado em software, em 

português brasileiro para identificação da deficiência auditiva.  

Desenho: Trata-se de um estudo de acurácia constituído por uma amostra de conveniência de 

186 sujeitos (108 mulheres e 78 homens) , com idade de 12 a 96 anos (média= 52,47 anos), 

sendo 76 com audição normal (média quadritonal igual ou ≤ 25dB na melhor orelha) e 110 

com perda auditiva, Todos os sujeitos participaram de uma entrevista inicial para 

identificação de suas queixas e histórico de saúde, responderam a um questionário 

socioeconomico e foram submetidos a audiometria tonal liminar, logoaudiometria, 

Imitanciometria e ao teste de dígitos no ruído em português. A ordem dos procedimentos foi 

randomizada, sendo realizada por pesquisadores independentes e calibrados. A distribuição 

dos dados não foi normal segundo o teste de Shapiro-Wilk, desta forma, foram utilizados o 

teste Mann-Whitney para analisar a diferença entre sexo e idade em função da média de 

relação sinal/ ruído do teste de dígitos no ruído. O teste Kruskall Wallis foi utilizado para 

verificar a influência da escolaridade e do nível socioeconómico. Em ambos os testes foi 

utilizado o nível de significância de 5%. Foi traçada a curva ROC para definição do ponto de 

corte do teste de dígitos no ruído e a sua sensibilidade e especificidade.  

Resultados: Não foi observada diferença significativa em função da idade e sexo e a média 

de relação sinal/ruído do teste de dígitos no ruído. Por outro lado constatou-se  significância 

em função do nível de escolaridade e socieconômico (p<0,05). O ponto de corte de -6,9 dB 

para a média de relação sinal/ruído no teste foi o que apresentou melhor sensibilidade (92,7%) 

com especificidade de 67,1% na análise da Curva ROC. 

Conclusão: O teste de dígitos no ruído, baseado em software, em português demonstrou ser 

um método eficaz na identificação das perdas auditivas em jovens, adultos e idosos. 

Entretanto, foi observada a influência dos níveis de escolaridade e socioeconômicos nos 

resultados do teste, o que leva a necessidade de serem realizados novos estudos utilizando este 

instrumento. 

Palavras-chave: audiologia; diagnóstico; perda auditiva; smartphones; 
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ABSTRACT 

Objective: To verify the accuracy of the digits in noise test, in Brazilian Portuguese, for the 

identification of hearing impairment. 

Design: This is an Accuracy study consisting of 186 subjects (108 women and 78 men) aged 

12-96 years (mean = 52.47 years), of whom 76 were presented normal hearing (quadritonal 

mean ≤ 25dB in the best ear) and 110 with hearing loss. All subjects participated in an initial 

interview to identify their complaints and health history, answered a socioeconomic 

questionnaire and were submitted to pure tone audiometry, logoaudiometry, immitance and to 

the Portuguese digits in noise test. The order of the procedures was randomized, being 

performed by independent and calibrated researchers. Data distribution was not normal 

according to the Shapiro Wills test. In this way Thus, the Mann-Whitney test was used to 

analyze the difference between sex and age as a function of the mean signal-to-noise ratio of 

the digits in noise test. The Kruskall Wallis test was used to verify the influence of schooling 

and the socioeconomic level. In both tests, a significance level of 5% was used. The ROC 

curve was plotted to define the cut-off point of the digits test in noise and its sensitivity and 

specificity. 

Results: There was no significant difference in terms of age and sex and the mean signal-to-

noise ratio of the digits in noise test. On the other hand, it was verified the significance 

according to the educational and socioeconomic level (p <0.05). The cut-off point of -6.9 dB 

for the mean signal-to-noise ratio in the test was the one with the best sensitivity (92.7%) with 

specificity of 67.1% in the ROC curve analysis. 

Conclusion: The digits in noise test in Brazilian Portuguese has been shown to be an 

effective method for identifying hearing loss in young and older adults. However, the 

influence of schooling and socioeconomic levels was observed on the test results was 

observed, which makes it necessary to carry out new studies using this instrument. 

 

 

Keywords: audiology; diagnosis; hearing loss; smartphones; 
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INTRODUÇÃO 

  

A Organização Mundial da Saúde estima que 466 milhões de pessoas em todo o 

mundo têm deficiência auditiva incapacitante, que é considerada uma das que mais trazem 

impactos ao convívio social dos sujeitos, pois influencia diretamente na efetividade da 

comunicação (Cruz et al, 2009; WHO, 2019).  

Uma barreira significativa para o tratamento de muitas pessoas é o acesso inadequado 

a serviços de diagnóstico em audiologia, algo bastante comum nos países em 

desenvolvimento (Windmill & Freeman, 2013). Estratégias para aumentar o acesso a esses 

serviços podem incluir o desenvolvimento de testes de triagens que não necessitem da 

presença de um fonoaudiólogo (Dewyer et al, 2019).  

