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RESUMO 

A audiologia é a parte da fonoaudiologia que estuda, avalia, trata e pesquisa os fenômenos e 
distúrbios relacionados a audição e equilíbrio humano. A audiometria tonal é o exame básico 
da avaliação auditiva que tem por finalidade realizar a análise quantitativa e qualitativa da 
audição. O exame audiométrico, normalizado pela ISO 8253-1 “Métodos de realização de 
testes audiométricos parte 1- Audiometria de tom puro por via aérea e por via óssea” possui 
variáveis que podem influenciar no resultado do exame tais como colocação de transdutores, 
calibração do audiômetro, experiência do examinador, condições ambientais de teste, e outras. 
Este trabalho tem como objetivo estudar a metodologia do exame audiométrico descrita pela 
norma ISO 8253-1:2010 e sua relação com a estimativa da incerteza de medição proposta pelo 
Guia de Expressão da Incerteza de Medição (ISO GUM) e pelo anexo A da referida norma. 
Até o ano de 2010, não havia uma proposta na ISO 8253-1:1989 para estimativa de incerteza 
de medição exceto o que diz respeito ao ruído de fundo. Observa-se também que a maioria 
dos profissionais da audiologia desconhece e não faz uso da expressão de incerteza de 
medição ao emitirem o laudo audiométrico.  De acordo com a classificação utilizada pelo 
profissional referente ao grau de perda auditiva, o resultado do exame sofre interpretações 
diferenciadas. A proposta para a estimativa de incerteza de medição do exame audiométrico é 
mostrar que o limiar auditivo sofre modificações em decorrência de variáveis que influenciam 
diretamente o exame e consequentemente o resultado interpretativo sobre o grau de perda 
auditiva. Foi adotado como referencia para a estimativa da incerteza de medição o ISO GUM 
98 por ser um documento internacional sobre método e procedimento para a estimativa de 
incerteza de medição e a versão recente da norma ISO 8253-1: 2010. O guia estabelece 
critérios e regras relacionadas ao processo de medição, caracteriza a qualidade de um 
resultado assegurando sua confiabilidade além de oferecer a base de um modelo uniforme 
para a comparação internacional de uma medição ou sistema de medição. A versão recente da 
norma contempla em seu Anexo A, a estimativa da incerteza de medição levando em 
consideração 7 variáveis de influência no exame audiométrico. Para esse estudo, realizaram-
se ensaios audiométricos de repetibilidade e reprodutibilidade. Quanto a estimativa de 
incerteza de medição, foram estabelecidas etapas como identificação das grandezas de entrada 
(variáveis de influência), coeficiente de sensibilidade, incerteza padrão combinada, fator de 
abrangência e incerteza expandida. Como resultado obteve-se a estimativa da incerteza de 
medição do exame audiométrico por via aérea através da metodologia de ensaio proposta o 
valor entre seis a oito dB no grupo de freqüências avaliadas. A contribuição desse estudo 
mostra cientificamente como a expressão da incerteza de medição é importante no impacto da 
emissão de laudo audiométrico e ao atendimento da norma ISO 8253-1:2010. 

 

 

Palavras-chave: audiometria, incerteza de medição, ISO 8353-1, cabinas audiométricas 
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ABSTRACT 

 

Audiology is the part of Speech-Language Pathology that studies, assesses, treats and research 
phenomenon and disorders related to hearing and human balance. Pure tone audiometry is the 
basic examination of the hearing evaluation which aims to perform quantitative and 
qualitative analysis of hearing. The audiometric test, standardized by ISO 8253-1 
"Audiometric test methods part 1 - Pure-tone air and bone conduction audiometry" has 
variables that can influence the results of the examination such as transducers fitting, 
audiometer calibration, tester qualification, test environment noise, and others. This research 
aims to study the audiometric test methodology described by ISO 8253-1:2010 and its relation 
to the estimation of measurement uncertainty proposed by the Guide to the Expression of 
Uncertainty of Measurement (ISO GUM). Up to 2010, ISO 8253-1 did not deal with 
measurement uncertainty estimation, except about ambient noise. It’s also observed that most 
of audiology professionals ignore and does not use the expression of measurement uncertainty 
when issues the audiogram report. According to the classification used by the professional for 
the degree of hearing loss, the examination results go through different interpretations. The 
proposal for the estimation of measurement uncertainty of the audiometric test is to show that 
the hearing threshold undergoes changes due to variables that directly influence the test result 
and therefore the interpretation of the degree of hearing loss. ISO GUM 98 was the  reference 
for the estimation of measurement uncertainty and the recent version of ISO 8253-1: 2010 the 
basic document. The guide sets out criteria and rules related to the measurement process, 
characterizes the quality of a result ensuring its reliability, and provide the basis for a uniform 
comparison of a measurement or measurement system. A recent version of the standard 
includes in its Annex A, the estimation of measurement uncertainty considering eight 
influence variables in audiometric examination. For this study, audiometric tests were 
performed for repeatability and a limited reproducibility test. Regarding the estimation of 
measurement uncertainty were established steps as identification of the input quantities 
(influence variables), sensitivity coefficient, combined uncertainty, coverage factor and 
expanded uncertainty. As a result, it was obtained an estimated measurement uncertainty 
between 6 dB and 8 dB for air conduction audiometry at each test frequency. This study 
contributes to know how the expression for measurement uncertainty is important to assure 
high levels of reliability when performing audiometric testing following ISO 8253-1:2010. 

 

 

Keys words: audiometry, measurement uncertainty, audiometry tests, audiometric booths 
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1- INTRODUÇÃO 

O sistema auditivo está formado desde a vigésima semana de vida intra-uterina e 

proporciona ao bebê a sensação do mundo sonoro. A audição é um dos sentidos primordiais 

para a interação e comunicação entre os seres humanos e através deste sentido o indivíduo 

adquire a fala e a linguagem oral fundamentais para a inserção na sociedade ouvinte em que 

vivemos (SANTOS e RUSSO, 1993).  

Atualmente, a audição é avaliada precocemente, logo após o nascimento do bebê 

através de exames como potenciais evocados auditivos e emissões otoacústicas. Este teste 

avalia o funcionamento das células ciliadas externas, presentes na cóclea e permite a detecção 

de alterações auditivas precocemente (JOHNSON, 2010). Portanto, o processo de medição da 

audição deve apresentar confiabilidade metrológica, pois envolve hipótese diagnóstica de 

deficiência auditiva reportada aos pais. Desta forma, desde muito cedo, metrologia e 

audiologia são ciências interligadas e fundamentais para adequação de segurança e qualidade 

nos diagnósticos a partir das medidas auditivas realizadas em diferentes exames. 

A Organização Mundial da Saúde (WHO) desde o ano 2000, sinaliza a existência de 

perda auditiva em 250 milhões de pessoas no mundo. Atualmente, doze anos depois, são 275 

milhões de indivíduos acometidos por algum comprometimento auditivo (WHO, 2012) e 

como fator etiológico relaciona como causas principais a otite média crônica, presbiacusia, 

perda auditiva induzida por ruído, uso de medicamentos ototóxicos, tais como gentamicina e 

estreptomicina, icterícia neonatal, anóxia ao nascimento, baixo peso e sequela de doenças 

como meningite, rubéola, caxumba e sarampo. 

Os dados apresentados em 2012, na 65ª. World Health Assembly referem que 40% das 

pessoas com idade superior a 65 anos têm algum tipo de deficiência auditiva em todo mundo.  

No Brasil, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010, 5,1% da 

população brasileira, ou seja, 9,7 milhões de brasileiros declararam possuir algum 

comprometimento auditivo, sendo que destes, 2,1 milhões declaram ter grande dificuldade 

para ouvir ou incapacidade auditiva. (BRASIL, 2010). 

A legislação brasileira, segundo decreto 5.296/2004, descreve deficiência auditiva 

como pessoa que apresenta perda auditiva “bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibels (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 

Hz, e 3.000 Hz” (BRASIL, 2004). Assim é necessário que o indivíduo seja submetido a 
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avaliação audiométrica para a caracterização do tipo e grau de perda auditiva para a concessão 

de benefícios. 

Em 2009, o Ministério da Saúde destinou R$ 538,4 milhões de recursos públicos com 

gasto com a assistência a pessoas com algum tipo de deficiência no país. No mesmo ano, 

aproximadamente 335 mil pessoas foram atendidas em unidade de reabilitação em todo o país 

(BRASIL, MS, 2012). 

Em relação a número de atendimentos à pessoa com deficiência auditiva, 90,4 mil 

foram atendidas em toda rede de assistência a saúde no Brasil. O número de unidades 

prestadoras de serviço para esses casos, em 2009, era de 144 unidades de serviço público para 

tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, MS, 2012).  

