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RESUMO 

 

 

As malformações congênitas de orelha causam dificuldades auditivas, interferindo no 

desenvolvimento das habilidades de fala e linguagem e, consequentemente, 

prejudicando o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e acadêmico da criança. 

Para minimizar estas dificuldades, o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 

por condução óssea é indicado. Com a possibilidade de adaptação do sistema de 

frequência modulada (FM) pelo SUS, de acordo com a portaria n° 1.274 do Ministério 

da Saúde, de 25 de junho de 2013, o objetivo deste trabalho foi avaliar o benefício 

deste dispositivo em crianças e adolescentes com malformação de orelha externa 

e/ou média, usuários de AASI por condução óssea, sob a ótica dos próprios usuários, 

seus pais e professores. Participaram da pesquisa vinte e quatro crianças e 

adolescentes, doze pais ou responsáveis e doze professores. Foram utilizados os 

instrumentos: Listas de Sentenças em Português, para avaliar a percepção de fala no 

ruído e Classroom Participation Questionnaire (CPQ), para a auto avaliação da 

participação em sala de aula (usuários); Questionário “Avaliação do Sistema FM”, para 

avaliar o desempenho em diferentes situações auditivas (pais) e Screening Instrument 

For Targeting Educational Risk in Secondary Students (SIFTER), para a avaliação do 

desempenho acadêmico (professor). Todas as avaliações foram realizadas nas 

condições com e sem o sistema de FM e para a comparação dos resultados foi 

utilizado o teste “t” pareado. Em todos os procedimentos estatísticos foi adotado nível 

de significância de 5% (p<0,05). Foi observada diferença significante com o uso do 

sistema de FM para todos os aspectos avaliados, evidenciando o benefício da 

adaptação deste dispositivo para esta população. 

 

Palavras-chave: Microtia. Perda auditiva. Auxiliares de audição.  

 





 

ABSTRACT 

 

 

Frequency Modulation (FM) System and ear malformation: benefit and effects 

of the use of this device in the educational environment 

 

Congenital ear malformations cause hearing impairment, interfering with speech and 

language development, and, consequently, impairing the social, emotional, cognitive 

and academic development of the child. Bone conduction hearing aids are indicated 

to minimize these difficulties. With the possibility of fitting the FM System by the 

Brazilian Health Public System, according to the ordinance no. 1,274 from the Ministry 

of Health, dated June 25, 2013, this study aimed to evaluate the benefit of the FM 

System in children and adolescents with external ear and/or middle ear malformation, 

users of bone conduction hearing aids, through the perspective of the users, their 

parents and teachers. Twenty-four children and adolescents, twelve parents or 

guardians, and twelve teachers participated in this study. The instruments used were: 

Sentence Lists in Brazilian Portuguese, to evaluate speech perception in noise, and 

Classroom Participation Questionnaire (CPQ), for self-assessment of classroom 

participation (users); FM System Evaluation Questionnaire, to evaluate performance 

in different auditory situations (parents); and Screening Instrument for Targeting 

Educational Risk in Secondary Students (SIFTER), to evaluate academic performance 

(teachers). All evaluations were performed with and without the FM System, and the 

paired t-test was used to compare the results. A significance level of 5% was adopted 

(p<0.05) in all statistical tests. A significant difference was observed with the use of the 

FM system in all aspects evaluated, demonstrating the benefit of fitting this device in 

this population. 

 
Keywords: Microtia. Hearing loss. Hearing aids. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As malformações congênitas de orelha causam dificuldades auditivas, 

interferindo no desenvolvimento das habilidades de fala e linguagem e, 

consequentemente, prejudicando o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e 

acadêmico da criança (DILLON, 2001). 

O objetivo da amplificação é proporcionar, à criança com perda auditiva, a 

oportunidade de ter acesso ao ambiente auditivo e principalmente à fala. Em crianças, 

com perda auditiva condutiva permanente, a adaptação de aparelho de amplificação 

sonora individual (AASI) por condução aérea deve ser priorizada, quando a anatomia 

da orelha externa e do conduto auditivo possibilitam a retenção do molde auricular e 

do AASI. Quando a anatomia é insuficiente (malformações anatômicas significativas, 

orelhas que drenam cronicamente, etc.), a opção mais apropriada é a adaptação de 

AASI por condução óssea (AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2013). 

O AASI por condução óssea é um dispositivo externo, composto por um AASI, 

um fio e um vibrador ósseo, montados em tiara de metal ou em uma faixa elástica, 

que irão proporcionar a pressão necessária, para transmitir o sinal amplificado 

(vibração) ao crânio (DILLON, 2001; AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2013). 

O benefício do AASI por condução óssea, para a percepção do sinal acústico 

e para o reconhecimento da fala no ruído, em indivíduos com malformações 

congênitas das orelhas, foi comprovado em um estudo prévio (PACCOLA; 

FERNANDES; MONDELLI, 2013). Os participantes desse estudo também se 

mostraram satisfeitos com os dispositivos, apesar das inúmeras desvantagens, 

citadas na literatura, como dores de cabeça provocadas pela pressão da tiara sobre a 

mastoide, irritações na pele decorrentes do contato do vibrador e da tiara, qualidade 

sonora ruim, insatisfação com a visibilidade estética dos componentes, bem como o 

impacto psicossocial negativo pelo uso do aparato. 

Outro estudo avaliou escolares com malformações de orelha e verificou, entre 

outros aspectos, que a capacidade intelectual está preservada nesta população, 

porém, o desempenho escolar é inferior à média (CASTANHO, 2011). 
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Para os indivíduos com deficiência auditiva, a tecnologia assistiva diz respeito 

às ajudas técnicas, ou seja, aos produtos, instrumentos, equipamentos, adaptados ou 

especialmente projetados, ou tecnologia para melhorar a funcionalidade da pessoa 

portadora de deficiência, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida (Lei nº 

5296 de 2/12/2004). Além disso, refere-se aos elementos que permitem compensar 

limitações funcionais sensoriais, com o objetivo de permitir a superação das barreiras 

comunicativas e de possibilitar sua plena inclusão social (Decreto Lei No 3.298, de 20 

de dezembro de 1999) (JACOB et al., 2010). 

A portaria nº. 1274, de 25 de junho de 2013, incluiu o equipamento de Sistema 

de Frequência Modulada (FM) pessoal, na tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (BRASIL, 2013c). 

As crianças com deficiência auditiva, usuárias de AASI, são candidatas a 

adaptação do sistema de FM, no qual o professor usa um microfone e a criança um 

receptor, acoplado ao seu AASI. Outros recursos auxiliares, para crianças com 

deficiência auditiva, são o assento preferencial e a acústica adequada nas salas de 

aula (AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2013). 

O objetivo da adaptação do sistema de FM é viabilizar o acesso à informação 

de fala, quando o ruído, a distância e a reverberação interferem na captação do sinal 

de fala. Este acesso é garantido, por meio da melhora na relação sinal-ruído (S/R) que 

o sistema de FM proporciona; o sinal captado pelo transmissor é enviado ao receptor, 

conectado ao AASI ou implante coclear (IC) com uma vantagem de ganho no sinal 

captado (JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2015). 

O sinal de FM, percebido pelo usuário, é dependente das características da 

amplificação previamente programadas no AASI. Na situação de escuta ideal, quando 

um sistema de FM é conectado ao dispositivo de amplificação, as características da 

resposta de saída deste dispositivo devem ser mantidas. Isso significa que, ao 

conectarmos um receptor no AASI, nenhuma modificação na resposta de saída da 

amplificação deverá ser realizada ou percebida pelo usuário (AMERICAN ACADEMY 

OF AUDIOLOGY, 2011). 

Neste contexto, a avaliação dos benefícios de uma tecnologia assistiva, como 

o sistema de FM, em AASI e/ou IC, deve ser composta por procedimentos subjetivos 

e objetivos, garantindo a adaptação adequada do dispositivo (JACOB; QUEIROZ-
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ZATTONI, 2015). Como forma de avaliação subjetiva, estão disponíveis testes de 

percepção de fala na presença de ruído e questionários adaptados à Língua 

Portuguesa. Na avaliação objetiva, a verificação eletroacústica, com a obtenção da 

“transparência FM”, permite assegurar audibilidade, tanto do sinal do transmissor FM, 

quanto do sinal do AASI, de maneira consistente para o usuário (AMERICAN 

SPEECH-LANGUAGE HEARING ASSOCIATION, 2002; AMERICAN ACADEMY OF 

AUDIOLOGY, 2011). 

No entanto, ainda não foi desenvolvido um protocolo para a realização da 

verificação eletroacústica do sistema de FM, acoplado ao AASI por condução óssea. 

Considerando este aspecto e as dificuldades encontradas no processo de reabilitação 

estética e funcional dos indivíduos com malformações congênitas de orelha, os 

resultados da avaliação do benefício do sistema de FM, ressaltando a importância da 

audição para a manutenção das relações pessoais, poderão assegurar a inclusão 

social desta população, de fato e de direito.  

 



 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DE ORELHA E AMPLIFICAÇÃO  

 

Durante o desenvolvimento embrionário, a orelha média surge do sistema 

branquial, enquanto a orelha interna é derivada do cisto ectodermal, sendo, portanto, 

raro, encontrar defeitos congênitos em ambas as orelhas, média e interna, no mesmo 

lado. As malformações da orelha podem ser uni ou bilaterais e variam muito: na orelha 

externa pode ocorrer desde a ausência completa da orelha, ou somente com a 

presença de apêndices auriculares, até a microtia com a atresia do canal auditivo 

externo, quase sempre associadas a outras deformidades na orelha média; o martelo 

e a bigorna são invariavelmente deformados e muitas vezes fusionados e o nervo 

facial pode tomar um curso anormal na orelha média; a orelha interna é normal, na 

maioria dos casos (SHAH, 1981). 

As mais importantes modificações da orelha ocorrem durante a terceira até a 

sexta semana intrauterina e, uma breve revisão da embriologia e patologia, auxilia na 

compreensão destas malformações. A orelha interna, a orelha média e a orelha 

externa desenvolvem-se independentemente e a malformação de uma área não 

necessariamente significa malformação da outra. Frequentemente, malformações de 

orelha externa e média são encontradas em combinação com uma estrutura de orelha 

interna normal (DE LA CRUZ; LINTHICUM; LUXFORD, 1985). 

Kesser, Ng e Horlbeck (2018) relatam que a principal deformidade anatômica 

na orelha é a falha no desenvolvimento do canal auditivo externo. A severidade dessa 

deformidade é variável e a anatomia da orelha depende do ponto do desenvolvimento 

em que ocorreu a falha. Na forma mais severa da malformação de orelha (quando o 

desenvolvimento falhou precocemente), o canal auditivo não pode ser identificado. O 

osso preenche a região que o canal auditivo normalmente ocuparia e nenhuma 

abertura está presente para alcançar a orelha média e proporcionar o mecanismo de 

condução do som até a orelha interna. A condição é comumente acompanhada por 

microtia, ou desenvolvimento incompleto do pavilhão auditivo. Nos casos mais leves, 

o canal auditivo está presente, porém é extremamente estreito e, nesses casos, a 

orelha é mais desenvolvida que nos outros casos. Ainda segundo os autores, a orelha 
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interna completa o seu desenvolvimento na 20ª semana de vida intrauterina, sendo 

que isto ocorre antes da formação do canal auditivo e explica porque indivíduos com 

malformação de orelha têm uma cóclea funcional e apta para ser estimulada. 

Matic (2007) salienta que as crianças que possuem ambas as orelhas 

afetadas devem ser adaptadas com AASI para proporcionar melhor audibilidade e 

desenvolvimento normal de fala e linguagem e cita a existência de dois tipos: aqueles 

que são usados com uma faixa na cabeça e outros que são ancorados no osso 

temporal. 

Os AASI têm por objetivo amplificar o som proveniente do meio ambiente para 

ser transmitido à cóclea, a fim de ser interpretado pelo cérebro. Essa transmissão 

sonora pode ser feita por via aérea (VA) ou por via óssea (VO) (HÅKANSSON et al., 

1985).  

Dillon (2001) refere que, nas crianças com malformação de orelha, na maioria 

das vezes, a adaptação de AASI por via aérea, com moldes auriculares não é possível, 

em função da condição anatômica, sendo então indicado o AASI por condução óssea, 

que têm por objetivo vibrar as estruturas dentro da cóclea, sem a passagem do som 

pela via normal, através da orelha média. O transdutor de saída é um vibrador ósseo, 

cujas vibrações devem ser transmitidas efetivamente ao crânio e, portanto, à cóclea. 

