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Resumo 

 

Quidicomo, Simone. Estudo da função auditiva em indivíduos com HIV/AIDS 

submetidos e não submetidos a terapias antirretrovirais. [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ocorre devido 

presença do vírus HIV no organismo afetando o sistema imunológico, 

podendo deteriorá-lo, permitindo a manifestação de infecções oportunistas. 

Estas infecções podem acometer o Sistema Auditivo Periférico trazendo 

prejuízo à audição dos indivíduos infectados.  A literatura aponta a avaliação 

da Audiometria em Altas Frequências como um preditor importante para as 

alterações deste sistema. Objetivo: Caracterizar as manifestações 

audiológicas em indivíduos com HIV / AIDS submetidos e não submetidos à 

terapia antirretroviral. Método: A avaliação audiológica foi realizada em 28 

indivíduos do GPI com HIV/AIDS, submetidos à terapia antirretroviral; 24 

indivíduos do GPII com HIV/AIDS, não submetidos à terapia antirretroviral e 

45 indivíduos saudáveis do GC. Os exames audiológicos que compuseram 

esta pesquisa foram: Audiometria Tonal Convencional, Logoaudiometria, 

Audiometria em Altas Frequências, Medidas de Imitância Acústica. 

Resultado: Para as medidas de Imitância Acústica não houve diferença 

estatisticamente significante para os resultados obtidos entre os grupos, 

tanto para a Timpanometria, como para os Reflexos Acústicos. Observou-se 

também, que para os três grupos, a proporção de resultados normais para a 

Timpanometria é maior, enquanto para os Reflexos Acústicos, a maior 

proporção foi de resultados alterados. Os grupos GPI e GPII, compostos por 

indivíduos com HIV/AIDS apresentam alterações tanto na avaliação 

audiológica convencional, como em altas frequências. Em relação à 

Audiometria Tonal Convencional, na comparação entre os grupos, observou-



se limiares auditivos mais elevados nas frequências de 250 Hz, 1000 Hz, 

2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz e 8000 Hz para os indivíduos com HIV/AIDS. No 

que diz respeito à Audiometria em Altas Frequências, os resultados obtidos 

demonstraram, também, limiares auditivos mais elevados em indivíduos com 

HIV/AIDS nas frequências de 10 KHz, 11,2 KHz, 12,5 KHz, 14KHz, 18 kHz e 

20 KHz. Conclusão: Para as Medidas de Imitância Acústica, não foi 

observada diferença entre os três grupos. Indivíduos com HIV/AIDS 

apresentam mais alteração na Audiometria Tonal Convencional e na 

Audiometria em Altas Frequências quando comparados a indivíduos 

saudáveis, sugerindo, comprometimento do sistema auditivo periférico. Não 

houve diferença significativa entre indivíduos com HIV/AIDS submetidos e 

não submetidos à terapia antirretroviral.  

 

Descritores: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; HIV; Terapia Anti-

Retroviral de Alta Atividade; Audiometria; Perda auditiva.  

 

  



Summary 

 

Quidicomo, Simone. Study of hearing functions in individuals with HIV/AIDS 

submitted and not submitted to antiretroviral therapies. [Dissertation]. São 

Paulo: ”Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2012. 

 

Introduction:  Acquired Immune Deficiency Syndrome occurs as a result of 

the presence of the HIV virus in the body affecting the immunological system, 

potentially making it deteriorate, allowing the manifestation of opportunistic 

infections. These infections can attack the peripheral hearing system causing 

hearing damage to the infected individuals. Literature indicates High 

Frequency Audiometry as an important pointer to the alterations of the 

peripheral hearing system. Objective: To characterize the audiological 

manifestations in individuals with HIV/AIDS submitted and not submitted to 

antiretroviral therapy. Method: The audiological evaluation was carried out in 

28 individuals of GPI with HIV/AIDS submitted to antiretroviral therapy; 24 

individuals of GPII with HIV/AIDS not submitted to the antiretroviral therapy 

and 45 healthy individuals of GC. The audiological tests that make up this 

survey were: Conventional Tonal Audiometry, Speech Audiometry, High 

Frequency Audiometry and Acoustic Immitance Measures. Result: In the 

measurement of Acoustic Immitance, there was no statistically significant 

difference in the results obtained amongst the groups, for Tympanometry 

Test and for Acoustic Reflexes. It was also observed that for the three 

groups, the percentage of normal results for Tympanometry Test was higher, 

whilst for Acoustic Reflexes the higher percentage was of altered results.The 

groups GPI and GPII, formed by individuals with HIV/AIDS, presented 

alterations in the conventional audiological evaluation as well as in the high 

frequency one. With regards to the Conventional Tonal Audiometry, in the 

comparison amongst the groups, it showed higher audiometrics thresholds in 



frequencies of 250 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz and 8000 Hz for 

individuals with HIV/AIDS. Regarding High Frequency Audiometry, the 

results also showed higher audiometrics thresholds in individuals with 

HIV/AIDS in frequencies of 10 KHz, 11,2 KHz, 12,5 KHz, 14KHz, 18 kHz and 

20 KHz. Conclusion: There was no difference in the Measurements of 

Acoustic Immitance observed amongst the three groups Individuals with 

HIV/AIDS present more alterations in Conventional Tonal Audiometry and in 

High Frequency Audiometry when compared to healthy individuals which 

indicates a compromise on the peripheral hearing system. There was no 

significant difference between individuals with HIV/AIDS submitted and not 

submitted to antiretroviral therapy.  

 

Descritor: Acquired Immunodeficiency Syndrome; HIV; Antiretroviral 

Therapy, Higly Active; Audiometry; Hearing loss. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome) – AIDS é causada pela ação do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (Human Immunodeficiency Virus) – HIV, na verdade um retrovírus, 

que fragiliza o sistema imunológico infectando os linfócitos T4, responsáveis 

pela imunidade celular, e multiplicando-se dentro deles por meio das células 

denominadas CD4+. O HIV se instala no organismo, destruindo essas 

células, alterando o funcionamento do sistema imunológico, tornando o 

indivíduo imunodeprimido. O enfraquecimento das defesas do organismo 

contribui para que o indivíduo infectado pelo HIV adquira uma série de 

doenças denominadas como infecções oportunistas. 

 A infecção pelo HIV e a AIDS são distintas entre si. O indivíduo, após 

ser contaminado pelo HIV, pode viver anos sem manifestar a AIDS, sendo 

denominado cientificamente como soropositivo por manter um número 

normal de células de defesa (CD4+) e ser assintomático. A AIDS é um 

estágio mais avançado da doença que acomete o indivíduo soropositivo 

quando este apresenta uma série de sintomas provenientes da infecção pelo 

HIV, tais como a deterioração das células de defesa CD4+ do organismo 

acrescida de pelo menos uma manifestação clínica que defina a doença 

(Wilkin e Gulick, 2008). 
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Nas pessoas portadoras do HIV, o vírus pode ser encontrado no 

sangue, nas secreções vaginais, esperma e leite materno. As vias de 

transmissão são plenamente estabelecidas e descritas como: transfusão 

sanguínea; uso compartilhado de agulhas no caso de drogas injetáveis; nas 

relações sexuais sem uso de preservativo; durante a gravidez na 

transmissão vertical e na amamentação, sendo transmitido de mãe para filho. 

A doença atinge 34 milhões de pessoas no mundo, segundo última 

estimativa do final de 2010, publicada em 2012, pelo UNAIDS (Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS), Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre o HIV. No Brasil, a última estimativa do Departamento de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), AIDS e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde relata 608.230 casos da doença no país até junho de 2011.  

Os primeiros casos de AIDS foram descritos em 1981, em Nova York e 

Los Angeles e ainda hoje, trinta anos depois, o fato de não se conhecer a 

cura para a doença preocupa os especialistas, embora grandes avanços 

tenham sido conseguidos, principalmente no que se refere ao tratamento da 

doença. 

Com o surgimento da medicação e a evolução alcançada, relacionada 

aos fármacos, a terapia antirretroviral (TARV) é uma realidade que mudou o 

curso clínico da doença e o perfil da epidemia (Palella et al., 2006; Alencar 

etal., 2008). A diminuição da mortalidade e morbidade com o uso desta 

medicação permitiu, além do aumento do número de pessoas vivendo com a 

AIDS, o aumento da sobrevida desses indivíduos (Christo, 2010). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de denominar a doença de 
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perfil agudo e passou a classificá-la como doença de perfil crônica, após o 

surgimento da terapia antirretroviral de altamente ativa (highly active anti-

retroviral therapy-HAART) que teve seu uso estabelecido em 1996. 

A introdução desta medicação usada para o tratamento tende a 

melhorar significativamente a evolução da doença, mas efeitos colaterais são 

citados em vários estudos (Geocze, L et al. 2010; Matas et al.,2010a).  

Sabe-se que indivíduos com HIV/AIDS podem apresentar diversas 

infecções e comprometimentos associados à audição como sintomas 

característicos da doença. 

As infecções de vias aéreas superiores como sinusite e otites são 

comuns em indivíduos portadores de AIDS (Willians, 1987; Madriz e Herrera, 

1995; Soucek e Michaels, 1996; Gold e Tami, 1998; Matkin et al., 1998; 

Moazzez e Alvi, 1998), sendo que o comprometimento de orelha média 

parece ser mais comum em crianças do que em adultos infectados pelo HIV 

(Matas et al., 2010b).   

O comprometimento da orelha interna decorrente da ação do vírus 

também é mencionado em estudos envolvendo pacientes com AIDS (Birchall 

et al.,1992; Domenech et al., 1996; Chandrasekhar et al., 2000; Mata Castro 

et al.,2000; Khosa e Ross,2002; Neto et al.,2009; Vieira et al.,2010), assim 

como o uso de tratamento antirretroviral e medicações ototóxicas (Marra et 

al.,1997; Christensen et al., 1998; Sindom et al.,2000; Willians,2001; 

Campanini et al. 2005; Vieira et al., 2008; Juan 2009; Matas et al., 2010b), 

todos causando danos irreversíveis à orelha interna. 
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Dentre as alterações auditivas que têm sido investigadas nos pacientes 

com HIV/AIDS, encontram-se as perdas auditivas do tipo neurossensorial 

acometendo a audiometria em altas frequências (Domenech et al.,1996; 

Mata Castro et al. 2000; Juan 2009; Matas et al., 2010a). 

Estudos na literatura demonstram que a evolução da doença pode 

comprometer o Sistema Nervoso Central (SNC), podendo alterar o sistema 

auditivo tanto na sua porção periférica quanto na central, justificando, assim, 

investigação da via auditiva como um todo (Madriz e Herrera,1995; Bankaitis 

et al.,1998; Matkin et al.,1998; Matas et al., 2010b,c). 

As manifestações neurológicas estão presentes de 40% a 70% em 

pacientes portadores do HIV e podem ser explicadas pelo fato de o vírus ser 

neurotópico, o que faz com que SNC seja acometido frequentemente pela 

própria imunossupressão, causando neuropatias, mielopatias e alterações 

cognitivas (Cristo, 2010), envolvendo memória, atenção, aprendizado e 

processamento de informações (Kalil et al., 2009; Cristo, 2010). 

É comum que doenças infecciosas, como a infecção pelo HIV, 

comprometam o funcionamento do sistema auditivo e/ou vestibular e cause 

manifestações clínicas como zumbido, perda auditiva do tipo neurossensorial 

e/ou condutiva, além de vertigem (Palácios et al., 2008; Vieira et al., 2010; 

Sanjar et al., 2011).  

Diversas pesquisas têm apontado para o fato de que tanto o HIV/AIDS 

como a medicação utilizada para o tratamento podem afetar o sistema 

auditivo, sendo assim, indivíduos com HIV/AIDS seriam mais acometidos 
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pelas alterações auditivas quando comparados aos indivíduos sem HIV/AIDS, 

bem como indivíduos medicados apresentariam mais alterações auditivas 

quando comparados aos indivíduos não medicados. 

Mediante as hipóteses apresentadas anteriormente, torna-se evidente a 

necessidade de novos estudos que identifiquem e caracterizem os resultados 

obtidos na Avaliação Audiológica e suas correlações para o delineamento das 

condutas relacionadas à ação da doença e da medicação frente aos 

pacientes.  



 

 

 

 

 

 

 

                    OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS                                                      
 

2.1 - Objetivo Geral 

        Caracterizar as manifestações audiológicas em indivíduos com 

HIV/AIDS submetidos e não submetidos às terapias antirretovirais. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 Caracterizar os resultados da avaliação comportamental da 

audição por meio da Audiometria Tonal Convencional e 

Audiometria em Altas Frequências em indivíduos com HIV/AIDS 

submetidos e não submetidos às terapias antirretovirais, 

comparando os resultados de cada grupo com os do grupo 

controle.   

 

 Caracterizar os resultados da avaliação eletroacústica por meio 

das Medidas de Imitância Acústica em indivíduos com HIV/AIDS 

submetidos e não submetidos às terapias antirretovirais, 

comparando os resultados de cada grupo com os do grupo 

controle.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 REVISÃO DA LITERATURA 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A abordagem do tema será realizada por meio de levantamento dos 

principais tópicos relacionados à avaliação dos exames audiológicos, ao 

HIV/AIDS e ao tratamento que envolve a doença, correlacionando-os de 

forma que os principais pontos sejam descritos, respeitando sempre que 

possível, a ordem cronológica dos estudos realizados. É importante ressaltar 

que se optou por enfatizar a audiometria em altas frequências por ser um 

exame mais recente na literatura, sendo alvo de várias pesquisas e que vem 

se mostrando como um teste de grande valia para a prática clínica. Portanto, 

os temas já consagrados pela literatura e de amplo conhecimento de todos 

como a Audiometria Tonal Convencional e as Medidas de Imitância Acústica, 

não foram descritos nesta revisão. 

O capítulo será subdividido por assunto para melhor compreensão dos 

mesmos.  

3.1) Avaliação Audiológica em Altas Frequências 

      3.2) Caracterização das manifestações audiológicas em indivíduos com 

HIV/AIDS 

      3.3) Terapia Antirretroviral 
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3.1) Avaliação Audiológica em Altas Frequências 

         

A investigação da avaliação auditiva comportamental em altas 

frequências começou a ser estudada na década de 60, quando novos 

equipamentos foram desenvolvidos com capacidade para avaliar frequências 

acima das habitualmente usadas até então na avaliação auditiva 

convencional (250 Hz a 8000 Hz), permitindo assim, a pesquisa dos limiares 

auditivos nas frequências entre 9000 Hz e 20000 Hz.  

Frank (1990) desenvolveu um estudo, que possibilitou que os limiares 

médios para as altas frequências de indivíduos com limiares auditivos dentro 

da normalidade nas frequencias entre 250 Hz e 8000 Hz, fossem convertidos 

na referência zero do audiômetro em dBNA, para as frequências entre 

9000Hz e 20000Hz. 

 Os fones auriculares usados na avaliação dessas frequências, 

também precisaram ser desenvolvidos, adaptando-se de forma que não 

causassem distorção do som. Os primeiros equipamentos que foram 

utilizados para a pesquisa desses limiares eram calibrados em decibel nível 

de pressão sonora (dBNPS). Após essa primeira geração, novos 

equipamentos passaram então, a adotar a calibração em decibel nível de 

audição (dBNA), Carvallo, (2002).         

Importantes estudos foram desenvolvidos em relação à Audiometria em 

Altas Frequências, muitos abordaram o monitoramento no tratamento de 
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câncer e ajudaram no conhecimento da evolução da perda auditiva e da 

ototoxicidade. 

Para Fausti et al. (1984a), indivíduos submetidos à cisplatina, droga 

usada no tratamento de câncer, deveriam ser monitorados por meio da 

audiometria tonal convencional e em altas frequências, pelo fato de os 

efeitos ototóxicos serem irreversíveis e poderem ser detectados mais 

precocemente nas altas frequências quando comparados à avaliação 

audiológica convencional.  

Fausti et al. (1984b) estudaram os efeitos dos aminoglicosídeos no 

sistema auditivo e concluíram que seu efeito era ototóxico, e que o 

monitoramento desses efeitos por meio da avaliação audiológica 

convencional e em altas frequências poderiam evitar danos se detectados 

antes que os antibióticos afetassem frequências associadas diretamente à 

comunicação dos indivíduos. 

  Em outro estudo com cisplatina, Fausti et al. (1993) relataram que 

84% das orelhas estudadas apresentaram perda auditiva e que 71% dessas 

perdas foram detectadas precocemente nas frequências acima de 8000 Hz, 

reforçando a necessidade da avaliação audiológica em altas frequências. 

A American Speech Language Hearing Association (ASHA, 1994) 

sugeriu que fossem adotadas como critério de comprometimento da audição: 

a mudança do limiar auditivo nas frequências entre 9000 e 20000 Hz igual 

ou maior a 20 dB, quando uma frequência fosse acometida, a mudança do 

limiar igual ou maior a 10 dB acometendo duas frequências, ou ainda a 
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ausência de respostas em três frequências consecutivas, quando estas 

estivessem presentes em exames realizados anteriormente. 