Estima-se também que pelo menos 20% das pessoas com perda auditiva necessitem 

utilizar aparelho de amplificação sonora individual (AASI), popularmente conhecido como 

prótese auditiva. 

Os atendimentos em unidades de reabilitação auditiva contemplam não somente a 

consulta com o especialista. São fornecidos AASI pelo governo para os pacientes, incluindo 

também cirurgia para colocação de implante coclear que é um tipo de prótese auditiva de alta 

tecnologia com implantação de eletrodos na orelha interna, especificamente na cóclea, o que 

permite melhora auditiva dos limiares auditivos próximos a normalidade. 

Em 2009 o SUS disponibilizava 14 tipos de prótese auditiva e sua reposição para a 

população em todo o país. A base para a indicação, análise e escolha do modelo do AASI 

utiliza valores do limiar auditivo obtido no exame audiométrico (BRASIL, MS, 2012)  

Um AASI mal adaptado ou indicado erroneamente gera desconforto para o paciente, 

ou amplificação sonora insuficiente e consequentemente, desperdício para o governo pela não 

utilização por parte do usuário.  

A audiometria tonal tem por objetivo verificar o limiar auditivo de um indivíduo 

através de estímulo sonoro na qualidade de tom puro. (VIEIRA, MACEDO e GONÇALVES, 

2007). Somente através deste exame é possível investigar se o indivíduo apresenta acuidade 

auditiva normal ou algum tipo de deficiência auditiva.  

Trata-se de uma avaliação subjetiva da audição, pois tem variabilidade nas respostas 

por necessitar da interação entre examinador e paciente, ou seja, dependem da participação e 

colaboração do paciente. Desta forma o resultado do exame sofre influência de variáveis 
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endógenas como atenção, cognição, participação do paciente e experiência do examinador 

(MUNHOZ, 2003). 

Para a realização da audiometria é necessário ambiente acusticamente apropriado, um 

audiômetro, fones de ouvido, vibrador ósseo e microfones. O ambiente acusticamente 

apropriado pode ser obtido através do uso de uma “cabina audiométrica”  

A avaliação auditiva está indicada nos casos onde sejam identificados sinais e 

sintomas como, dificuldade em compreender conversas em locais ruidosos, não atender 

quando chamado, fixar o olhar nos lábios de quem está falando, dificuldade em atender 

telefone, distorções ao falar e compreensão do discurso de forma errônea (ALMEIDA e 

SANTOS, 2003). 

A necessidade de padronização de procedimentos audiométricos e controle 

metrológico sobre os equipamentos utilizados para realização da audiometria é primordial, 

para que os resultados tenham qualidade para definição do tipo e grau de perda auditiva assim 

como escolha adequada do AASI. 

O desperdício de recursos públicos quanto à identificação da perda auditiva não se 

restringe apenas a indicação de AASI. Na área da saúde ocupacional a legislação do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) através da Norma Regulamentadora (NR) 7 

intitulada Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) através do anexo I 

Quadro II define diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da 

audição de trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados. No item 3 são 

estabelecidos princípios e procedimentos básicos para a realização do exame audiométrico. 

Nos subitens 3.2.4 e 3.6.1.1 a norma ISO 8253-1 é referendada para a calibração de 

audiômetro e também para os limites máximos de ruído permitidos no ambiente de exame. 

Diante disto o exame audiométrico é o referencial legal para o monitoramento auditivo 

de trabalhadores expostos a ruído, portanto, o controle e padronização de equipamentos e 

procedimentos é imperativo e compulsório. A legislação valora o exame audiométrico em 

caráter preventivo, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos a saúde dos trabalhadores. 

Além disso, permite ao empregador tomar decisões como, admissão de funcionário, mudança 

de função, demissão, indicação e/ou troca de equipamento de proteção individual (EPI) e 

emissão de comunicado de acidente de trabalho (CAT) o que pode refletir em implicações 

jurídicas como processos trabalhistas e indenizações financeiras ao trabalhador.  
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Para que ações compulsórias sejam realizadas no âmbito da metrologia aplicada à 

saúde, a Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) define como metrologia 

legal “a parte da metrologia que trata das unidades de medida, métodos de medição e 

instrumentos de medição em relação às exigências técnicas e legais obrigatórias, as quais têm 

o objetivo de assegurar uma garantia pública do ponto de vista da segurança e da exatidão das 

medições” (OIML, 2012) 

A metrologia legal, na sua essência, é uma função exclusiva do Estado e no Brasil, o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é o organismo 

competente e legalmente reconhecido para editar regulamentação técnica metrológica. Assim 

cabe às autoridades de cada país, no exercício de sua função de estado, estabelecer os 

regulamentos específicos que de fato tornam compulsório o controle metrológico.  

No campo de atuação da saúde, de um modo geral existem atualmente 15 instrumentos 

de medição na área da saúde ou medidas materializadas que possuem recomendações 

publicadas pela OIML, sendo estes sujeitos mundialmente ao controle metrológico legal. 

Porém, aqui no Brasil são regulamentados apenas o termômetro clínico de mercúrio em vidro 

(Recomendação 7 da OIML desde 1979), esfigmomanômetro mecânico e automático não 

invasivo (Recomendação 16-1 e 16-2 da OIML desde 2002, respectivamente).  

O audiômetro é um instrumento passível de controle metrológico mundialmente, desde 

1993, através da Recomendação n. 104 da OIML, porém, no Brasil, não há regulamentação 

técnica metrológica para esses instrumentos de medição acústica. Este instrumento auxilia no 

diagnóstico das perdas auditivas e indicação de tratamento adequado para os casos de perdas 

auditivas de caráter reversível e indicação de cirurgia ou AASI para aqueles casos onde o 

tratamento clínico tradicional não tenha resultado.  

O procedimento para a realização do exame audiométrico deve ser realizado segundo 

os critérios descritos na ISO 8253-1, assim como recomendações internacionais de 

procedimento para audiometria tonal por via aérea e óssea, com e sem mascaramento, como é 

o caso da British Society of Audiology de setembro de 2011 com o objetivo de minimizar 

possíveis erros durante a realização do teste. 

A padronização de procedimentos é importante para que seja possível a comparação 

de resultados entre laboratórios levando-se em consideração que seja adotada a mesma 

metodologia. Outro documento internacional editado pelo National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) é o Manual de procedimentos audiométricos, caracteriza 
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toda a normativa de um laboratório de avaliação auditiva básica. Neste manual é descrita em 

detalhes como deve ser a rotina de um laboratório de avaliação auditiva, com relação a 

equipamentos, checagem e procedimentos para exames. 

O conhecimento da norma ISO 8253-1 por ser um documento internacional que 

padroniza procedimentos para o exame audiométrico por via aérea e via óssea e por fazer 

parte das normas legais trabalhistas brasileiras, portanto compulsório, deve ser 

obrigatoriamente do interesse dos profissionais que lidam com o tema. 

O objetivo deste trabalho é estimar a incerteza de medição no exame audiométrico por 

via aérea baseando-se no modelo proposto pela ISO 8253-1:2010 e o Guia para Expressão da 

Incerteza de Medição (ISO GUM) e relacionar o seu impacto na emissão e interpretação de 

laudos audiométricos. 

No capítulo 2 será descrita a relação existente entre a metrologia e a audiologia para 

situar o leitor sobre a importância da integração entre as duas áreas  

Posteriormente, o capítulo 3 será dedicado ao exame audiométrico, contemplando o 

histórico do audiômetro, sua definição, componentes e calibração. Ainda no mesmo será 

descrita a parte de normalização no exame audiométrico através da ISO 8253-1:2010 

finalizando com a análise do resultado audiométrico. 

No capítulo 4 será abordado o tema de incerteza de medição e audiometria com as 

principais variáveis de influência do exame audiométrico. Para o cálculo da incerteza de 

medição será utilizado o modelo proposto pela ISO 8253-1 em seu anexo A e pelo ISO GUM. 

A metodologia experimental utilizada para estimativa de incerteza de medição será 

abordada no capítulo 5 explicitando amostra, local de ensaio, instrumentação utilizada, 

procedimento inicial, instrução aos participantes, monitoramento do ruído ambiental, 

procedimento de execução do ensaio audiométrico, ensaios de repetibilidade, e 

reprodutibilidade e ensaios para colocação de fones.   

O capítulo 6 será destinado a análise de resultados dos ensaios realizados 

As conclusões e considerações finais serão abordadas em seguida. 

Espera-se que as contribuições obtidas com a realização deste trabalho venham a 

colaborar para o emprego da metrologia aplicada a audiologia, além de assegurar resultados 

com maior qualidade e confiança através do cálculo da estimativa de incerteza de medição em 

de exames audiométrico por via aérea. 
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2- METROLOGIA, SAÚDE E AUDIOLOGIA 

Neste capitulo será abordada a relação entre metrologia e sua aplicação na área da 

saúde, em especial, com a pesquisa do limiar auditivo através da audiometria. 