Para atingir transmissão adequada, o vibrador é usualmente montado numa 

extremidade de uma faixa, a qual utiliza tensão elástica para pressioná-lo contra a 

cabeça. O restante do dispositivo é semelhante a um AASI por via aérea e fica 

posicionado na outra extremidade da faixa de cabeça. 

Os resultados obtidos na avaliação de 13 indivíduos, sendo oito do sexo 

masculino e cinco do sexo feminino, na faixa etária de 6 a 37 anos, com malformação 

congênita de orelha e deficiência auditiva, bilateral, demonstraram que o uso do AASI 

por condução óssea trouxe benefícios para o reconhecimento da fala no ruído e para 

a percepção do sinal acústico, além de satisfação a estes indivíduos e que, portanto, 

esses dispositivos devem ser considerados como uma opção no tratamento dessa 

população (PACCOLA; FERNANDES; MONDELLI, 2013). 

Para Reinfeldt et al. (2015) outro recurso tecnológico para o tratamento das 

deficiências auditivas condutivas ou mistas são as próteses auditivas de condução 

óssea (PCO). Os tipos de PCO atualmente disponíveis foram categorizados de acordo 
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com seus princípios de funcionamento (Figura 1): PCO que vibram o osso através da 

pele são chamados de próteses transcutâneas (skin-drive), e contemplam o AASI por 

condução óssea, as próteses de condução óssea utilizadas com faixas de cabeça 

(softbands) e os dispositivos transcutâneos passivos, com ímãs implantados sob a 

pele, disponíveis comercialmente como BAHA® ATTRACT e SOPHONO®. As PCO 

que estimulam diretamente o osso são chamados de percutâneas (direct-drive) e 

abrangem os dispositivos transcutâneos ativos (Bone Conduction Implant - BCI e 

BONEBRIDGE™) e percutâneos (BAHA® CONNECT E PONTO); os últimos com 

pinos de titânio implantados, estimulando diretamente o osso. No Brasil, estão 

disponíveis comercialmente: BAHA® ATTRACT E BAHA® CONNECT (Cochlear Bone 

Anchored Solutions), PONTO, (Oticon Medical) e BONEBRIDGE™ (Med-EL). 

 

 
BAHA= Bone Anchored Hearing Aids; BCI= Bone Conduction Implant. 
Fonte: modificado de Reinfeldt et al. (2015, p. 81). 

Figura 1 - Categorização das próteses de condução óssea 

 

A PCO percutânea é constituída por duas unidades - um parafuso de titânio 

que é implantado cirurgicamente no osso da mastoide e uma unidade externa, um 

processador sonoro, encaixada no pino e facilmente removível para limpeza. Esta 

unidade externa capta a energia sonora do ambiente e a transforma em energia 

mecânica que se traduz em vibração (BRASIL, 2013b). 

O mecanismo de funcionamento desta prótese prescinde dos mecanismos 

condutivos da via aérea, sendo, portanto, tecnologia de escolha, com vantagens sobre 

PRÓTESES DE 
CONDUÇÃO 

ÓSSEA

DIRECT-DRIVE

PERCUTÂNEO

BAHA® CONNECT PONTO

TRANSCUTÂNEO 
ATIVO

BCI BONEBRIDGE™

SKIN-DRIVE

AASI POR 
CONDUÇÃO 

ÓSSEA

TRANSCUTÂNEO 
PASSIVO

SOPHONO® BAHA® ATTRACT



2 Revisão de Literatura 
28 

os AASI por condução óssea, nos casos de deficiências auditivas condutivas severas 

ou atresia de meato acústico externo bilateral, cujo tratamento cirúrgico é difícil, tem 

alto índice de complicações e cujo resultado funcional é insuficiente (BRASIL, 2013b). 

São candidatos à estas próteses os indivíduos com malformação congênita 

bilateral de orelha, cuja condição anatômica impossibilita a adaptação de AASI, 

segundo a Portaria GM/MS no 2.776, de 18 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014). 

Achados controversos sobre as PCO percutâneas tem sido citados na 

literatura, ao longo dos anos (HÅKANSSON et al., 1985, 1990; BONDING et al., 1992; 

MYLANUS et al., 1994; SNIK; MYLANUS; CREMERS, 1995; SNIK et al., 1998; 

TJELLSTRÖM; HÅKANSSON; GRANSTRÖM, 2001), uma vez que o benefício obtido 

para a compreensão da fala é contraposto as complicações pós-cirúrgicas 

apresentadas pelos usuários (perda da osteointegração, infecções na pele). Então, a 

tendência nas PCO volta-se para os dispositivos transcutâneos, em que a pele é 

mantida intacta. Porém, ainda há quatro principais desafios com estes dispositivos: 

potência suficiente, firmeza e estabilidade na fixação do implante (imã), método 

cirúrgico menos invasivo e compatibilidade com exames de imagens (ressonância 

nuclear magnética) (REINFELDT et al., 2015). 

Ainda assim, as novas próteses transcutâneas, técnicas cirúrgicas com 

implantes de diferentes comprimentos para as próteses percutâneas, processadores 

sonoros de alta performance e maior potência e as boas práticas para o procedimento 

cirúrgico e acompanhamento pré e pós-operatório, tem trazido maiores benefícios aos 

usuários desta tecnologia (GAVILAN et al., 2015; REINFELDT et al., 2015; BOSMAN 

et al., 2018). 

A decisão do tipo de amplificação a ser utilizada cabe aos profissionais 

responsáveis pelo caso em conjunto com o indivíduo e familiares. O AASI por 

condução óssea é uma opção prática, não invasiva e acessível em alguns serviços 

públicos (PACCOLA; FERNANDES; MONDELLI, 2013), além de ser considerado, um 

valioso método de reabilitação auditiva, em crianças que são muito jovens para o 

implante e “padrão ouro” para a avaliação pré-operatória (REINFELDT et al., 2015). 
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2.2  A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E A ESCOLA  

 

As Políticas de Educação Inclusiva do aluno com deficiência no âmbito escolar 

regular, independentemente do tipo e do grau da mesma são realidade no Brasil e no 

mundo.  

No Brasil, esta inclusão é assegurada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990, pelas Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e mais recentemente pelo 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, 

instituído pelo decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, para a promoção de 

políticas e execuções de projetos nos eixos: educação, saúde, inclusão social e 

acessibilidade (BRASIL, 1990, 1996, 2011).  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas 
(DEFICIÊNCIA..., 2014, p. 29). 
 

De acordo com Buffa (2006), as crianças com deficiência auditiva, geralmente, 

têm acesso restrito às informações sonoras, limitando suas oportunidades de 

aprender e dar significado ao mundo a sua volta, podendo apresentar dificuldades 

cognitivas, tais como dificuldades de abstração, de generalização, de raciocínio lógico 

e de simbolização, as quais não estão relacionadas à deficiência auditiva, mas sim ao 

desenvolvimento de linguagem, prejudicado. 

Castanho (2011) concluiu em seu estudo, que a deficiência auditiva, originada 

por problemas anatômicos (malformação de orelha) repercute em dificuldades 

acadêmicas, sociais e comportamentais na vida desses indivíduos. Nessa 

perspectiva, a autora recomenda novos estudos na área, que venham preencher as 

lacunas científicas existentes, visando o planejamento de ações na escola, na família 

e para a formação de professores, na tentativa de atenuar o impacto negativo gerado 

pela malformação de orelha e favorecer a inclusão.  

A Organização Mundial de Saúde refere que, para a criança ser capaz de 

ouvir e compreender a fala em sala de aula, o ruído de fundo não deve exceder 

35 Db (A). No playground e áreas externas, não deve ultrapassar 55 dB (A). Com 

relação ao tempo de reverberação, este não deve ser superior a 0,6 s, sendo que, 
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para crianças com deficiência auditiva, podem ser necessários níveis menores de 

ruído e tempos de reverberação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 10.152 

de 1987, estabelece como aceitáveis, níveis de ruído para uma sala de aula entre 40 

e 50 dB (A). Com relação ao tempo de reverberação adequado, o Brasil ainda não 

possui uma normalização, porém a NBR 11.957 descreve a forma de análise do tempo 

de reverberação em auditórios.  

No que diz respeito à qualidade acústica encontrada nas salas de aula, os 

estudos mostram que a maioria delas não alcança os padrões recomendados. 

Fidêncio (2013) observou que a maioria das salas de aula não apresenta valores de 

relação S/R adequados para que os alunos com deficiência auditiva sejam capazes 

de compreender 50% da fala do professor.  

Gagné (2001) afirma que a intensidade do ruído, nas salas de aula, pode 

variar de acordo com a idade dos estudantes; em geral, quanto menor a idade, maior 

o nível de ruído. O autor refere que a intensidade da produção vocal varia de 50 dB (A) 

a 60 dB (A), mas muitas salas de aula apresentam níveis de ruído acima dos 

70 dB (A). 

Segundo o dicionário Aurélio, ruído significa: “toda fonte de erro, distúrbio ou 

deformação na transmissão de uma mensagem”. Assim, sua classificação é dinâmica 

e individual, pois o que é considerado ruído para alguns, em determinado momento, 

pode não ser para outros. O sinal é o som que desejamos ou que precisamos 

perceber, discriminar e compreender; é o oposto do ruído. 

Já a reverberação é a reflexão do som (onda sonora) nas superfícies de uma 

sala que ocasiona a perduração dele. A reflexão da onda sonora é mensurada através 

do tempo de reverberação (TR), definido pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), NBR 11957 de 1988, como o tempo necessário para que o nível de 

pressão sonora caia 60 dB depois de cessada a fonte.  

Para uma maior inteligibilidade da fala no ruído, é necessário que a 

intensidade do sinal (fala) esteja acima da intensidade do ruído, ou seja, em uma 

relação S/R positiva. A relação S/R é expressa em decibel, sendo que uma relação 

positiva significa que a intensidade do sinal está acima da intensidade do ruído, e uma 

relação negativa, que a intensidade do ruído está acima da intensidade do sinal. 
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Indivíduos sem perda auditiva podem entender a fala em uma relação S/R de -6 dB a 

-10 dB. Em contraste, para indivíduos com perda auditiva pode ser necessária uma 

relação S/R de +6 dB a +10 dB (AGNEW, 1999).  

De acordo com Nelson e Soli (2000), as crianças requerem uma relação S/R 

mais favorável, de aproximadamente +4 dB, em comparação ao adulto. E, muitas das 

que possuem deficiência auditiva requerem uma relação S/R ainda maior, de +12 dB. 

Para os autores, toda criança precisa de um sinal claro e um baixo nível de ruído de 

fundo, ou seja, uma boa relação S/R, para alcançar uma compreensão adequada. 

Também referiram que, para alcançar +15 dB de relação S/R para todos os ouvintes 

de uma sala, é necessário manter o nível de ruído em 35 dB (A) ou menos. Além disso, 

quando o nível de ruído ultrapassa 55 dB (A), o professor não consegue elevar o nível 

de sua voz para que todos possam ouvi-lo.  

Killion e Niquette (2000) referem que quando a habilidade de compreensão 

de fala no ruído é expressa na forma de relação S/R, para que ocorra a compreensão 

de 50% do material de fala (limiar de relação S/R ou relação S/R crítica), os valores 

encontrados em pessoas com deficiência auditiva podem ser 20 dB maiores do que 

nos indivíduos com audição normal. Isso significa que, para um determinado ruído de 

fundo, a fala precisa ser 20 dB mais intensa para que pessoas com deficiência auditiva 

alcancem o mesmo grau de compreensão de pessoas com audição normal. 

As recomendações da American Speech-Language Hearing Association 

(2015), que endossa as normas da American National Standarts Institute – ANSI 

S12.60 - 2002 (sobre o desempenho acústico, exigências de projeto e diretrizes para 

escolas), preconizam que o nível de ruído em uma sala de aula desocupada não deve 

ultrapassar 35 dB (A). Além disso, a relação S/R na orelha do estudante deve ser de 

pelo menos +15 dB, e o tempo de reverberação não deve ultrapassar 0,6 segundos 

em uma sala de aula com volume inferior a 283 m3 e 0,7 segundos quando o volume 

estiver entre 283 m3 e 566 m3.  