Testes auditivos autoadministrados podem ser benéficos para indivíduos que não têm 

acesso a serviços audiológicos ou para monitorar o estado auditivo, pois eles fornecem uma 

avaliação rápida, fácil e privada de sua própria capacidade auditiva (Vlaming et al, 2012; 

Masalski & Krecicki, 2013) e pela acessibilidade promove a diminuição da ocorrência de 

perdas auditivas subdiagnosticada e subtratada na população (Barczik & Serpanos, 2018). 

Os avanços tecnológicos nos dispositivos móveis “inteligentes”, os smartphones, 

levaram a uma proliferação de vários aplicativos de saúde que podem ser usados por pacientes 

e provedores em cuidados preventivos de saúde (Sama et al, 2014). Muitos aplicativos de 

triagem auditiva são gratuitos ou de baixo custo e estão disponíveis para o público em geral 

com facilidade em smartphones com sistemas operacionais iOS (Apple) ou Android (Google) 

(Barczik & Serpanos, 2018).  

 A escolha do material que será apresentado na triagem tem variabilidade entre tom 

puro, estímulos de fala e estímulos de fala com ruídos. Grande parte das triagens auditivas 

utilizam tom puro como estímulo (Abu-Granem et al, 2015; Livshitz et al, 2017; Lycke et al, 

2017; Peer & Fagan et al, 2015; Kelly et al, 2018; Saliba et al, 2017; Louw et al, 2017; 

Mahomed-Aismail et al, 2016, Masalski, Grysinski & Krecicki, 2018; Samelli et al, 2017; 

Swami et al, 2017) mas é crescente o número de triagens que utilizam estímulos de fala no 

ruído apresentam a vantagem de avaliar um contexto mais natural de comunicação. Entre os 

estímulos de fala os dígitos são muito utilizados porque estão entre as listas de palavras mais 

faladas e familiares a qualquer faixa etária (Smits Kapteyn & Houtgast, 2004; Smits, Goverts 

& Festen, 2013; Smits et al, 2016). 

 A utilização de testes de dígitos no ruído vem sendo estudado com o objetivo de 

verificar a sua eficácia na identificação das perdas auditivas. Sua origem é relatada de um 
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teste de triagem auditiva realizado via telefone na Holanda, desenvolvido por Smits, Kapteyn 

& Houtgast (2004), que utilizou sequências de três dígitos na presença de ruído de fundo em 

várias relações sinal/ruído, de forma automatizada e adaptativa, e que se mostrou um teste 

altamente eficaz para a triagem auditiva. 

Potgieter et al (2018) relataram que o uso de dígitos no ruído em triagens auditivas 

possui várias vantagens, quando comparados aos que utilizam palavras ou sentenças no ruído, 

em virtude de serem um material de fala simples, com baixa demanda linguística; que podem 

ser apresentados em conjunto fechado (dígitos de zero a nove) e serem mais conhecidos e 

frequentemente usados por falantes de outros idiomas. Estas vantagens também potencializa o 

teste vir a ser adaptado e utilizado em outros países (Branford & Claughton, 2002). 

O Teste de dígitos no ruído (TDR) é um teste para smartphones em inglês, baseado em 

um software de triagem auditiva (Digits-in-noise test), que foi desenvolvido e validado em 

2016 na África do Sul, que vem se mostrando como um instrumento importante dentro do 

universo das triagens auditivas por aplicativos, já que se diferencia dos demais existentes no 

mercado pelo tipo de estímulo utilizado (dígitos no ruído) e por ser um teste adaptativo, ou 

seja, selecionam gradativamente os estímulos a serem apresentados ao indivíduo de acordo 

com sua resposta (Potgieter et al, 2016). Além disso, o TDR é preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde como um instrumento de trigem auditiva (WHO, 2019). 

Apresenta uma interface simples e autoexplicativa, com uma tela para cadastro do 

usuário com a  inserção de dados como: ano de nascimento, primeira língua e o tipo de teste 

que será feito (binaural ou monoaural). O aplicativo também solicita o ajuste de volume dos 

fones de ouvido para uma intensidade confortável e inicia o teste emitindo 23 sequências de 

três dígitos em diferentes relações sinal/ruído para ao final gerar uma média da relação 

sinal/ruído (SNR -Signal-to-Noise Ratio) (Potgieter et al, 2016). 

A partir de seus bons resultados, indicando ser método eficaz, vários pesquisadores 

europeus iniciaram a adaptação do teste em diversas línguas e sua validação nos seus 

respectivos países, como na Alemanha, França e África do Sul (Zokoll et al, 2012; Jansen et 

al, 2010; Potgieter et al, 2016; Potgieter et al, 2018). Além disso, nos últimos anos vem se 

utilizando o TDR para smartphones em formato de aplicativo, ampliando o acesso à todas as 

populações, até mesmo em áreas remotas (Potgieter et al 2018). 