Laitila et al. (1997) verificaram que nos casos de otite média a 

audiometria em altas frequências foi mais sensível aos efeitos cocleares da 

patologia, e que provavelmente, tal fato tenha ocorrido devido à proximidade 

das regiões entre si (a região de alta frequência da cóclea à membrana da 

janela redonda e ao espaço da orelha média).  Outro estudo mostrou 

também que, quanto maior o número de episódios de otite média aguda, 

mais elevados são os limiares auditivos para as altas frequências, Hunter e 

Margolis (1997). 

Pedallini et al. (2000) relataram em seu estudo desenvolvido com 

indivíduos entre 4 e 60 anos de idade, sem queixas auditivas e que 

realizaram audiometria em altas frequências, que os limiares auditivos   se 

mantiveram na faixa de 10 dB NA,  até a faixa etária de 30 anos, e que 

depois disso, pioraram gradativamente com o avanço da idade. 

Hall e Haynes (2001) relataram em seu estudo que a audiometria tonal 

convencional não é tão sensível às alterações das células ciliadas externas. 

Mediante tal conclusão, referiram ser importante a realização da avaliação 

audiológica em altas frequências para os indivíduos com queixa de zumbido 

e que apresentassem respostas normais para as avaliações da audiometria 

tonal convencional e das emissões otoacústicas. 

        Sayeb et al. (2003) descreveram que a audiometria tonal em altas 

frequências deve ser usada como instrumento para diagnóstico precoce de 
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danos ao sistema auditivo como o envelhecimento, bem como para a 

exposição ao ruído e ototoxicidade. 

Para Jacob et al. (2006),  o monitoramento audiológico de indivíduos 

submetidos à medicação ototóxicas utilizando a audiometria em altas 

frequências propiciou evidências precoces sobre o limite da dose de 

medicamentos que causam perda auditiva, permitindo a prevenção ou 

redução da severidade da ototoxicidade. Os autores consideraram, neste 

estudo, as possibilidades de se preservar ou minimizar os efeitos da 

alteração auditiva, na qualidade de vida dos indivíduos por meio de 

tratamento médico e fonoaudiógico.  

Silva et al. (2006) concluíram que a audiometria em altas frequências é 

um bom preditor para distinguir a sensibilidade auditiva de adultos mais 

jovens e mais velhos, confirmando outros estudos que fizeram a mesma 

correlação, permitindo se detectar a presença de perda auditiva na 

audiometria em altas frequências  antes da avaliação auditiva convencional. 

Outras aplicações clínicas para o monitoramento nas altas frequências, 

foram citadas por Carvallo et al. (2007)  em estudo envolvendo indivíduos 

com alterações renais crônicas, com distúrbios do processamento auditivo e 

deficiência auditiva de origem genética.                

A audiometria em altas frequências avalia a região que se localizam na 

parte mais basal da cóclea, justamente um local de grande vascularização 

(Hamill,1986; Rocha et al., 2010), onde se encontra o ducto coclear que é 

composto pelas células ciliadas que são responsáveis pela sensibilidade 
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auditiva para estas frequências (Martinho et al., 2005). O monitoramento 

entre 9000 e 20000 Hz permite o conhecimento antecipado de processos 

degenerativos no órgão espiral da cóclea sendo um valioso instrumento na 

investigação da presbiacusia, ototoxicidade e perda auditiva induzida por 

ruído (Carvallo, 2002; Almeida e Nishimori, 2006; Siva et al., 2006; Jacob et 

al., 2006;  Carvallo et al., 2007; Rocha et al., 2010).  

Vários destes estudos chegaram à conclusão de que a audiometria em 

altas frequências é um excelente preditor dos efeitos ototóxicos, não sendo 

necessário o uso de muitos testes ou avaliações prolongadas para avaliá-los 

(Fausti et al. 1993; Sayeb et al., 2003; Ribeiro et al., 2004; Silva et al., 2006; 

Jacob et al.,2006; Lopes et al., 2009; Rocha et al., 2010).     

Embora o exame seja de grande valia para pesquisas atuais, existem 

ainda pontos controversos que demonstraram claramente a necessidade de 

novos estudos; dentre eles os que abordam o posicionamento dos fones, 

calibração dos equipamentos e principalmente os critérios de classificação 

de resultados, que, por falta de padronização, ainda mostram divergências 

importantes entre autores (Sayeb et al., 2003; Almeida e Nishimori, 2006; 

Rocha et al., 2010).  

Klagenberg et al. (2011) cosideraram em seu estudo, que realizou uma 

revisão da literatura, com a audiometria em altas frequências, que este 

procedimento tem sido muito utilizado na prática clínica para o diagnóstico 

precoce de alterações auditivas, monitoramento auditivo de indivíduos 
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expostos à medicações ototóxicas e no diagnóstico complementar de 

populações especiais como portadores de doenças renais crônicas. 

 

3.2) Caracterização das manifestações audiológicas  em  indivíduos 

com HIV/AIDS 

         

As manifestações do HIV/AIDS no sistema auditivo são relatadas em 

estudos que demonstram o acometimento tanto da porção periférica como 

central. No presente estudo, o foco da investigação está baseado na porção 

periférica do sistema auditivo descrevendo as alterações que envolvem a 

orelha externa, orelha média e orelha interna. É importante ressaltar que as 

alterações existentes acontecem tanto pela ação do próprio vírus no nosso 

organismo levando à imunossupressão e à presença de infecções 

oportunistas, como pela ação dos medicamentos antirretrovirais e de 

medicamentos com potencial ototóxico. 

 Alguns estudos serão apresentados com o intuito de descrever os 

principais achados encontrados, em ordem cronológica, fazendo uma 

correlação direta com o presente tema. 

Kohan et al (1990) estudaram 18 pacientes com perda auditiva 

neurossensorial e AIDS por meio de tomografia computadorizada, 
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encontrando sete pacientes com alteração de orelha média e alteração de 

mastóide. Destes, três pacientes apresentaram alteração patológica 

característica do sistema nervoso central e oito apresentaram alterações na 

avaliação da neuroimagem típica de toxoplasmose, mastoidite,  osteomielite 

e efusão de orelha média. 

Moris e Prassad (1990), embora tenham relatado serem raras as 

manifestações otológicas em pacientes com HIV/AIDS, citaram, como mais 

frequentes, a otite externa, otite média recorrente ou não, otite média 

supurativa sem coleteatoma, Sarcoma de Kaposi e perda auditiva 

neurossensorial. 

Rarey (1990) em seu estudo descreveu que desordens otológicas foram 

encontradas nos pacientes com HIV/AIDS, dentre elas, a perda auditiva 

condutiva, perda auditiva neurossensorial (súbita ou progressiva) podendo 

ser do tipo unilateral ou bilateral, tontura e zumbido; e que esses fatores 

seriam  provenientes da associação entre o efeito do vírus, das infecções 

oportunistas e do provável efeito ototóxico dos agentes terapêuticos.  

Kwartler et al. (1991) relataram ser comum, por meio da análise da 

história clínica e de estudos do osso temporal que pacientes com AIDS, a 

presença de perda auditiva neurossensorial após quadro de meningite, 

justamente pelo fato de a infecção ser mais comum nos imunodeprimidos do 

que na população em geral. 

Para Chandrasekhar et al. (1992), pacientes com AIDS apresentam 

significativa incidência de alterações otológicas. Os autores citaram dentre 
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elas perda auditiva, tontura, zumbido e dor de ouvido. Ao analisarem dez 

ossos temporais de cinco pacientes encontraram alterações tais como 

mastoidites, otite média, alterações vestibulares entre outras.   

Pappas Jr. et al. (1993) referiu que embora o vírus do HIV não tenha 

sido  identificado na orelha interna, a perda auditiva do tipo neurossensorial 

foi detectada em pacientes com AIDS assim como as alterações  de orelha 

média e de mastoide. 

Nos estudos de Madriz e Herrera (1995), os achados de perda auditiva 

neurossensorial de pacientes infectados pelo HIV oscilaram de 20,9% a 49%, 

havendo poucos relatos de perda auditiva súbita.                                              

Soucek e Michaels (1996), em um estudo com 155 pacientes com 

AIDS, encontraram queixas frequentes como zumbido, sensação de 

plenitude auricular e tontura. Relataram também que as alterações de orelha 

média, geralmente com efusão, estiveram presentes em 8% destes 

pacientes, além da perda auditiva neurossensorial de grau moderado. Os 

achados audiométricos mostraram-se alterados em torno de 69% dos 

pacientes pesquisados. Os autores ainda abordaram duas questões que 

mereceriam ser cuidadosamente investigadas, o fato de a cóclea ser 

danificada pelos efeitos ototóxicos, bem como a questão da infecção do HIV 

acometer também o sistema nervoso central. 

Em um estudo com 30 pacientes com AIDS, Domenech et al. (1996)  

não encontraram perda auditiva na audiometria convencional, no entanto, na 

avaliação de altas frequências, encontraram um percentual de 23% dos 
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exames alterados, sugerindo o início da deterioração da audição nestes 

casos. 

Marra et al. (1997) realizaram um estudo com 99 pacientes com HIV 

positivo, encontrando perda auditiva em 29% destes. Nesse estudo, houve 

um predomínio dessa alteração nos pacientes acima de 35 anos que eram 

submetidos à terapia antirretroviral, fato que foi associado à lesão do DNA 

mitocondrial. 

Chandrasekhar et al. (2000) estudaram 50 pacientes com AIDS em 

diversas categorias. Encontraram com bastante frequência queixas 

relacionadas à audição, dentre elas plenitude auricular (34%), tontura (32%), 

perda auditiva (29%), zumbido (26%), otalgia (23%) e otorreia (5%). Os 

achados otoneurológicos apresentaram-se alterados em 33% dos pacientes. 

A otite média foi citada em algum momento como queixa em 23% dos casos. 

A perda auditiva neurossensorial para as altas frequências foi observada. O 

estudo concluiu que a severidade da perda auditiva está correlacionada à 

severidade da infecção pelo HIV, embora não tenha sido encontrada uma 

correlação quanto à ototoxicicidade da medicação. 

Em um estudo desenvolvido com 30 pacientes, Mata Castro et al., 

(2000) encontraram relatos de queixas auditivas em 40% dos pacientes. Os 

achados audiométricos estiveram alterados em 33% dos casos sendo as 

altas frequências as mais acometidas. Os autores concluíram que os 

pacientes com HIV/AIDS referem com mais frequência queixas audiológicas 

em estágios mais avançados da doença. 
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A incidência de manifestações otorrinolaringológicas associadas ao HIV 

pode variar entre 40% e 90% sendo comum nestes casos a presença de 

perda auditiva. Para os autores Carvalho et al. (2001), essas alterações  

podem ser do tipo condutiva ou neurossensorial, e quando acometem o 

nervo da audição geralmente ocorrem de modo progressivo e bilateral. 

Kosa e Ross (2002) desenvolveram um estudo correlacionando o 

HIV/AIDS com as desordens auditivas, encontrando uma prevalência de 

perda auditiva de 23% dos casos. Os autores encontraram alteração do tipo 

condutiva e neurossensorial de grau variado. Para essa análise, não houve 

correlação diretamente relacionada à severidade da perda auditiva em 

relação ao HIV, embora tenha havido um aumento da ocorrência de perda 

auditiva nos pacientes em estágios mais avançados da doença. 

Roland et al, (2003) descreveram que a perda auditiva pode estar 

presente de 21% a 49% dos pacientes com HIV/AIDS e que tal fato pode 

estar associado à ação do vírus, às infecções oportunistas e ao efeito 

ototóxico das medicações. Os autores relataram que tanto o SNC como o 

periférico podem ser acometidos pela doença. 

Song et al. (2005) estudaram indivíduos com sífilis, referindo que a 

doença causa perda auditiva súbita ou progressiva e que a incidência da 

mesma associada ao HIV/AIDS tem aumentado. Ao abordarem a progressão 

da doença para estágios mais avançados, relataram que os sintomas da 

otossífilis causam severas sequelas no paciente com o vírus. Os autores 

descreveram um caso de um indivíduo, do gênero masculino, de 35 anos 
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com otossífílis de rápida evolução que apresentava perda auditiva flutuante, 

bilateral, progressiva, alteração labiríntica significativa. Neste caso, mesmo 

sendo administrada a medicação adequada, o paciente não apresentou 

melhora do quadro, não respondendo bem ao tratamento indicado. 

Campanini et al. (2005), assim como outros autores, descreveram que 

os sintomas otorrinolaringológicos associados ao HIV no estágio inicial da 

doença são semelhantes aos não portadores do vírus e estão presentes na 

prática clínica diária. Esses sintomas acometem ouvidos, nariz e garganta 

frequentemente, sendo comuns os casos de sinusites e otites. Os autores 

citam que os adultos podem apresentar otite média crônica e/ou recorrente, 

perda auditiva condutiva, alterações vestibulares e perda súbita da audição. 

Schouten et al. (2006),  em seu estudo, também concordaram com o 

fato de a perda auditiva ser extremamente comum nos pacientes com 

HIV/AIDS e fizeram associação da mesma à própria infecção, que favorece o 

surgimento das infecções oportunistas, bem como à ototoxicidade das 

medicações. Os autores relataram ser difícil correlacionar a perda de audição 

especificamente às drogas antirretrovirais, já que 50% desses pacientes 

tiveram perda auditiva de causa indefinida. 

Prasad et al. (2006) descreveram as manifestações 

otorrinolaringológicas em pacientes com HIV encontrando alterações 

otológicas em 20% desses pacientes sendo a otite média crônica supurativa 

a mais presente dentre as alterações encontradas (13%). A queixa 
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otorrinolaringológica esteve presente neste estudo, em 79% dos pacientes 

com a infecção. 

Vieira et al. (2008) estudaram a ototoxicidade e a terapia antirretroviral 

em 284 pacientes infectados pelo HIV com queixas otoneurológicas.  Os 

grupos foram divididos em pacientes medicados com terapia antirretroviral 

(162) e não medicados (122). As queixas citadas para ambos os grupos 

foram perda auditiva, tontura e zumbido. No grupo medicado 8,6% dos 

pacientes apresentaram queixa, enquanto para o grupo não tratado apenas 

5,8%. Embora nesse estudo não se tenha encontrado significância estatística 

entre queixa no grupo tratado e não tratado, os autores referiram outros 

estudos em que a frequência das queixas otoneurológicas oscilaram entre 

26% e 55% dos casos de pacientes expostos à medicação. Os autores 

concluíram que as manifestações audiológicas foram mais frequentes que as 

queixas vestibulares nos pacientes medicados, mesmo sem ter encontrado 

correlação significativa entre a ototoxicidade e a terapia antirretroviral. 

French et al. (2008) descreveram que a otite poderia estar associada à 

sífilis do tipo secundária, sendo, muitas vezes, o único indicador da 

neurossífilis. Os autores reforçaram que todos os pacientes com perda súbita 

da audição de causa desconhecida fossem investigados em relação à 

doença.   

Juan (2009) investigou a via periférica e central de 25 pacientes com 

HIV/AIDS, encontrando maior ocorrência de perda auditiva do tipo 
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neurossensorial na avaliação convencional e em altas frequências, sugerindo 

o comprometimento da via auditiva periférica na população estudada. 

O SNC costuma ser comprometido pelo ciclo natural da doença nos 

indivíduos com HIV/AIDS. Normalmente em 30% dos casos, existe o 

acometimento da memória, aprendizagem, atenção, concentração, além da  

alteração do processamento das informações, que são características 

importantíssimas que geram efeitos diretos e indiretos na cognição dos 

pacientes em questão (Kalil et al., 2009)   

Matas et al. (2010a) avaliaram a audição de 56 pacientes com 

HIV/AIDS e encontraram perda auditiva em 41,1% dos indivíduos, sendo que 

destes, 39,1% não faziam uso de medicação antirretroviral, enquanto que 

60,9% faziam uso da medicação. A perda auditiva do tipo neurossensorial 

esteve presente em 43,5% acometendo apenas um dos ouvidos e em 56,5% 

o acometimento ocorreu de forma bilateral. O estudo aponta que os 

resultados da avaliação convencional foram piores para o grupo medicado, 

porém sem significância estatística. Na avaliação das altas frequências, os 

autores encontraram alteração em 90,2% de todos os pacientes avaliados, 

com prevalência de 84,2% no grupo não exposto à medicação e de 95,5% de 

prevalência para o grupo exposto à terapia antirretroviral. Diante os 

resultados obtidos, os autores reforçaram que o monitoramento auditivo 

através da audiometria de altas freqüências é um dos exames mais sensíveis 

para a identificação precoce da perda auditiva nesta população. 
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Matas et al. (2010b) com o objetivo de caracterizar e comparar os 

resultados da avaliação audiológica e do Potencial Evocado Auditivo de 

Tronco Encefálico estudaram  crianças (51) e adultos (22) com HIV/AIDS 

comparando os resultados com crianças (50) e adultos (25) sem infecção. Os 

resultados demonstraram que crianças e adultos com HIV/AIDS 

apresentaram alterações para ambas as avaliações, sugerindo o 

comprometimento da via auditiva periférica e central. Em relação à avaliação 

audiológica convencional o estudo encontrou resultado alterado para 40,9% 

dos adultos e 27,5% das crianças do grupo pesquisa. Para as crianças do 

grupo pesquisa foram encontrados 92,9% de perda auditiva do tipo 

condutiva, enquanto para os adultos a perda auditiva mais presente foi a do 

tipo neurossensorial (44,4%). Para os Potenciais Evocados Auditivos de 

Tronco Encefálico foram encontradas com mais frequência alterações 

sugestivas de comprometimento de orelha média para as crianças e 

comprometimento neurossensorial para os adultos sendo que as alterações 

encontradas no adulto para essa avaliação apresentaram maior ocorrência 

quando comparada às crianças. 