 

2.1 METROLOGIA E SAÚDE 

A medição é uma operação antiquíssima fundamental para diversas atividades 

presentes diariamente na vida da humanidade. Desde o nascimento o ser humano lida com 

medições, como massa (peso) e comprimento do bebê logo após o parto. Em casos 

particulares, recém-nascidos de baixo peso, por exemplo, permanecem sob monitoramento de 

equipamentos eletromédicos (EEM) como oxímetro (verificação da taxa de saturação de 

oxigênio), bomba infusora (manutenção de medicamentos ou de dieta enteral), aparelho de 

ventilação mecânica (manutenção da troca gasosa de pacientes com insuficiência respiratória), 

monitores cardíacos, dentre outros equipamentos que durante todo o tempo realizam 

constantemente medições referentes a sistemas vitais. 

A aceleração crescente em decorrência do avanço tecnológico tornou os EEM cada 

vez mais complexos pelo grande número de parâmetros fisiológicos medidos nesses 

equipamentos. Estes são fundamentais para auxílio no diagnóstico, tratamento e 

monitoramento da evolução clínica de pacientes (MONTEIRO e LESSA, 2005) 

O cuidado com a saúde e manutenção vem crescendo nos últimos anos com estudos, 

pesquisas e desenvolvimentos de novas tecnologias. Com este avanço, novos equipamentos 

surgem no mercado como uma fonte de auxílio para a determinação de hipótese diagnóstica 

realizada pelo profissional da saúde. Dessa forma, é fundamental que o resultado das 

medições fornecidas por estes equipamentos sejam confiáveis para que o profissional tome a 

decisão adequada para cada caso. (AZEREDO E PEREIRA, 2009) 

Uma medição é realizada por um instrumento de medição ou por um sistema de 

medição, podendo este último ser composto por vários módulos como o caso de 

monitoramento de sinais vitais durante uma cirurgia, por exemplo. Normalmente em uma 

medição observa-se uma indicação direta que é o número lido pelo profissional que opera o 

instrumento através de um mostrador no equipamento que indica a unidade de medida aferida. 

Nessa contextualização, observa-se a metrologia presente em diferentes situações cotidianas, 

principalmente no que diz respeito à saúde. (MONTEIRO e LESSA, 2005). 
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Os EEM devem proporcionar ao paciente e ao profissional de saúde elevada exatidão e 

precisão a fim de minimizar o risco de diagnósticos equivocados. Cabe assim ao 

Estabelecimento Assistencial a Saúde (EAS) ter o conhecimento básico sobre a importância 

dos aspectos metrológicos desses equipamentos para a saúde do paciente. (MONTEIRO e 

LESSA, 2005). 

Segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), o termo metrologia é 

utilizado para conceituá-lo como ciência das medições e suas aplicações. Tem como caráter 

ser uma ciência multidisciplinar objetivando harmonizar internacionalmente ações 

metrológicas em todas as áreas, inclusive na área da saúde. 

Os profissionais da área de saúde, bem como seus pacientes, lidam diretamente com 

resultados de medidas através da realização de exames, tratamentos específicos e uso de 

medicações devendo a metrologia estar presente como ciência com a finalidade de ser uma 

ferramenta de diferenciação tecnológica, de capacitação e agregando valor no processo de 

atenção à saúde. Desta forma, verifica-se a importância da confiabilidade metrológica na 

utilização de equipamentos bem como os resultados obtidos em exames objetivos e subjetivos 

na área de diagnóstico clínico.  

Esse cuidado com relação ao uso indevido de tecnologias ou mesmo o uso de 

equipamentos sem confiabilidade metrológica pode causar risco a população. A preocupação 

por esse assunto ganhou destaque em 1990 quando houve a publicação dos resultados do 

Havard Medical Practice Study I descrevendo que cerca de 3,7% dos pacientes hospitalizados 

sofreram efeitos adversos e 27,6% dos efeitos adversos aconteceram por negligência. Alguns 

desses efeitos adversos deixaram sequelas em 10,5% dos pacientes pelo menos por seis 

meses, 2,6%, com sequelas permanentes e 13,6% levados ao óbito. Esse estudo mostrou a 

importância do cuidado que profissionais de saúde devem ter ao operar instrumentos, 

dosagem de medicações realizadas por equipamentos, dentre outros (BRENNAN, LEAPE e 

LAIRD, 1991) 

EEM não-conformes tornam-se importantes fontes de risco para o diagnóstico e 

tratamento clínico. Em 2002, a OMS em sua 55ª Assembléia Geral, divulgou que cerca de 

50% dos EEM utilizados nos EUA, Austrália, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do 

Norte, estariam operando fora dos padrões recomendados pelos fabricantes (MONTEIRO e 

LESSA, 2005).  
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O controle metrológico legal de instrumentos de medição na área da saúde é uma 

forma de assegurar tanto ao paciente quanto para o profissional a confiabilidade de resultados 

que auxiliam no diagnóstico de doenças e/ou tratamento medicamentoso. Uma leitura errônea 

do resultado de um equipamento pode ter inúmeras conseqüências chegando a casos extremos 

como ao óbito (AZEREDO E PEREIRA, 2009). 

A OIML tem recomendação para 15 instrumentos de medição na área da saúde 

estando estes sujeitos mundialmente ao controle metrológico legal apresentados no quadro 

abaixo. 

Quadro 1 -Recomendações OIML para Área da Saúde 

Instrumento / Medida Materializada Recomendação Edição 

Termômetros Clínicos de Mercúrio em Vidro com Dispositivo de Máxima R7 1979 

Esfigmomanômetro Mecânico Não Invasivo R16-1 2002 

Esfigmomanômetro Automático Não Invasivo R16-2 2002 

Seringas médicas R 26 1978 

Eletroencefalógrafos – Características Metrológicas – Métodos e 
equipamentos para verificação 

R89 1990 

Eletrocardiógrafos- Características Metrológicas – Métodos e equipamentos 
para verificação 

R90 1990 

Focômetros(“Focimeters”) R93 1999 

Instrumentação de Medição para Resposta Humana a Vibração R103 1992 

Audiômetro de Tom Puro (incluindo Anexos A até E) R104 1993 

Audiômetro de Tom Puro – Anexo F: Formato do Relatório de Teste R104-F 1997 

Termômetro Clínico Elétrico para Medições Contínuas R114 1995 

Termômetro Clínico Elétrico com Dispositivo de Máximo R115 1995 

Equipamento para Audiometria de Fala R122 1996 

Equipamento para Audiometria de Fala – Anexo C: Formato do 
Relatório de Teste R122-C 1999 

Espectrofotômetros para Laboratórios Médicos R135 2004 
(Fonte: adaptado pela autora de  www.oiml.org) 

Atualmente, no Brasil somente o termômetro clínico de mercúrio em vidro, 

termômetro clínico digital, esfigmomanômetro mecânico e digital através das portarias 

Inmetro n. 127/2001, n. 329/2007, Inmetro n. 217/2008. e n. 397/2008, respectivamente são 

regulamentados (AZEREDO E PEREIRA, 2009). Com exceção dos instrumentos citados e os 

EEM que envolvem a utilização de radiação ionizante, não existe nenhuma Lei ou 
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Regulamento que torne compulsório o controle dos EEM ou que contemple tempo de 

calibração dos mesmos (MONTEIRO e LESSA, 2005). 

O controle dos EEM teve início em 1976 com a criação Lei Federal nº 6.360, 

submetendo os equipamentos e outros produtos médicos ao sistema de vigilância sanitária 

ligado ao Ministério da Saúde (MS). Desta forma, nenhum tipo de produto ou equipamento 

poderia ser comercializado sem antes ser registrado no MS. Em 1977 a Lei foi regulamentada 

pelo decreto Lei n. 79.094, estabelecendo assim requisitos para registro de produtos médicos.  

Com a Portaria n. 2.043 do Ministério da Saúde, em 12 de dezembro de 1994, 

definiram-se os produtos sujeitos ao sistema de qualidade, classificando-os quanto ao risco à 

saúde para pacientes e operadores e adotando o Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) para a verificação da conformidade desses 

produtos. 