A versão em português do TDR foi produzida a partir da tradução e adaptação 

transcultural, bem como a gravação dos dígitos na língua portuguesa, os quais foram 

equalizados pelos desenvolvedores do teste em inglês na África do Sul em parcerias com 

pesquisadores de três Universidades Públicas Brasileiras (Andrade, 2019). Após esses 
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procedimentos, o TDR foi disponibilizado aos pesquisadores numa versão teste em português 

brasileiro, para ser utilizado neste estudo visando a realização de um estudo de acurácia.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a acurácia do TDR, baseado em 

software, na versão português, na identificação da deficiência auditiva.             

 

 

MÉTODOS 

 

Casuística 

 A amostra probabilístoca deste estudo foi constituída por 186 sujeitos (108 mulheres e 

78 homens) , com idade de 12 a 96 anos (média= 52,47 anos), sendo 76 com audição normal 

(média quadritonal igual ou ≤ 25dB na melhor orelha) e 110 com perda auditiva, atendidos 

em ambulatório de Audiologia de um Centro de Saúde Auditiva do Sistema Único de Saúde. 

O período da coleta da pesquisa foi entre outubro de 2018 e janeiro de 2019. 

 Foi realizado o cálculo amostral com base no valor de sensibilidade do TDR na versão 

em inglês (Potgieter et al. 2018) e a população brasileira (IBGE, 2018). Considerou-se o erro 

amostral de 3% e o nível de confiança de 95%.  

Os sujeitos com mais de 18 anos de idade, assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Responsáveis pelos sujeitos com menos de 18 anos assinaram também o Termo 

de Assentimento aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal da Paraíba, sob o número 2525183. 

A presença de média quadritonal, entre as frequência de 500, 1000, 2000 e 4000Hz, 

igual ou melhor do 25dB na melhor orelha (OMS, 2014) na audiometria tonal liminar foi o 

critério adotado para diferenciar os sujeitos com presença ou ausência da deficiência auditiva.  

Não participaram da pesquisa sujeitos com presença de excesso de cérumen ou corpo 

estranho no meato acústico externo durante a realização da otoscopia. Três sujeitos foram 

excluídos da pesquisa por apresentarem deficiência motora, visual sem correção, déficits 

cognitivos e/ou comorbidades neurológicas conhecidas.  

 Todos os sujeitos foram submetidos a um questionário socioeconômico, otoscopia, 

audiometria tonal liminar (via aérea e óssea) de 250 a 8000 Hz, logoaudiometria e 

imitanciometria e ao teste de dígitos no ruído, baseado em software, para o Português 

Brasileiro.   
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Procedimentos 

Foi aplicado o questionário socioeconômico da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP, 2018), cujo objetivo foi conhecer as características sociais e econômicas da 

amostra em estudo, como o nível de escolaridade e o nível socioeconômico. Trata-se de um 

questionário com perguntas relacionadas a quantidade de itens de conforto estão presentes na 

residência do sujeito, se o mesmo tem acesso a água advinda de sistemas de distribuição, 

pavimentação da rua em que reside e sistemas de esgoto, além do nível de escolaridade. 

A escolaridade foi categorizada em baixo (sujeitos analfabetos ou que cursaram até o 

ensino fundamental), médio (sujeitos que cursaram até o ensino médio) e alto (sujeitos que 

cursaram até o ensino superior). Já o nível socioeconômico foi categorizado em baixo (classes 

D e E), médio (classes C1 e C2) e alto (classes B2, B1 e A). 

Foi realizada a inspeção do meato acústico externo utilizando um otoscópio da marca 

MD Pocket modelo OMNI3000, com o objetivo de verificar se poderia haver excesso de 

cerúmen ou presença de algum corpo estranho que pudesse impedir a passagem do som e, 

consequentemente, vir a alterar os resultados da audiometria tonal liminar.  

A audiometria tonal liminar foi realizada em cabine acústica e com audiômetro 

Interacoustics, modelo AD229, os quais atenderam às normas IEC e ANSI de calibração. Os 

pesquisadores que realizaram a audiometria tonal liminar foram calibrados entre si e adotaram 

os mesmos parâmetros na obtenção do limiar auditivo tonal liminar aplicando a técnica 

descendente no intuito de identificar qual a menor intensidade sonora na qual cada sujeito 

detectou a presença do tom puro em cada frequência avaliada por condução aérea (250Hz a 

8000Hz) e/ou por condução óssea (500Hz a 4000Hz) em cada orelha separadamente. O nível 

mínimo de intensidade sonora em que a pessoa detectou a presença do sinal acústico em 50% 

das apresentações foi denominado como limiar auditivo. Esses limiares foram registrados no 

audiograma (Lopez, Munhoz & Bozza, 2015; Chu, et al 2019). 