Os impactos negativos do ruído e da reverberação na compreensão da fala 

são maiores quando a distância entre a fonte sonora e o ouvinte é maior e menores 

na situação contrária. Portanto, crianças sentadas no meio e ao fundo da sala de aula 

apresentam maior dificuldade para receber o sinal de fala em comparação àquelas 

sentadas à frente (KILLION; NIQUETTE, 2000). 
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Crandell e Smaldino (2000) referiram que, quando o aluno está próximo ao 

professor, as ondas sonoras da fala deste são transmitidas diretamente para o aluno, 

ou seja, com o mínimo de interferência da reverberação. Já na situação contrária, os 

sons que refletem (sons indiretos) dominam o ambiente. Este campo indireto dos sons 

origina o conceito “distância crítica da sala”. Trata-se do ponto em que o nível do sinal 

direto e os níveis dos sinais (indiretos) reverberantes se igualam. Segundo os autores, 

em uma sala de aula comum, a distância crítica para uma percepção adequada da 

fala é relativamente próxima ao professor. Além disso, lembram que a “lei do inverso 

do quadrado da distância” prova que a intensidade do sinal decresce 6 dB toda vez 

que se dobra a distância entre o ouvinte e o interlocutor. 

Na condição em que a intensidade da voz do professor é de 70 dB NPS e a 

do ruído de fundo é 50 dB NPS, significa que, quando ele está próximo do aluno a 

relação S/R é de +20 dB. Porém, a voz do professor perde 6 dB de intensidade sempre 

que se dobra a distância entre ele e o aluno; dessa forma, quando o professor está a 

dois metros de distância, a relação S/R é praticamente 0 dB, sendo que uma distância 

maior acarreta uma relação S/R negativa (MAGGI; PRIETO, 2005). 

Para manter a audibilidade do interlocutor constante e acima do ruído de fundo 

é necessário a adaptação de uma tecnologia assistiva, como o sistema de FM 

(PORTAL SISTEMA FM, c2018). 

 

 

2.3  SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA (FM) 

 

Os avanços no tratamento de crianças e/ou jovens com deficiência auditiva 

tem possibilitado o acesso à percepção auditiva dos sons da fala, em sua maioria, por 

meio dos dispositivos sensoriais, destacando-se os AASI, os Implantes Cocleares e 

os sistemas de FM (BRASIL, 2013a).  

No caso da criança com deficiência auditiva a acessibilidade à educação deve 

ser assegurada para um melhor aproveitamento do conteúdo escolar, sendo que uma 

das principais queixas de usuários de AASI e/ou IC é a dificuldade de compreender a 

fala do professor, no ruído (JACOB et al., 2010). 
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O sistema de FM é utilizado como complemento da adaptação do AASI e/ou 

IC para melhorar a compreensão do sinal em ambientes ruidosos, reverberantes e 

quando a fonte sonora está distante (JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2011; 

ATCHERSON, 2014; THIBODEAU; SCHAPER, 2014; THIBODEAU; WALLACE, 

2014).  

Bevilacqua et al. (2013), realizaram o “Projeto de Formação em Deficiência 

Auditiva e uso do sistema de FM para Profissionais da Área da Educação em Âmbito 

Nacional”, que avaliou a proposta de formação continuada para professores de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede pública de ensino, sobre a 

deficiência auditiva e o uso do sistema de FM na escola, o benefício do sistema de 

FM em sala de aula e definiu os critérios de indicação do sistema de FM para os 

estudantes para adoção em âmbito nacional. 

Este projeto foi uma parceria do MEC/SECADI com várias Instituições de 

Ensino no país e com a Academia Brasileira de Audiologia (ABA), que resultou em 

uma série de recomendações e a incorporação do sistema de FM no Sistema Único 

de Saúde (SUS), por meio da Portaria 1.274 de 25 de junho de 2013 do Ministério da 

Saúde, que “incluiu o Procedimento de Sistema de Frequência Modulada Pessoal 

(FM) na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde”, o que significou uma grande conquista 

para a inclusão de fato e de direito do indivíduo com deficiência auditiva no âmbito 

educacional e, desde então, possibilitou o acesso das crianças e adolescentes à esta 

tecnologia assistiva (BRASIL, 2013c). 

O sistema de FM é considerado uma alternativa dentre outros materiais e 

recursos da tecnologia assistiva utilizados por alunos com deficiência auditiva, visando 

auxiliar a integração educativa-escolar. Para alguns autores o sistema de FM é a mais 

importante e essencial ferramenta educacional já desenvolvida para os indivíduos com 

deficiência auditiva, pois é o meio mais efetivo para favorecer a relação S/R, 

principalmente em ambiente educacional (ROSS, 2003; BLASCA; FERRARI; JACOB, 

2006; JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2011; JACOB et al., 2012). 

Entende-se como favorecimento da relação S/R quando a voz do falante, no 

caso do professor, está em um nível mais forte do que o ruído ambiental. Em 

condições de novos conteúdos de aprendizado isto se torna crucial para a criança 

e/ou jovem com deficiência auditiva, que está recebendo a informação e não tem como 
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usar conhecimentos anteriores para auxiliá-la na compreensão da mensagem 

BRASIL, 2013c). 

Segundo Jacob (2013) são metas da adaptação do sistema de FM: 

proporcionar adequada audibilidade e inteligibilidade; percepção de fala compatível 

ao desempenho obtido em situações ideias de escuta; monitoramento auditivo da 

própria voz e audibilidade consistente da fala no ambiente de comunicação; reduzir 

os efeitos da distância, ruído e reverberação e proporcionar sinal constante do locutor, 

independente do movimento de cabeça. 

O sistema de FM é um microfone sem fio composto por duas partes: 

transmissor e receptor, que proporciona uma solução simples para reduzir a distância 

entre falante e ouvinte e, por consequência, diminuir o efeito mascarador do ruído e 

da reverberação sobre o sinal de fala (JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2011). O 

transmissor possui um microfone que pode ser interno (acoplado ao circuito) ou 

externo (por exemplo, microfones tipo lapela ou headset) e podem ser classificados 

quanto ao modo de utilização do receptor e quanto ao modo do processamento do 

sinal:  

Modo de utilização do receptor  

• Sistema pessoal 
Neste tipo de sistema o receptor está no nível da orelha do usuário, ou seja, 
é integrado no circuito de um fone de ouvido (para pessoas sem perda 
auditiva periférica), ou conectado no AASI e/ou implante coclear ou 
posicionado próximo a eles (para pessoas com deficiência auditiva).  

• Sistema de amplificação em campo ou soundfield 
Neste caso o receptor é acoplado e há um ou mais arranjos de alto-falantes 
distribuídos estrategicamente em uma sala. Este tipo de sistema é utilizado 
principalmente em salas de aula para evitar o esforço vocal do professor e 
garantir uma relação S/R adequada para pessoas ouvintes ou com perda 
auditiva periférica.  
[...] 
Modo do processamento do sinal  

• Sistema de frequência modulada com ganho fixo 
[...] 
No sistema FM fixo, o ganho FM determinado é fixo independente do nível de 
ruído ambiente. Se o nível do ruído é intenso, para alcançar uma vantagem 
FM adequada o usuário deve alternar do modo FM+M para apenas FM, ou 
mesmo reduzir a sensibilidade do microfone do processador de fala do 
implante coclear. Dependendo da tecnologia do AASI ou do mapeamento do 
processador de fala do implante coclear, esta mudança entre FM+M para 
apenas FM pode não estar disponível.  

• Sistema de frequência modulada adaptativo:  
No sistema FM adaptativo o ganho FM varia automaticamente de acordo com 
o nível do ruído ambiente. Quando o ruído ambiente ultrapassa um nível de 
intensidade pré-estabelecido (ponto de joelho), o transmissor de FM envia um 
comando aos receptores e pode haver um aumento de até +15 dB no ganho 
FM para garantir uma relação S/R positiva até mesmo com ruído intenso. Se 
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o nível do ruído ambiente reduz, o sistema de FM também reduz o ganho 
automaticamente.  

• Sistema de radiofrequência digital 
No sistema de radiofrequência digital ambos os modos de processamento do 
sinal são encontrados: sistema de radiofrequência digital com ganho fixo e 
sistema de radiofrequência digital adaptativo (JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 
2015, p. 299, grifo do autor). 

 

 

2.3.1  Adaptação e acompanhamento do sistema de FM 

 

A Academia Americana de Audiologia apresenta as diretrizes para o processo 

de seleção e adaptação do sistema de FM em usuários de AASI no guia de práticas 

clínicas “Remote Microphone Hearing Assistance Technologies for Children and Youth 

from Birth to 21 Years” (AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2011). Segundo 

estas diretrizes, deve-se inicialmente considerar como são as habilidades auditivas e 

de linguagem da criança ou adolescente, com o AASI ou o IC, pois, caso não 

apresente um bom desenvolvimento dessas habilidades, provavelmente apresentará 

benefício limitado com o uso do sistema de FM. Também deve-se considerar as 

características do AASI adaptado, uma vez que para ser compatível com a adaptação 

do sistema de FM deverá possuir um destes recursos: Direct Audio Input / Entrada 

Direta de Áudio (DAI), bobina telefônica ou conectividade digital sem fio (JACOB, 

2013; JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2015). A maioria dos AASI retroauriculares 

possuem a entrada direta de áudio com a possibilidade de adaptação do receptor 

específico do sistema de FM. Quando o fabricante do sistema de FM é diferente do 

fabricante do AASI, faz-se necessário o uso de um adaptador, denominado sapata, 

para a conexão de um receptor universal do sistema de FM.  

Após a seleção do sistema de FM, é importante verificar o desempenho do 

mesmo antes de adaptá-lo na criança ou adolescente com deficiência auditiva. Os 

procedimentos utilizados na verificação dependem da população em questão e do tipo 

de microfone/transmissor e receptor selecionado. Os testes devem incluir uma 

combinação de avaliações eletroacústicas e comportamentais no silêncio e no ruído 

apropriadas ao caso (JACOB, 2013; JACOB; QUEIROZ-ZATTONI, 2015).  

Para a verificação eletroacústica do sistema de FM é adotado o conceito de 

“Transparência” definido pela American Academy of Audiology (2011): “a 

transparência é atingida quando a entrada de 65 dB NPS para o microfone do FM 
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produz um resultado igual à entrada de 65 dB NPS para o microfone do aparelho de 

amplificação sonora individual”.  

Para a avaliação comportamental, existem muitas ferramentas internacionais 

que já foram traduzidas e adaptadas culturalmente para a Língua Portuguesa 

brasileira, como por exemplo: o Classroom Participation Questionnaire – CPQ (ANTIA; 

SABERS; STINSON, 2007), traduzido por Jacob et al. (2014), como Questionário de 

Participação em Sala de Aula , o “FM Listening Evaluation for children” (GABBARD, 

2004), traduzido como “Avaliação do Sistema FM” (JACOB et al., 2010). O 

questionário Screening Instrument For Targeting Educational Risk in Secondary 

Students (SIFTER) (ANDERSON, 1989), traduzido por Granço (2010), entre outras. 

Jacob (2013) ressalta a recomendação de que estes instrumentos sejam aplicados 

nas situações de linha de base (sem o FM) e intervenção (com o FM) para fins de 

comparação e avaliação do benefício. 

Os testes de percepção de fala no ruído como o Phrases in Noise Test – PINT, 

revisado e modificado por Schafer et al. (2012) e traduzido por Santos (2015), e o 

Hearing in Noise Test (NILSSON; SOLI; SULLIVAN, 1994), traduzido e adaptado para 

a Língua Portuguesa brasileira por Bevilacqua et al. (2008) complementam os 

procedimentos para a verificação do benefício do sistema de FM.  

Na Língua Portuguesa, o teste de percepção de fala no ruído disponível é o 

Listas de Sentenças em Português, desenvolvido por Costa (1998), que possibilita 

mensurar as habilidades de reconhecimento de fala de um ouvinte, como um reflexo 

de seu desempenho em situações auditivas realistas. 

 



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o benefício do sistema de Frequência Modulada (FM) em crianças e 

adolescentes com malformação de orelha externa e/ou média, usuários de AASI por 

condução óssea, sob a ótica dos usuários, pais e professores. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Propor e validar um protocolo para a verificação eletroacústica do sistema 

de FM acoplado ao AASI por condução óssea. 

• Avaliar crianças e adolescentes usuárias de AASI e sistema de FM, quanto 

aos seguintes aspectos: 

- percepção de fala no ruído; 

- participação em sala de aula;  

- desempenho em diferentes situações auditivas; 

- desempenho acadêmico. 