Vieira et al. (2010) relacionaram perdas auditivas a fatores infecciosos e 

referiram que 3% das perdas auditivas neurossensoriais súbitas são 

causadas por infecções virais. Dentre os principais agentes infecciosos que 

causam a perda auditiva na idade adulta está a infecção pelo HIV. Os 

autores relataram que as infecções virais podem provocar comprometimento 

da orelha média e lesão da cóclea e/ou nervo auditivo. Nas Parotidites e nos 

casos de Herpes Zoster a orelha interna pode ser afetada causando perda 
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auditiva súbita neurossensorial. O labirinto também pode ser afetado, 

provocando vertigem e perda auditiva bilateral e em ambos os casos citados, 

pode ocorrer paralisia do nervo facial.  A perda auditiva por sífilis atualmente 

ocorre nos estágios em que o SNC está acometido, como é o caso da sífilis 

terciária. 

Matas (2010d) relatou em seu estudo, que investigou indivíduos com 

HIV/AIDS maior ocorrência de perda auditiva nestes indivíduos quando 

comparado a indivíduos saudáveis, tanto para audiometria tonal 

convencional como para a audiometria em altas frequências. A perda auditiva 

de maior ocorrência foi a perda auditiva do tipo neurossensorial acometendo 

principalmente as frequências mais agudas. 

Kleffner et al. (2011) apresentaram uma nova síndrome, de difícil 

diagnóstico, que pela primeira vez, foi associada ao HIV;  uma tríade  que 

acomete e degenera o  sistema auditivo, visual e trato espinhal. Os autores 

relataram um caso de um indivíduo, do gênero masculino, de 37 anos de 

idade, com diagnóstico de infecção pelo HIV há 5 anos, de rápida evolução. 

A terapia antirretroviral foi indicada, sem sucesso, mesmo com a contagem 

das células de defesa CD4 alta (720 mm³/cel) e carga viral indetectável. O 

indivíduo apresentou em severa tetraparesia, disfagia, disartria e perda 

auditiva. A evolução da síndrome levou o indivíduo à morte 5 meses após os 

primeiros sintomas da doença, que provoca uma intensa reação inflamatória 

dos neurônios  localizados entre o Sistema Nervoso Central e Periférico. 
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Segundo Sanjar et al. (2011), a prevalência dos sintomas de cabeça e 

pescoço nos pacientes com HIV pode chegar a 80% e que sintomas 

otorrinolaringológicos, além de ser um importante sinal de falha na terapia 

antirretroviral, estariam associados à gravidade da doença. Dentre as 

manifestações otorrinolaringológicas citadas no estudo estão, a otite externa, 

otite média (crônica e secretora), perda auditiva neurossensorial, sarcoma de 

Karposi e a paralisia facial. 

 

3.3) Terapia Antirretroviral (TARV)  

         

A medicação envolvida no tratamento do HIV/AIDS vem sendo 

modificada ao longo dos anos, na tentativa de se obter um maior controle 

sobre a doença. Inicialmente o tratamento era realizado apenas com a 

utilização de uma medicação. Após alguns anos, foi necessária a introdução 

de novas drogas, transformando o que era monoterapêutico em um conjunto 

de fármacos, dando início a TARV, que logo passou a ser denominado 

popularmente como coquetel. 

Com o avanço das pesquisas relacionadas à medicação houve um 

avanço significativo no aumento da sobrevida dos pacientes e uma mudança 

no perfil epidemiológico da AIDS. Com a introdução dos medicamentos que 

são inibidores de protease, em 1996, uma nova realidade envolve o 
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tratamento antirretroviral, surgindo assim a HAART – Highly Active 

Antiretroviral Therapy. 

No Brasil, em 1996, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de 

distribuir gratuitamente a medicação a todos os pacientes que dela 

necessitassem. Atualmente, existem 19 tipos de medicação e estima-se que 

quase 200 mil pessoas façam uso regular da medicação (Ministério da 

Saúde, 2011a). 

 

As medicações estão subdivididas em cinco classes distintas conforme 

suas funções: 

• Inibidores de Nucleosídeos da Transcriptase Reversa – que têm a 

função de impedir a proliferação do vírus através da alteração da cadeia 

do DNA. 

• Inibidores não Nucleotídeos da Transcriptase Reversa – que bloqueiam 

diretamente a ação desta enzima e a multiplicação do vírus. 

• Inibidores de Protease – bloqueiam a ação da enzima impedindo a 

produção de novas cópias de células infectadas pelo HIV. 

• Inibidores de Fusão – impedem a entrada do vírus na célula. 

• Inibidores de Integrase – inibem a replicação do vírus e a capacidade  

de infectar novas células. 

A terapia antirretroviral é composta, atualmente, de três medicações ao 

menos, sendo duas destas, de classes diferentes para o controle da 
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infecção. A medicação é indicada para quem tem baixa contagem de células 

de defesa do organismo, os linfócitos T CD4+, sendo necessária a avaliação 

conjunta da carga viral (que estipula o nível de infecção do HIV) para a 

determinação da mesma (Ministério da Saúde, 2011b). 

O Ministério da Saúde (2008), elaborou novo documento – 

Recomendações para TARV em adultos infectados pelo HIV, que preconiza 

que a decisão de iniciar o tratamento antirretroviral depende de vários fatores 

clínicos. Dentre o mais importante está a contagem de linfócitos T CD4+ que 

estabelece o risco de progressão para AIDS e para morte; sendo portanto, o  

indicador laboratorial mais importante em pacientes assintomáticos, para 

definir o momento de iniciar o tratamento. 

Para esse grupo de pacientes, a carga viral tem maior importância 

quando a contagem de linfócitos T CD4+ estiver próxima a 350/mm³, 

auxiliando a estimar a intensidade da deterioração imunológica no período 

até a próxima consulta agendada, apoiando assim a decisão de iniciar o 

tratamento. 

 

O documento, em seu suplemento II, considera que: 

• pacientes assintomáticos com contagem de linfócitos T CD4+ acima 

de 500 células/mm³ → não tratar; 

• pacientes assintomáticos com contagem de linfócitos T CD4+ > 350 

células/mm³ → não precisam de tratamento, ou considerar o 

tratamento para um subgrupo específico; 
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• pacientes assintomáticos com T CD4 entre 200 e 350 células/mm³ → 

recomenda-se o tratamento; 

• pacientes assintomáticos com T CD4 <200 células/mm³ → devem ser 

tratados e devem receber quimioprofilaxia para infecções 

oportunistas; 

• todos os pacientes sintomáticos → devem ser tratados e devem 

receber quimioprofilaxia para infecções oportunistas. 

 

Para a carga viral, o ideal é que o paciente tenha sempre a menor contagem 

possível da mesma, o que assegura bons resultados de CD4, lembrando que 

a presença de carga viral baixa, ou indetectável, não signifique a ausência de 

vírus no organismo, muito menos que o indivíduo deixou de ser transmissor 

do HIV. 

        Embora a medicação seja necessária e fundamental para muitos 

pacientes proporcionando melhoras significativas, existem muitos relatos na 

literatura que discutem seus efeitos adversos, dentre eles o efeito tóxico da 

medicação acometendo o Sistema Auditivo Periférico e Central. 

Estudos que abordam a ototoxicidade como um efeito colateral da 

terapia antirretroviral estão descritos a seguir, sendo o foco deste tema 

especificamente a Avaliação do Sistema Auditivo Periférico priorizando a 

Avaliação Audiológica Convencional e a Avaliação Audiológica em Altas 

Frequências em paciente com HIV/AIDS. 



30 

_                                                                         Revisão da Literatura 

Marra et al. (1997) estudaram 99 pacientes expostos à terapia 

antirretroviral e observaram que a prevalência de perda auditiva era 

significativa, principalmente para pacientes acima de 35 anos. Os autores 

correlacionaram o fato a lesão no DNA mitocondrial e justificaram que os 

Nucleotídeos que compõem a medicação, destroem essa cadeia e que tal 

fato seria responsável pelas perdas auditivas do tipo neurossensorial, além 

do fato da mutação do DNA mitocondrial ser responsável pela ototoxicidade 

dos aminoglicisídeos. Os autores relatam também que os fármacos podem 

alterar a produção de energia (ATP) nas mitocôndrias das células da orelha 

interna  afetando o nervo da audição e ocasionando perda auditiva; e como 

essas alterações aumentam com a idade, o fato acometeria com mais 

frequência, pacientes com idade mais avançada. 

Campanini et al. (2005) fizeram um estudo comparando as 

manifestações otorrinolaringológicas de pacientes que receberam 

monoterapia (250) e cruzaram seus dados com pacientes submetidos a 

HAART (220). Os pacientes foram submetidos à medicação por um período 

que variou entre 7 e 80 meses e observaram que à HAART melhorou 

significativamente as alterações ocasionadas pelo HIV relacionadas à carga 

viral e às células de defesa CD4+, reduzindo bastante as manifestações 

otorrinolaringológicas. A comparação da redução dessas manifestações foi 

significativa, sendo que o grupo exposto à monoterapia reduziu as 

manifestações em 27%, enquanto o grupo exposto à HAART, em 79%. Neste 

último grupo foram observados dois casos de perda auditiva súbita unilateral, 

não sendo possível se descartar a ototoxicidade dos medicamentos. 
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Prassad et al. (2006) acompanharam 968 pacientes com AIDS por um 

período de 9 anos, todos submetidos a HAART. A possível etiologia para os 

20 casos de perda auditiva neurossensorial (2%) foi correlacionada à 

alteração que o HIV causa no SNC ou no Sistema Auditivo Periférico. Os 

autores relataram que clinicamente outros agentes devam ser considerados 

e citam dentre eles, o efeito dos medicamentos ototóxicos.  

Vieira et al. (2008) compararam as manifestações otoneurológicas de 

284 pacientes com HIV, sendo 162 expostos a HAART e 122 não expostos à 

terapia antirretroviral com o intuito de correlacionar à ototoxicidade à 

medicação utilizada. Os autores observaram três casos de perda auditiva 

idiopática no grupo exposto à terapia antirretroviral, que surgiu após o início 

do tratamento, porém não correlacionada a medicação e a ototoxicidade. A 

conclusão do estudo enfocou apenas que as manifestações audiológicas 

foram mais freqüentes que as manifestações vestibulares para o grupo 

medicado. 

Matas et al. (2010a) avaliaram 56 indivíduos com HIV/AIDS e 

compararam (32) pacientes expostos a HAART e (24) não expostos a 

tratamento através da avaliação audiológica convencional e em altas 

frequências. Os autores encontraram maior prevalência de perda auditiva 

nos pacientes expostos à medicação (43,75%) quando comparados ao grupo 

sem medicação (37,5%). As alterações mais encontradas foram na 

audiometria em altas frequências, sendo a prevalência para tal de 84,2% 

para o grupo não exposto e de 95,5% para o grupo com medicação. Os 

autores relataram também, que os resultados reforçam a ideia de que a 
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ocorrência de perda auditiva nesta população está relacionada tanto à ação 

do próprio vírus como à ototoxicidade das drogas utilizadas na terapia 

antirretroviral. 

Matas (2010d) avaliou 75 indivíduos subdivididos em três grupos e 

comparou 18 indivíduos não expostos à medicação (GPI) e 27 indivíduos  

expostos à medicação (GPII),  a um grupo controle (GC) composto por 30 

indivíduos saudáveis. O autor encontrou limiares auditivos mais elevados nos 

indivíduos com HIV/AIDS, sendo que na Audiometria Tonal Convencional o 

GPI apresentou 27,8% de alteração nos resultados obtidos enquanto o GPII 

apresentou 48,1% quando comparados ao GC. O autor relatou que as 

drogas antirretrovirais podem ter ocasionado uma maior incidência de perda 

auditiva devido à ototoxicidade. Outro fato referido pelo autor foi que o GPII 

apresentava maior tempo de infecção e imunossupressão mais acentuada e 

que tal fato poderia justificar os resultados encontrados. Na avaliação dos 

limiares auditivos obtidos na Audiometria em Altas Frequências, foi 

observado de forma semelhante, que indivíduos com HIV/AIDS 

apresentaram limiares auditivos mais elevados quando comparados aos 

indivíduos saudáveis. O GC apresentou 16,7% o GPI 58,8% e o GPII 73,9% 

de resultados alterados, respectivamente. Embora não tenha sido encontrada 

diferença estatisticamente significante entre o GPI e o GPII foi no grupo 

exposto à medicação que o autor encontrou a maior ocorrência de resultados 

alterados. 

        



 

 

 

 

 

 

 

                     MÉTODOS 
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4. MÉTODOS 
 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Investigação 

Fonoaudiológica em Potenciais Evocados Auditivos do Curso de 

Fonoaudiologia, do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

A pesquisa foi realizada na cidade de Santos e envolveu duas 

unidades municipais distintas: SECRAIDS (Seção - Centro de Referência em 

AIDS) da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, instituição que mediante 

aprovação (Anexo A) permitiu a seleção dos indivíduos contaminados pelo 

HIV; SEVREST – Seção de Vigilância e Referência em Saúde do 

Trabalhador da Seção da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Santos, que também mediante aprovação desta instituição (Anexo B) 

permitiu a realização dos exames, cedendo seu espaço e equipamentos. 

Após autorização das devidas instituições, o projeto foi encaminhado 

para o Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, tendo sido aprovado sob protocolo  número 

389/10 (Anexo C). 

As avaliações foram realizadas após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido pelos indivíduos (Anexo D). 
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4.1 – Casuística 

 

A casuística foi composta por 97 indivíduos na faixa etária entre 18 e 

50 anos de idade, subdivididos em três grupos distintos: Grupo de Pesquisa 

I (GPI) constituído por 28 indivíduos com HIV positivo submetidos ao 

tratamento com medicação antirretroviral; Grupo de Pesquisa II (GPII) 

constituído por 24 indivíduos com HIV positivo, não submetidos ao 

tratamento com medicação antirretroviral; Grupo Controle (GC) constituído 

por 45 indivíduos saudáveis.  

 

4.1.1 - Critérios de Inclusão e exclusão.  

 

Os critérios de inclusão estabelecidos para esta amostra foram:  

Grupo de Pesquisa I (GPI): composto por indivíduos na faixa etária entre 

18 e 50 anos, com HIV/AIDS comprovado por sorologia, submetidos ao 

tratamento antirretroviral;   

Grupo de Pesquisa II (GPII): composto por indivíduos na faixa etária entre 

18 e 50 anos, com HIV/AIDS comprovados por sorologia, não submetidos ao 

tratamento antirretroviral. 
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Os indivíduos do Grupo de Pesquisa I e II (GPI e GPII) foram 

encaminhados pelo SECRAIDS (Seção - Centro de Referência em AIDS) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos. Os indivíduos do Grupo Controle 

foram convidados a participar da pesquisa pela fonoaudióloga por meio do 

vínculo familiar, de amizade além de funcionários, estagiários, e pacientes 

do SEVREST.  

 Grupo Controle (GC): composto por indivíduos na faixa etária entre 18 e 

50 anos, saudáveis, que relataram em anamnese não possuir AIDS nem 

infecção pelo HIV. 

Para os três grupos citados, foram considerados para composição da 

amostra os seguintes critérios de exclusão: 

- gestantes; 

- presença de infecções oportunistas em atividade confirmada pela análise 

de prontuário; 

- histórico de cirurgia otológica e/ou doenças otológicas não correlacionadas 

ao HIV, como otosclerose, colesteatoma, perfuração de membrana 

timpânica, etc. 

Para o Grupo Controle (GC), indivíduos saudáveis que apresentaram 

queixas audiológicas também foram excluídos da amostra.  
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4.2 - Materiais 

 

Para o presente estudo foram utilizados os seguintes materiais e 

equipamentos: 

1) Protocolo de coleta de investigação da história clínica desenvolvido 

para este estudo (Anexo E).  

2) Otoscópio - marca Heine; 

3) Audiômetro marca Amplaid, modelo A321, com fones TDH 49P para 

avaliação audiológica convencional e fones HDA 200 para avaliação 

audiométrica de altas freqüências; 

4) Analisador de orelha média marca Interacoustics, modelo Audiotest 

425H, para realização das Medidas de Imitância Acústica; 

5) Cabina acústica atendendo a norma ANSI S3. 1-191s de quantidade 

de ruído ambiental; 

6) Olivas para realização das Medidas de Imitância Acústica. 
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4.3 – Procedimentos 

 

Os procedimentos abaixo descritos seguiram a mesma ordem de 

execução em todos os atendimentos. 