 O teste de dígitos no ruído (TDR), baseado em software, para o Português Brasileiro 

foi aplicado após a audiometria tonal liminar, por pesquisador independente e cego quanto aos 

resultados da audiometria tonal liminar. Por se tratar de um versão estudo e não o aplicativo 

na sua versão final foi necessário que o pesquisador fornecesse as instruções a acompanhasse  

a execução do teste por cada sujeito.  

 Desta forma, cada sujeito recebeu as instruções e após a confirmação da compreensão 

das instruções por parte dele, cadastrou-se as informações do mesmo no smartphone da marca 

Motorola e modelo Z, colocou-se os fones de ouvido próprios do smartphone e iniciou-se o 

teste. A duração média de execução do procedimento foi de aproximadamente três minutos.  
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 O TDR foi apresentado binauralmente em modo inphase com, 23 sequências de três 

dígitos (0-9) sorteados aleatoriamente na presença de ruído de fundo à 70dBSPL (White noise 

ou ruído branco) em relações sinal/ruído (S/R) fixados entre -2dB a -20dB. A primeira 

sequência de três dígitos iniciou na presença da relação S/R de -2dB, o indivíduo ouviu e, 

logo após, digitou no teclado do smartphone a sequência de dígitos ouvida. Em caso de 

acerto, uma nova sequência de três dígitos foi apresentada a uma relação S/R 2dB mais difícil. 

Em caso de erro, a nova sequência foi aplicada com uma relação S/R 2dB mais fácil. Os 

acertos foram contabilizados quando todos os dígitos foram colocados corretamente na 

sequência apresentada (Potgieter et al, 2016). 

            Ao final, foi calculado a média das relações sinal/ruído encontrada nos acertos entre as 

sequências 4 e 23. Além disso, gerou-se uma tabela com os resultados de cada sequência 

apresentada. 

 

Análise dos dados 

Os dados coletados com os procedimentos foram tabulados em planilha do Office 

Excel (versão 2016) logo após o atendimento do paciente. Após a tabulação dos dados, os 

mesmos foram cruzados e as variáveis analisadas a partir da estatística descritiva e analítica 

através da utilização de software estatístico (SPSS versão 20.0). 

A análise foi realizada com objetivo de se verificar a influência do sexo, nível de 

escolaridade e do nível socioeconômico nos resultados do TDR através do testes estatísticos 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, bem como a influência da idade através da correlação de 

Sperman. Além disso, foi estabelecido a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) que 

gerou o critério de passa/falha do TDR e resultou nos valores de sensibilidade e 

especificidade do mesmo. Foi adotado o nível de significância de 5%.  
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RESULTADOS 

 

 O TDR foi aplicado em 186 sujeitos do quais 110 (59,10%) foram diagnosticados com 

deficiência auditiva (média quadritonal > 25dB) e 76 (40,90%) com audição normal (média 

quadritonal ≤ 25dB na melhor orelha). Os sujeitos foram caracterizados de acordo com sexo, 

idade, escolaridade e nível socioeconômico (Tabela 1).   

 As variáveis foram correlacionadas e observou-se que o sexo e idade não são 

significativos para o desempenho dos indivíduos no teste, entretanto a escolaridade e 

socioeconômico são aspectos significantes no desempenho do TDR (ρ-valor<0,005) (Tabela 

1).  

 

Tabela 1 – Estatística descritiva da amostra quanto ao sexo, idade, escolaridade e nível 

socioeconômico e a média final de relação sinal/ruído do Testes de Dígitos no Ruído, em 

português (TDR). 
 n (%) ρ-valor 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

Total 

 

78 (41,90) 

108 (58,10) 

186 (100,00) 

 

 

 

0,060 

Idade 

12 a 19 anos 

20 a 39 anos 

40 a 59 anos 

60 a 79 anos 

80 a 99 anos 

Total 

 

14 (7,53) 

33 (17,74) 

63 (33,88) 

66 (35,48) 

10 (5,37) 

186 (100,00) 

 

 

 

 

 

 

0,207 

Escolaridade 

Baixa 

Média  

Alta 

Total 

 

100 (53,80) 

72 (38,70) 

14 (7,50) 

186 (100,00) 

 

 

 

 

0,000* 

Nível Socioeconômico 

Baixo 

Médio 

Alto 

Total 

 

43 (23,10) 

107 (57,50) 

36 (19,40) 

186 (100,00) 

 

 

 

 

0,002* 

*ρ-valor < 0,005 significativos. Testes de Kruskall Wallis e Mann-Whitney. 