Em 26 de janeiro de 1999 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) através da Lei n. 9.782 vinculada ao MS. Ainda em 1999, a Resolução n. 444 de 

31 de agosto estabeleceu o modelo adotado para garantir a segurança sanitária dos EEM, 

adotando como base normas técnicas da série NBR/IEC 60.601 parte 1 e parte 2. Com isso, 

tornou-se compulsório a certificação de conformidade dos EEM.  No ano seguinte, a RDC 59 

estabeleceu que todos os fornecedores de produtos médicos deveriam cumprir o estabelecido 

pelas “Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos”. Atualmente o controle dos EEM 

fica a cargo da ANVISA através do registro do produto que implica em apresentação do 

certificado de conformidade do equipamento emitido por organismo acreditado no Sistema 

Brasileiro de Certificação (SBC) (MONTEIRO E LESSA, 2005). 

 

2.2- METROLOGIA E AUDIOLOGIA 

Na audiologia (área da fonoaudiologia especializada nos distúrbios da audição e 

equilíbrio) destaca-se a avaliação audiológica que é composta por diferentes exames cada um 

com seu objetivo de pesquisa da função auditiva. A audiologia conta com diferentes exames 

objetivando o diagnóstico de alterações auditivas e labirínticas como é o caso das perdas 

auditivas e alterações vestibulares (labirintopatias).  Atualmente existem exames específicos 

para a avaliação auditiva desde o nascimento, como é o caso do exame de Emissões 

Otoacústicas, conhecido popularmente como “Teste da Orelhinha. 
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Desde o ano 2000,  a lei municipal nº 3028 tornou o exame de Emissões Otoacústicas 

obrigatório na cidade do Rio de Janeiro. Em 02 de agosto de 2010 a lei federal nº12.303 foi 

sancionada tornando o exame obrigatório em todo território nacional, como a finalidade de 

detectar precocemente possível diminuição na acuidade auditiva em bebês. 

No que diz respeito à avaliação básica da audição, a audiometria realizada com um 

equipamento chamado audiômetro, é o exame mais utilizado e conhecido para medir a 

acuidade auditiva de forma subjetiva no ser humano.  

Medir a audição significa determinar grau e tipo de perda auditiva que um indivíduo 

pode apresentar. Os resultados dessas medições são fundamentais para a tomada de decisão 

do profissional de saúde quanto a escolha do tratamento mais adequado que pode ser 

medicamentoso, cirúrgico, indicação de AASI ou implante coclear. 

 Nos casos em que o indivíduo é exposto a níveis de pressão sonora elevados, a 

avaliação auditiva tem grande contribuição na área de saúde auditiva ocupacional, 

principalmente, o que diz respeito ao monitoramento da audição, além de fazer parte do 

Programa de Conservação Auditiva (PCA) (HERSH e JOHNSON, 2003). 

Além disso, O PCMSO inclui exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, 

de mudança de função, demissional e exames complementares de acordo com os anexos da 

NR-7. O anexo I do quadro II, incluído pela Portaria 19, de 9 de abril de 1998, estabelece 

requisitos mínimos para o acompanhamento da audição do trabalhador através da realização 

de exames audiológicos de referência e sequenciais. 

Esta NR descreve a interpretação que o profissional deve adotar e considera exame 

sugestivo de PAINPSE, aquele em que os limiares auditivos encontram-se acima de 25 dBNA 

tanto para via aérea quanto para via óssea nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz. 

Nos exames audiométricos sequenciais, instrumentaliza o profissional para identificar se 

existe desencadeamento ou agravamento da PAINPSE com a finalidade de realizar o 

monitoramento da saúde auditiva dos trabalhadores e prioriza a prevenção da PAINPSE. 

O desencadeamento é caracterizado nos casos em que o exame audiométrico de 

referência apresenta limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB NA e quando realizado o 

exame sequencial ocorre piora do limiar auditivo. Considera-se então desencadeamento 

quanto existir diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos das frequências de 

3.000, 4.000 e 6.000 Hz igual ou maior que 10 dB em relação ao exame de referencia ou nos 

casos onde há piora no limiar auditivo em pelo menos umas das frequências de 3.000, 4.000 

ou 6.000 Hz igual ou maior que 15 dBNA. 



11 

 

Nos casos de agravamento, o exame audiométrico de referência já apresenta algum 

comprometimento auditivo e quando se compara com o exame sequencial, é observado 

aumento da média aritmética dos limiares auditivos igual ou maior que 10 dBNA nas 

frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz ou no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz 

ou piora em uma única frequência igual ou maior que 15dB NA. 

Para que estes requisitos mínimos de interpretação de desencadeamento e agravamento 

tenham maior confiabilidade faz-se necessário o controle metrológico sobre o audiômetro e o 

ambiente de realização de exames para obtenção dos limiares auditivos condizentes com a 

audição do indivíduo avaliado.  

A recomendação técnica para o uso do audiômetro orienta que o equipamento esteja 

devidamente calibrado. A NR-7 menciona que a calibração do audiômetro e seu certificado de 

calibração devem atender aos requisitos descritos na norma da International Organization for 

Standardization (ISO) 8253 parte 1. Já o Boletim nº2 do Comitê Nacional de Ruído e 

Conservação Auditiva revisado em 1999 recomenda que, para aumentar a confiabilidade do 

exame o audiômetro seja calibrado anualmente pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). 

 Para a realização do exame audiométrico para o PCMSO é necessário um ambiente 

acusticamente tratado ou uso de cabina audiométrica para atender o limite máximo permitido 

de ruído no ambiente de acordo com a tabela 2 da ISO 8253-1 referenciada na NR-7. A 

Resolução 364 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) trata sobre a questão do nível 

de pressão sonora no interior das cabinas e na sala de exames audiológicos em concordância 

com o descrito na NR-7.  

O ruído ambiental deve ser monitorado durante a execução do exame audiométrico 

para que o mesmo não exceda os limites propostos pela ISO. Para isso, é necessário o uso de 

medidor de nível de pressão sonora que deve estar devidamente calibrado. Não são todos os 

modelos de medidores que atendem à norma com relação à calibração do instrumento 

podendo prejudicar o monitoramento do ruído e, consequentemente, afetar os resultados da 

audiometria, não atendendo por completo os requisitos da NR-7. 

A regulamentação na área da saúde é de extrema importância. A OIML elabora 

recomendações metrológicas que são a base para a criação do RTM elaborado, no caso do 

Brasil, pelo Inmetro. O RTM tem por objetivo descrever requisitos técnicos e metrológicos 

para utilização e verificação de um determinado equipamento, sendo função do Estado 

exercer o controle de fiscalização sobre os mesmos, inclusive no período pós-comercialização 

(MONTEIRO e LESSA, 2005) 



12 

 

O RTM de um instrumento de medição deve seguir recomendações da OIML ou de 

documentos internacionais como aqueles publicados pela ISO ou International 

Electrotechnical Commission (IEC). O RTM é uma forma pela qual o instrumento cumpra 

requisitos e exigências específicas para sua finalidade.  

Inicialmente o instrumento deve ser submetido à apreciação técnica de modelo (ATM) 

que compreende o estudo de manuais, instruções de como operar o equipamento, ilustrações, 

adequação ao uso correto de unidades de medida, ensaios de desempenho do instrumento e 

indicações das medições de forma legível e compreensível. Quando todos os requisitos estão 

em conformidade, considera-se que o instrumento tem sua ATM aprovada.  

A ATM é feita através de publicação de uma Portaria de Aprovação de Modelo. A 

seguir, o instrumento deve ser submetido à verificação inicial antes de ser comercializado, 

com a finalidade de realizar ensaios básicos para a confirmação da manutenção das 

características descritas pela ATM. Esta verificação inicial pode ser feita através de 

amostragens ou em todas as unidades do instrumento. (AZEREDO E PEREIRA 2009). Desde 

1993 existe recomendação para regulamentação do audiômetro pela OIML (R104/1993). 

Porém, atualmente o Inmetro não possui RTM para audiômetros.  

Como proposta para a regulamentação do audiômetro, a apreciação técnica de modelo 

pelo Inmetro e posteriormente realização de verificação inicial e verificações subseqüentes 

(periódica e eventual), representam a melhor alternativa para que os exames tenham maior 

confiabilidade e qualidade. Desta forma a regulamentação contempla requisitos mínimos do 

instrumento, principalmente especificações técnicas de normas referentes à calibração. 

Inexperiência do examinador, ambiente não tratado acusticamente, equipamento sem 

calibração, ou outros fatores, podem resultar em interpretações diferenciadas sobre o tipo e 

grau de perda auditiva no laudo audiométrico.  

Um resultado inconsistente tem consequências no tipo de tratamento para o paciente 

como indicação cirúrgica sem necessidade, indicação desnecessária quanto ao uso de AASI, 

uso de medicamentos sem a real necessidade, inaptidão para o trabalho além de 

comprometimentos emocionais ao paciente ao ser comunicado sobre uma perda auditiva que 

pode não existir.  