 



 



 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi desenvolvido após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) em Seres Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC), da Universidade de São Paulo (USP), segundo parecer 

consubstanciado CAAE: 51665815.1.0000.544 (Anexo A). 

Todos os critérios éticos foram seguidos, respeitando a resolução 466/12, que 

versa sobre Ética em Pesquisa com seres humanos, da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP). 

Os potenciais participantes foram esclarecidos sobre os objetivos deste 

estudo e convidados a participar. Os pais ou responsáveis e os professores das 

crianças e adolescentes que concordaram em participar deste estudo, assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndices A e B), conforme modelos 

aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisa, atestando sua permissão para 

publicação dos dados obtidos. O anonimato e a liberdade de retirar seu consentimento 

a qualquer momento foram garantidos aos participantes. Os pais ou responsáveis 

assinaram também o termo de assentimento livre e esclarecido (Apêndices C e D) 

apresentado aos seus filhos. 

 

 

4.2  LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 

 

Este estudo foi realizado na Divisão de Saúde Auditiva (DSA), do HRAC/USP, 

no período de fevereiro de 2016 a maio de 2017, de acordo com o cronograma de 

retornos dos participantes, estipulado pela instituição e disponibilidade dos 

dispositivos para adaptação/reposição. 
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4.3  CASUÍSTICA  

 

4.3.1  Critérios de inclusão da amostra  

 

• Apresentar malformação de orelha externa e/ou média, bilateral e perda 

auditiva condutiva ou mista, de qualquer grau, em ambas as orelhas. 

• Ter linguagem oral estabelecida (construir frases de mais de cinco 

palavras, usando elementos conectivos, conjugando verbos, usando 

plurais) devido ao material de fala a ser utilizado para avaliação. 

• Apresentar percepção de fala minimamente em conjunto fechado de 

palavras e/ou sentenças. 

• Estar na faixa etária de cinco a dezessete anos. 

• Em uso efetivo de AASI por condução óssea (> 8 horas/dia), há no mínimo 

3 meses. 

• Frequentar o ensino fundamental I ou II ou o ensino médio. 

• Apresentar indicação clínica para a adaptação ou estar adaptado com o 

sistema de FM de acordo com os critérios da portaria n° 1.274, de 25 de 

junho de 2013. 

 

 

4.3.2  Critérios de exclusão da amostra 

 

• Apresentar comprometimentos neurológicos e/ou cognitivos que 

prejudiquem a compreensão dos instrumentos deste estudo, de acordo 

com dados do prontuário do participante, analisados previamente. 

 

 

4.3.3  Amostra 

 

Atendendo aos critérios de inclusão e exclusão deste estudo, a amostra foi 

então constituída por 24 crianças e adolescentes com malformação de orelha externa 
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e/ou média e deficiência auditiva condutiva ou mista em ambas as orelhas, usuários 

de AASI por condução óssea, com idade entre 8 e 17 anos, média de 12 anos e três 

meses, de ambos os sexos, matriculadas na DSA/HRAC/USP (Tabela 1). Os pais ou 

responsáveis e os professores dos 24 participantes foram convidados a participar, 

porém 12 pais e 12 professores aceitaram. 

Na Tabela 1 são apresentados os dados demográficos da amostra, onde foi 

possível observar que houve predomínio da deficiência auditiva condutiva moderada 

em ambas as orelhas (66,7% na OD e 79,2% na OE). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes de acordo com o sexo, idade, tipo e grau de deficiência 
auditiva, escolaridade, modelo e tempo de adaptação do AASI, modelo e tempo de 
adaptação do sistema de FM 

Participante Sexo Idade 
(anos) 

DA Escolaridade 
(ano) 

Modelo do 
AASI 

Tempo 
Adapt 
AASI 

(meses) 

Modelo do FM 
(transmissor e 

receptor) 

Tempo 
Adapt 

FM 
(meses) 

OD OE 

1 F 11 CM CM 5 EF Naída S I SP 3 T31 Amigo + R2 0 

2 M 13 CM CM 8 EF Naída S I SP 3 T31 Amigo + R2 0 

3 F 11 CM CM 7 EF Naída I UP 10 T31 Amigo + R2 10 

4 F 16 MS MS 1 EM Naída I UP 10 Smartlink + ML 10i 15 

5 M 12 CM CM 7 EF Naída I SP 26 Inspiro P + ML 11i 19 

6 M 9 CM CM 4 EF Naída S I SP 9 Inspiro P + ML 11i 16 

7 M 16 CS CM 1 EM Naída I SP 19 T31 Amigo + R2 11 

8 F 8 CM CM 3 EF Naída I UP 24 T31 Amigo + R2 0 

9 M 11 CM CM 6 EF Naída I UP 31 Inspiro P + ML 10i 10 

10 M 10 CM CM 5 EF Naída I UP 6 T31 Amigo + R2 0 

11 M 9 CM CS 3 EF Naída S ISP 3 T31 Amigo + R2 0 

12 F 17 MM CM 3 EM Naída I UP 22 T31 Amigo + R2 13 

13 M 17 MS CS 3 EM Naída I SP 18 Smartlink + ML 11i 18 

14 F 12 CM CM 6 EF Naída I SP 15 Inspiro P + ML 11i 17 

15 M 16 CM CM 2 EM Naída I SP 3 T31 Amigo + R2 0 

16 F 12 CM CS 7 EF Naída S I SP 10 Inspiro P + ML 11i 16 

17 F 12 MM CM 7 EF Naída I SP 15 Inspiro P + ML 11i 20 

18 M 10 CM CM 2 EF Naída S I SP 3 T31 Amigo + R2 0 

19 F 10 CM CM 5 EF Naída S I SP 8 Inspiro P + ML 11i 15 

20 F 17 MS MS 2 EM Naída I SP 28 Smartlink + ML 11i 16 

21 F 10 CS CM 4 EF Naída S ISP 6 T31 Amigo + R2 0 

22 M 10 CS CM 5 EF Naída S ISP 6 Inspiro P + ML 11i 21 

23 M 13 CM CM 7 EF Naída I UP 7 Smartlink + ML 10i 17 

24 F 14 CM CM 9 EF Naída I SP 24 Smartlink + ML 11i 19 

F= feminino; M= masculino; DA= deficiência auditiva; OD= orelha direita; OE= orelha esquerda; CM= condutiva moderada; 
CS= condutiva severa; MM= mista moderada; MS= mista severa; EF= Ensino Fundamental; EM= Ensino Médio; 
Adapt= adaptação; AASI= aparelho de amplificação sonora individual; FM= frequência modulada. 
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Nove participantes estavam matriculados no Ensino Fundamental I (2° ao 5° ano), 

nove no Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) e seis no Ensino Médio (1° ao 3° ano). 

Durante o período de realização deste estudo, doze participantes foram 

submetidos à cirurgia para implante de prótese auditiva de condução óssea. O modelo 

BAHA ATTRACT, Cochlear® foi implantado em oito participantes. Três receberam a 

prótese modelo VIBRANT SOUNDBRIDGE e um recebeu o implante BONEBRIDGE, 

ambos da marca MED-EL. Estes participantes não puderam ser reavaliados por não 

comtemplarem os critérios de inclusão deste estudo, além da ausência de tempo hábil 

para inclusão de um novo grupo, em função do processo de osteointegração (três a 

seis meses após a cirurgia), prévio a ativação do processador de fala. 

 

 

4.4  PROCEDIMENTOS E INTRUMENTOS 

 

Na Figura 2 é possível visualizar as etapas deste estudo, que serão detalhas 

a seguir. 

 

 
Figura 2 - Procedimentos realizados nas etapas deste estudo 

 

ETAPA 1

(novos usários)

• CHECAGEM DO AASI E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE FM

• VERIFICAÇÃO ELETROACÚSTICA DO SISTEMA DE FM

• AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE FALA NO RUÍDO COM  E SEM FM

• CPQ (PARTICIPANTE) SEM FM

• AVALIAÇÃO DO FM (PAIS) SEM FM

• SIFTER (PROFESSOR) SEM FM

ETAPA 1

(já usuários)

• CHECAGEM DO AASI E DO SISTEMA DE FM

• VERIFICAÇÃO ELETROACÚSTICA DO SISTEMA DE FM

• AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE FALA NO RUÍDO COM  E SEM FM

• CPQ (PARTICIPANTE) SEM FM

• AVALIAÇÃO DO FM (PAIS) SEM FM            (após uma semana sem uso)

• SIFTER (PROFESSOR) SEM FM

ETAPA 2

(todos os 
participantes)

• CPQ (PARTICIPANTE) COM FM

• AVALIAÇÃO DO FM (PAIS) COM FM           (após, no mínimo, 3 meses da Etapa 1)

• SIFTER (PROFESSOR) COM FM



4 Casuística e Métodos 
47 

4.4.1  Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) por condução óssea  

 

Os participantes do estudo foram previamente adaptados com três modelos 

de AASI por condução óssea (Naída IUP, Naída ISP e Naída S ISP, da marca 

Phonak), com tiara, fio e vibrador ósseo, sendo aplicados os procedimentos de 

verificação do benefício com os dispositivos, previstos no Instrutivo Saúde Auditiva 

(2013) e adotados na rotina de seleção e adaptação de AASI, da Divisão de Saúde 

Auditiva do HRAC/USP. O tempo de adaptação do AASI no momento da avaliação 

variou de 3 a 31 meses (média = 12,8 meses). 

Para este estudo, nos retornos programados dos participantes à 

DSA/HRAC/USP, inicialmente foram checadas as condições de uso e funcionamento 

dos AASI por condução óssea, por meio da inspeção visual e acústica. Também foram 

checados os dados de programação, sendo adotada a regra prescritiva DSL v5.0 

(AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2013), garantindo que o processamento 

do sinal do AASI tenha sido ajustado para oferecer a audibilidade e resposta de saída 

apropriada às necessidades dos participantes, para diferentes níveis de sinal de 

entrada, bem como certificando que o AASI foi programado para receber o sinal FM 

(opção de programa inicial FM+M, automático) (AMERICAN ACADEMY OF 

AUDIOLOGY, 2011).  

 

 

4.4.2  Sistemas de Frequências Modulada (FM) 

 

O sistema de FM da marca Oticon foi adaptado em oito participantes, que 

receberam o transmissor modelo T31 Amigo, receptores R2 (universais) e sapatas 

(AS10 ou AS11) compatíveis com o modelo do AASI por condução óssea utilizado, 

microfone, clip para suporte do transmissor, carregador de bateria do transmissor e 

cabo auxiliar de áudio. Os demais 16 participantes já haviam sido previamente 

adaptados, sendo que três deles também receberam este modelo de sistema de FM. 

Os sistemas de FM foram programados inicialmente, de acordo com os 

padrões estabelecidos pelos fabricantes. Os receptores de FM da marca Oticon tem 

um intervalo de ajuste de ganho de 30 dB. A posição padrão é +8 dB. Isto significa 
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que o ganho do receptor pode ser aumentado em 22 dB e diminuído em 8 dB 

(OTICON, c2018); este ajuste é realizado pelo transmissor T31 Amigo. 

Treze participantes haviam sido previamente adaptados com os sistemas de 

FM da marca Phonak, cujo padrão estabelecido pelo fabricante (PHONAK, 2010) é de 

0 dB; oito receberam o modelo Inspiro Premium e cinco o modelo SmartLink com 

receptores (ML10i e ML11i) compatíveis com o AASI por condução óssea utilizado. O 

tempo de adaptação do FM variou de 0 a 21 meses (média=10,5). 

Para os 24 participantes deste estudo, foram utilizados ao todo, três modelos 

de transmissores (T31Amigo/Oticon, Inspiro Premium/Phonak e SmartLink/Phonak), 

três modelos de receptores (R2/Oticon, ML10i/Phonak e ML11i/Phonak) e dois 

modelos de sapatas (AS10 e AS11/Phonak) que foram combinados, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

 

Número de 
participantes 

adaptados 
(n=24) 

AASI por condução 
óssea 

Transmissores Receptores Sapatas 

2 Naída I UP (Phonak) SmartLink (Phonak) ML10i (Phonak) --- 

3 Naída I SP (Phonak) SmartLink (Phonak) ML11i (Phonak) --- 

1 Naída I UP (Phonak) Inspiro P (Phonak) ML10i (Phonak) --- 

3 Naída I SP (Phonak) Inspiro P (Phonak) ML11i (Phonak) --- 

4 Naída S I SP (Phonak) Inspiro P (Phonak) ML11i (Phonak) --- 

4 Naída I UP (Phonak) T31 (Oticon) R2 (Oticon) AS10 (Phonak) 

2 Naída I SP (Phonak) T31 (Oticon) R2 (Oticon) AS11 (Phonak) 

5 Naída S I SP (Phonak) T31 (Oticon) R2 (Oticon) AS11 (Phonak) 

AASI= aparelho de amplificação sonora individual. 