Legenda: n = número da amostra; % = percentual; dB = decibéis; SNR = Signal-to-noise ratio; MQ = média quadritonal das frequências 500, 

1000, 2000 e 4000Hz;  
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 Os sujeitos desse estudo foram caracterizados auditivamente de acordo com o tipo e o 

grau da deficiência auditiva por orelha, bem como aqueles que apresentaram audição dentro 

dos padrões da normalidade na melhor orelha (MQ≤25dBNA). A Tabela 2 evidencia uma 

predominância da deficiência auditiva do tipo sensórioneural de grau moderado na população 

de estudo. 

 

Tabela 2 – Caracterização da audição dos sujeitos. 

Tipo Grau* Orelha Direita  Orelha Esquerda Total 

  N % n % n % 

Sensórioneural Leve 

Moderado 

Severo 

Profundo 

Total 

19 

32 

16 

16 

83 

17,27 

29,10 

14,54 

14,54 

75,45 

25 

30 

11 

20 

86 

22,73 

27,27 

10,00 

18,18 

78,18 

44 

62 

27 

36 

169 

20,00 

28,18 

12,27 

16,36 

76,81 

Mista Leve 

Moderado 

Severo 

Profundo 

Total 

1 

9 

11 

4 

25 

0,90 

8,18 

10,00 

3,64 

11,36 

1 

8 

13 

3 

25 

0,90 

7,27 

11,82 

2,73 

11,36 

2 

17 

24 

7 

50 

0,91 

7,72 

10,91 

3,18 

22,72 

Condutiva Leve 

Moderado 

Total 

1 

0 

1 

0,90 

0,00 

0,90 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

1 

0 

1 

0,90 

0,00 

0,90 

*Segundo classificação da OMS (2014); MQ = média quadritonal; n= amostra; % = percentual 

 

 A curva ROC  foi determinada a partir do resultado das análises da média final de 

relação sinal/ruído (SNR) do TDR em indivíduos com perda auditiva e com audição normal 

(<25dB). A curva ROC foi utilizada para determinar os valores de corte e a sensibilidade 

(proporção de ouvintes corretamente identificados com perda auditiva) e especificidade 

(proporção de ouvintes corretamente identificados com audição normal) do TDR (Figura 1). 

Com isso, o critério passa/falha do teste em estudo encontra seu ponto de corte em uma média 

de relação sinal/ruído em -6,90dB e mostra valor de sensibilidade em 92,70% e especificidade 

em 67,10%. 
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Figura 1 - Curva característica de operação do Teste de Dígitos no Ruído. 
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DISCUSSÃO   

 

O Teste de Dígitos no Ruído vem sendo instrumento de várias pesquisas com o intuito 

de verificar a sua eficácia na identificação da deficiência. Ele foi desenvolvido inicialmente 

como software que utilizava um telefone para a testagem dos sujeitos (Smits, Kapteyn & 

Hougats, 2003). Diante de todas as vantagens comprovadas do TDR, como o fato de ser um 

teste automatizado, acessível, de fácil aplicação e principalmente, ser adaptativo, 

identificamos a necessidade de ampliar o uso dessa triagem auditiva também no Brasil 

verificando a sua eficácia na língua portuguesa. 

Os resultados encontrados nesse estudo indicam que estamos diante de um teste de 

triagem auditiva com boa sensibilidade e especificidade podendo ser utilizado por nativos da 

língua portuguesa Brasileira. Estes achados corrobam com o estudo de Potgieter et al (2018) 

que avaliou a acurácia do TDR em inglês, na África do Sul, para uso como um teste de 

triagem auditiva, e chegou a um ponto de corte em -9,55dB, 94% de sensibilidade e 77% de 

especificidade, concluindo que se trata de um método acurado para triagem auditiva na língua 

inglesa. Porém, é preciso levar em consideração que os achados de 2018 utilizaram o teste no 

formato de apresentação do estímulo outphase (fora de fase) e os resultados obtidos nesse 

estudo foi utilizado o formato inphase (em fase). 

 Não foi observado significância de aspectos como o sexo e idade no desempenho do 

teste. Entretanto, DeSousa et al (2018) utilizaram o aplicativo em inglês HearZA, que aplica o 

TDR como método de triagem, e observaram a influência significativa da idade, da 

competência linguística, já que o teste é feito em inglês e este idioma não é necessariamente 

nativo na África do Sul, e da presença de dificuldades auditivas autorreferidas pelos 

indivíduos no resultado do teste. O fato da amostra desse estudo de 2018 ter sido 

significativamente maior pode ser um aspecto relevante para a influência da idade no 

resultado do TDR. A presença da dificuldade auditiva, principalmente em sujeitos mais 

idosos, aliado a redução da capacidade cognitiva dificultaram a compreensão das instruções 

de teste, bem como influenciaram para a falha na triagem (DeSousa et al, 2018). 