 Para que um instrumento de medição tenha um melhor desempenho ele deve 

apresentar resultados confiáveis e condizentes com sua finalidade. A calibração do 
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instrumento é um fator primordial para que o operador do instrumento tenha confiança nos 

resultados fornecidos. 

 A calibração dos EEM é uma forma de garantir resultados mais confiáveis no 

diagnóstico e no tratamento, como também realizar a comparação de resultados 

internacionalmente, quando é realizada calibração rastreada por padrões nacionais.  

Infelizmente os EAS não valorizam e desconhecem a importância da calibração realizada por 

laboratórios acreditados pela RBC (MONTEIRO e LESSA, 2005) 

Laboratórios que atendem requisitos da ABNT/NBR/ISO/IEC 17.025 são acreditados 

para realizam de calibração e ensaios estabelecendo critérios para controle das condições 

ambientais como temperatura, umidade, e pressão atmosférica, dentre outros com o objetivo 

de assegurar um grau elevado de confiabilidade metrológica das medições e competência 

técnica para o serviço de calibração. Laboratórios acreditados são submetidos a visitas e 

avaliações periódicas do Inmetro, além de apresentar a declaração de incerteza no certificado 

de calibração.  

Lamentavelmente, alguns profissionais responsáveis pela manutenção dos EEM 

entendem que calibrar é uma forma de “regular, ajustar ou consertar” o equipamento. Assim 

comparam-se valores financeiros de calibração em diferentes laboratórios, sendo acreditados 

ou não e na maioria dos casos, somente o “preço” é levado em consideração. A cultura 

metrológica ainda é pequena na área da saúde. Os benefícios quando se utiliza equipamentos 

calibrados pela RBC asseguram melhores resultados para pacientes no que diz respeito a 

diagnóstico e tratamento (MONTEIRO e LESSA, 2005). 

A calibração não é o único fator que pode influenciar no resultado de uma medição. 

Treinamento do operador, tipo de equipamento, procedimento de operação do equipamento, 

controle ambiental, tem sua contribuição na interpretação do resultado final de uma medição 

(SANTOS, OLIVEIRA E NONATO, 2009). 

Com o modelo assistencial atual a saúde para prevenção e detecção precoce de 

doenças, o rigor técnico tem sido cada vez maior por parte do setor da saúde e dos pacientes. 

A busca pela “cura” provoca uma corrida intensa com o avanço da tecnologia associada ao 

diagnóstico precoce através de exames cada vez mais complexos e sofisticados.  

Na ultima década, a busca por maior qualidade por parte dos EAS tem proporcionado 

uma competição no setor industrial por conta de novas tecnologias agregadas ao auxilio do 

diagnóstico diferencial de inúmeras doenças. Todo o aparato tecnológico de EEM deve ter 
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características de confiabilidade objetivando realizar medidas cada vez mais exatas e/ou 

precisas. 

O principal critério utilizado para a aquisição de equipamentos eletromédicos (EEM) 

é, infelizmente, o preço. Inúmeras marcas e modelos de um mesmo equipamento estão no 

mercado à disposição para os profissionais de saúde visando maior comodidade/ praticidade 

na execução de exames. Geralmente essas aquisições não levam em conta a qualidade do 

equipamento ou sua limitação quanto ao uso, apenas para qual finalidade se destina 

(MONTEIRO e LESSA, 2005). 

A escolha inadequada de EEM pode ter consequências como laudos inconclusivos, 

diagnósticos equivocados, acidentes ou sequelas de determinados tratamentos que dependem 

de equipamentos que podem estar relacionados com a baixa qualidade dos mesmos. Esta 

realidade é bastante comum na rede pública de saúde onde não existem profissionais em 

número suficiente, com capacitação na área da qualidade, metrologia e tecnologia assistencial 

à saúde. (MUHLEN, 2001). 

Compras de equipamentos para algumas prefeituras e instituições são realizadas por 

pessoas que não são especialistas ou conhecedores de tecnologias ligadas a EEM. Muitos 

desconhecem a análise crítica de ficha técnica de equipamentos e normalmente a aquisição é 

feita através da menor cotação do valor do equipamento desejado. Além disso, não são 

levadas em considerações questões relacionadas a contrato de manutenção, reposição de peças 

e em alguns casos atualizações de software, treinamento dos operadores quanto a 

procedimentos e conservação dos equipamentos (MONTEIRO e LESSA, 2005). 

 No caso do exame audiométrico a escolha do equipamento deve ser feita de acordo 

com o objetivo da avaliação a ser realizada, bem como verificar o atendimento a normas 

referentes à calibração do instrumento. Alguns modelos de audiômetros não atendem as 

especificações técnicas das normas e por isso não podem ser calibrados. Isso pode impactar 

no resultado do exame, já que não existiriam parâmetros para a comparação de medidas feitas 

pelo equipamento. 

 Em algumas municipalidades, a oferta do serviço de audiometria para a população é 

feita com audiômetros não calibrados ou calibrados em laboratórios não acreditados. Isso 

pode colocar em dúvida a fidedignidade dos resultados obtidos nos exames, fundamental para 

o diagnóstico da perda auditiva e indicação de AASI. 
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Uma calibração para audiômetro, atualmente, custa em média em laboratórios não 

acreditados cerca de R$ 250,00 a R$ 400,00. O mesmo serviço pela RBC, hoje, custa em 

média R$ 700,00. Grande parte das clínicas e profissionais de saúde opta por fazer a 

calibração fora da RBC pelo fato do valor ser 50% mais barato. Essa é uma realidade bastante 

comum no Estado do Rio de Janeiro. Não existe ainda a conscientização da importância da 

calibração, bem como os instrumentos que são utilizados durante o processo e sua relação 

direta com o laudo audiométrico na maioria dos Estados do país. 

 A importância do elo entre as áreas de metrologia e audiologia para que exames e 

procedimentos tenham qualidade e segurança para o paciente deve ser objetivo dos 

profissionais que trabalham com o tema. 
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3- EXAME AUDIOMÉTRICO 

A lei de regulamentação da profissão de fonoaudiologia n.6965 de 09 de dezembro de 

1981, define que o fonoaudiólogo é o profissional com formação acadêmica em instituição de 

ensino superior em fonoaudiologia com “atuação nas áreas de pesquisa, prevenção, avaliação 

e terapia fonoaudiológica relacionada a área da comunicação oral, escrita, voz e audição, bem 

como o aprimoramento da fala e da voz”.  

Os profissionais legalmente habilitados no país para a realização de avaliações 

audiológicas são os profissionais da fonoaudiologia e da medicina de acordo com a resolução 

190 de 06 de junho de 1997 do CFFa e são também referenciados como responsáveis para 

execução da audiometria no item 3.3, anexo I do Quadro II da NR-7 do MTE (BRASIL, 

1978). 

A audiometria é um exame comportamental padronizado que permite descrever a 

sensibilidade auditiva de um indivíduo (KATZ, 1999). Para esta avaliação é necessária um 

audiômetro, fones de ouvido, vibrador ósseo e cabina audiométrica e colaboração do paciente 

para quantificar o limiar auditivo através de tons puros (FRAZZA et al, 2003). 

A audiometria auxilia na determinação da existência ou não de deficiência auditiva, 

identifica o provável local da lesão auditiva, auxilia na indicação e seleção de AASI, 

realização de triagens auditivas em crianças em idade pré-escolar e escolar além de ser um 

mecanismo de referência de controle e monitoramento auditivo de indivíduos expostos a 

ambientes ruidosos no trabalho (SANTOS e RUSSO, 1993) e acompanhamento de 

tratamentos otológicos (FROTA, 1998). 

O objetivo da audiometria tonal é determinar o limiar auditivo através da mínima 

pressão sonora capaz de provocar sensação auditiva e comparar com os valores de 

normalidade, utilizando o tom puro como referência.  

Primeiramente a história clínica do indivíduo deve ser conhecida. Isto ocorre através 

da anamnese que tem a finalidade identificar a queixa principal, sintomatologia, história da 

doença atual e pregressa, histórico familiar de doenças otológicas, trabalho em ambiente 

ruidoso dentre outros diversos questionamentos que podem surgir de acordo com o relato do 

paciente durante a consulta (RUSSO, 1993). 
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Em seguida é realizada a meatoscopia que tem como objetivo verificar a integridade 

da membrana auditiva, sua coloração e posicionamento. Deve-se também avaliar a aparência 

do conduto auditivo ou a existência de alguma malformação congênita (KATZ, 1999). 

Antes da realização do exame audiométrico é necessário que o paciente retire tudo que 

possa comprometer a colocação dos fones de ouvidos como óculos, brincos, enfeites de 

cabelo, pedaços de algodão, AASI dentre outros (FRAZZA et al, 2003). 