Os indivíduos foram informados da existência da pesquisa na instituição por 

uma auxiliar de enfermagem, no momento da coleta de sangue. Os 

pacientes que demonstraram interesse pela mesma deixaram seus contatos 

para ciência da fonoaudióloga responsável. Em um breve questionamento, 

os pacientes responderam a responsável pela coleta do exame de sangue 

se gostariam de realizar um exame de audição, a idade e se eram usuários 

de terapia antiretroviral. Os pacientes que manifestaram interesse tiveram o 

horário de seus exames agendados por telefone pela fonoaudióloga. Toda 

orientação sobre a pesquisa foi realizada pela responsável por este estudo, 

no momento do exame audiológico. 

 

4.3.1 - Informações para os indivíduos sobre a pesquisa 

       

Os indivíduos receberam todas as orientações sobre a pesquisa, no 

momento anterior a realização do exame, no próprio SEVREST. As 

informações foram dadas verbalmente pela pesquisadora, juntamente com o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido, aprovado pela Comissão Ética 
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da FMUSP, sendo este assinado por todos os indivíduos envolvidos nesta 

pesquisa. 

Após a assinatura do termo de consentimento, foi realizada a inspeção 

visual do meato acústico externo, a fim de verificar as condições para a 

realização dos exames audiológicos e eletroacústicos, identificando a 

presença cerúmen ou corpo estranho que pudessem inviabilizar a realização 

dos mesmos.  

 

4.3.2 - Levantamento da história clínica 

         

Foi realizada a investigação da história clínica do paciente, por meio de 

anamnese, abordando a presença ou não de queixas auditivas, bem como 

de doenças que pudessem acometer a audição dos pacientes. 

 

4.3.3 - Avaliação Audiológica 

        

As avaliações foram realizadas na ordem em que se segue: avaliação 

eletroacústica, avaliação audiológica comportamental, respectivamente 

subdividida em audiometria tonal convencional e em altas freqüências. 



40 

_                                                                                          Métodos 

I - Avaliação eletroacústica da audição: realizada por meio das medidas 

de imitâcia acústica, composta pelos testes de timpanometria, pesquisa dos 

reflexos acústicos ipsilaterais e contralaterais nas freqüências de 500 Hz, 

1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz. O paciente foi orientado a permanecer quieto, 

sem falar e sem movimentar a cabeça. 

II – Avaliação comportamental da audição: Todos os procedimentos 

envolvidos nesta avaliação foram realizados dentro de uma cabina acústica, 

com fones supra-aurais específicos para cada teste. 

II. A – Audiometria tonal convencional: realizada nas freqüências de 250, 

500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz por via aérea, com fones TDH 

49 P. A via óssea foi realizada por meio do vibrador ósseo, somente quando 

os limiares de via aérea apresentaram-se abaixo de 25 dB NA nas 

freqüências de 500, 1000, 2000, 4000 Hz. Os pacientes foram orientados a 

levantarem a mão toda vez que escutassem o apito, mesmo em intensidade 

mínima.  

II. B - Logoaudiometria: foram pesquisados o Limiar de Reconhecimento 

de Fala (LRF) e o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) com 

as listas de vocábulos propostas por Santos e Russo (1991). 

Cada indivíduo foi orientado a repetir as palavras ditas, da maneira que 

entendesse (fones TDH 49 P). As palavras foram ditas pela pesquisadora, 

por meio de microfone específico para o teste com devido ajuste para V.U. 

meter. 
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III. C – Audiometria em Altas Frequências: realizada nas freqüências de 

9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 e 20000 Hz, com fones 

HDA 200. Os pacientes foram igualmente orientados a levantarem a mão  

toda vez que ouvissem o estímulo acústico, mesmo que em fraca 

intensidade. 

As avaliações foram realizadas sempre no mesmo dia e pelo mesmo 

profissional a fim de evitar quaisquer intercorrências que pudessem interferir 

nos resultados, tais como acúmulo de cerume, otites, presença de corpo 

estranho, entre outras. 

Após o término de todas as avaliações, o paciente recebeu cópia do 

resultado além de explicações verbais sobre o seu exame, sendo orientado 

e/ou encaminhado ao otorrinolaringologista quando apresentasse alguma 

alteração e/ou queixa audiológicas. Todos os indivíduos (GI e GII) 

receberam uma cópia do resultado do exame bem como tiveram seus 

exames anexados ao prontuário da instituição SECRAIDS, para ciência de 

seu médico.  

 

4.3.4 - Avaliação de Prontuário 

        

A análise de prontuário (Anexo F) foi realizada após a realização dos 

exames para o levantamento da história da evolução do HIV, presença de 
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infecções oportunistas associadas à doença, histórico de medicação 

antirretroviral e não antirretroviral com potencial ototóxico, contagem de 

linfócitos T CD4+ (células de imunidade) realizada sempre próxima a data da 

realização da avaliação audiológica, número do NADIR (menor contagem de 

linfócitos T CD4+ desde o início da infecção pelo HIV). Todos os dados 

encontrados foram coletados dos do prontuário existente no SECRAIDS, 

instituição de saúde responsável por toda assistência prestada aos 

indivíduos contaminados pelo HIV.  

 

4.3.5 - Critérios de classificação dos resultados.  

 

Os critérios de normalidade adotados apresentam-se relacionados a 

seguir: 

I – Medidas de Imitância Acústica: curva timpanométrica  tipo A  (Jerger, 

1970); reflexos acústicos ipsilaterais presentes nas frequências de 500, 1000 

e 2000 Hz, entre 80 e 95 dB NA (Carvallo et al., 2000); reflexos acústicos 

contralaterais presentes nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, entre 90 e 

105 dB NA (Carvallo et al., 2000).  

II – Audiometria Tonal Convencional: Limiares auditivos menores ou 

iguais a 25 dB NA para as freqüências de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 

6000 e 8000 Hz.  
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III – Logoaudiometria:  

•  Limiar de Recepção de Fala - LRF, respostas iguais ou até 10 dB 

acima da média dos limiares auditivos das frequências de 500, 1000 e 

2000 Hz na audiometria tonal (Santos e Russo, 1991). 

• Índice Percentual de Reconhecimento de Fala – IPRF, porcentagem 

de acerto entre 88% e 100% (Gates e Chakeres,1988) na intensidade 

de 30 dB acima do LRF. 

     
IV – Audiometria em altas frequências: o critério de normalidade para este 

teste não foi encontrado na literatura, portanto, foi estabelecido um critério 

baseado nos valores médios obtidos no grupo controle deste estudo, para as 

faixas etárias de 18 a 29 anos, 30 a 39 anos e maior ou igual a 40 anos, já 

considerando um desvio padrão acima destes valores como corte de 

normalidade (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Valores de corte para normalidade na audiometria em altas 
frequências (em dB NA), por faixa etária, segundo o grupo controle deste 
estudo 
 

 9 kHz 10 
kHz 

11,2 kHz 12,5 kHz 14 
kHz 

16 
kHz 

18 
kHz 

20 kHz 

18-29 
Anos 9,6 8,8 10,8 7,4 6,7 7,0 16,3 24,1 

30-39 
anos 16,3 15,7 15,5 16,7 19,8 34,7 37,9 38,3 

>40 
anos 20,4 21,0 24,5 27,1 28,8 37,4 36,5 38,3 

 
 

Conforme critérios estabelecidos, os exames que não apresentaram os 

resultados acima citados foram considerados alterados, sendo que o 
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indivíduo foi classificado como alterado quando pelo menos uma das orelhas 

apresentasse alteração. A classificação dos tipos de alterações foi realizada 

para cada procedimento empregado:  

 

I – Medidas de Imitância Acústica:  

 curva timpanométrica do tipo Ad - quando observada hiper-mobilidade 

do sistema tímpano-ossicular com a medida da complacência superior a 

1,60 ml, podendo ocorrer unilateralmente ou bilateralmente; 

 tipo As - quando existir medidas estáticas reduzidas determinando baixa 

mobilidade do sistema tímpano-ossicular e medidas de complacência 

igual ou inferior a 0,20 ml, podendo ocorrer unilateralmente ou 

bilateralmente; 

 tipo B – quando existir ausência de mobilidade do sistema tímpano-

ossicular, podendo ocorrer unilateralmente ou bilateralmente; 

 tipo C – quando existir pressão negativa na orelha média, alterando a 

mobilidade habitual, compatível com disfunção da tuba auditiva, 

podendo ocorrer unilateralmente ou bilateralmente. 

Nos casos de comprometimento bilateral com classificações diferentes 

entre si (cada orelha com um tipo diferente de alteração na curva 

timpanométrica), utilizou-se a nomenclatura a seguir: 

 Tipo B + Tipo C; 
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 Tipo B + Tipo Ad; 

 Tipo B + Tipo As; 

 Tipo C + Tipo Ad; 

 Tipo C + Tipo As; 

 Tipo Ad + Tipo As.  

As classificações acima citadas foram baseadas em Jerger (1970). 

Os reflexos acústicos foram considerados alterados quando estiveram 

ausentes ou aumentados tanto para a pesquisa ipsilateral (acima de 95 

dBNA) como para a contralateral (acima de 105 dBNA), nas frequências de 

500, 1000 e 2000 Hz, sendo desconsiderada a frequência de 4000Hz 

(Carvallo et al., 2000).  

 

II – Audiometria Tonal Convencional: Limiares auditivos maiores que 25 

NA para as frequências de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ou 8000 

Hz. 

Os resultados alterados foram considerados como perda auditiva, 

utilizando para tanto a classificação proposta por Silman e Silverman (1997): 

 Perda Auditiva Condutiva (PAC) – quando os limiares de via aérea  

foram maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo igual ou maior  

que  15 dB e limiares de via óssea menores ou iguais a 15 dB NA,  

podendo ocorrer unilateralmente e bilateralmente. 
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 Perda Auditiva Mista (PAM) – quando os limiares de via aérea foram 

maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB 

NA e limiares de via óssea maiores que 15 dB NA, podendo ocorrer 

unilateralmente ou bilateralmente.  

 Perda Auditiva Neurossensorial (PANS) – quando os limiares de via 

aérea foram maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo de até 10 

dB NA e limiares de via óssea maiores que 15 dBNA, podendo ocorrer 

unilateralmente ou bilateralmente. 

Nos casos de comprometimento bilateral com classificações  diferentes 

entre si, utilizou-se a nomenclatura a seguir: 

 Perda Auditiva Condutiva ou Mista associada à Perda Auditiva 

Neurossensorial (PAC ou PAM + PANS) – quando o indivíduo 

apresentou PAC ou PAM em uma orelha e PANS na outra orelha. 

 Perda Auditiva Condutiva e Perda Auditiva Mista (PAC + PAM) - 

quando o indivíduo apresentou PAC em uma orelha e PAM na outra 

orelha. 

III – Logoaudiometria: 

• LRF – diferença maior ou igual a 15 dB da média dos limiares tonais 

obtidos nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz. 

• IPRF – porcentagem inferior a 88% na lista de palavras realizada na 

intensidade de 30 dB acima do LRF. 
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IV – Audiometria em Altas Frequências: Limiares maiores do que os 

valores de corte, por faixa etária, obtidos no grupo controle deste estudo, 

conforme Quadro 1 (considerou-se um desvio padrão acima do valor médio 

como corte de normalidade).  

 

4.4 – Método Estatístico 

        

A análise estatística foi realizada baseada nos resultados das 

avaliações audiológicas comportamental convencional e em altas 

frequências, bem como na avaliação eletroacústica de forma qualitativa e 

quantitativa para os três grupos.  

A análise dos dados qualitativos foi descrita por meio da comparação 

dos resultados normal e alterado, em cada grupo e entre os grupos, em 

todos os procedimentos da avaliação audiológica. Além disso, foram 

comparados os tipos de alterações encontrados em cada grupo e entre os 

grupos. 

A análise dos dados quantitativos foi constituída de duas partes: análise 

descritiva e inferencial. Na análise inferencial primeiramente foram 

calculadas as medidas descritivas (média, mediana, desvio padrão, limite 

mínimo e máximo) por orelha, frequência e grupo, para os limiares obtidos 

na Audiometria Tonal Convencional (dBNA), LRF (dBNA), IPRF (%), 
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Medidas de Imitância Acústica (dBNA) – Reflexos Acústicos Ipsilateral e 

Contralateral, Audiometria em Altas Frequências (dBNA). Em seguida, 

constatou-se por meio da aplicação do teste de Anderson-Darling, que em 

nenhuma situação a normalidade foi verificada (valores P < 5%). De acordo 

com esse resultado, houve a necessidade da utilização de testes não 

paramétricos, visto que não era possível a aplicação de testes paramétricos 

para a comparação de médias.  

Sendo assim, sob ausência de normalidade para as distribuições das 

variáveis, foram calculados, então, coeficientes de correlação de Spearman 

entre as orelhas direita (OD) e esquerda (OE) e correspondentes níveis 

descritivos (valores P) associados às estatísticas de teste da hipótese de 

inexistência de associação entre as duas orelhas. 

Em seguida, foram comparadas as distribuições dos limiares obtidos na 

Audiometria Tonal Convencional (dBNA), LRF (dBNA), IPRF (%), Medidas 

de Imitância Acústica (dBNA)  – Reflexos Acústicos Ipsilateral e 

Contralateral, Audiometria em Altas Fequências (dBNA) entre as OD e OE, 

por frequência e grupo, por meio do teste não paramétrico de Friedman. 

A seguir, foram comparadas as distribuições dos limiares obtidos 

Audiometria Tonal Convencional (dBNA), LRF (dBNA), IPRF (%), Medidas 

de  Imitância Acústica (dBNA)  – Reflexos Acústicos Ipsilateral e 

Contralateral, Audiometria em Altas Fequências (dBNA) entre os três grupos, 

para cada frequência e orelha, por meio do teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis.  
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O nível de significância adotado na conclusão dos testes foi igual a 5%. 

As suposições de normalidade e de igualdade de variâncias para a 

aplicação da ANOVA foram confirmadas por meio da construção de gráficos 

de probabilidade normal e de testes de igualdade de variâncias. O 

detalhamento da metodologia utilizada pode ser encontrado em Bussab e 

Morettin (2009) e Conover (1971). 



 

 

 

 

 

 

 

                 RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 
 

Os resultados obtidos na avaliação audiológica convencional e em 

altas frequências realizadas nesta pesquisa, composta de 97 indivíduos que 

preencheram os critérios de inclusão estabelecidos para este estudo, serão 

descritos neste capítulo. 

 

Os resultados das avaliações foram analisados de forma qualitativa e 

quantitativa para todos os grupos. Para análise qualitativa, os resultados 

foram classificados em normais e alterados nos grupos GC, GPI e GPII, 

seguindo os critérios de avaliação apresentados no capítulo Métodos. Para a 

análise quantitativa foram estabelecidos valores de média, mediana, desvio 

padrão e limites mínimo e máximo das amostras.  Foram comparados, 

também, os valores de média obtidos entre os grupos, verificando o nível de 

significância estatística para cada avaliação realizada.    

 

Para melhor compreensão e análise dos resultados encontrados o 

capítulo será subdividido nas seguintes partes: 
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PARTE I – Caracterização do gênero e faixa etária nos grupos GC, GPI e 

GPII. 

 

PARTE II – Caracterização dos resultados das avaliações eletroacústicas da 

audição nos grupos GC, GPI e GPII.  

 

PARTE III – Caracterização dos resultados das avaliações comportamentais 

da audição por meio da audiometria tonal convencional e logoaudiometria 

nos grupos GC, GPI e GPII. 

 

PARTE IV – Caracterização dos resultados das avaliações comportamentais 

da audição por meio da audiometria em altas freqüências nos grupos GC, 

GPI e GPII. 
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PARTE I - Caracterização do gênero e faixa etária nos grupos GC, GPI e 

GPII 

         

A análise deste estudo inicia-se pela descrição das variáveis que 

envolvem os indivíduos que compuseram a amostra, quanto à distribuição 

do gênero e faixa etária. 

A descrição da análise da variável gênero, por grupo, encontra-se a 

seguir, na tabela 1.    

 

Tabela 1 - Distribuição da variável gênero por grupo 

Grupo 

Gênero 
        GC          GPI        GPII      TOTAL 

N % N % N % N % 

Feminino 33 73,33 13 46,43 10 41,67 56 57,53 

Masculino 12 26,67 15 53,57 14 58,33 41 42,27 

Total 45 100 28 100 24 100 97 100 
Valor P =  0,014                 

Legenda: N – número de indivíduos 

 

Comparadas as três distribuições simultaneamente, podemos concluir 

que há evidência de diferenças entre elas (valor P = 0,014). Comparadas 

duas a duas, concluímos que as distribuições dos grupos GPI e GPII podem 

ser consideradas iguais (valor P = 0,785), mas ambas são diferentes do 

grupo GC (valores P iguais a 0,026 e 0,018, respectivamente). Notamos que 
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no grupo GC, a proporção de pacientes do gênero feminino é maior do que a 

do gênero masculino (valor P = 0,002) e que nos grupos GPI e GPII a 

proporção de pacientes do gênero feminino pode ser considerada igual à do 

gênero masculino (valores P iguais a 0,851 e 0,541, respectivamente).  