 A influência da escolaridade e do nível socioeconômico no desempenho do TDR foi 

observada nesse estudo. É importante ressaltar que os aspectos socioeconômicos são bastante 

relevantes na realidade brasileira, pois existe uma discrepante desigualdade social e 

econômica, bem como deficiências na área de educação. Um fator observado durante a coleta 

dos dados foi a dificuldade de compreensão das instruções do TDR por parte dos sujeitos, o 

que podemos questionar se isso pode ser causado pelos déficits cognitivos que a deficiência 
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auditiva acarreta ou pelos fatores educacionais como o nível de escolaridade. 

De acordo com Kaandorp et al (2015), a escolaridade não se mostra como um fator 

significativo para o desempenho nos testes de triagem auditiva com dígitos no ruído 

estudados atualmente. Já a influência do nível socioeconômico não é um tema abordado nos 

estudos de acurácia desses testes, internacionalmente, o que sugere uma maior 

homogeneidade socioeconômica de outros países (Zokoll et al, 2012; Jansen et al, 2010; 

Potgieter et al, 2016; Potgieter et al, 2018).  

 Smits, Goverts & Festen (2013) concluíram que o teste de dígitos no ruído depende 

minimamente do processamento top-down (por exemplo, habilidades linguísticas) e pode ser 

utilizado para testar indivíduos com perdas auditivas normais a profundas. Durante a 

aplicação do TDR em português foi observado que a média final de SNR encontravam-se 

mais positivas em indivíduos com perdas auditivas mais significativas e mais negativas em 

indivíduos com audição normal na melhor orelha.  

Uma comparação entre testes de sentenças no ruído e o desempenho do teste de dígitos 

no ruído mostrou que ambos os testes mediram aproximadamente a mesma capacidade de 

reconhecimento de fala e não observaram influência do tamanho do vocabulário e o nível 

educacional no desempenho dos sujeitos (Kaandorp et al, 2015). Porém, o uso de dígitos no 

ruído como triagem auditiva por smartphones supera vários problemas associados à outras 

triagens com fala no silêncio e tom puro, pois é fácil de ser administrado, além de que pode 

ser concluído na casa do indivíduo, em local público, em um consultório de atendimento 

primário ou em qualquer ambiente relativamente silencioso (Williams-Sanchez et al, 2014). 

Os desenvolvedores dos testes de triagem auditiva envolvendo dígitos no ruído 

relatam que seus valores de sensibilidade e especificidade são moderadamente altos para a 

previsão de desempenho em outros testes de fala ou de limiares auditivos para tom puro 

(Williams-Sanchez et al, 2014). E, como Watson et al (2012) sugerem, os resultados desses 

testes de triagem não devem ser considerados como um substituto para uma avaliação da 

audição clínica, mas um desempenho ruim no protocolo de triagem é uma base razoável para 

aconselhar os indivíduos a buscar uma avaliação audiológica. 

Dados mais representativos utilizando o TDR em diversos grupos de idiomas e em 

níveis de competência em inglês seriam úteis para melhorar a validade do teste como uma 

ferramenta de triagem (Potgieter et al, 2018). Dessa forma, se faz necessário que novos 

estudos ocorram com o TDR em diversas línguas para explicar a influência da escolaridade e 

competências linguísticas, bem como, no contexto brasileiro, analisar a influência do nível 

socioeconômico no desempenho do teste. 
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A partir dos achados desse estudo, é possível afirmar que o Teste de Dígitos no Ruído, 

baseado em software, na versão português, é método eficaz na identificação das perdas 

auditivas em jovens, adultos e idosos. Assim, estamos diante de um instrumento de triagem 

auditiva promissor a ser utilizado com sujeitos falantes do Português Brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação forneceu informações significativas que evidenciaram quais os 

aplicativos para triagem auditiva podem ser considerados os mais eficazes na identificação da 

deficiência auditiva, bem como comprovou a acurácia do TDR em português na identificação 

da deficiência auditiva e apresentou a comunidade científica brasileira um novo método eficaz 

de triagem. 

 Serão necessários novos estudos visando conhecer os fatores que podem influenciar 

nos resultados de uma triagem auditiva realizada por smartphones e suas aplicações para a 

identificação de outras alterações auditivas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Estudo do aplicativo HEAR ZA em Português 

Pesquisador: Hannalice Gottschalck Cavalcanti 

Instituição Proponente: Universidade Federal da Paraíba 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 82948917.1.1001.5188 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Número do Parecer: 2.525.183 

 

DADOS DO PARECER 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto coordenado pela Profª Hannalice Gottschalck (Programa de Pós-

Graduação em Fonoaudiologia - UFPB/UFRN) acerca da tradução, adaptação transcultural, 

validação e acurácia do aplicativo Hear ZA em português. 

Serão realizados 4 subprojetos que comporão as dissertações de mestrado de 4 alunas do 

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia UFPB/UFRN. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Realizar a tradução, adaptação transcultural, validação e acurácia do aplicativo Hear ZA em 

português. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
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A pesquisa oferece riscos mínimos, não previsíveis, ao participante. Como benefícios, espera-

se otimizar o acesso de triagem auditiva a um grande número de pessoas por meio da 

tecnologia pesquisada. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto encontra-se bem instruído. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos foram adequadamente apresentados. 