A seguir, a colocação dos fones deve ser feita de modo cuidadoso colocando o 

diafragma do fone diretamente sobre a abertura do conduto auditivo externo a fim de evitar o 

colabamento do conduto auditivo ocasionado pela pressão do fone de ouvido sobre o pavilhão 

auricular provocando piora nos limiares auditivos (FRAZZA et al, 2003). Quando existe esta 

suspeita, principalmente em idosos e crianças, deve-se retestar os limiares auditivos ajustando 

o fone um pouco acima do pavilhão auricular. Se os limiares apresentarem melhora com esta 

manobra, confirma-se a suspeita de colabamento (KATZ, 1999) 

Deste modo, a colocação dos fones deve ser feita de forma que o arco que prende os 

fones deva estar encaixado de maneira justa na cabeça do indivíduo, porém de maneira 

confortável. Os fones devem estar posicionados na direção da abertura do canal auditivo 

(BESS e HUMES, 1998), sendo que o fone com a cor vermelha seja colocado na orelha 

direita e o fone com cor azul fique posicionado na orelha esquerda, conforme padronização 

internacional dos fones de ouvido (FROTA, 1998). 

A explicação para o exame deve ser simples e clara. O examinador deve certificar se o 

paciente compreendeu plenamente as instruções. Deve ser esclarecido que o objetivo do teste 

é pesquisar o menor estímulo sonoro que cause sensação auditiva; que os tons testes são 

diferenciados por frequências em cada orelha separadamente; que dê uma resposta motora 

imediatamente (como levantar a mão) após o estímulo sonoro mesmo que o som seja de fraca 

intensidade e que a resposta motora cessa após o término do estímulo. A compreensão da 

instrução é fundamental para que as respostas obtidas retratem de forma fiel o limiar de 

audibilidade (KATZ, 1999).  

Assim que cada estímulo sonoro é identificado pelo paciente, ele deverá 

imediatamente sinalizar que ouviu. O método mais comum de sinalização de respostas pelo 

paciente é levantar a mão. Existe também a possibilidade do paciente sinalizar balançando a 

cabeça positivamente, falando ao microfone, ou apertando um botão que acenderá no painel 

do audiômetro (FROTA, 1998).  
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Prefere-se que o indivíduo sinalize que ouviu o estímulo sonoro levantando a mão. A 

tarefa motora de levantar a mão auxilia o examinador a identificar a correlação entre maior e 

menor sensação auditiva. Quando a sensação auditiva é bastante perceptível para o sujeito, o 

ato motor geralmente é rápido e preciso. Porém quando o estímulo sonoro é de fraca 

intensidade o ato de levantar a mão torna-se duvidoso ou lento (FRAZZA et al, 2003). Isso é 

um tipo de comportamento associativo bastante comum na prática audiológica. 

Geralmente o exame audiométrico é iniciado na orelha de maior sensibilidade auditiva 

indicada pelo paciente (KATZ, 1999). A referência da orelha com melhor audição é 

conhecida quando se pergunta em qual orelha o paciente escuta melhor ou em qual orelha 

costuma atender ao telefone. No caso de indiferença por parte do paciente, indica-se o início 

do exame pela orelha direita (SANTOS e RUSSO, 1993). Inicia-se o exame audiométrico por 

via aérea através dos fones com estímulo de tom puro na frequência de 1000 Hz em 50 dB. 

(SANTOS e RUSSO, 1993; FROTA, 1998). Para FRAZZA et al (2003), o estímulo sonoro 

deve ser apresentado com nível em 40 dB, iniciando com a frequência de 1000 Hz na orelha 

com melhor audição. 

Inicia-se a pesquisa do limiar auditivo, na maior parte dos casos, pela frequência de 

1000Hz por ser uma frequência de um som familiar para a maior parte das pessoas e 

consequentemente os limiares obtidos nesta primeira frequência se tornam mais confiáveis 

(KATZ, 1999). 

Para a determinação do limiar auditivo por via aérea, utiliza-se comumente a técnica 

descendente, ou seja, o estímulo sonoro iniciado em 50 dB é diminuído gradualmente de 10 

em 10 dB, até que o indivíduo não o perceba mais e neste instante pare de sinalizar. Neste 

momento o examinador aumenta o estímulo sonoro em 5 dB até que o indivíduo identifique 

novamente o som, sinalizando para o examinador. Este valor encontrado é denominado limiar 

auditivo (SANTOS e RUSSO, 1993). Assim, todo o estímulo sonoro descendente é realizado 

em decréscimos de 10 em 10 dB e todo estímulo ascendente é feito com aumentos em passos 

de 5 em 5 dB. 

Caso o paciente não responda ao estímulo inicial de 50 dB deve-se aumentar o 

estímulo de 10 em 10 dB até que o paciente sinalize. Em casos de perdas auditivas de grau 

severo e/ou profundo o estímulo inicial pode ser o valor da saída máxima do equipamento 

(FRAZZA et al, 2003).  
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Outras técnicas também podem ser utilizadas como o método ascendente e a técnica 

descendente-ascendente. No método ascendente, a pesquisa do limiar auditivo é realizada a 

partir de um som inaudível até que se torne audível com aumentos de 5 em 5 dB. Esse 

procedimento é repetido pelo menos três vezes para se estabelecer o limiar auditivo na 

frequência em teste (FROTA, 1998). 

A técnica descendente-ascendente é realizada quando a pesquisa dos limiares auditivos 

é feita do som para o silêncio (técnica descendente) e confirmada com nova pesquisa do 

silêncio para o som (técnica ascendente) (FROTA, 1998) 

Vale ressaltar que existem equipamentos específicos, como o caso de alguns 

audiômetros tipo 1, com a opção de realização do exame audiométrico de 1 em 1 dB. Não é 

prática comum realizar audiometria em decréscimos de 1 dB. Porém, nos casos de indicação 

de AASI este tipo de equipamento auxiliaria melhor na determinação do limiar auditivo do 

indivíduo por não utilizar arredondamentos como no caso da audiometria de 5 em 5 dB. Com 

a diminuição da resolução do equipamento a incerteza padrão relacionada ao equipamento é 

atenuada contribuindo para redução da incerteza expandida do exame audiométrico 

(informação verbal)1 

O tempo de apresentação do estímulo sonoro dura, em média, 1 a 2 segundos com 

intervalos de pelo menos 3 segundos entre os estímulos. O tipo de estímulo pulsátil é 

preferencialmente utilizado por diminuir o potencial de adaptação auditiva quando comparado 

ao estímulo contínuo (KATZ, 1999). 

O examinador deve ter a preocupação em não ritmar a apresentação dos estímulos para 

não induzir as respostas para o paciente. Devem ser evitadas movimentação dos olhos na 

direção do audiômetro e do paciente, o que pode induzir a resposta para o paciente. Os 

movimentos de mãos, braços e ombros devem ser evitados ou realizados de forma discreta 

para que o paciente não perceba o momento no qual o examinador faz o estímulo sonoro e 

consequentemente responda por pistas visuais e não pelo estímulo sonoro (FRAZZA, et al, 

2003). O paciente deve sentar-se de forma que os movimentos do examinador não sejam 

visualizados por ele, dando respostas apenas para estímulos sonoros (KATZ, 1999). 

Após a pesquisa do limiar auditivo realizado na frequência de 1000 Hz, o mesmo 

procedimento é utilizado para as frequências de 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 500 e 250 Hz 

nesta ordem, buscando a determinação do limiar auditivo em cada frequência avaliada. Ao 

término da pesquisa dos limiares da orelha com melhor audibilidade, repetir o procedimento 

1 Informação fornecida por M.A. Nabuco na disciplina de Tópicos Especiais do Mestrado Profissional em 
Metrologia e Qualidade, Inmetro, 2012) 
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para pesquisa dos limiares por via aérea na mesma sequencia na orelha oposta (SANTOS e 

RUSSO, 1993; KATZ, 1999).  

Após a determinação dos limiares auditivos, os resultados são anotados em um gráfico 

chamado audiograma tendo como eixo das abcissas as frequências avaliadas de 250, 500, 

1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz e no eixo das ordenadas com o valor do limiar 

auditivo em decibel variando entre -10 dB a 120 dB, na escala de 10 em 10 dB (FRAZZA, et 

al, 2003).  

O exame audiométrico requer uma série de condições que devem ser estudadas e 

adequadas para que o limiar auditivo do sujeito em teste não sofra modificações 

principalmente com o excesso de ruído no ambiente de exame, má colocação dos fones, 

calibração do equipamento utilizado, dentre outros fatores que serão discutidos ao longo deste 

trabalho. 