 

A distribuição dos valores encontrados nesta análise para os grupos 

pesquisados, quanto à variável faixa etária, está descrita a seguir na tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas para a variável faixa etária por grupo 

Grupo N Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

GC 45 33,62 37 9,74 19 50 
GPI 28 37,29 37 7,39 22 50 
GPII 24 33 30,5 7,36 21 50 

Legenda: N – número de indivíduos 

 

A Tabela 2 exibe algumas estatísticas para a variável faixa etária por 

grupo. Por meio da ANOVA, concluímos que o fator Grupo não foi 

significativo (valor P = 0,130), ou seja, não há evidência de diferença entre 

as médias da variável faixa etária dos três grupos.  
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PARTE II – Caracterização dos resultados das avaliações 

eletroacústicas da audição nos grupos GC, GPI e GPII.          

        

A princípio serão apresentados os resultados qualitativos da avaliação 

eletroacústica. Os resultados foram classificados em normais e alterados 

entre os grupos GC, GPI e GPII, seguindo os critérios de avaliação 

apresentados no capitulo Métodos. A distribuição da ocorrência de 

resultados normais e alterados nas Medidas de Imitância Acústica, para a 

Timpanometria, encontra-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na                              
Timpanometria nos grupos GC, GPI e GPII 

Timpanometria 
GC             GPI            GPII        TOTAL 

N % N % N % N % 

Normal 32 71,11 15 53,57 14 60,87 61 63,54 

Alterado 13 28,89 13 46,43 9 39,13 35 36,46 

Total 45 100 28 100 23 100 96 100 
Valor P = 0,303                 

Legenda: N – número de indivíduos 

 

A distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados obtidos 

nas Medidas de Imitância Acústica, para a Pesquisa do Reflexo Acústico nos 

grupos GC, GPI e GPII encontra-se na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na               
Pesquisa dos Reflexos Acústicos nos grupos GC, GPI e GPII 

Reflexos              GC            GPI           GPII        TOTAL 
Acústicos N % N % N % N % 

Normal 12 26,67 9 32,14 5 21,74 26 27,08 

Alterado 33 73,33 19 67,86 18 78,26 70 72,92 

Total 45 100 28 100 23 100 96 100 
Valor P = 0,705                 

Legenda: N – número de indivíduos 

 

É importante que se ressalte que não foi possível a realização da 

timpanometria e dos reflexos acústicos, por falta de vedação adequada para 

realização do exame, em um (1) indivíduo do GPII em ambas as orelhas. 

As Tabelas 3 e 4 mostram as distribuições de ocorrência de resultados 

normais e alterados nas Medidas de Imitância Acústica para os testes de 

Timpanometria e Reflexo Acústico. Comparadas as três distribuições 

simultaneamente, para cada teste, podemos concluir que não há evidências 

de diferenças entre elas (valores P iguais a 0,303 e 0,705, respectivamente). 

Para a ocorrência de resultados observados na Timpanometria, a proporção 

de pacientes com resultados normais é maior do que com resultados 

alterados (valor P = 0,010); enquanto para o Reflexo Acústico, a proporção 

de pacientes com resultados normais é menor do que com resultados 

alterados (valor P < 0,001). 
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A seguir, na Tabela 5, será descrita a distribuição dos tipos de 

alteração na curva timpanométrica, observadas na Timpanometria nos 

grupos GC, GPI e GPII. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos tipos de alteração na curva timpanométrica, 
observadas na Timpanometria nos grupos GC, GPI e GPII   

TIPO 
TIPO Ad TIPO C TIPO C + Ad Total 

DE 
ALTERAÇÃO N   % N   % N   % N   % 

GC 13   100 0   0 0   0 13   100 

GPI 13   100 0   0 0   0 13   100 

GPII 7   77.77 1   11,1 1   11,1 9   100 
Legenda: N – número de indivíduos 

 

 

Dos 13 indivíduos do GC com curva timpanométrica tipo Ad, 6 

apresentavam comprometimento unilateral e 7 bilateral. No grupo GPI, dos 

13 indivíduos com curva timpanométrica tipo Ad, 8 apresentavam 

comprometimento unilateral e 5 bilateral. Por sua vez, no grupo GPII, em 

relação à curva timpanométrica tipo Ad observou-se em 6 indivíduos com 

alteração bilateral e em 1 unilateral. Ainda neste mesmo grupo, 1 indivíduo 

apresentou curva timpanométrica tipo C bilateral e 1 indivíduo apresentou 

curva do tipo C+Ad. 

Para melhor compreensão dos fatos, todos os tipos de alteração de curva 

timpanométrica que poderiam ocorrer foram descritas no capítulo Métodos, 

porém não aparecem na tabela 5 por não terem sido observadas em 



58 

_                                                                                       Resultados 

nenhum dos três grupos GC, GPI, GPII. Os tipos de curva timpanométrica 

que não foram observados nos grupos e, consequentemente, não estão 

presentes na tabela 5 foram: Tipo B, Tipo As, Tipo B+C, Tipo B+Ad, Tipo 

B+As, Tipo C+As, Tipo Ad+As. 

A seguir, as variáveis serão analisadas de forma quantitativa, 

abordando as Medidas de Imitância Acústica tanto para a pesquisa do 

reflexo acústico ipsilateral como contralateral. 

Nas tabelas 6, 7 e 8 encontram-se os resultados dos limiares do reflexo 

acústico ipsilateral no GC, GPI e GPII respectivamente. 

 

Tabela 6 – Estatísticas descritivas para os limiares do Reflexo Acústico 
Ipsilateral (dB) por frequência e orelha, no GC 

Frequência Orelha N Média Mediana 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

500 Hz 
OD 44 87,5 90 8,52 65 105 
OE 44 88,52 90 7,67 75 100 

1000 Hz 
OD 44 90,91 90 8,58 70 110 
OE 43 90,93 90 7,89 75 110 

2000 Hz 
OD 44 91,59 90 7,3 80 105 
OE 43 92,67 95 8,12 80 105 

4000 Hz 
OD 41 93,29 95 6,67 80 100 
OE 40 93,25 95 7,39 80 100 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; N – número de indivíduos 
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Tabela 7 – Estatísticas descritivas para os limiares do Reflexo Acústico 
Ipsilateral (dB) por frequência e orelha, no GPI 

Frequência Orelha N Média Mediana 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

500 Hz 
OD 28 86,25 85 5,71 70 95 
OE 28 88,75 90 7,15 75 105 

1000 Hz 
OD 28 89,11 90 6,81 70 100 
OE 28 90 90 6,53 75 100 

2000 Hz 
OD 28 90,71 90 7,54 70 105 
OE 27 92,04 90 6,69 75 105 

4000 Hz 
OD 22 95,91 100 7,01 70 100 
OE 20 94,5 95 6,86 75 100 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; N – número de indivíduos 

 

 

 

Tabela 8 – Estatísticas descritivas para os limiares do Reflexo Acústico 
Ipsilateral (dB) por frequência e orelha, no GPII 

Frequência Orelha N Média Mediana 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

500 Hz 
OD 18 90,83 90 6,91 75 105 
OE 19 88,16 90 6,28 75 100 

1000 Hz 
OD 19 89,47 90 4,97 90 95 
OE 20 88,25 87,5 5,45 80 95 

2000 Hz 
OD 19 92,11 90 5,85 80 105 
OE 20 91,5 90 7,27 80 105 

4000 Hz 
OD 15 96,33 100 4,42 90 100 
OE 18 94,72 95 5,55 85 100 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; N – número de indivíduos 

 

Nas tabelas 9, 10 e 11 serão apresentados os resultados das 

estatísticas descritivas dos limiares do reflexo acústico contralateral. 
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Tabela 9 – Estatísticas descritivas para os limiares do Reflexo Acústico 
Contralateral (dB) por frequência e orelha, no GC 

Frequência Orelha N Média Mediana 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

500 Hz 
OD 39 91,15 90 8,31 75 105 
OE 38 92,5 95 7,05 70 100 

1000 Hz 
OD 39 91,54 90 7,36 75 110 
OE 38 93,03 95 6,42 75 100 

2000 Hz 
OD 39 92,05 90 7,14 80 110 
OE 39 92,56 95 6,48 80 105 

4000 Hz 
OD 36 93,61 95 8,33 80 110 
OE 35 92,86 90 8,77 75 110 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; N – número de indivíduos 

 

 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas para os limiares do Reflexo Acústico 
Contralateral (dB) por frequência e orelha, no GPI 

Frequência Orelha N Média Mediana 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

500 Hz 
OD 19 95,26 95 5,13 85 100 
OE 22 95,68 95 3,55 90 100 

1000 Hz 
OD 19 95 95 5,27 80 100 
OE 22 96,59 97,5 3,9 90 100 

2000 Hz 
OD 19 93,42 95 5,54 80 100 
OE 20 96 95 4,17 85 100 

4000 Hz 
OD 15 92,33 90 5,94 80 100 
OE 12 97,08 100 4,98 85 100 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; N – número de indivíduos 
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Tabela 11 – Estatísticas descritivas para os limiares do Reflexo Acústico 
Contralateral (dB) por frequência e orelha, no GPII 

Frequência Orelha N Média Mediana 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

500 Hz 
OD 15 95 95 6,27 85 105 
OE 15 92,33 95 6,78 75 100 

1000 Hz 
OD 14 94,64 95 4,99 85 105 
OE 18 96,11 100 6,98 75 105 

2000 Hz 
OD 15 95,33 95 6,4 85 110 
OE 19 93,95 95 7,18 75 110 

4000 Hz 
OD 8 93,75 95 6,41 85 100 
OE 17 94,71 95 6,95 80 105 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; N – número de indivíduos 

 

Nas Tabelas 12 e 13 encontram-se os coeficientes de correlação de 

Spearman calculados para as Medidas de Imitância Acústica (dB) - Reflexo 

Acústico Ipsilateral e Reflexo Acústico Contralateral, respectivamente, entre 

as orelhas direita (OD) e esquerda (OE), em cada frequência e grupo. 

 

Tabela 12 - Coeficientes de correlação de Spearman (valores P entre 
parênteses) entre OD e OE para os limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral, 
por frequência e grupo 

Frequência  GC GPI GPII 

500 Hz 0,575 (<0,001) 0,376 (0,048) 0,491 (0,045) 

1000 Hz 0,754 (<0,001) 0,700 (<0,001) 0,508 (0,031) 

2000 Hz 0,686 (<0,001) 0,740 (<0,001) 0,674 (0,002) 

4000 Hz 0,689 (<0,001) 0,519 (0,023) 0,712 (0,006) 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda 
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Tabela 13 - Coeficientes de correlação de Spearman (valores P entre 
parênteses) entre OD e OE para os limiares do Reflexo Acústico 
Contralateral, por frequência e grupo 

Frequência  GC GPI GPII 

500 Hz 0,480 (0,005) 0,246 (0,358)  0,343 (0,251) 

1000 Hz 0,468 (0,005)  0,018 (0,949) 0,748 (0,003) 

2000 Hz 0,572 (<0,001)  -0,049 (0,856) 0,481 (0,081) 

4000 Hz 0,748 (<0,001) -0,583 (0,130)  0,396 (0,379) 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda 

Para os limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral (dB) observa-se, em 

todos os casos, que a correlação entre OD e OE não é nula (P < 5%), ou 

seja, há associação estatisticamente significante entre os resultados das 

duas orelhas. Por sua vez, para os limiares do Reflexo Acústico 

Contralateral, esse resultado ocorre apenas no grupo GC, em todas as 

frequências, e no grupo GPII, para as frequências 500 Hz e 1000 Hz.  

 

As Tabelas 14 e 15 mostram os valores P do teste empregado para 

comparar as distribuições dos limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral (dB) e 

do Reflexo Acústico Contralateral (dB), entre OD e OE, por frequência e 

grupo. 
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Tabela 14 – Níveis descritivos (valores P) do teste de Friedman obtidos na 
comparação dos limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral entre OD e OE, por 
frequência e grupo   

              Frequência  GC GPI GPII 

500 Hz 0,45 0,108 0,058 

1000 Hz 0,564 0,491 0,527 

2000 Hz 0,131 0,09 >0,999 

4000 Hz 0,67 0,564 0,257 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda 

 
 

Tabela 15 – Níveis descritivos (valores P) do teste de Friedman obtidos na 
comparação dos limiares do Reflexo Acústico Contralateral entre OD e OE, 
por frequência e grupo 

Frequência  GC GPI GPII 

500 Hz 0,144 0,705 0,366 

1000 Hz 0,221 0,527 >0,999 

2000 Hz 0,67 0,527 0,739 

4000 Hz 0,251 0,257 >0,999 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda 

 

Para as duas variáveis, em todas as frequências, não houve evidência 

de diferença entre as orelhas (valores P > 5%).  



64 

_                                                                                       Resultados 

Uma vez que nas quatro frequências avaliadas, os resultados obtidos 

nas duas orelhas em relação aos limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral 

estão correlacionados e não apresentam diferença entre suas distribuições, 

foi considerado como resposta a média dos limiares entre OD e OE para 

realizar a comparação entre os grupos.  

 

Na tabela 16, a seguir, encontram-se os resultados dos valores P do 

teste Kruskal-Wallis para os limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral, na 

comparação entre os grupos. 

 

Tabela 16 – Descrição dos valores P do teste de Kruskal-Wallis para os 
limiares do Reflexo Acústico Ipsilateral, na comparação entre os grupos GC, 
GPI e GPII 

Frequência  Grupo Valor P 

500 Hz Entre grupos 0,468 

1000 Hz Entre grupos 0,707 

2000 Hz Entre grupos 0,969 

4000 Hz Entre grupos 0,294 

 

Observa-se na Tabela 16, que em nenhuma frequência, houve 

diferença estatisticamente significante entre os três grupos (valor P > 5%). 
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Na Tabela 17, descreve-se a comparação dos limiares do Reflexo 

Acústico Contralateral entre os grupos GC, GPI e GPII, para OD e OE. 

 

Tabela 17 - Descrição dos valores P do teste de Kruskal-Wallis para os 
limiares do Reflexo Acústico Contralateral, na comparação entre os grupos 
GC, GPI e GPII, para OD e OE 

Frequência Grupo 
Valor P 

OD OE 

500 Hz Entre grupos 0,105 0,196 

1000 Hz 

Entre grupos 0,094 0,036 

GC x GPI X 0,03 
GC x GPII X 0,046 
GPI x GPII X 0,736 

2000 Hz Entre grupos 0,292 0,106 

4000 Hz Entre grupos 0,852 0,143 

Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; X = não realizado 

 

Pode-se concluir, pela Tabela 17, que existe diferença entre os grupos 

apenas para a frequência de 1000 Hz na OE (valor P = 0,036), sendo que os 

valores dos limiares do Reflexo Acústico Contralateral (dB) no grupo GC 

podem ser considerados inferiores aos dos grupos GPI e GPII  (valor P < 

5%). No entanto, as distribuições dos limiares do Reflexo Acústico 

Contralateral não diferem entre os grupos GPI e GPII (valor P > 5%).  
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PARTE III – Caracterização dos resultados das avaliações 

comportamentais da audição por meio da audiometria tonal 

convencional e logoaudiometria nos grupos GC, GPI e GPII 

        

Os resultados apresentados a seguir, mostram as análises qualitativas 

das avaliações obtidas na Audiometria Tonal Convencional (ATC), dos 

grupos GC, GPI e GPII. A distribuição da ocorrência de resultados normais e 

alterados na audiometria tonal convencional encontra-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na 
Audiometria Tonal Convencional nos grupos GC, GPI e GPII 

Grupo 
Audiometria Tonal      GC       GPI       GPII     TOTAL 

Convencional N % N % N % N % 

Normal 45 100 23 82,14 19 79,17 87 89,69 

Alterado 0 0 5 17,86 5 20,83 10 10,31 

Total 45 100 28 100 24 100 97 100 
Valor P = 0,008                 

Legenda: N – número de indivíduos 

 

 

A Tabela 18 mostra a distribuição de ocorrência de resultados normais 

e alterados na Audiometria Tonal Convencional (ATC) por grupo. 

Comparadas as três distribuições simultaneamente, podemos concluir que 

há evidência de diferenças entre elas (valor P = 0,008). Comparadas duas a 
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duas, concluímos que as distribuições dos grupos GPI e GPII podem ser 

consideradas iguais (valor P > 0,999), mas ambas são diferentes do grupo 

GC (valores P iguais a 0,007 e 0,004, respectivamente). Embora, nos três 

grupos, a proporção de pacientes com resultado normal seja maior do que 

com o resultado alterado (valores P < 0,001), é no grupo GC onde ocorre a 

maior proporção de pacientes com resultados normais. 

A distribuição dos tipos de alteração observadas na Audiometria Tonal 

Convencional nos grupos GPI e GPII encontra-se descrita na tabela 19. 