Quadro 1 -  Conjuntos de AASI por condução óssea e sistemas de FM (transmissores, receptores e 
sapatas) 

 

Em todos os 24 conjuntos foi possível adaptar o receptor de FM via entrada 

direta de áudio dos AASI por condução óssea; em 13 conjuntos foi possível adaptar 

receptores específicos (ML 10i e ML 11i, marca Phonak) e em 11 conjuntos foi 

necessário o uso de sapatas (AS10 e AS11, marca Phonak) e do receptor universal 

(R2, marca Oticon). 
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4.4.3  Protocolo de verificação eletroacústica (Sistema de FM) 

 

O protocolo de verificação eletroacústica utilizado neste estudo foi 

desenvolvido a partir das recomendações da American Academy of Audiology (2011), 

sendo necessário utilizar um adaptador plástico e um receptor de 3 entradas para 

acoplar o AASI por condução óssea ao acoplador HA-1, no equipamento 

Verifit/Audioscan, conforme passo a passo descrito a seguir. 

Passo 1 - Calibrar o equipamento (Verifit/Audioscan), com o acoplador HA-1 

(Figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 3 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 1)  

 

 

Figura 4 - Protocolo de verificação eletroacústica – tela (passo 1) 



4 Casuística e Métodos 
50 

Passo 2 - Desconectar o fio que interliga o AASI ao vibrador ósseo (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 2) 

 

Passo 3 - Conectar o fio (AASI) ao acoplador de 2 cc dentro da caixa de teste, 

com o uso de um receptor e um adaptador plástico (Figuras 6 e 7). 

 

 

Figura 6 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 3) 
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Figura 7 -  Protocolo de verificação eletroacústica – caixa de teste 
(passo 3) 

 

Passo 4 - Ligar o transmissor do FM, checando sua sincronização com o 

receptor do AASI (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 4) 

 

Passo 5 - Colocar o microfone do transmissor na função “mudo”; se não 

houver esta opção, vedá-lo com massa (Figura 9).  
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Figura 9 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 5) 

 

Passo 6 - Traçar curva 1 para uma entrada de 65 dB NPS (estímulo: 

International Speech Test Signal - ISTS) (Figura10). 

 

 

Figura 10 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 6) 

 

Passo 7 - Remover o AASI (+ receptor + adaptador plástico) ainda conectado 

ao acoplador de 2 cc e o microfone de teste para fora da caixa de teste e vedar com 

massa o microfone do AASI (Figura 11). 
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Figura 11 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 7) 

 

Passo 8 - Ligar o microfone do transmissor FM e colocá-lo na caixa de teste 

(com microfone ligado) (Figuras 12 e 13).  

 

 

Figura 12 - Protocolo de verificação eletroacústica – microfone 
ligado (passo 8) 

 



4 Casuística e Métodos 
54 

 

Figura 13 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 8) 

 

Passo 9 - Traçar a curva 2 nas mesmas condições da curva 1 (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Protocolo de verificação eletroacústica (passo 9) 

 

Após a realização das duas medidas, os resultados em dB NPS foram 

anotados e as médias das diferenças de saída foram calculadas nas três frequências 

de interesse (750, 1000, e 2000 Hz). A transparência foi atingida quando a média da 

condição AASI + FM foi igual ou menor do que 3 dB da média da condição apenas 

AASI. Quando a diferença foi superior a 3 dB, o ganho do receptor foi ajustado e as 

medidas repetidas (Figura 15).  
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Figura 15 - Protocolo de verificação eletroacústica – transparência  

 

Para as várias medidas, os AASI por condução óssea e os sistemas de FM 

foram colocados dentro de uma caixa de atenuação de som, que consistia em uma 

caixa de plástico forrada com espuma. Para garantir a repetibilidade do protocolo de 

verificação eletroacústica, cada medida foi realizada pelo menos duas vezes, com o 

estímulo de fala ISTS à 65 dB NPS. O ganho do receptor do FM foi ajustado para 

tentar obter transparência para as saídas dos dois dispositivos de entrada. 

 

 
4.4.4  Teste de percepção da fala no ruído 

 

Foi utilizado o instrumento Lista de Sentenças em Português (COSTA, 1998), 

composto por uma lista de 25 sentenças em Português brasileiro, denominada Lista 

1A; além de sete listas com 10 sentenças cada uma, denominadas 1B a 7B. As 10 

sentenças representativas da conversação do dia-a-dia são afirmativas, curtas e 

fáceis de serem repetidas. O teste percepção da fala deve ser adequado à idade e ao 

idioma e quando as medidas de fala estão sendo usadas para fins de verificação, o 

nível de vocabulário e a competência de linguagem da criança devem ser 

considerados (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE HEARING ASSOCIATION, 2002; 

AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2011). 

As listas de sentenças foram apresentadas na presença de um ruído 

competitivo criado especificamente para este material de fala. Trata-se um ruído 

branco filtrado, baseado no espectro da gravação das vozes de 12 pessoas, falando 
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as sentenças da lista 1A. O espectro de energia desse ruído abrange a faixa de 

frequência de 33 a 6216 Hz. Com esse ruído contínuo é possível eliminar o efeito de 

uma eventual diferença entre o espectro da fala e do ruído, tornando-o efetivo para 

mascarar o sinal de fala (sentenças). 

O ruído competitivo e as listas de sentenças foram apresentados por meio de 

alto-falantes distintos, em ambiente acusticamente controlado, dentro de uma cabina 

audiométrica, da marca Vibrasom; a intensidade de ambos foi monitorada por meio 

do audiômetro de dois canais, modelo Astera, da marca Madsen.  

Os participantes foram posicionados a um metro de distância dos alto-

falantes, com um ângulo de incidência da fala a 0° (zero grau) azimute e do ruído a 

180° (cento e oitenta graus) azimute, a fim de eliminar a possibilidade de um efeito de 

sombra na cabeça para a fala ou o ruído (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE 

HEARING ASSOCIATION, 2002). 

As listas de sentenças foram apresentadas em duas situações: COM e SEM 

FM. Na situação COM FM, o microfone do transmissor foi posicionado 20 cm abaixo 

do alto-falante, onde era apresentado o material de fala, com o auxílio de um tripé, 

simulando a condição adequada de uso do dispositivo pelo professor (Figura 16) 

(AMERICAN SPEECH-LANGUAGE HEARING ASSOCIATION, 2002).  

 

 

Figura 16 - Posição do participante e do microfone do transmissor FM em relação 
aos alto-falantes 
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Para a pesquisa do limiar de reconhecimento de sentenças no ruído (LRSR), 

a primeira sentença de cada lista foi apresentada numa intensidade de 65 dB (A). O 

ruído utilizado foi fixado na intensidade de 60 dB (A), de forma que o teste teve início 

com uma relação S/R de +5 dB (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE HEARING 

ASSOCIATION, 2002; AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2011), típica de 

muitas salas de aula do ensino fundamental (CRANDELL; SMALDINO, 1995).  

Antes do início do procedimento foi realizado um treinamento com cada 

participante, utilizando as sentenças da lista 1A, na mesma intensidade da realização 

do teste, de forma a garantir a compreensão da tarefa solicitada. As sentenças eram 

apresentadas e logo após o término de cada uma, o participante deveria repeti-las. 

Não houve dificuldade para a compreensão do procedimento. 

O procedimento utilizado para a aplicação do teste foi a "estratégia 

sequencial, adaptativa ou ascendente-descendente" (COSTA, 1998), que consiste na 

apresentação de um estímulo de fala, em uma determinada intensidade. Se o 

indivíduo for capaz de reconhecer corretamente o sinal da fala e repeti-lo de forma 

completa, com o mesmo padrão fonológico, a intensidade de apresentação da 

próxima sentença é diminuída em 4 dB. Se errar, o sinal é aumentado de 2 em 2 dB, 

até o momento em que acerte novamente, quando então há uma variação de 2 em 

2 dB, elevando (erro) ou diminuindo (acerto) o sinal de fala até o final das 10 

sentenças. 

Os níveis de apresentação de cada sentença foram anotados durante a 

avaliação, em um protocolo específico (Anexo B). Foi calculada a média desses 

valores a partir dos níveis de apresentação de cada sentença em que ocorria mudança 

de resposta, até o nível de apresentação da última sentença da lista, determinando, 

assim, o LRSR. 

É importante ressaltar que a sequência de aplicação das listas utilizadas nas 

diferentes situações foi realizada de forma aleatória, delineada pelo quadrado latino, 

a fim de eliminar variáveis relacionadas ao cansaço, atenção dos participantes e do 

fenômeno de aprendizagem.  

Para o cálculo da relação S/R, subtraiu-se o LRSR da intensidade do ruído 

apresentado, que, neste caso, é de 60 dB (A), lembrando que a relação S/R 
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corresponde à diferença, em dB, entre o valor do LRSR (média das intensidades de 

apresentação da fala no ruído) e o valor do ruído competitivo utilizado. 

 

 

4.4.5  Classroom Participation Questionnaire (CPQ) (participante) 

 

Para avaliar a participação em sala de aula, das crianças e adolescentes deste 

estudo, foi utilizado o instrumento CPQ (Anexo C), traduzido para o Português 

(JACOB et al., 2014), que é uma ferramenta de auto avaliação. 

A versão simplificada contém 16 situações auditivas das 28 originais, divididas 

em quatro subescalas, as quais são pontuadas de 1 (quase nunca), 2 (às vezes), 3 

(normalmente) a 4 (quase sempre). As pontuações mais altas são desejáveis, exceto 

para subescala de “aspectos negativos”, onde a pontuação invertida é a esperada, em 

ambas as versões. 

As sub escalas contidas no questionário são: compreensão do professor, 

compreensão dos estudantes (componentes cognitivos) aspectos positivos e 

aspectos negativos (componentes afetivos). 

Neste estudo, o questionário foi aplicado no dia, porém antes da adaptação 

do sistema de FM, considerando apenas o uso do AASI (novos usuários), utilizando 

como materiais papel e lápis para os participantes. Para as crianças que não sabiam 

ler, ou apresentaram dificuldades para a leitura, a profissional realizou as perguntas e 

anotou as respostas. 

Para os participantes já usuários do sistema de FM, foi solicitado que ficassem 

sem utilizar o dispositivo por uma semana, para que pudessem apresentar as suas 

repostas para a condição SEM FM (apenas AASI). Os questionários para avaliação 

após o uso do sistema de FM, por no mínimo três meses, com relato de uso diário, no 

período escolar (novos usuários) e para as situações COM e SEM FM (já usuários) 

foram entregues aos participantes, para que fossem preenchidos e devolvidos a 

avaliadora no próximo retorno à DSA/HRAC/USP. 

Dezoito participantes responderam ao questionário; seis não responderam, 

pelo fato de que foram implantados com próteses de condução óssea e deixaram de 

usar o dispositivo, e por consequência, excluídos do estudo 
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4.4.6  Questionário “Avaliação do Sistema FM” (pais)  

 

Para avaliar o desempenho dos participantes deste estudo, em diferentes 

situações auditivas, somente com AASI (SEM FM) e com o AASI e o sistema de FM 

(COM FM), foi utilizado o questionário “Avaliação do Sistema FM” (JACOB et al., 2010) 

(Anexo D). Trata-se de uma avaliação subjetiva que oportuniza uma análise 

situacional do uso e benefício do AASI e do sistema de FM. O questionário contém 

cinco situações auditivas, com sete condições de escuta cada uma delas, nas quais 

as respostas das crianças com e sem FM são pontuadas de 1 (raramente) a 5 

(sempre) ou ainda NA para não se aplica. As situações contidas no questionário são: 

1. a criança responde quando é chamada pelo nome; 

2. a criança acompanha a conversa de uma pessoa; 

3. a criança distingue palavras auditivamente parecidas; 

4. a criança responde corretamente a instruções verbais e/ou questões; 

5. a criança compreende instruções e conceitos oralmente. 

Para todas as situações, é questionado se a criança responde em uma sala 

em silêncio, a um metro de distância e a três metros de distância; numa sala com 

barulho, a uma distância de um metro e de três metros, sem pista visual, de uma outra 

sala ou da rua (condições de escuta). 