 

3.1-AUDIÔMETRO 

3.1.1- HISTÓRICO 

A criação do audiômetro foi baseada nos estudos para a telefonia desde 1876, por 

Alexander Graham Bell, com a utilização da corrente elétrica em testes direcionados para a 

audição. Comercialmente, o primeiro modelo de audiômetro foi lançado no mercado em 1922, 

pelo Laboratório Bell, designado como audiômetro Western Eletric 1A.  

O emprego de interferências no audiômetro, só foi descrito e aplicado em 1926, com o 

audiômetro Otoaudion. Com o uso de sons de interferências poder-se-ia realizar a medida 

exata da acuidade auditiva a fim de obter a escala tonal. Assim, pode-se considerar como 

marco histórico da invenção e comercialização do audiômetro, com o Otoaudion em 1926 

(BARBOSA, 1946) 

Posteriormente, inúmeros acessórios foram desenvolvidos e incorporados a diferentes 

modelos e marcas de audiômetros. Atualmente com a possibilidade de confeccionar diferentes 

modelos de audiômetro mediante a quantidade de informações sobre o equipamento e o uso e 

evolução tecnológica, necessita-se de um controle sobre a criação de modelos novos e o uso 

de tecnologia aplicada e esses equipamentos. A IEC 60645-1: 2012 traz especificação técnica 

de requisitos mínimos de componentes para diferentes tipos de audiômetros  
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3.1.2- DEFINIÇÕES 

 Segundo a Associação Médica Americana, em 1937, o audiômetro pode ser definido 

como. "um instrumento para medir a acuidade e extensão da audição". Para Bunch apud 

Barbosa 1946, o audiômetro é um aparelho com a finalidade de medir a função auditiva onde 

o estímulo sonoro é gerado eletricamente. Já o Dicionário de Termos Médicos de Stedman, 

edição de 1937, define o audiômetro como sendo “um instrumento elétrico para registrar a 

percentagem de audição que permanece em uma pessoa surda”.  

O audiômetro é um instrumento para a medição da audição, em particular, do limiar 

auditivo, por meio de tons puros. Este instrumento pode ser manual, e a apresentação do sinal 

teste e registro de respostas realizados manualmente. Também pode ser encontrado na forma 

automática onde a apresentação de sinais, seleção de frequências e registro de respostas são 

efetuados automaticamente. Existe outra versão onde o equipamento é controlado por 

computador ou microprocessador. Essas definições estão descritas na norma IEC 60645-

1:2012.  

O teste audiométrico é composto por duas etapas principais: audiometria tonal e 

audiometria vocal.  A audiometria tonal divide-se em condução por via aérea e condução por 

via óssea. Quando o ensaio é realizado por via aérea, considera-se que a transmissão sonora é 

efetuada através da orelha externa, orelha média e finalizada na orelha interna. Para essa etapa 

do exame utilizam-se fones de ouvido que seguem padrões internacionais de acordo com a 

norma IEC 60318-1:2009. 

No exame por condução óssea, a transmissão do som é realizada através da vibração 

mecânica dos ossos cranianos, especificamente o osso da mastoide. Sendo assim, a 

estimulação sonora é feita diretamente na orelha interna, não sofrendo influência das 

condições de orelha média e orelha externa. Da mesma forma em que o fone de ouvido segue 

padrões internacionais, o vibrador ósseo também atende especificações técnicas através do 

modelo B-71 descrito na norma ISO 389-3 e ISO 60645-1. 

A necessidade de se executar o teste por via aérea e por via óssea tem por objetivo 

realizar o topodiagnóstico da perda auditiva, quando existir. Com a comparação dos limiares 

auditivos de condução por via aérea e por via óssea, pode-se concluir qual a localização da 

lesão auditiva, ou seja, alteração na orelha externa e/ou média, orelha interna e orelha média/ 

interna. A partir da quantificação dos limiares auditivos, classifica-se o tipo de perda auditiva 



22 

 

de três formas: condutiva, mista e neurossensorial que serão abordadas no item 3.3 deste 

capítulo.  

 

3.1.3- COMPONENTES 

 O audiômetro pode ser classificado de acordo com o tipo de sinal gerado, com o modo 

de operação ou de acordo com a complexidade da série de funções realizadas, ou seja, 

audiômetro de diagnóstico ou de triagem. Alguns componentes presentes no equipamento 

definem melhor o que ele é capaz de determinar na pesquisa da audição. 

Para melhor compreensão sobre as características de cada equipamento a IEC 60645-1 

classifica o audiômetro em cinco tipos de acordo com o quadro 2  

Quadro 2- Requisitos mínimos para diferentes audiômetros. 

Recurso Tipo1 Tipo2 Tipo3 Tipo4 Tipo5 
Condução aérea 
- dois fones de ouvido 
- fone de inserção 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

Condução óssea X X X   
Mascaramento 
- ruído de banda estreita 
- ruído de banda estreita ou outro ruído 
- ruído de banda larga 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
 

X 

  

Via de mascaramento 
- fone de ouvido contralateral 
- fone de ouvido ipsilateral 
- vibrador ósseo 

 
X 
X 
X 

 
X 

 
X 

  

Varredura tonal 
- apresentação/interrupção do som 
- tom pulsante 

 
X 
X 

 
X 
X1) 

 
X 

 
X 
X1) 

 
X 

Tom de referência 
- apresentação alternada 
- apresentação simultânea 

 
X 
X 

 
X2) 

   

Sistema de resposta do indivíduo X X X X1)  
Saída auxiliar de sinal elétrico X X    
Entrada para sinais externos X X2)    
Níveis de audição e frequências de ensaio 
     ver tabela 4. 

     

Monitor de sinal X X    
Monitoramento audível de sinal de ensaio X     
Comunicação de fala do operador para o indivíduo X     
1) Não obrigatório para audiômetros manuais. 
2) Não obrigatório para audiômetros de registro 
automático. 

     

Fonte: IEC 60645-1:2012 
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Os audiômetros que atendem a realização de funções básicas para diagnóstico como, 

condução por via aérea e condução por via óssea, são denominados do tipo 1, 2 e 3. 

Equipamentos que utilizam apenas a função de condução por via aérea, são classificados 

como tipos 4 e 5 e normalmente são utilizados apenas para fins de triagem auditiva (IEC 

60645-1:2012)  

Com relação aos componentes do audiômetro, a IEC 60645-1:2012 apresenta um guia 

com 4 requisitos: O primeiro diz respeito a segurança do equipamento, sistema de resposta do 

paciente, variação da fonte de alimentação e condições ambientais, ruído indesejável, 

marcação e manual de instruções. O segundo está relacionado com requisitos para fontes de 

sinal como tons puros, entrada externa, sons de mascaramento e tom de referência. O terceiro 

estão os requisitos para controle de níveis de sinal como marcação, indicador de sinais, 

exatidão do nível de pressão sonora e do nível de força vibratória, controle do nível de 

audição, som de mascaramento e interruptor de tons. Por último estão os requisitos para 

transdutores por condução aérea e por condução óssea.  

 Todo audiômetro deve estar de acordo com os requisitos gerais de segurança mínima e 

para desempenho adequado do equipamento propostos pela IEC 60601-1. Quanto ao sistema 

de resposta do indivíduo, este pode ser apresentado através de um interruptor manual 

acionado pelo paciente no momento em que o mesmo percebe o estímulo acústico. Quando o 

interruptor é acionado, um indicador luminoso acende no painel do audiômetro.  

 As variações de fontes de alimentação podem ser através de baterias, desde que as 

tensões atendam as especificações e estejam dentro dos limites especificados, ou por rede 

elétrica.  

 O circuito de tom puro gera sinais eletrônicos senoidais que quando aplicados a 

transdutores produz uma força vibratória cujo conteúdo espectral encontra-se centrado em 

uma única frequência. No caso de circuitos analógicos ou sistemas digitais, como os 

computadorizados que utilizam software, a forma da onda será controlada por algoritmos 

programados (PEDROSO, 2002). 

Os circuitos descritos podem sofrer variações de acordo com as condições ambientais, 

por isso justifica-se o controle de temperatura e unidade no local do exame. Os exames 

audiométricos devem ser realizados em salas onde os valores de temperatura ambiental 

estejam dentro da faixa de +15ºC a + 35ºC com umidade relativa entre 30% a 90% (IEC 

60645-1).  
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No exame também são permitidos estímulos que não sejam tons puros como é o caso 

da fala. Quando existe a presença da entrada externa, como no caso de estímulo de fala 

gravado ou a fala do examinador, deve haver a possibilidade de monitoramento do sinal 

externo.  

 Os sons de mascaramento que são utilizados na audiometria têm por finalidade 

assegurar que a orelha não testada não influencie ou interfira no resultado da orelha testada. 

Isso pode ocorrer, sempre que existir uma diferença igual ou maior a 35 dBNA entre os 

limiares obtidos em cada orelha na mesma frequência por condução aérea. Justifica-se então a 

utilização do mascaramento nesses casos específicos (RUSSO e SANTOS, 1993).  