 

 
Tabela 19 – Distribuição dos tipos de alterações observadas na Audiometria 
Tonal Convencional nos grupos GPI e GPII 

TIPO  DE   PANS     PAC     TOTAL   

ALTERAÇÂO N   % N   % N   % 

GPI 5   100 0   0 5   100 

GPII 4   75 1   25 5   100 
Legenda: PANS – Perda Auditiva Neurossensorial; PAC – Perda Auditiva Condutiva; N – 
número de indivíduos 
 

 

O grupo GPI apresentou 5 indivíduos com alteração auditiva do tipo 

neurossensorial, sendo 2 indivíduos com perda auditiva neurossensorial 

bilateral e 3 indivíduos com perda auditiva neurossensorial unilateral. Dos 5 

indivíduos alterados do grupo GPII, 4 apresentaram alteração do tipo 

neurossensorial, sendo  2 indivíduos com perda auditiva neurossensorial 

unilateral e 2 bilateral. Observou-se também, ainda neste grupo, 1 indivíduo 

com perda auditiva do tipo condutiva unilateral. 
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As demais alterações auditivas descritas no capítulo Métodos não 

foram observadas em nenhum dos dois grupos GPI e GPII. Os tipos de 

alteração que não foram observadas nos grupos GPI e GPII foram: Perda 

Auditiva Mista (PAM), Perda Auditiva Condutiva PAC ou Perda Auditiva 

Mista (PAM) + Perda auditiva Neurossensorial (PAN), PAC+PAM.   

 

 

Os resultados obtidos na análise descritiva da Audiometria Tonal 

Convencional (ATC), Limiar de Recepção de Fala (LRF) e Índice Percentual 

de Reconhecimento de Fala (IPRF), na orelha direita (OD) e orelha esquerda 

(OE) dos grupos GC, GPI e GPII encontram-se, a seguir, nas tabelas 20, 21 

e 22 respectivamente. 
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Tabela 20 – Estatísticas descritivas para os limiares auditivos obtidos na 
ATC (em dBNA), LRF (em dBNA) e IPRF(%) por frequência e orelha,  no GC 

Audiometria Tonal Convencional GC 
  Frequência Orelha Média    Mediana D P     Mínimo     Máximo 

250 Hz OD 12,11 10 5,06 5 25 
OE 11,44 10 4,21 5 20 

500 Hz OD 10,67 10 4,47 5 20 
OE 9,78 10 3,69 0 20 

1000 Hz 
OD 7,56 5 4,96 0 25 
OE 6,33 5 3,75 0 15 

2000 Hz OD 6,33 5 5,88 0 25 
OE 6,56 5 6,47 0 25 

3000 Hz OD 8,22 10 5,66 0 25 
OE 8,67 5 6,25 0 25 

4000 Hz OD 7,78 5 5,6 0 25 
OE 10 10 5,94 0 25 

6000 Hz OD 9 10 5,99 0 25 
OE 9,44 10 5,86 0 25 

8000 Hz OD 8,67 10 5,88 0 25 
OE 7,53 5 5,59 0 25 

LRF OD 7,33 5 4,07 0 20 
OE 7,78 5 3,92 5 20 

IPRF OD 99,29 100 1,77 92 100 
OE 99,02 100 1,94 92 100 

 Legenda: ATC – audiometria tonal convencional; LRF – limiar de reconhecimento de fala; 
IPRF – índice percentual de reconhecimento de fala; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 
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Tabela 21 – Estatísticas descritivas para os limiares auditivos obtidos na 
ATC (em dBNA), LRF (em dBNA) e IPRF(%) por frequência e orelha, no GPI 

Audiometria Tonal Convencional GPI 
  Frequência    Orelha Média Mediana D P Mínimo Máximo 

250 Hz OD 14,64 15 5,92 5 30 
OE 14,29 15 5,73 5 25 

500 Hz OD 12,14 10 5,35 5 25 
OE 11,96 12,5 5,15 5 20 

1000 Hz OD 9,29 10 5,56 0 25 
OE 8,93 10 5,33 0 25 

2000 Hz OD 8,75 7,5 7,77 0 35 
OE 8,57 10 7,31 -5 25 

3000 Hz OD 9,82 10 8,66 0 35 
OE 10,71 10 5,89 5 25 

4000 Hz 
OD 14,29 10 9,1 5 40 
OE 14,64 12,5 7,32 0 30 

6000 Hz OD 13,93 12,5 8,75 0 40 
OE 15,89 15 9,63 5 45 

8000 Hz OD 13,75 10 10,6 0 55 
OE 13,75 10 9,29 0 45 

LRF OD 10 10 6,09 0 30 
OE 10,36 10 5,76 0 25 

IPRF OD 97,9 100 3 92 100 
OE 98,7 100 2,2 92 100 

Legenda: ATC – audiometria tonal convencional; LRF – limiar de reconhecimento de fala; 
IPRF – índice percentual de reconhecimento de fala; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 
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Tabela 22 - Estatísticas descritivas para os limiares auditivos obtidos na ATC 
(em dBNA), LRF (em dBNA) e IPRF(%) por frequência e orelha,  no GPII  

Audiometria Tonal Convencional GPII 
  Frequência Orelha Média Mediana D P Mínimo Máximo 

250 Hz OD 15,42 15 6,06 5 35 
OE 12,92 15 4,15 5 20 

500 Hz OD 13,13 10 6,05 5 30 
OE 12,08 10 5,3 5 25 

1000 Hz OD 9,17 10 6,02 0 25 
OE 10,83 10 6,37 0 25 

2000 Hz OD 9,17 10 4,58 0 20 
OE 9,17 10 5,65 0 20 

3000 Hz OD 11,04 10 6,59 0 25 
OE 11,67 10 5,65 5 25 

4000 Hz OD 11,25 10 8,75 0 40 
OE 13,33 10 11 0 40 

6000 Hz OD 13,54 15 9,26 0 40 
OE 15,21 15 11,37 0 40 

8000 Hz OD 12,08 10 10,93 -5 40 
OE 15,42 10 13,1 5 50 

LRF OD 10,63 10 6,31 5 25 
OE 11,46 10 6,34 5 30 

IPRF OD 99,2 100 2 92 100 
OE 98,2 100 2,4 92 100 

Legenda: ATC – audiometria tonal convencional; LRF – limiar de reconhecimento de fala; 
IPRF – índice percentual de reconhecimento de fala; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 
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Tabela 23 - Coeficientes de correlação de Spearman (valores P entre 
parênteses) entre OD e OE para os limiares auditivos obtidos na ATC, por 
frequência e grupo  

Frequência GC GPI GPII 

250 Hz 0,645 (<0,001) 0,691 (<0,001) 0,405 (0,050) 

500 Hz 0,632 (<0,001) 0,637 (<0,001) 0,569 (0,004) 

1000 Hz 0,675 (<0,001) 0,689 (<0,001) 0,456 (0,025) 

2000 Hz 0,675 (<0,001) 0,659 (<0,001) 0,360 (0,084) 

3000 Hz 0,613 (<0,001) 0,686 (<0,001) 0,362 (0,082) 

4000 Hz 0,598 (<0,001) 0,820 (<0,001) 0,416 (0,043) 

6000 Hz 0,449 (0,002) 0,801 (<0,001) 0,512 (0,011) 

8000 Hz 0,703 (<0,001) 0,795 (<0,001) 0,509 (0,011) 

SRT 0,662 (<0,001) 0,784 (<0,001) 0,428 (0,037) 

IPRF 0,224 (0,139) 0,182 (0,353) -0,131 (0,541) 
Legenda: ATC – audiometria tonal convencional; LRF – limiar de reconhecimento de fala; 
IPRF – índice percentual de reconhecimento de fala; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 

 

De acordo com a tabela 23 podemos observar que a correlação entre 

OD e OE para ATC, com exceção das frequências de 2000 Hz e 3000 Hz no 

GPII, não é nula (P < 5%), ou seja, existe associação estatisticamente 

significante entre o resultado das duas orelhas. Para o IPRF observou-se 

que a correlação linear entre OD e OE, nos três grupos, foi considerada nula 

(P > 5%), demonstrando que não há associação estatisticamente significante 

entre os resultados das duas orelhas. 
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A Tabela 24 mostra os valores P do teste empregado para comparar a 

distribuição dos limiares auditivos da ATC, por frequência e grupo, e LRF e 

IPRF, por grupo, entre OD e OE.  

 

Tabela 24 – Níveis descritivos (valores P) do teste de Friedman obtidos na 
comparação dos limiares auditivos da ATC, por frequência e grupo, e LRF e 
IPRF, por grupo, entre OD e OE 

Frequência GC GPI GPII 

250 Hz 0,513 0,617 0,090 

500 Hz 0,157 0,617 0,439 

1000 Hz 0,020 0,739 0,134 

2000 Hz 0,513 0,808 >0,999 

3000 Hz 0,683 0,297 0,439 

4000 Hz 0,013 0,467 >0,999 

6000 Hz 0,841 0,074 0,285 

8000 Hz 0,059 >0,999   0,467 

SRT 0,109 0,527 0,617 

IPRF 0,527 0,285 0,166 
Legenda: ATC – audiometria tonal convencional; LRF – limiar de reconhecimento de fala; 
IPRF – índice percentual de reconhecimento de fala; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 

 

Observa-se na Tabela 24 que apenas no GC, para as freqüências de 

1000 Hz e 4000 Hz, houve diferença estatisticamente significante (P < 5%). 

Nota-se, ainda, que os limiares auditivos em 1000 Hz são maiores na OD do 

que na OE, enquanto para 4000 Hz ocorre exatamente o inverso, sendo os 

limiares auditivos maiores observados para OE. 
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Na Tabela 25 descreve-se a comparação entre os grupos GC, GPI e 

GPII para os limiares auditivos (nas frequências de 250, 500, 2000, 3000, 

6000 e 8000 Hz), SRT e IPRF obtidos na ATC, considerando a média entre 

OD e OE para realizar tal comparação, visto que os resultados obtidos nas 

duas orelhas estão correlacionados e não apresentam diferença entre suas 

distribuições. 

Tabela 25 – Descrição dos valores P do teste de Kruskal-Wallis para os 
limiares auditivos, obtidos na ATC, SRT e IPRF na comparação entre os 
grupos GC, GPI e GPII 

Frequência Grupo P 

250 Hz 

Entre grupos 0,044 
GC x GPI 0,04 
GC x GPII 0,04 
GPI x GPII 0,816 

500 Hz Entre grupos 0,119 

2000 Hz 

Entre grupos 0,032 
GC x GPI 0,14 
GC x GPII 0,008 
GPI x GPII 0,491 

3000 Hz Entre grupos 0,067 

6000 Hz 

Entre grupos 0,004 
GC x GPI 0,002 
GC x GPII 0,019 
GPI x GPII 0,74 

8000 Hz 

Entre grupos 0,008 
GC x GPI 0,005 
GC x GPII 0,026 
GPI x GPII 0,753 

SRT 

Entre grupos 0,005 
GC x GPI 0,016 
GC x GPII 0,003 
GPI x GPII 0,873 

IPRF Entre grupos 0,058 
Legenda: ATC – audiometria tonal convencional; LRF – limiar de reconhecimento de fala; 
IPRF – índice percentual de reconhecimento de fala. 
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Uma vez que os limiares auditivos obtidos nas duas orelhas para as 

freqüências de 1000 Hz e 4000 Hz da ATC são correlacionados e 

apresentaram diferença entre suas distribuições, as comparações entre os 

três grupos foram realizadas separadamente para as OD e OE (Tabela 26).  

 

Tabela 26 - Descrição dos valores P do teste de Kruskal-Wallis para os 
limiares auditivos em 1000 e 4000 Hz, na comparação entre os grupos GC, 
GPI e GPII, para OD e OE  

Frequência Grupo 
Valor P 

OD OE 

1000 Hz 

Entre grupos 0,208 0,003 

GC x GPI x 0,021 
GC x GPII x 0,002 
GPI x GPII x 0,275 

4000 Hz 

Entre grupos 0,003 0,031 

GC x GPI 0,001 0,007 
GC x GPII 0,14 0,5 
GPI x GPII 0,131 0,153 

Legenda: OD - orelha direita; OE - orelha esquerda; x – não realizado 

 

 

PARTE IV – Caracterização dos resultados das avaliações 

comportamentais da audição por meio da audiometria em altas 

frequências nos grupos GC, GPI e GPII 
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Os resultados a seguir mostram as análises qualitativas das avaliações 

obtidas na Audiometria em Altas Frequencias (AAF), nos grupos GC, GPI e  

GPII. A distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na AAF 

encontra-se na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na 
Audiometria em Altas Frequencias nos grupos GC, GPI e GPII 

Grupo 
Audiometria em      GC        GPI        GPII     TOTAL 

Altas Frequências N % N % N % N % 

Normal 45 100 10 35,71 4 16,67 59 60,82 

Alterado 0 0 18 64,29 20 83,33 38 39,18 

Total 45 100 28 100 24 100 97 100 
P <  0,001                 

Legenda: N – número de indivíduos 

 

 

A Tabela 27 mostra a distribuição da ocorrência de resultados normais 

e alterados na Audiometria em Altas Frequências (AAF) por grupo. 

Comparadas as três distribuições simultaneamente, podemos concluir que 

há evidência de diferenças entre elas (valor P < 0,001). Comparadas duas a 

duas, concluímos que as distribuições dos grupos GPI e GPII podem ser 

consideradas iguais (valor P = 0,209), mas ambas são diferentes do grupo 

GC (valores P < 0,001, respectivamente). Notamos que no grupo GC, a 

proporção de pacientes com resultado normal é maior do que com resultado 

alterado (valor P < 0,001), enquanto que nos grupos GPI e GPII a proporção 
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de pacientes com resultado normal é menor do que a proporção de 

pacientes com resultado alterado (valor P = 0,001).  

 

As Tabelas 28, 29 e 30 mostram os resultados da análise descritiva 

dos limiares auditivos obtidos nas orelhas direita (OD) e esquerda (OE) para 

a Audiometria em Altas Frequencias, (AAF) nos grupos GC, GPI e GPII 

respectivamente. 

Tabela 28 – Estatísticas descritivas para os limiares auditivos obtidos na 
AAF (dBNA) por frequência e orelha, no grupo GC 

Audiometria em Altas Frequências GC 

Frequência Orelha Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

9000 Hz OD 9,67 10 6,86 -5 30 

OE 8,33 5 7,91 -5 30 

10000 Hz OD 7 5 9,68 -10 40 

OE 7 5 8,22 -5 25 

11200 Hz OD 8,33 10 9,89 -10 45 

OE 9,44 10 8,06 -5 30 

12500 Hz OD 7,78 5 9,74 -10 40 

OE 8,22 5 10,83 -10 35 

14000 Hz OD 6,67 5 12,57 -20 40 

OE 6,44 5 14,01 -20 40 

16000 Hz OD 14,11 15 18,53 -20 55 

OE 10,56 10 19,46 -20 55 

18000 Hz OD 18,78 25 16,86 -20 45 

OE 18,33 25 16,85 -20 45 

20000 Hz OD 25,22 35 14,22 -20 35 

OE 24 35 14,6 -20 35 
Legenda: AAF – audiometria em altas frequências; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 
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Tabela 29 – Estatísticas descritivas para os limiares auditivos obtidos na 
AAF (dBNA) por frequência e orelha, no grupo GPI 

Audiometria em Altas Frequências GPI 

Frequência Orelha Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

9000 Hz OD 14,29 7,5 15,2 0 60 

OE 14,11 10 13,34 -5 50 

10000 Hz OD 11,43 5 16,32 -5 60 

OE 13,21 5 17,96 -10 70 

11200 Hz OD 15 10 17,85 0 65 

OE 18,75 10 22,3 0 95 

12500 Hz OD 20,18 10 23,11 0 80 

OE 20,71 12,5 24,26 -5 85 

14000 Hz OD 23,75 15 26,96 -10 75 

OE 23,21 12,5 25,58 -10 75 

16000 Hz OD 26,43 25 20,63 -10 55 

OE 24,29 22,5 21,37 -10 55 

18000 Hz OD 30,54 30 11,33 10 45 

OE 29,64 30 12,76 0 45 

20000 Hz OD 33,21 35 3,39 25 35 

OE 31,79 35 6,97 10 35 
Legenda: AAF – audiometria em altas frequências; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 
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Tabela 30 – Estatísticas descritivas para os limiares auditivos obtidos na 
AAF (dBNA) por frequência e orelha, no grupo GPII 

Audiometria em Altas Frequências GP II 

Frequência Orelha Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

9000 Hz OD 13,54 10 12,38 0 55 

OE 16,25 15 15,2 -5 55 

10000 Hz OD 13,33 10 13,88 -10 55 

OE 16,67 12,5 15,23 -5 50 

11200 Hz OD 16,67 15 13,81 0 60 

OE 22,08 12,5 16,81 0 55 

12500 Hz OD 18,75 10 17,46 5 70 

OE 22,29 15 21,37 -5 75 

14000 Hz OD 16,88 10 21,56 -10 70 

OE 19,79 15 24,74 -15 70 

16000 Hz 
OD 19,79 22,5 23,05 -20 55 

OE 20,42 12,5 25,02 -20 55 

18000 Hz OD 23,13 25 19,77 -20 55 

OE 22,29 25 19,61 -20 45 

20000 Hz OD 25,83 35 13,96 -10 35 

OE 25,83 35 15,08 -20 35 
Legenda: AAF – audiometria em altas frequências; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 

 

 

 

A seguir, na tabela 31, encontram-se os coeficientes de correlação de 

Spearman calculados para a AAF, entre as orelhas direita (OD) e esquerda 

(OE), em cada frequência e grupo.   
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Tabela 31 - Coeficientes de correlação de Spearman (valores P entre 
parênteses) entre OD e OE para os limiares auditivos obtidos na AAF, por 
frequência e grupo  

Frequência  GC GPI GPII 

9 KHz 0,600 (<0,001) 0,661 (<0,001) 0,553 (0,005) 

10 KHz 0,555 (<0,001) 0,821 (<0,001) 0,595 (0,002) 

11,2 KHz 0,628 (<0,001) 0,769 (<0,001) 0,588 (0,002) 

12,5 KHz 0,700 (<0,001) 0,684 (<0,001) 0,846 (<0,001) 

14 KHz 0,720 (<0,001) 0,827 (<0,001) 0,805 (<0,001) 

16 KHz 0,788 (<0,001) 0,852 (<0,001) 0,879 (<0,001) 

18 KHz 0,789 (<0,001) 0,716 (<0,001) 0,884 (<0,001) 

20 KHz 0,775 (<0,001) 0,332 (0,084) 0,814 (<0,001) 

Legenda: AAF – audiometria em altas frequências; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 

 

 

Pode-se observar na Tabela 31 que, com exceção do grupo GPI na 

frequência de 20 KHz, em todos os demais casos a correlação entre OD e 

OE não é nula (P < 5%), ou seja, há associação estatisticamente significante 

entre os resultados das duas orelhas.  