A pontuação é obtida por meio da análise situacional: silêncio, distância, ruído, 

apenas via auditiva e pontuação total (soma de todas as situações). 

Os pais de doze participantes preencheram este questionário no dia, porém 

antes da adaptação do sistema de FM, considerando apenas o uso do AASI (novos 

usuários). Para os participantes já usuários do sistema de FM, foi solicitado que 

ficassem sem utilizar o dispositivo por uma semana, para que os pais pudessem 

apresentar as suas repostas para a condição SEM FM (apenas AASI). 

Os questionários para avaliação após o uso do sistema de FM, por no mínimo 

três meses, com relato de uso diário, no período escolar (novos usuários) e para as 

situações COM e SEM FM (já usuários) foram entregues aos pais, para que fossem 

preenchidos e devolvidos a pesquisadora no próximo retorno à DSA/HRAC/USP. 
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Os pais de doze participantes não devolveram os questionários nos retornos 

de acompanhamento, durante o período da realização deste estudo. Também não 

enviaram pelo Correios ou por e-mail mesmo após insistentes solicitações. 

 

 

4.4.7  Screening Instrument for Targeting Educational Risk in Secondary 

Students – SIFTER (professor) 

 

O Questionário para Triagem de Risco Educacional – SIFTER (GRANÇO, 

2010) (Anexo E) contém 15 questões e apresenta-se dividido em cinco aspectos: 

Acadêmico, Atenção, Comunicação, Participação em Sala e Comportamento Escolar, 

que permitem o acompanhamento do aluno usuário do sistema de FM.  

O questionário SIFTER foi entregue aos pais dos participantes, que foram 

orientados a entregá-los aos professores responsáveis pelo acompanhamento das 

crianças e adolescentes deste estudo. Os professores preencheram este questionário 

antes da adaptação do sistema de FM, considerando apenas o uso do AASI (SEM 

FM) e após o uso diário (período escolar), do dispositivo (COM FM) por no mínimo 

três meses. Para os participantes já usuários do sistema de FM, foi solicitado que 

ficassem sem utilizar o dispositivo por uma semana, para que os professores 

pudessem apresentar as suas repostas para a condição apenas AASI (SEM FM).  

Os questionários de doze professores foram devolvidos aos pais, que 

entregaram para a avaliadora nos retornos de acompanhamento durante o período da 

realização deste estudo. Doze questionários não retornaram, pois, quatro professores 

não concordaram em participar do estudo e oito não foram devolvidos pelos pais, 

mesmo após insistentes solicitações da pesquisadora para envio pelos Correios ou 

por e-mail. 

 

 

4.5  FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Realizada inicialmente a análise descritiva das variáveis qualitativas do 

estudo, como sexo, tipo e grau de deficiência auditiva, modelos de AASI por condução 

óssea e modelos de sistemas de FM adaptados nos participantes. 
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Com relação as variáveis quantitativas, foi verificada distribuição normal de 

acordo com o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov Z, indicando o uso de 

testes paramétricos, para a comparação das medidas. 

O Teste-t pareado foi utilizado para a comparação dos resultados da 

transparência nas condições apenas AASI (SEM FM) e AASI + FM (COM FM). A 

comparação dos resultados da transparência entre as diferentes marcas e modelos 

de AASI e sistemas de FM adaptados foi realizada pelo método da análise de variância 

(Anova). 

Para comparação dos resultados do teste de percepção de fala no ruído, dos 

questionários CPQ, Avaliação de PAIS e SIFTER, nas situações COM x SEM FM, 

também foi utilizado o teste “t” pareado. Em todos os procedimentos estatísticos foi 

adotado nível de significância de 5% (p≤0,05), com intervalo de confiança de 95%. 
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5  RESULTADOS 

 

 

Em todas avaliações realizadas não houve diferença estatística na 

comparação dos resultados nas condições COM x SEM FM, considerando a idade 

dos participantes, o tempo de adaptação do AASI por condução óssea e o tempo de 

adaptação do sistema de FM (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Comparação dos resultados COM x SEM FM, considerando a idade dos participantes, o 
tempo de adaptação do AASI por condução óssea e o tempo de adaptação do sistema de FM 

 
Idade avaliação 

(anos) 
Tempo adaptação 

AASI (meses) 
Tempo adaptação 

FM (meses) 

 n 24 24 24 

Parâmetros normais Média 12,33 12,87 10,54 

 p 0,343 0,188 0,244 

p≤0,05 estatisticamente significante. 
AASI= aparelho de amplificação sonora individual; FM= frequência modulada. 

 

 

5.1  VERIFICAÇÃO ELETROACÚSTICA (SISTEMA DE FM) 

 

A transparência foi alcançada para todas as combinações (100%) dos AASI 

por condução óssea e sistemas de FM deste estudo, conforme o Gráfico 1. Algumas 

combinações de AASI por condução óssea e sistema de FM de diferentes fabricantes 

exigiram ajustes no ganho do receptor FM (redução) sobre a configuração padrão 

proposta pelo fabricante (Tabela 3). 

 

 

Gráfico 1 - Resultados da transparência – diferença entre AASI por 
condução óssea e sistema de FM  
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Tabela 3 - Resultados da transparência, para as frequências de 750 Hz, 1 kHz, 2 kHz, média das 
frequências e diferença obtida nas condições COM AASI por condução óssea e COM 
sistema de FM 

Participante AASI/FM 
Transparência AASI/FM Diferença 

AASI/FM 750 Hz 1 kHz 2 kHz 𝑿 ̅AASI/FM 

1* 
Naída S ISP 87 82 84 84,33 

2,67 
T31 Amigo + R2 89 85 87 87 

2* 
Naída S ISP 83 80 72 78,33 

2 
T31 Amigo + R2 85 82 74 80,33 

3* 
Naída IUP 83 74 75 77,33 

2 
T31 Amigo + R2 85 77 76 79,33 

4 
Naída IUP 101 96 90 95,66 

1,67 
SmartLink + ML10i 102 98 92 97,33 

5 
Naída ISP   81 73 72 75,33 

1,67 
Inspiro P + ML11i  79 73 69 73,66 

6 
Naída S ISP 78 71 70 73 

2 
Inspiro P + ML11i  79 73 73 75 

7 
Naída ISP   98 90 88 92 

0,33 
T31 Amigo + R2 98 90 89 92,33 

8 
Naída IUP 81 75 73 76,33 

0 
T31 Amigo + R2 81 74 74 76,33 

9 
Naída IUP 77 74 71 74 

1,67 
Inspiro P + ML10i   73 72 72 72,33 

10* 
Naída IUP 80 75 77 77,33 

3 
T31 Amigo + R2 83 78 80 80,33 

11 
Naída S ISP 68 62 56 62 

0,66 
T31 Amigo + R2 69 63 56 62,66 

12 
Naída IUP 96 86 75 85,66 

2 
T31 Amigo + R2 99 88 76 87,66 

13 
Naída ISP   72 65 63 66,66 

3 
SmartLink + ML11i  75 69 65 69,66 

14 
Naída ISP   79 75 76 76,66 

2 
Inspiro P + ML11i  81 77 78 78,66 

15 
Naída ISP 89 83 77 83 

2,33 
T31 Amigo + R2 91 86 79 85,33 

16 
Naída S ISP 78 75 74 75,66 

2,34 
Inspiro P + ML11i  81 78 75 78 

17 
Naída ISP   81 77 76 78 

2 
Inspiro P + ML11i  84 78 78 80 

18 
Naída S ISP 88 80 86 84,6 

1 
T31 Amigo + R2 90 82 85 85,6 

19 
Naída S ISP 88 85 84 85,66 

1,33 
Inspiro P + ML11i  87 86 86 86,33 

20 
Naída ISP   83 78 77 79,33 

2 
SmartLink + ML11i  85 80 79 81,33 

21* 
Naída S ISP 95 88 83 88,66 

2,66 
T31 Amigo + R2 94 86 78 86 

22 
Naída S ISP 86 84 82 84 

0 
Inspiro P + ML11i  85 85 82 84 

23 
Naída IUP 76 72 76 74,66 

2,67 
SmartLink + ML10i 80 75 77 77,33 

24 
Naída ISP   83 74 75 77,33 

2 
SmartLink + ML11i  85 77 76 79,33 

*Necessário ajuste do ganho do receptor FM. 
Hz= Hertz; kHz= kilo Hertz; AASI= aparelho de amplificação sonora individual; FM= frequência modulada. 
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Não houve diferença estatística na comparação dos resultados da 

transparência entre os modelos de AASI por condução óssea (p=0,780), conforme 

evidencia o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 - Comparação dos resultados da transparência entre os modelos de 
AASI por condução óssea 

 

Também não houve diferença estatística na comparação dos resultados da 

transparência entre os modelos de sistemas de FM (p=0,764), conforme indicado no 

Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 - Comparação dos resultados da transparência entre os modelos de 
sistema de FM (transmissores e receptores)  
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5.2  TESTE DE PERCEPÇÃO DE FALA NO RUÍDO 

 

No Gráfico 4 pode-se identificar a média da relação S/R SEM FM igual à 

-4,25 dB e COM FM igual à -9,67 dB, sendo verificada diferença estatística entre as 

duas condições avaliadas (p=0,000). A média da melhora observada na situação COM 

FM foi de -5,42 dB. 

 

 

Gráfico 4 - Resultados da relação S/R nas condições COM e SEM FM 

 

Ainda com relação a percepção de fala no ruído, foi possível identificar 

melhora superior a 9 dB na condição COM FM x SEM FM, para seis participantes, 

realçados em cinza (Tabela 4), todos utilizando receptores específicos do sistema de 

FM para o modelo de AASI por condução óssea adaptado. Os mesmos participantes 

estavam adaptados há mais de 12 meses com o sistema de FM. 

Resultados inferiores à 2 dB na diferença COM FM x SEM FM foram 

identificados em quatro participantes, destacados em negrito (Tabela 4), sendo que 

para três destes participantes foi necessário ajuste do ganho do receptor FM para 

alcançar a transparência. Os quatro estavam adaptados com receptor universal do 

sistema de FM, sendo necessário o uso de sapata, para acoplar o dispositivo ao AASI 

por condução óssea adaptado. 
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Tabela 4 - Comparação dos resultados da relação S/R, com resultados da transparência, AASI/FM 
adaptados, tempo de adaptação do AASI/FM e idade 

Part  Idade 
(anos) 

Tempo 
Adaptação 

AASI 
(meses) 

Tempo 
Adaptação 

FM  
(meses) 

AASI/FM Transparência 
AASI/FM 

Relação 
S/R 

Relação S/R 
AASI/FM 

1* 11 3 0 
Naída S ISP 

2,67 
-11,8 

-0,8 
T31 Amigo + R2 -12,6 

2* 13 3 0 
Naída S ISP 

2 
-3 

-1,42 
T31 Amigo + R2 -4,42 

3* 11 10 10 
Naída IUP 

2 
-16,33 

-1,17 
T31 Amigo + R2 -17,5 

4 16 10 15 
Naída IUP 

1,67 
-2,5 

-9,3 
SmartLink + ML10i -11,8 

5 12 26 19 
Naída ISP   

1,67 
-7,85 

-13,15 
Inspiro P + ML11i  -21 

6 9 9 16 
Naída S ISP 

2 
-5,5 

-7,9 
Inspiro P + ML11i  -13,4 

7 16 19 11 
Naída ISP   

0,33 
-4,5 

-6,5 
T31 Amigo + R2 -11 

8 8 24 0 
Naída IUP 

0 
-7,28 

-0,72 
T31 Amigo + R2 -8 

9 11 31 10 
Naída IUP 

1,67 
8,55 

-2,22 
Inspiro P + ML10i   10,77 

10* 10 6 0 
Naída IUP 

3 
5,11 

-3,61 
T31 Amigo + R2 1,5 

11 9 3 0 
Naída S ISP 

0,66 
-7,85 

-6,35 
T31 Amigo + R2 -14,2 

12 17 22 13 
Naída IUP 

2 
-5,57 

-2,43 
T31 Amigo + R2 -8 

13 17 18 18 
Naída ISP   

3 
2,5 

-14,5 
SmartLink + ML11i  -12 

14 12 15 17 
Naída ISP   

2 
-4,42 

-5,58 
Inspiro P + ML11i  -10 

15 16 3 0 
Naída ISP   

2,33 
-4,5 

-4,17 
T31 Amigo + R2 -8,67 

16 12 10 16 
Naída S ISP 

2,34 
-2,14 

-5,86 
Inspiro P + ML11i -8 

17 12 15 20 
Naída ISP   

2 
-6,7 

-9,1 
Inspiro P + ML11i -15,8 

18 10 3 0 
Naída S ISP 

1 
-1,5 

-4,1 
T31 Amigo + R2 -5,6 

19 10 8 15 
Naída S ISP 

1,33 
-0,5 

-4,5 
Inspiro P + ML11i  -5 

20 17 28 16 
Naída ISP   

2 
-2,71 

-3,95 
SmartLink + ML11i  -6,66 

21* 10 6 0 
Naída S ISP 

2,66 
-2,5 

-4,21 
T31 Amigo + R2 -6,71 

22 10 6 21 
Naída S ISP 

0 
-9 

-4,4 
Inspiro P + ML11i  -13,4 

23 13 7 17 
Naída IUP 

2,67 
-5,57 

-9,43 
SmartLink + ML10i -15 

24 14 24 19 
Naída ISP   

2 
-6,66 

-9,14 
SmartLink + ML11i  -15,8 

*necessário ajuste do ganho do receptor FM. 
Part= participante; AASI= aparelho de amplificação sonora individual; FM= frequência modulada; S/R= sinal/ruído. 
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5.3  CLASSROOM PARTICIPATION QUESTIONNAIRE (CPQ) (PARTICIPANTE) 

 

Dezoito participantes responderam o questionário CPQ (Gráficos 5 e 6). 