 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto encontra-se adequado sob o ponto de vista bioético segundo o que preconiza a 

Resolução 466/2012 da CONEP. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Certifico que o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba – CEP/CCS aprovou a execução do referido projeto de pesquisa. 

Outrossim, informo que a autorização para posterior publicação fica condicionada à 

submissão do Relatório Final na Plataforma Brasil, via Notificação, para fins de apreciação e 

aprovação por este egrégio Comitê. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situaçã

o 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
_P 
ROJETO_1014528.pdf 
 

06/02/201
8 
18:22:00 
 

 Aceito 

Folha de Rosto  
 

Folha_de_rosto_nova.pdf 06/02/201
8 
18:21:23 
 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
 

Investigador 
Projeto_CEP_atual.pdf 

06/02/201
8 
16:09:38 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 
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Cronograma  Cronograma_atualizado.pdf 06/02/201
8 
16:03:21 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros  
 

TELA_HEARZA.pdf 20/10/201
7 
19:27:19 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros  
 

Potocolos_1.pdf 20/10/201
7 
19:26:09 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros  
 

ASSENTIMENTO_1.pdf 20/10/201
7 
19:25:15 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros  
 

TCLE_ASSENt_s4.pdf 20/10/201
7 
19:21:23 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros  
 

TCLE_s1.pdf 20/10/201
7 
10:20:02 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

TCLE / Termo de 

Assentimento/Justificativ

a de ausência 

TCLE_s2e3.pdf 20/10/201

7 10:04:34 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 
 

anuencia_deborah.pdf 20/10/201
7 
09:42:29 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros anuencia_ufpb.pdf 20/10/201
7 
09:41:07 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros  anuencia_lais.pdf 20/10/201
7 
09:39:16 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Outros Certidao_pos.pdf 20/10/201
7 
09:35:49 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

anuencia_suvag.pdf 20/10/201
7 
09:34:37 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

Orçamento ORCAMENTO_POS.pdf 20/10/201
7 
09:31:13 

Hannalice 
Gottschalc
k 
Cavalcanti 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
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Não 

 

JOAO PESSOA, 05 de Março de 2018 

_____________________________________ 

Eliane Marques Duarte de Sousa 

(Coordenador) 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação do teste de dígitos no 

ruído, baseado em software, em Português Brasileiro”, que tem como pesquisadoras 

responsáveis Sheila Andreoli Balen e Inara Maria Monteiro Melo. 

 Esta pesquisa pretende validar um teste de dígitos no ruído baseado em um software 

para o Português Brasileiro. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é verificar a acurácia do teste de dígitos no 

ruído para smartphones em Português Brasileiro. Caso seja comprovado que se trata de um 

método acurado, será fornecido à população uma forma acessível e rápida de promover a 

saúde auditiva e de diagnóstico precoce da deficiência auditiva. 

 Caso você decida participar, deverá ser submetido (a) à uma anamnese audiológica no 

qual serão colhidas informações sobre sua saúde auditiva e geral, bem como a um 

questionário socioeconômico no qual perguntaremos informações sobre sua escolaridade, 

renda e equipamentos e materiais disponíveis em sua casa. A inspeção da orelha será para 

verificar a integridade do conduto auditivo. Posteriormente, você realizará a triagem auditiva 

por meio do teste de dígitos no ruído em Português Brasileiro e, em seguida, à avaliação 

audiológica básica, que consta da Audiometria Tonal Limiar, Logoaudiometria e 

Imitanciometria. Nestes testes você ouvirá diferentes tipos de sons e terá que tocar a tela do 

celular, levantar a mão ou repetir palavras. Na Imitanciometria será colocada uma pequena 

borracha na entrada do seu conduto auditivo, ela não causa, em geral, dor ou desconforto e 

você sentirá uma leve pressão na orelha e ouvirá diferentes sons.  

 Durante a realização destes testes a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, tais como 

o cansaço. Caso sinta alguma dor ou desconforto proveniente a qualquer um dos testes os 

mesmos serão automaticamente suspensos e retomados apenas após você se sentir bem.  

 Pode acontecer um desconforto durante a realização da inspeção do conduto auditivo 

que será minimizado com a utilização de espéculos adequados e um bom manejo do 

otoscópio. 

 O seu benefício ao participar desta pesquisa será a realização do diagnóstico 

audiológico, indicando se há a deficiência auditiva ou não. Caso seja detectada a deficiência 



71 

 

auditiva será dado todo o encaminhamento necessário dentro do Serviço para que possa ter 

tratamento adequado relacionado ao seu tipo e grau de deficiência auditiva.  

 Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada através do atendimento otorrinolaringológico, 

psicológico e de serviço social, bem como retornos ao serviço. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Sheila 

Andreoli Balen, orientadora deste projeto de mestrado, no número (84)9 9993-8600 ou 

enviando e-mail para sheila@sheilabalen.com.br. 

 Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

 Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba - 1º andar / Campus I / Cidade Universitária CEP: 58.051-900 - João Pessoa-PB Tel. 

(83) 3216 7791 email: comitedeetica@ccs.ufpb.br. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Sheila Andreoli Balen. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Validação do teste de dígitos no ruído, baseado em software, em Português 

Brasileiro” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

mailto:comitedeetica@ccs.ufpb.br
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Natal, ______ de __________________ de 20_____. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação do teste de dígitos no ruído, 

baseado em software, em Português Brasileiro”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ______ de __________________ de 20_____. 

 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 

 

_______________________________________________ 

SHEILA ANDREOLI BALEN 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 

Esclarecimentos 

 Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: “Validação do teste de dígitos no ruído, baseado em 

software, em Português Brasileiro”, que tem como pesquisadoras responsáveis Sheila 

Andreoli Balen e Inara Maria Monteiro Melo. 

 Esta pesquisa pretende validar um teste de dígitos no ruído baseado em um software 

para o Português Brasileiro. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é verificar a acurácia do teste de dígitos no 

ruído para smartphones em Português Brasileiro. Caso seja comprovado que se trata de um 

método acurado, será fornecido à população uma forma acessível e rápida de promover a 

saúde auditiva e de diagnóstico precoce da deficiência auditiva. 

 Caso você decida autorizar, ele deverá ser submetido (a) à uma anamnese audiológica 

no qual serão colhidas informações sobre sua saúde auditiva e geral, bem como a um 

questionário socioeconômico no qual perguntaremos informações sobre sua escolaridade, 

renda e equipamentos e materiais disponíveis em sua casa. A inspeção da orelha será para 

verificar a integridade do conduto auditivo. Posteriormente, ele (a) realizará a triagem 

auditiva por meio do teste de dígitos no ruído em Português Brasileiro e, em seguida, a 

avaliação audiológica básica, que consta da Audiometria Tonal Limiar, Logoaudiometria e 

Imitanciometria. Nestes testes ele (a) ouvirá diferentes tipos de sons e terá que tocar a tela do 

celular, levantar a mão ou repetir palavras. Na Imitanciometria será colocada uma pequena 

borracha na entrada do conduto auditivo dele (a), ela não causa, em geral, dor ou desconforto 

e ele (a) sentirá uma leve pressão na orelha e ouvirá diferentes sons.  

Durante a realização da anamnese audiológica, inspeção do conduto auditivo, 

realização da triagem auditiva com o teste de dígitos no ruído em Português Brasileiro e a 

avaliação audiológica básica, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele (a) corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, tais como o cansaço. 

Caso sinta alguma dor ou desconforto proveniente a qualquer um dos testes os mesmos serão 

automaticamente suspensos e retomados apenas após você se sentir bem.  

 Pode acontecer um desconforto durante a realização da inspeção do conduto auditivo 

que será minimizado com a utilização de espéculos adequados e um bom manejo do 

otoscópio. 

 O benefício dele (a) ao participar desta pesquisa será a realização do diagnóstico 
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audiológico, indicando se há a deficiência auditiva ou não. Caso seja detectada a deficiência 

auditiva será dado todo o encaminhamento necessário dentro do Serviço para que ele (a) 

possa ter tratamento adequado relacionado ao seu tipo e grau de deficiência auditiva.  

 Em caso de algum problema que ele (a) possa ter relacionado com a pesquisa, ele (a) 

terá direito a assistência gratuita que será prestada através do atendimento 

otorrinolaringológico, psicológico e de serviço social, bem como retornos ao serviço. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Sheila 

Andreoli Balen, orientadora deste projeto de mestrado, no número (84)9 9993-8600 ou 

enviando e-mail para sheila@sheilabalen.com.br. 

 Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

 Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

 Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

 Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba - 1º andar / Campus I / Cidade Universitária CEP: 58.051-900 - João Pessoa-PB Tel. 

(83) 3216 7791 email: comitedeetica@ccs.ufpb.br.  

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Sheila Andreoli Balen. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ____________________________________________, representante legal do menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

“Validação do teste de dígitos no ruído, baseado em software, em Português Brasileiro”. 

 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

mailto:comitedeetica@ccs.ufpb.br
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compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante 

legal. 

 Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

          Natal, ______ de 

__________________ de 20_____. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação do teste de dígitos no ruído, 

baseado em software, em Português Brasileiro”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ______ de __________________ de 20_____. 

 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 

_______________________________________________ 

SHEILA ANDREOLI BALEN 

 

 

 