 

A Tabela 32 mostra os valores P do teste empregado para comparar as 

distribuições dos limiares auditivos da AAF, por frequência e grupo, entre  

OD e OE. 
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Tabela 32 - Níveis descritivos (valores P) do teste de Friedman obtidos na 
comparação dos limiares auditivos da AAF, por frequência e grupo, entre OD 
e OE 

Frequência GC GPI GPII 

9 KHz 0,086 0,655 0,346 

10 KHz 0,631 0,491 0,491 

11,2 KHz 0,433 0,297 0,346 

12,5 KHz 0,715 0,513 0,617 

14 KHz 0,317 >0,999 0,197 

16 KHz 0,157 0,796 0,617 

18 KHz 0,465 >0,999 0,564 

20 KHz 0,201 0,527 0,763 
Legenda: AAF – audiometria em altas frequências; OD – orelha direita; OE – orelha 
esquerda 

 

 

Analisando a tabela 32 observa-se que, em todos os casos, não houve 

diferença estatisticamente significante entre OD e OE (valores P > 5%).  

Uma vez que nas frequências 9 KHz, 10 KHz, 11,2 KHz, 12,5 KHz, 14 

KHz, 16 KHz e 18 KHz, os limiares auditivos obtidos nas duas orelhas estão 

correlacionados e não apresentaram diferença entre suas distribuições, foi 

considerado como resposta a média dos limiares auditivos entre OD e OE, 

para realizar a comparação entre os grupos.  
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A Tabela 33 apresenta os valores P do teste Kruskal-Wallis obtidos na 

comparação entre os grupos GC, GPI e GPII, para os limiares auditivos da 

AAF.  

Tabela 33 – Descrição dos valores P do teste de Kruskal-Wallis para os 
limiares auditivos obtidos na AAF, na comparação entre os grupos GC, GPI 
e GPII 

Frequência  Grupo Valor P 

9 kHz Entre grupos 0,098 

10 KHz 

Entre grupos 0,029 

GC x GPI 0,383 
GC x GPII 0,007 
GPI x GPII 0,122 

11,2 KHz 

Entre grupos 0,004 

GC x GPI 0,141 
GC x GPII 0,001 
GPI x GPII 0,162 

12,5 KHz 

Entre grupos 0,003 

GC x GPI 0,018 
GC x GPII 0,001 
GPI x GPII 0,48 

14 KHz 

Entre grupos 0,018 

GC x GPI 0,008 
GC x GPII 0,062 
GPI x GPII 0,544 

16 KHz Entre grupos 0,054 

18 KHz 

Entre grupos 0,015 

GC x GPI 0,003 
GC x GPII 0,23 
GPI x GPII 0,252 

Legenda: AAF – audiometria em altas frequências 
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Na frequência de 12,5 kHz conclui-se que, no grupo GC, os limiares 

auditivos podem ser considerados menores do que nos grupos GPI e GPII 

(valores P < 5%). No entanto, estes valores não diferem entre os grupos GPI 

e GPII (valores P > 5%). Por sua vez, nas frequências de 9 KHz e 16 KHz, 

não houve diferença estatisticamente significantes entre os três grupos 

(valor P > 5%). Nas frequências de 10 KHz e 11,2 KHz obteve-se diferença 

apenas entre os grupos GC e GPII (valor P < 5%), sendo que no grupo GC 

os limiares auditivos da AAF foram inferiores aos do grupo GPII. Finalmente, 

nas frequências de 14 KHz e 18 KHz, obteve-se diferença apenas entre os 

grupos GC e GPI (valor P < 5%), sendo que no grupo GC os limiares 

auditivos da AAF apresentaram-se inferiores aos do grupo GPI.  

Uma vez que na frequência de 20 kHz os limiares auditivos nas duas 

orelhas estão correlacionados e apresentaram diferença entre suas 

distribuições, as comparações entre os três grupos foram realizadas 

separadamente para as OD e OE (Tabela 34).  

 

Tabela 34 - Descrição dos valores P do teste de Kruskal-Wallis para os 
limiares auditivos em 20 kHz, na comparação entre os grupos GC, GPI e 
GPII, para OD e OE  

Grupo 
Valor P 

OD OE 

Entre grupos 0,049 0,05 

GC x GPI 0,016 0,018 
GC x GPII 0,788 0,567 
GPI x GPII 0,074 0,085 

  Legenda: OD – orelha direita; OE – orelha esquerda 
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Pode-se concluir, na Tabela 34, que houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos GC e GPI, sendo que os limiares auditivos da 

AAF do grupo GC foram inferiores aos do grupo GPI (valor P < 5%), para as 

duas orelhas avaliadas. 

 

Finalmente, a Tabela 35 mostra as distribuições dos resultados 

normais e alterados na Audiometria Tonal Convencional (ATC) e na 

Audiometria em Altas Frequências (AAF), em relação aos grupos GPI e 

GPII. Comparadas as duas distribuições, pode-se concluir que há evidência 

de diferença entre elas (valor P < 0,001), sendo que a proporção de 

indivíduos com resultados alterados é maior para a AAF (73,08%) do que 

para a ATC (19,23%).  

 

Tabela 35 -  Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na 
Audiometria Tonal Convencional (ATC) e na Audiometria em Altas 
Frequências (AAF), nos grupos GPI e GPII  

Resultado 
            ATC           AAF           Total 

N % N % N % 

Normal 42 80,77 14 26,92 56 53,85 

Alterado 10 19,23 38 73,08 48 46,15 

Total 
52 100 52 100 104 100 

P <  0,001 
Legenda: N – número de indivíduos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                   DISCUSSÃO 
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6. DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos nas avaliações 

realizadas que envolveram esta pesquisa, comparando-os a literatura 

especializada usada para elaboração da mesma. 

         

Para uma melhor compreensão dos fatos o capítulo será subdividido, 

nas seguintes partes: 

 

PARTE I – Discussão sobre a caracterização do gênero e faixa etária nos 

grupos GC, GPI e GPII. 

PARTE II – Discussão sobre a caracterização dos resultados das avaliações 

comportamentais da audição por meio da audiometria tonal convencional e  

avaliações eletroacústicas  nos grupos GC, GPI e GPII.  

PARTE III – Discussão sobre a caracterização dos resultados das avaliações 

comportamentais da audição por meio da audiometria em altas frequências 

nos grupos GC, GPI e GPII. 
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PARTE I – Discussão da caracterização do gênero e faixa etária nos 

grupos GC, GPI e GPII       

          

Em relação ao gênero, a proporção de indivíduos que compuseram o 

GPI e GPII foi semelhante, diferindo apenas no grupo GC que apresentou 

uma maior proporção de pacientes do gênero feminino (Tabela 1). Tal fato, 

também coincide com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde 

(2010), que relata que a proporção de indivíduos infectados pelo HIV/AIDS, 

entre os gêneros, vem declinando gradativamente ao longo dos anos. Em 

1989, a razão entre os gêneros apresentada era de cerca de seis casos de 

AIDS no gênero masculino para cada caso no gênero feminino, sendo que 

em 2010, chegou a 1,7 casos em homens para cada um em mulheres. 

Em relação à distribuição dos indivíduos para a variável faixa etária, 

(Tabela 2), pode-se observar que este fator não foi significativo, ou seja, não 

há evidência de diferença entre as médias da faixa etária nos três grupos e 

entre os grupos (valor P = 0,130). Nota-se, que a faixa etária média dos 

grupos foram respectivamente, 33,62 anos para o GC, 37,29 para o GPI e 

33 anos para o GPII, corroborando os dados apresentados pelo Ministério da 

Saúde (2010) que mostra a faixa etária de 25 a 49 anos como a mais 

incidente de HIV/AIDS, em ambos os gêneros.  

A idade máxima estabelecida como critério de inclusão, estipulada em 

50 anos, encontra respaldo em dados da literatura consultada, os quais 

enfatizam que com o aumento da idade ocorre uma piora nos limiares 
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auditivos própria do envelhecimento natural, principalmente para as altas 

frequências (Pedallini et al., 2000; Sayeb et al., 2003; Silva et al., 2006). 

Outro fato também relacionado a esta justificativa é apontado pelo próprio 

Ministério da Saúde (2010), que refere uma menor taxa de incidência de 

HIV/AIDS na faixa etária de maiores de 50 anos (Ministério da Saúde, 2010).  

Vale ressaltar que, em relação ao gênero e faixa etária, os dados 

oficiais apresentados referem que para a faixa etária de 35 a 39 anos, no 

gênero feminino, houve um aumento de 27,4% no número de casos com HIV 

/ AIDS desde 1998, enquanto para o gênero masculino houve uma queda de 

aproximadamente 27% no mesmo período. Para a faixa etária acima dos 50 

anos, embora a incidência seja menor, as taxas vêm aumentando e 

preocupando especialistas e autoridades em saúde, pois os dados oficiais 

revelam um aumento de 75% para o gênero feminino e 30% para o gênero 

masculino, desde 1998. 

 

PARTE II – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações comportamentais da audição por meio da audiometria tonal 

convencional e avaliações eletroacústicas  nos grupos GC, GPI e GPII.  

 

As análises estatísticas realizadas para avaliação dos resultados 

obtidos nas Medidas de Imitância Acústica e Audiometria Tonal 
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Convencional, nesta pesquisa, deram-se na ordem em que estão descritas a 

seguir. 

A análise dos dados qualitativos foi descrita comparando os resultados 

normais e alterados encontrados em cada avaliação. Em seguida foi 

realizada a comparação dos tipos de alteração observada em cada teste.  

Para as análises quantitativas, foram realizadas as análises descritivas, 

com o intuito de verificar as distribuições, nos grupos GC, GPI e GPII 

respectivamente.  Foi realizada a correlação entre OD e OE (valores P) e o 

teste de hipótese de inexistência de associação entre as mesmas.  A 

comparação entre as distribuições, bem como entre os três grupos, também 

foi realizada, permitindo a discussão dos resultados obtidos.   

Os resultados obtidos na avaliação eletroacústica por meio das 

Medidas de Imitância Acústica mostram que, tanto para a Timpanometria e 

como para a Pesquisa do Reflexo Acústico, não ocorreram diferenças 

significantes em suas comparações. A Tabela 3 mostra a distribuição de 

exames normais e alterados para a Timpanometria (valor P = 0,303), sendo  

possível observar que a proporção de resultados normais é maior do que 

resultados alterados nos três grupos avaliados (valor P = 0,010). A Tabela 4 

mostra a distribuição de exames normais e alterados para a Pesquisa dos 

Reflexos Acústicos (valor P = 0,705), também sem diferenças significantes, 

mas sendo possível observar que a proporção entre resultados normais e 

alterados se inverte nesta análise, ou seja, que a proporção de resultados 

alterados é maior (valor P < 0,001).              
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Vale ressaltar, que não foi possível a realização do exame em um 

indíviduo do GPII, por falta de vedação adequada para a realização do 

mesmo.    

A distribuição dos tipos de alteração na curva timpanométrica, 

observada na Timpanometria, pode ser encontrada na Tabela 5. O GC 

apresentou 28,89% de resultados alterados, sendo que todas as alterações 

foram curva timpanométrica do tipo Ad. No grupo GPI, 46,43% apresentaram 

alteração para o teste, e também dentre estes, todos apresentaram curva 

timpanométrica do tipo Ad. Para o GPII, 39,13 % apresentaram alteração, 

sendo que destes, 77,77% apresentaram curva timpanométrica tipo Ad, 

11,11% apresentaram curva timpanométrica do tipo C e 11,11% 

apresentaram curva timpanométrica do tipo C + Ad. Ainda referente às 

alterações timpanométricas observou-se que, dos 13 indivíduos do GC, com 

alteração do tipo Ad, seis apresentaram alteração unilateral e sete bilateral. 

Para o GPI, dos 13 indivíduos, todos com curva tipo Ad, oito apresentaram 

alteração unilateral e cinco bilateral. Para o GPII, dos sete com curva tipo 

Ad, um apresentou alteração unilateral  e seis bilateral. A curva tipo C esteve 

presente bilateralmente em um indivíduo. Outro tipo de alteração 

encontrada, ainda neste grupo, foi do tipo C+Ad. 

Mediante os resultados obtidos, vale destacar a grande ocorrência de 

alteração do tipo Ad na curva timpanométrica para esta amostra, sendo que 

esses resultados tanto foram observados no GC, composto por indivíduos 

saudáveis e sem queixa auditiva, como nos grupos com HIV/AIDS em maior 

proporção, sendo o GPI submetido à terapia antirretroviral o que apresentou 
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a maior ocorrência dessa alteração. A literatura não refere, com frequência, 

este tipo de alteração, porém ao observar os resultados obtidos por Juan 

(2009) nota-se que o autor descreve em seu Grupo Estudo (indivíduos com 

HIV/AIDS) 53,8% de ocorrência da mesma alteração. Com relação à curva 

timpanométrica do tipo C, houve também resultados semelhantes entre os 

dois estudos, no qual o autor citado encontrou 15,4% de casos alterados na 

sua amostra, enquanto que na presente pesquisa observou-se 11,11% do 

mesmo tipo de alteração timpanométrica. 

Para a pesquisa dos Reflexos Acústicos (Tabela 4), observou-se alta 

ocorrência de resultados alterados nos três grupos. O GC apresentou 

73,33% de alteração, o GPI 67,86% e o GPII 78,26%. Resultados também 

significativos foram observados, no mesmo estudo citado anteriormente, no 

qual Juan (2009) encontrou 68% das orelhas no Grupo Estudo com a 

mesma alteração. 

O presente estudo não apresentou em seus resultados, alteração na 

curva timpanométrica do tipo B características do acometimento da orelha 

média, que habitualmente são citados na literatura, assim como o estudo de 

Juan (2009). 

Em relação às alterações encontradas na orelha média, Soucek e 

Michaels (1996) encontraram 8% de evidência de otite média crônica, 

geralmente com efusão nos indivíduos estudados. Chandrasekhar et al. 

(2000) relataram que a otite média foi citada em algum momento como 

queixa em 23% dos casos. Prasad et al. (2006) verificaram que a otite média 
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crônica foi a patologia mais encontrada entre os 20% dos indivíduos que 

apresentavam queixas auditivas. Matas (2010d) correlacionou as alterações  

condutivas ao uso de medicação antirretroviral. A ocorrência de perda 

auditiva condutiva encontrada em seus resultados foi de 20% no grupo não 

exposto ao tratamento e 30,8% da mesma alteração no grupo exposto ao 

tratamento. A autora descreveu que, a maior proporção de resultados 

alterados para o grupo medicado poderia estar associada ao fato deste 

grupo ser composto por indivíduos com maior tempo de infecção e 

imunossupressão mais acentuada. 

Na comparação de resultados alterados para a pesquisa dos Reflexos 

Acústicos e para a Audiometria Tonal Convencional, nota-se nas Tabelas 4 e 

18 que os resultados alterados encontrados na Pesquisa do Reflexo 

Acústico foram bem mais expressivos quando comparados a Audiometria 

Tonal Convencional. Uma possível explicação para este fato pode estar 

associada à alteração do processamento auditivo central, comum em 

indivíduos com HIV/AIDS, sendo que neste tipo de alteração o indivíduo 

apresenta limiares auditivos dentro da normalidade e alteração nos limiares 

obtidos na pesquisa dos reflexos acústicos, podendo estes estarem 

aumentados ou ausentes. 