Todos os aspectos avaliados na situação COM FM quando comparada a situação 

SEM FM apresentaram diferença estatística (compreensão do professor: p=0,000; 

compreensão dos estudantes: p=0,002; aspectos positivos: p=0,004; aspectos 

negativos: p=0,018.) 

 

 

Gráfico 5 - Comparação dos resultados COM e SEM FM para os aspectos: 
compreensão do professor e compreensão dos estudantes 

 

 

Gráfico 6 - Comparação dos resultados COM e SEM FM para os aspectos: 
positivos e negativos 
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5.4  QUESTIONÁRIO “AVALIAÇÃO FM” (PAIS) 

 

Neste aspecto também foi possível verificar valores estatisticamente 

significantes (p=0,000) na comparação das condições COM FM e SEM FM. A menor 

pontuação obtida na condição SEM FM foi para a situação de ruído e COM FM foi 

para a situação apenas via auditiva (Gráficos 7 e 8). 

 

 

Gráfico 7 - Comparação dos resultados COM e SEM FM, para as situações: 
pontuação total, silêncio e ruído 

 

 

Gráfico 8 - Comparação dos resultados COM e SEM FM, para as situações: 
apenas via auditiva e distância 
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5.5  SCREENING INSTRUMENT FOR TARGETING EDUCATIONAL RISK IN 

SECONDARY STUDENTS – SIFTER (PROFESSOR) 

 

Na análise estatística destes resultados identificamos que a menor pontuação 

obtida para a condição SEM FM foi para o aspecto Atenção, enquanto a menor pontuação 

para a condição COM FM foi para o aspecto Participação em sala de aula (Gráficos 9 e 

10). Foi evidenciada diferença estatística em todos os aspectos avaliados na situação 

COM FM, comparada a situação sem FM (acadêmico, atenção e participação em sala de 

aula: p=0,000; comunicação e comportamento na escola: p=0,005). 

 

 

Gráfico 9 - Comparação dos resultados COM e SEM FM, para os aspectos: 
Acadêmico, Atenção e Comunicação 

 

 

Gráfico 10 - Comparação dos resultados COM e SEM FM, para os aspectos: 
Participação em Sala de Aula e Comportamento na Escola 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  VERIFICAÇÃO ELETROACÚSTICA (SISTEMA DE FM)  

 

A possibilidade de adaptar o receptor de FM, via entrada direta de áudio nos 

AASI, resulta numa condição de escuta para o paciente, que combina o 

funcionamento de dois microfones, um local (do AASI) e outro remoto (do 

transmissor FM). Essa combinação, permite ao paciente, perceber sons do ambiente 

e monitorar a própria voz, enquanto pode ouvir de forma consistente a voz do falante 

principal, captada pelo microfone do transmissor FM (AMERICAN ACADEMY OF 

AUDIOLOGY, 2011). Considerando isto, o objetivo da verificação eletroacústica do 

sistema de FM é garantir que, do ponto de vista eletroacústico, tanto o sinal 

percebido pelo microfone do AASI, quanto o sinal fornecido pelo sistema de FM, 

proporcionem audibilidade para todo espectro dos sons de fala, sem distorção 

(LEWIS; EITEN, 2011; SMRIGA, 2016). 

No presente estudo, apesar das adaptações (uso de um adaptador plástico e 

um receptor), da necessidade de ajustes no ganho dos receptores e repetição das 

medidas, foi possível observar que a verificação eletroacústica é um processo 

simples, rápido e eficaz, assim como mencionado, nas diretrizes disponibilizadas na 

literatura, para a realização desta medida (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE 

HEARING ASSOCIATION, 2002; AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2011).  

Como observado na Tabela 3, a transparência foi alcançada (THIBODEAU, 

2014; SALESHI; PARSA; FOLKEARD, 2018) para dezenove dispositivos (79%), sem 

a necessidade de ajuste nos receptores de FM, em relação ao padrão do fabricante 

(0 dB para treze dispositivos da marca Phonak e +8 dB para seis dispositivos da 

marca Oticon). Nestes casos, foi utilizado receptor de FM específico, ou seja, receptor 

do mesmo fabricante do AASI por condução óssea. Este achado corrobora com os 

dados de Symington e De Conde (2010), onde relatam que é esperado que uma parte 

dos sistemas de FM com o ganho/regulagem padrão de fábrica seja eficiente quando 

adaptado, ficando transparente em relação ao AASI. Fidêncio et al. (2017) ao 

realizarem a avaliação eletroacústica do sistema de FM, acoplado ao processador de 

fala Nucleus 5, alcançaram a transparência 100% (n=7) dos casos avaliados, com 
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ganho de FM de +2 dB, sem a necessidade de um novo ajuste, sendo que todos os 

receptores de FM, acoplados ao processador de fala Nucleus 5 eram específicos 

(ML14i). 

Ainda de acordo com a Tabela 3, foi necessário o ajuste do ganho, do receptor 

do sistema de FM, em cinco (21%) dispositivos avaliados. O transmissor T31 

Amigo/Oticon foi utilizado para o ajuste do ganho do receptor R2/Oticon, que variou 

de +8 dB até 0 dB e após tal ajuste, a transparência foi alcançada. Nestes casos, o 

sistema de FM era de fabricante diferente do AASI por condução óssea adaptado, 

sendo necessário o uso de sapata e do receptor de FM universal. Outros 

pesquisadores (SCHAFER et al., 2013; FIDÊNCIO et al., 2017), ao realizarem 

medidas eletroacústicas em sistemas de FM, acoplados à IC, também verificaram a 

necessidade de ajustes no ganho ou volume do FM, em relação à configuração padrão 

do fabricante, para a maioria das combinações de IC e FM, para alcançar a 

transparência. Schafer et al. (2013) relatam que as configurações de ganho 

necessárias para alcançar a transparência, foram altamente variáveis; os autores 

combinaram quatro transmissores e quatro receptores de FM, com o processador de 

fala Nucleus 5 e utilizaram um receptor universal (MLxi), que requer um adaptador 

(sapata) para a conexão com o IC. 

Quando o ganho/regulagem do sistema de FM não é corrigido, ou seja, 

ajustado de acordo com a necessidade do usuário, a adaptação do dispositivo pode 

não ser efetiva (THIBODEAU, 2014). Na criança, o compromisso em assegurar a 

audibilidade com qualidade é ainda maior, independentemente de sua fase de 

desenvolvimento. Ao chegarem na idade escolar, a habilidade de ouvir e compreender 

a informação verbal é crítica para o aprendizado em sala de aula (LEWIS; EITEN, 

2011).  

Neste contexto, para garantir uma adaptação adequada do sistema de FM, 

recomenda-se incluir a verificação eletroacústica nos protocolos dos Serviços de 

Saúde Auditiva que realizam a concessão deste dispositivo, uma vez que, a Portaria 

que regulamenta a indicação e a adaptação do sistema de FM (BRASIL, 2013c) não 

inclui diretrizes quanto aos procedimentos a serem utilizados neste processo. 
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6.2  TESTE DE PERCEPÇÃO DE FALA NO RUÍDO 

 

O ruído é definido como sendo um som indesejável presente em uma 

variedade de ambientes. A interferência do ruído sobre a fala pode ser expressa por 

meio da relação S/R, definida como a diferença entre o nível do sinal de fala e o nível 

do ruído. Gengel (1971) observa que, para uma relação S/R ser favorável, é 

necessário pelo menos +10 dB e preferencialmente +20 dB para que crianças com 

deficiência auditiva participem efetivamente em sala de aula. Já Crandell e Smaldino 

(1995) referem que a relação S/R ideal para esta população é de +20 a +30 dB. Devido 

à reverberação, o ruído e as mudanças na posição do professor, a média da relação 

S/R em sala de aula é somente +4 ou +5 dB, podendo ser até 0 dB, o que é menos 

que o ideal mesmo para crianças com audição normal. Para Nelson e Soli (2000), as 

crianças requerem uma relação S/R de aproximadamente +4 dB e s as crianças com 

deficiência auditiva requerem uma relação S/R ainda maior, de aproximadamente 

+12 dB, para a compreensão da fala.  

O teste de percepção de fala no ruído conduzido neste estudo permitiu 

comparar o desempenho dos participantes nas condições sem e com FM. A média da 

relação S/R sem FM foi igual à -4,25 dB e com FM, -9,67 dB, evidenciando uma 

melhora de 5,42 dB em média na relação S/R com FM, como pode ser observado no 

Gráfico 4. Boudurant e Thibodeau (2011) compararam o desempenho de adultos 

ouvintes e adultos com deficiência auditiva sensorioneural moderada, usuários de 

AASI e sistemas de FM, na compreensão de fala no ruído, usando o Teste de Fala 

com Ruído de Bamford-Kowal-Bench (BKB) e encontraram melhora significativa na 

compreensão da fala no ruído com o uso do FM, tanto para os participantes ouvintes 

quanto para os usuários de AASI. 

Considerando que sob condições normais de uso, o sistema de FM deve 

aumentar o nível da fala percebida pelo ouvinte, em pelo menos 10 dB em relação à 

recepção apenas pelo AASI, na Tabela 4, foi possível identificar melhora superior a 

9 dB na condição com FM, para seis participantes (25%), todos adaptados com 

receptores específicos do sistema de FM para o modelo de AASI por condução óssea 

utilizado. Os mesmos participantes estavam adaptados há mais de 12 meses com o 

sistema de FM.  
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Jacob et al. (2012) também avaliaram o reconhecimento da fala no ruído em 

crianças com deficiência auditiva sensorioneural moderada a severa, usuárias de 

AASI e sistema de FM, por meio do teste HINT-Brasil e encontraram a vantagem FM 

de 10 dB para os participantes avaliados. Em estudo prévio com indivíduos com 

malformação congênita, usuários de AASI por condução óssea, utilizando o teste de 

percepção de fala no ruído Listas de Sentenças em Português, Paccola, Fernandes e 

Mondelli (2013) encontraram uma média de -4 dB para a relação S/R, na condição 

com AASI e + 5 dB, na condição sem AASI evidenciando uma melhora de 9 dB, em 

média, na comparação das condições com e sem AASI. Fidêncio et al. (2017) 

avaliaram 40 crianças e adolescentes usuárias de implante coclear e sistema de FM 

e aplicaram o teste de reconhecimento de fala no ruído PINT em três casos em que a 

transparência não foi alcançada. Foi observado um melhor desempenho dos três 

participantes no teste PINT após o novo ajuste do ganho do receptor quando os 

dispositivos foram configurados para alcançar a transparência. Os autores relatam 

que a transparência eletroacústica causou transparência comportamental e que esses 

participantes precisaram de uma nova configuração de ganho para obter maior 

benefício do sistema de FM. 

Coerente com as propriedades da vantagem FM projetadas nos atuais 

transmissores de FM, espera-se que o sistema de FM aumente o nível de fala 

atingindo o ouvido do usuário em média 10 dB em relação ao sinal do AASI. Isto não 

pode ser avaliado clinicamente, mas é o que o sistema de FM é projetado para manter 

(SMRIGA, 2016). Ao comparar o desempenho entre as condições de escuta, por 

exemplo, com e sem FM, no ruído, é importante entender se as diferenças nas 

pontuações representam diferenças significativas no desempenho (AMERICAN 

ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2011). 

Para um nível de ruído de fundo fixo de 65 dB NPS, a amplitude da voz de um 

professor diminui à medida que ele se distancia cada vez mais do aluno. Por uma 

certa distância, ele pode alcançar o microfone no nível da orelha do AASI do aluno a 

6 dB NPS, fornecendo uma relação sinal-ruído de -5 dB em relação ao ruído de fundo. 

No entanto, quando um microfone de lapela é colocado perto da boca do professor, 

um potencial sinal de 80 dB NPS é captado pelo microfone. Quando um sinal desse 

nível é transmitido por FM diretamente para o AASI do aluno, ele forneceria uma 

relação S/R de +15 dB em relação ao ruído de fundo. Se o professor estiver usando 
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um microfone boom (ainda mais próximo da boca), a vantagem do sinal pode ser de 

até 25 dB em relação ao ruído de fundo (PLATZ, 2003).  

No entanto, a vantagem real do FM não é apenas em função do que o sinal 

FM traz ao ouvinte. Também é uma função do que acontece quando o sinal de FM e 

o sinal proveniente dos microfones do AASI estão ativos ao mesmo tempo, que 

corresponde a condição AASI + FM, que é utilizada pela maioria dos estudantes em 

de sala de aula. Esta condição somente poderia ser representada efetivamente se o 

AASI fosse linear. No caso de AASI com compressão o ganho aplicado ao sinal do 

FM, que é mais alto, seria menor do que o ganho aplicado ao sinal do AASI, que não 

é tão alto (SMRIGA, 2016). 

Então, o reconhecimento de fala com FM no ruído deve ser significativamente 

melhorado, em relação ao desempenho no ruído apenas com os AASI. O objetivo é 

que os resultados de reconhecimento de fala no ruído com FM sejam proporcionais 

ao desempenho do reconhecimento de fala em condições ideais de escuta 

(AMERICAN SPEECH-LANGUAGE HEARING ASSOCIATION, 2002; AMERICAN 

ACADEMY OF AUDIOLOGY, 2011; SMRIGA, 2016). Considerando que os 

participantes deste estudo, tem deficiência auditiva condutiva e, conseguem 

reconhecer a fala no ruído, apenas com AASI, numa condição desfavorável (média da 

relação S/R=-4,25) a melhora observada de 5,42 dB em média na relação S/R 

(Gráfico 4) com FM pode ser considerada uma vantagem FM. 

 

 

6.3  CLASSROOM PARTICIPATION QUESTIONNAIRE (PARTICIPANTE) 

 

Uma avaliação abrangente utilizando vários instrumentos fornece uma 

variedade de perspectivas do desempenho auditivo e de escuta da criança. Embora 

relatos espontâneos de professores e pais também possam ser utilizados, o uso de 

ferramentas que forneçam dados quantificáveis sobre o uso e desempenho do 

sistema de FM devem ser priorizados (AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY, 

2011). 

 Dezoito participantes deste estudo responderam o questionário CPQ, que 

inclui medidas de auto avaliação, sendo verificada diferença estatística em todos os 

aspectos avaliados na situação COM FM, comparada a situação SEM FM 
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evidenciando melhora da participação em sala de aula, após o uso do dispositivo 

(Gráficos 5 e 6). Em seu estudo, Castanho (2011) entrevistou 44 escolares com 

malformação de orelha e idade entre sete e 13 anos e verificou relatos de ocorrência, 

em sala de aula, de dificuldade tanto em compreender a fala da professora, quanto a 

dos colegas; no entanto, os participantes não eram usuários do sistema de FM.  

Jacob et al. (2014) traduziram e adaptaram para o Português o questionário 

CPQ e o aplicaram em 15 crianças e adolescentes com deficiência auditiva, na faixa 

etária de 7 a 18 anos, usuários de aparelho de amplificação sonora individual e/ou 

implantes cocleares e adaptados com sistema de FM pessoal, nas condições sem e 

com FM. Também encontraram diferença estatística entre a condição com e sem o 

FM, nas quatro subescalas avaliadas, sendo a maior diferença na escala de 

compreensão do professor.  

Mondelli et al. (2015) adaptaram o sistema de FM (Phonak), com receptor I 

Sense MR e transmissor Inspiro MR na orelha esquerda (audição normal) em uma 

adolescente que apresentava malformação de orelha e perda auditiva severa 

unilateral (orelha direita). As autoras utilizaram os procedimentos: teste de percepção 

da fala adaptativo HINT, no silêncio e no ruído e o CPQ e observaram que, após o 

uso do sistema de FM por um período de três meses, houve melhora da participação 

da adolescente em sala de aula. O resultado do HINT foi de -4,7 dB relação S/R sem 

FM e -15,7 com FM, evidenciando a obtenção da vantagem FM. 

 

 

6.4  QUESTIONÁRIO “AVALIAÇÃO DO SISTEMA FM” (PAIS) 

 

O questionário FM Listening Evaluation For Children foi traduzido e adaptado 

para a Língua Portuguesa e foi denominado Avaliação do Sistema FM, tendo sido 

considerado um instrumento confiável para verificação e acompanhamento dos 

benefícios do sistema de FM (JACOB et al., 2010). 

Neste estudo, doze pais responderam ao questionário sendo possível verificar 

diferença significante no desempenho dos participantes, na condição com FM, em 

todas as situações de escuta avaliadas, quando comparada a condição sem FM 

(Gráficos 7 e 8). A menor pontuação obtida na condição sem FM foi para a situação 

de ruído (Gráfico 7) e com FM foi para a situação apenas via auditiva (Gráfico 8), 



6 Discussão 
81 

demonstrando que o uso do sistema de FM favorece a compreensão da fala em 

situações de escuta favoráveis (silêncio) e desfavoráveis (distância, ruído), facilitando 

o convívio social e a inclusão escolar da criança e do adolescente com deficiência 

auditiva.  

Jacob et al. (2010) também aplicaram o questionário em doze professores de 

crianças com idades entre 7 e 13 anos usuárias de AASI e sistema de FM e em uma 

fonoaudióloga responsável pela adaptação desse dispositivo e acompanhamento das 

crianças e encontraram diferenças significativas entre as condições com e sem o FM, 

tanto na avaliação dos professores quanto na avaliação da fonoaudióloga. Em seu 

estudo, Alves et al. (2015) aplicaram este instrumento aos responsáveis por 61 

escolares com deficiência auditiva, entre 6 e 18 anos de idade, cursando da Educação 

Infantil ao Ensino Médio, usuários do sistema de FM e constataram valores 

estatisticamente melhores com o uso do sistema de FM, nas situações auditivas 

investigadas, corroborando com os achados do presente estudo. 

 

 

6.5  SCREENING INSTRUMENT FOR TARGETING EDUCATIONAL RISK IN 

SECONDARY STUDENTS – SIFTER (PROFESSOR) 

 

Castanho (2011) ao comparar o desempenho escolar, social e 

comportamental de escolares, sem e com malformação de orelha, a partir da 

avaliação de diferentes interlocutores verificou que a maioria dos escolares com 

malformação de orelha apresentou capacidade intelectual preservada, porém, com 

índices abaixo da média em seus desempenhos escolares. Quanto ao aspecto 

comportamental e social, a autora constatou que, em regra, os pais avaliaram os 

escolares como tendo mais dificuldades, em comparação à avaliação dos professores 

que, em sua maioria, classificou-os dentro da normalidade, evidenciando a 

discrepância entre a avaliação de pais e professores. 

No presente estudo, doze professores responderam ao questionário SIFTER 

e os resultados encontrados, demonstraram melhora no desempenho acadêmico dos 

participantes com o uso do sistema de FM, em todos os aspectos avaliados (Gráficos 

9 e 10). Alguns estudos (DAMEN et al., 2007; MUKARI; LING; GHANI, 2007) que 

aplicaram este mesmo instrumento para comparar o desempenho acadêmico de 
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crianças com deficiência auditiva e seus pares ouvintes verificaram boa confiabilidade 

e destacaram que, com ele, pode-se registrar o risco educacional do estudante e 

assim elaborar estratégias para seu melhor aproveitamento escolar.  

Esturaro et al. (2016), avaliaram nove crianças e adolescentes entre 5 e 17 

anos que receberam o sistema de FM em um serviço de saúde auditiva no ano de 

2015 e seus professores; os autores aplicaram o questionário SIFTER antes do início 

do uso do sistema de FM, com o objetivo de utilizar este instrumento para identificar 

como a criança era vista pelo professor e não para medir o seu benefício, e 

observaram que não houve diferença significativa entre a consistência de uso do 

dispositivo e o desempenho escolar das crianças avaliadas. Schafer et al. (2012) 

utilizaram o teste de percepção de fala no ruído PINT para avaliar vinte e nove 

crianças usando IC bilaterais, AASI bilaterais ou estimulação bimodal e os professores 

dos participantes que responderam ao SIFTER; na correlação dos resultados obtidos 

verificaram que os piores limiares de fala no PINT foram significativamente 

relacionados com as piores avaliações dos professores no SIFTER e concluíram que 

a combinação destes instrumentos pode ser utilizada para identificar crianças 

candidatas à tecnologia assistiva. 

Considerando que a deficiência auditiva condutiva, originada por problemas 

anatômicos (malformação de orelha) repercute em dificuldades acadêmicas, sociais e 

comportamentais na vida dessas crianças e adolescentes (CASTANHO, 2011) e que 

estes escolares necessitam de um esforço maior em atividades de escuta, 

principalmente no ambiente escolar, mesmo fazendo uso do recurso de amplificação 

(BEVILACQUA et al., 2013), a  adaptação do sistema de FM deve ser garantida, para 

esta população, sendo essencial à inclusão social e educacional, conforme previsto 

na legislação.   

Neste estudo, o uso do sistema de FM trouxe benefícios para a compreensão 

de fala em ambientes acusticamente desfavoráveis e consequentemente melhoras no 

desempenho acadêmico, na participação em sala de aula e em diferentes situações 

de escuta. Alves et al. (2015) destacaram que os escolares comprovadamente se 

beneficiam deste recurso tecnológico, que minimiza a relação S/R e facilita a recepção 

das mensagens verbais, potencializando a aprendizagem e melhorando a qualidade 

de vida. A confirmação de que o sistema de FM é fundamental para a inclusão escolar 

de crianças com deficiência auditiva suscita a necessidade da revisão da Portaria 
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1.274 (BRASIL, 2013c), que regulamenta a concessão deste dispositivo, para que a 

reposição possa ser regulamentada. Considerando que a portaria foi publicada em 

2013 e que a concessão deste dispositivo começou a ser realizada neste período, 

com a possibilidade de reposição em 5 anos, muitos usuários já necessitam desta 

reposição, para que os benefícios continuem a ser assegurados. 



 



 

7 CONCLUSÕES 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram concluir que, para esta 

população:  

• o protocolo de verificação eletroacústica proposto mostrou-se eficaz e 

permitiu esta medida do sistema de FM acoplado ao AASI por condução 

óssea, com a obtenção da transparência FM; 

• na avaliação da transparência do sistema de FM acoplado ao AASI por 

condução óssea deve ser considerada a necessidade de ajuste do 

ganho/volume do sistema de FM, principalmente quando o conjunto 

avaliado for composto por dispositivos de diferentes fabricantes; 

• houve diferença significante na relação S/R com o uso do sistema de FM, 

quando comparado ao uso apenas do AASI por condução óssea, 

evidenciando a importância do uso deste dispositivo para favorecer a 

percepção de fala no ruído; 

• houve melhora na participação em sala de aula, após o uso do sistema de 

FM; 

• houve diferença estatística no desempenho em diferentes situações 

auditivas, com o uso do sistema de FM, comparado ao uso apenas do AASI 

por condução óssea; 

• houve melhora no desempenho acadêmico com o uso do sistema de FM; 

• as medidas comportamentais, como os testes de percepção de fala no 

ruído e os questionários de avaliação subjetiva, devem ser preconizadas 

para a validação do sistema de FM, acoplado ao AASI por condução óssea. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Protocolo de anotação dos resultados: Listas de Sentenças em Português  

 
 

 
Fonte: COSTA, 1998.  
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ANEXO C – Classroom Participation Questionnaire (CPQ) 
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ANEXO D – Avaliação FM 

 
 

  



Anexos 
121 

ANEXO E – Questionário SIFTER 
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