         Na Audiometria Tonal Convencional, a presença do vírus HIV parece 

ter interferido nos resultados, observando-se maior ocorrência de resultados 

alterados nos grupos GPI e GPII quando comparados ao GC, composto por 

indivíduos saudáveis. A tabela 18 mostra o valor P = 0,008 na comparação 

entre os grupos. A análise dos dados comparando os grupos dois a dois 
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mostra que, entre os grupos GPI e GPII, a proporção encontrada é igual 

(valor P = 0,999), mas na comparação entre os grupos de indivíduos com 

HIV/AIDS e indivíduos do GC, os resultados são estatisticamente 

significantes. Na comparação GC X GPI, o valor P encontrado foi igual a 

0,007, enquanto na comparação GC X GPII , o valor P encontrado foi igual a 

0,004.  Nos achados da presente pesquisa, pode-se observar que 10,31% 

do total de pacientes pesquisados apresentaram alteração na Audiometria 

Tonal Convencional e que todos os indivíduos que apresentaram resultados 

alterados pertenciam aos grupos GPI e GPII, ambos com HIV/AIDS. 

Observa-se ainda, na Tabela 25, que as frequências de 250 Hz, 2000 

Hz, 4000 Hz, 6000 Hz e 8000 Hz apresentaram limiares auditivos mais 

elevados nos grupos com HIV/AIDS. Para as frequências de 1000 Hz e 4000 

Hz, as comparações foram realizadas separadamente por apresentarem 

diferenças entre suas distribuições (Tabela 26). Em 1000 Hz, os limiares 

auditivos podem ser considerados menores no GC quando comparados aos 

grupos GPI e GPII (valor P < 5%), entretanto entre o GPI e o GPII, as 

distribuições não diferem (valor P > 5%). Para a frequência de 4000 Hz, os 

resultados obtidos mostram que houve diferença apenas entre os GC e GPI 

para as duas orelhas, sendo novamente encontrados valores menores para 

o GC quando comparado ao GPI (valor P < 5%). 

Na Logoaudiometria (Tabela 25), os resultados do LRF foram menores 

no GC do que nos grupos GPI e GPII (valor P < 5%). Para o IPRF, não 
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houve diferença estatisticamente significante entre os três grupos (valor P > 

5%). 

A literatura especializada aponta alguns estudos semelhantes que 

serão discutidos a seguir, comparando com os achados da presente 

pesquisa. 

Soucek e Michaels (1996), em um estudo com 155 pacientes com 

AIDS, referiram que os achados audiométricos mostraram-se alterados em 

69% na população pesquisada. Outro estudo com resultados semelhantes 

aos obtidos na presente pesquisa, realizado por Marra et al. (1997),  

encontraram perda auditiva em 29% dos 99 pacientes estudados. Kosa e 

Ross (2002) encontraram uma prevalência de perda auditiva de 23% dos 

casos relacionando o aumento da ocorrência de perda auditiva nos 

pacientes em estágios mais avançados da doença. Roland et al. (2003) 

referiram  que 21% a 49% dos pacientes com HIV/AIDS podem apresentar 

perda auditiva. Os autores citados referem que as alterações encontradas 

são provenientes da ação do vírus HIV no organismo, acometendo o 

Sistema Auditivo. 

No presente estudo foi possível observar resultados menos 

expressivos, quando comparado aos estudos anteriormente descritos, mas 

vale ressaltar que o resultado encontrado foi estatisticamente significante 

para esta amostra. 
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Divergindo dos resultados encontrados nesta pesquisa podemos citar 

Domenech et al. (1996), que estudando 30 pacientes com HIV/AIDS, não 

encontraram  perda auditiva na audiometria tonal convencional. 

Outros estudos referem, ainda, os tipos de alteração auditiva em 

indivíduos com HIV/AIDS envolvendo a orelha externa, orelha média e 

orelha interna. É importante ressaltar que as alterações existentes 

acontecem tanto pela ação do próprio vírus no nosso organismo devido à 

imunossupressão e à presença de infecções oportunistas, como pela ação 

dos medicamentos antirretrovirais e de medicamentos com potencial 

ototóxico. 

Os resultados obtidos no presente estudo mostram que, dos 10 

indivíduos (10,31%) que apresentaram perda auditiva, nove foram do tipo 

neurossensorial e um apresentou perda auditiva do tipo condutiva (Tabela 

19). Outros tipos de perda auditiva não foram encontradas. Na comparação 

da classificação dos lados acometidos pela perda auditiva, a alteração 

bilateral foi semelhante nos grupos com HIV/AIDS para a perda auditiva 

neurossensorial. Foram encontrados no GPI, dois indivíduos com perda 

auditiva bilateral e três unilateral. Dos cinco casos alterados, no GPII, quatro 

apresentaram alteração neurossensorial, sendo dois casos de perda auditiva 

bilateral e dois de perda auditiva unilateral. Ainda neste grupo, houve um 

caso de perda auditiva condutiva unilateral. 

Carvalho et al. (2001) referem que, nas manifestações associadas ao 

HIV/AIDS é comum encontrar alteração auditiva do tipo condutiva e 
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neurossensorial, e que quando a perda acomete o nervo auditivo, 

normalmente essa alteração ocorre em ambos os ouvidos e de forma 

progressiva. Kosa e Ross (2002) encontraram alteração auditiva do tipo 

condutiva e neurossensorial, de grau variado e sem configuração específica. 

Juan (2009) encontrou perda auditiva neurossensorial em 46,7% dos casos, 

perda auditiva condutiva em 33,3% dos casos e 6,7% de perda auditiva 

mista. No presente estudo, a perda mista não foi evidenciada. Matas et al. 

(2010a) referiram que a perda auditiva do tipo neurossensorial esteve 

presente em 43,5%, acometendo apenas um dos ouvidos e que em 56,5% o 

acometimento ocorreu de forma bilateral. Matas (2010d) encontrou perda 

auditiva neurossensorial em 38,5% dos casos alterados no grupo submetido 

a medicação. O autor ainda descreveu que a perda auditiva específica para 

frequências agudas esteve presente em 80% dos casos alterados no grupo 

sem medicação e 15,4% no grupo submetido à medicação. Vieira et al. 

(2010) e Sanjar et al. (2011) referem, também, que a perda auditiva 

neurossensorial está associada a presença do vírus HIV e seus efeitos 

adversos no organismo do indivíduo infectado.  

Em relação aos resultados obtidos na presente pesquisa, estes 

concordam com os relatos da literatura no que diz respeito ao tipo de perda 

auditiva encontrada. Nota-se que houve uma maior ocorrência de perda 

auditiva neurossensorial quando comparada a perda auditiva condutiva. 

Ressalta-se que a amostra desse estudo foi composta apenas por indivíduos 

adultos, e que esses achados corroboram os obtidos por Matas et al. 

(2010b) que, com o objetivo de caracterizar os resultados da avaliação 
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audiológica de crianças (51) e adultos (22) com HIV/AIDS, observaram uma 

maior ocorrência de alteração nesta população, sendo que as crianças 

apresentaram maior ocorrência  de perda auditiva do tipo condutiva (92,9%), 

enquanto que para os adultos a perda auditiva mais presente foi a do tipo 

neurossensorial (44,4%).  

 

       

PARTE III – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações comportamentais da audição por meio da audiometria em 

altas frequências nos grupos GC, GPI e GPII. 

                                

Inicialmente foram realizadas as análises qualitativas sendo descritos 

os resultados normais e alterados.  

A seguir, deram-se início as análises quantitativas, sendo realizadas as 

análises descritivas, com o intuito de verificar as distribuições, nos grupos 

GC, GPI e GPII respectivamente.  Foi realizada a correlação entre OD e OE 

(valores P) e o teste de hipótese de inexistência de associação entre as 

mesmas.  A comparação entre as distribuições, bem como entre os três 

grupos, também foi realizada, permitindo a discussão dos resultados 

encontrados.  
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De acordo com os resultados obtidos na avaliação qualitativa para a 

AAF podemos observar, na Tabela 27, que os grupos GPI e GPII 

apresentaram maior proporção de alteração quando comparados ao GC 

(valor P < 0,001). Na comparação entre as distribuições GPI e GPII, não 

houve diferença (valor P = 0,209). A proporção de indivíduos com resultado 

normal é maior no GC (valor P < 0,001), enquanto nos grupos GPI e GPII  a 

proporção de resultados normais é menor que a de resultados alterados 

(valor P = 0,001).  

A literatura direcionada para os estudos de indivíduos com HIV/AIDS 

têm apontado para o fato de que as altas frequências são as mais 

acometidas pela doença.  

A Audiometria em Altas Frequências é um exame que tem mostrado 

grande potencialidade para a detecção precoce de alteração auditiva, pois a 

região basal da cóclea, onde se encontram as células ciliadas, são as 

primeiras a serem acometidas nas alterações auditivas causadas por fatores 

endógenos e exógenos, permitindo o conhecimento destas alterações, 

antecipadamente à Audiometria Tonal Convencional (Hamil et al. 1986; 

Carvallo, 2002; Sayeb et al., 2003; Silva et al., 2006).  

Alguns estudos comprovam estes achados, como Domenech et al. 

(1996) que, ao investigar 30 pacientes soropositivos, encontraram 23% 

destes com alteração na AAF. Mata Castro et al. (2000)  encontraram em 

seus achados audiométricos alteração em 33% dos casos, sendo as altas 

frequências as mais acometidas. Juan (2009) encontrou, em seu estudo com 



99 

_                                                                                        Discussão 

25 indivíduos com HIV, alteração em 88% dos casos na AAF.  Matas et al. 

(2010a), pesquisando a audição de 56 indivíduos com HIV/AIDS, 

encontraram resultados muito expressivos, sendo que 90,2% apresentaram 

alteração para AAF. 

Na comparação entre os resultados qualitativos obtidos na Audiometria 

Tonal Convencional (Tabela 18) e na Audiometria em Altas Frequencias 

(Tabela 27), nota-se uma maior ocorrência de resultados alterados na AAF 

em comparação aos obtidos na ATC. O GPI apresentou 17,86% de casos 

alterados na ATC e 64,29% na AAF, enquanto o GPII apresentou 20,83% de 

alteração na ATC e 83,33% na AAF. A Tabela 35 mostra as distribuições dos 

resultados alterados encontrados na Audiometria Tonal Convencional (ATC) 

e Audiometria em Altas Frequências (AAF), em relação às observações dos 

grupos GI e GII. Comparadas as duas distribuições, podemos concluir que 

há evidência de diferença entre elas (valor P < 0,001), sendo que a 

proporção de pacientes com resultados alterados é maior para a AAF 

(73,08%) do que para a ATC (19,23%).  

Os valores expressivos de alteração auditiva encontrados na AAF 

nesse estudo corroboram os estudos citados anteriormente e enfatizam a 

importância da realização da AAF como exame de rotina clínica em 

indivíduos com HIV/AIDS, demonstrando ser este um procedimento eficiente 

para o diagnóstico precoce de alterações auditivas, uma vez que estas 

poderiam não ser observadas na realização da Audiometria Tonal 

Convencional.  
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O monitoramento das altas frequências, entre 9000 Hz e 20000 Hz, 

permite o conhecimento de processos degenerativos na espira basal da 

cóclea, sendo um procedimento valioso de investigação de alterações 

auditivas (Carvallo, 2002; Almeida e Nishimori, 2006; Silva et al., 2006; 

Jacob et al., 2006; Carvallo et al., 2007; Rocha et al., 2010). 

Outra questão importante que deve ser abordada foi referida por Jacob 

et al. (2006), que relataram que o monitoramento propicia o conhecimento  

do efeito da medicação sobre a audição, permitindo a prevenção ou redução 

da severidade do mesmo, e que essas ações podem ter efeitos significativos 

na qualidade de vida dos pacientes. 

No que diz respeito aos efeitos da terapia antirretroviral e aos danos 

causados ao Sistema Auditivo, este aspecto tem sido amplamente discutido 

na literatura especializada. Conforme os resultados obtidos nesse estudo, 

não foi possível observar esta relação, visto que na comparação de GPI e 

GPII, os resultados para as todas as avaliações realizadas não 

apresentaram diferenças significantes. 

Vários estudos descrevem que os efeitos da terapia antirretroviral não 

podem ser descartados e que a mesma parece ter ação importante sobre o 

Sistema Auditivo, porém ainda é difícil correlacioná- los de forma tão distinta. 

A evolução da doença, seus sintomas, os efeitos colaterais decorrentes 

da medicação são muito diversos e podem acometer os indivíduos 

infectados pelo HIV de diferentes maneiras. 
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Campanini et al. (2005) observaram, em seu estudo, efeitos muito 

significativos  da terapia antirretroviral relacionado as taxas de CD4+ e carga 

viral, reduzindo bastante as manifestações otorrinolaringológicas, 

principalmente com a administração da HAART. Para os autores, não foi 

possível descartar os efeitos ototóxicos da terapia antirretroviral. Outro 

estudo refere que a perda auditiva é extremamente comum nos indivíduos 

com HIV/AIDS, sendo que os autores associaram ao fato a própria infecção 

que favorece as infecções oportunistas e a ação ototóxica dos 

medicamentos. Também referiram ser difícil correlacionar a perda de 

audição especificamente às drogas antirretrovirais, visto que 50% destes 

pacientes tiveram perda auditiva de causa indefinida (Schouten et al., 2006).  

Em relação aos fármacos, Marra et al. (1997) descreveram que a 

medicação pode afetar a produção de energia nas mitocôndrias das células 

da orelha interna, ocasionando uma perda auditiva devido ao acometimento 

tanto das células ciliadas internas quanto do nervo auditivo. Vieira et al. 

(2008), comparando indivíduos submetidos e não submetidos à terapia 

antirretroviral, não conseguiram correlacionar as alterações auditivas 

encontradas à medicação, concluindo apenas que as manifestações 

audiológicas foram mais frequentes que as vestibulares na população de 

indivíduos com HIV/AIDS. 

Um estudo que merece destaque foi desenvolvido por Matas et al. 

(2010a) que avaliaram 56 indivíduos com HIV/AIDS e compararam 32 

pacientes expostos a HAART e 24 não expostos ao tratamento, utilizando 

para tanto a avaliação audiológica convencional e em altas frequências. Os 
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autores encontraram maior prevalência de perda auditiva nos pacientes 

expostos a medicação (43,75%) quando comparados ao grupo sem 

medicação (37,5%). As alterações mais encontradas foram na audiometria 

em altas frequências, sendo a prevalência para tal de 84,2% para o grupo 

não exposto e de 95,5% para o grupo com medicação. Os autores relataram, 

ainda, que os resultados reforçam a idéia que a ocorrência de perda auditiva 

nesta população está relacionada tanto a ação do próprio vírus como à 

ototoxicidade das drogas utilizadas na terapia antirretroviral. Matas (2010d) 

cocluiu em seu estudo, que indivíduos com HIV/AIDS expostos a medicação 

apresentam maior ocorrência de resultados alterados na avaliação 

comportamental da audição quando comparados aos indivíduos não 

medicados.  

Vale ressaltar que o presente estudo foi direcionado apenas ao 

acometimento de Sistema Auditivo Periférico. As alterações envolvendo o 

Sistema Nervoso Central não foram abordadas e não podem ser deixadas 

de lado, uma vez que existe o comprometimento pelo ciclo natural da 

doença e que essas alterações podem afetar a cognição, bem como 

memória, aprendizagem, atenção e concentração (Kalil et al., 2009).  

Muitos são os fatores que envolvem as manifestações do HIV/AIDS e, 

embora existam vários estudos abordando este tema, ainda é preciso que 

muitos trabalhos sejam desenvolvidos para que possamos entender melhor 

os efeitos do vírus no organismo; a evolução da doença e a severidade de 

suas complicações; o efeito ototóxico dos medicamentos administrados de 

forma isolada ou conjunta; as doenças decorrentes das infecções 
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oportunistas, como a tuberculose que é muito característica nesse quadro e 

que está diretamente associada à medicação ototóxica; bem como todas as 

alterações centrais que envolvem a AIDS.  

Com o avanço das pesquisas voltadas ao estudo do sistema auditivo 

de indivíduos com HIV/AIDS e da Audiometria em Altas Frequências, a 

ciência permitirá ao longo do tempo que os pacientes possam ser 

monitorados, evitando maiores danos auditivos e, quem sabe ainda, esse 

monitoramento possa ser usado para ajuste da medicação ou, até mesmo, 

sua substituição. Ainda há muito que aprender com esta doença, lembrando 

que as alterações auditivas compõem uma pequena parte de uma série de 

alterações decorrentes da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
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7. CONCLUSÕES                                                      
 

Mediante os resultados obtidos neste estudo podemos concluir que: 

 

• Indivíduos com HIV/AIDS apresentam mais alterações nas avaliações  

comportamentais da audição (Audiometria Tonal Convencional e 

Audiometria em Altas Frequências) quando comparados a indivíduos 

saudáveis, sugerindo alteração do sistema auditivo periférico; 

• Indivíduos com HIV/AIDS apresentam maior ocorrência de perda 

auditiva na Audiometria em Altas Frequências quando comparada à 

ocorrência de perda auditiva na Audiometria Tonal Convencional; 

• Indivíduos com HIV/AIDS submetidos e não submetidos às terapias 

antiretrovirais não apresentam diferença significativa em relação aos 

resultados obtidos nas avaliações comportamentais da audição; 

• Indivíduos com HIV/AIDS submetidos e não submetidos às terapias 

antiretrovirais não apresentam diferença significativa em relação aos 

resultados obtidos nas Medidas de Imitância Acústica.  
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