O mascaramento pode ser realizado através de ruídos de banda larga como é o caso do 

ruído branco (White Noise) ou ruído rosa (Pink noise), e de banda estreita (Narrow band) ou 

outra banda de ruído específica como é o caso do ruído de mascaramento de fala (Speech 

noise). A escolha do tipo de ruído deve ser adequada a etapa do exame audiométrico que será 

realizada (RUSSO e SANTOS, 1993). 

No caso do uso de mascaramento na avaliação auditiva por tom puro, o ruído de 

melhor adequação é o de banda estreita, pois seu espectro acústico apresenta-se centrado na 

frequência em teste e necessita uma quantidade menor de energia para anular sua presença 

(RUSSO e SANTOS, 1993). A utilização do ruído de banda larga é realizada em ocasiões 

onde seja necessária energia acústica centrada em todas as frequências audíveis, justificando a 

sua aplicação durante a audiometria vocal que abrange um espectro de frequência mais amplo. 

O atenuador é o componente que possibilita selecionar vários níveis de audição, ou 

seja, aumenta e diminui a amplitude da tensão elétrica geradora do tom puro que é aplicada ao 

fone de ouvido e/ou vibrador ósseo (PEDROSO, 2002). O chaveamento do atenuador não 

deve ser maior que 5 dB, salvo os audiômetros automáticos em que não devem exceder 10 

dB. Assim o controle do nível de audição é feito de 5 em 5 dB na maioria dos equipamentos.  

Quanto a saída mínima e máxima de potência sonora do audiômetro utiliza-se como 

referência o tipo de audiômetro descrito pela IEC 60645-1:2012. O quadro 3,a seguir, mostra 

o valor mínimo e máximo de cada tipo de audiômetro conforme a frequência em teste. De 

acordo com o equipamento utilizado, os valores máximos para via aérea e para via óssea 

variam o que influenciam diretamente na descrição do laudo audiométrico.  
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Quadro 3- Número mínimo de freqüências a ser fornecido e faixa mínima de valores de nível 

de audição para audiômetro. 

Freq.Hz 

Níveis de audição 1) 

dB 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
Tipo 4 

2) Tipo 5 

Condução 
aérea 

Condução 
óssea 

Condução 
aérea 

Condução 
óssea 

Condução 
aérea 

Condução 
óssea 

Condução aérea 

125 70 3) 60 - - - - 

Opcional 

250 90 45 80 45 70 35 - 
500 120 60 110 60 100 50 70 
750 120 60 - - - - - 
1000 120 70 110 70 100 60 70 
1500 120 70 110 70 - - - 
2000 120 70 110 70 100 60 70 
3000 120 70 110 70 100 60 70 
4000 120 60 110 60 100 50 70 
6000 110 50 100 3) 90 3) 70 
8000 110 3) 90 3) 80 3) 4) 

1) Os níveis de audição máximos devem ser iguais ou maiores que os valores tabulados. Os níveis de audição 
mínimos devem ser -10dB ou menores para todas as frequências nos tipos de 1 a 4 e opcional para o tipo 5. 
2) Para propósito de conservação auditiva, a faixa do nível de audição para os audiômetros do tipo 4 deve estender-
se até 90 dB NA. 
3) A NBR(03:029.01-024/3) fornece valores para estas frequências. 
4) A ISO 6189 refere-se ao uso desta frequência. 

Fonte: IEC 60645-1: 2012 

Para a pesquisa do limiar auditivo, o tom teste é gerado para o paciente conforme o 

manuseio do interruptor de tons que pode ser contínuo, pulsátil ou ininterrupto. Cabe ao 

examinador a escolha adequada de acordo com a avaliação. 

 Os fones de ouvidos são componentes importantes para o exame. Para Pedroso, 2002, 

“O sinal de tensão elétrica que sai do amplificador de potência interno do audiômetro é 

aplicado aos terminais do fone; ocorrendo a transformação de energia elétrica em sonora”. 

 O modelo de fone utilizado na audiometria tem relação com componentes específicos 

como tipo de almofada, formato, dimensões, material e força estática do arco do fone. É 

recomendável que o fone destinado ao uso da orelha direita seja marcado na cor vermelha e o 

fone utilizado para a orelha esquerda esteja marcado na cor azul.  

O fone a ser utilizado no exame audiométrico deve obedecer a critérios estabelecidos 

na norma IEC 60318-1, pois são fones que atendem a especificação técnica para o dispositivo 

indicado para calibração como é o caso do acoplador acústico de 6 cc. São exemplos de fones 

de ouvido que atendem a norma: modelo TDH 39, TDH 49, TDH 50, HDA 280, DT-48 e 

Holmberg 8103. Os demais tipos de fones não possuem valores de limiar equivalente de 
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referência do nível de pressão sonora para serem utilizxados no acoplador acústico de 6 cc, 

consequentemente, não permitindo sua calibração e utilização confiável na audiometria. 

 Os fones devem ser calibrados de maneira conjunta com o audiômetro e não é 

recomendável a troca de fones entre equipamentoes para realizar exames, já que a calibração 

só é válida para equipamentos calibrados em conjunto. Essa calibração conjunta favorece a 

diminuição da incerteza da calibração do audiômetro. 

 O vibrador ósseo é um componente do audiômetro considerado como um dispositivo 

“que transforma os sinais elétricos em força vibratória a qual é transmitida através de sua 

superfície circular” (PEDROSO, 2002). Seguem características descritas pela IEC 60645-1, 

tais como força proporcionada pelo arco metálico e borda levemente arredondada na área de 

contato do vibrador. O modelo de vibrador ósseo indicado para o teste por condução óssea é o 

B-71. Assim como o fone, o vibrador ósseo deve ser calibrado utilizando um acoplador 

mecânico de acordo com o limiar de audição normal. 

 

3.1.4- CALIBRAÇÃO. 

Segundo VIM, 2012 calibração é definida como “Operação que estabelece, numa 

primeira etapa e sob condições especificadas, uma relação entre os valores e as incertezas de 

medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas 

associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando 

à obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação”. 

Segundo a Resolução 365/2009 do CFFa, a calibração deve ser realizada por 

“empresas/laboratórios acreditados pela RBC para calibração de audiômetros ou que tenham 

seus equipamentos calibrados anualmente no INMETRO”, Quanto ao intervalo de tempo para 

a calibração, a Resolução prevê realização a cada doze meses, devendo o prestador de serviço 

apresentar a documentação dos equipamentos utilizados ao cliente. 

A realização da calibração em laboratórios não acreditados pode colocar em risco a 

fidedignidade dos resultados finais da audiometria. Os laboratórios que compõem a RBC 

atendem a exigências descritas em normas internacionais como a ABNT NBR ISO/IEC 

17025, ISO 389 partes 1,2,3,4 e 5, IEC 60645 parte 1 e 2, proporcionam maior credibilidade, 

reconhecimento internacional e competência técnica para a realização do serviço. 
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Quando um equipamento é submetido a uma calibração, obtém-se como produto final, 

um certificado de calibração, que é um documento específico que contém várias informações 

sobre o desempenho metrológico do sistema de medição analisado, bem como a descrição dos 

procedimentos realizados.  

O certificado de calibração é o produto do processo da calibração. Normalmente 

contém informações específicas como nome e endereço do laboratório que realizou o serviço, 

número do certificado de calibração, identificação do solicitante, dados do equipamento, 

condições ambientais, norma de referência utilizada e assinatura do técnico executor do 

serviço e do responsável pelo laboratório (CFFa, 2009) 

Ao receber o certificado de calibração o profissional deve realizar a análise crítica do 

mesmo, ou seja, verificar se os valores registrados estão em acordo com a tolerância da norma 

de referência. Quando em desacordo, avaliar quais os erros encontrados e em quais 

frequências para posterior aplicação de correções no resultado final do exame audiométrico, já 

que o certificado de calibração não é garantia de que o equipamento está em acordo com os 

valores de tolerância da norma de referência. Outro ponto importante é verificar a incerteza 

declarada no certificado de calibração, pois este valor deverá ser utilizado no cálculo da 

incerteza de medição do exame audiométrico.  

 Para que essa calibração tenha confiabilidade e qualidade, é necessário que ela seja 

realizada por um organismo competente, que no caso do Brasil, são os laboratórios que fazem 

parte da RBC os quais são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro 

(Cgcre). Atualmente somente dois laboratórios são acreditados em todo o país para realização 

da calibração de audiômetros. São eles: IMMT Labs no Rio de Janeiro e CALILAB em São 

Paulo. 

O reconhecimento da competência técnica para a realização de calibração é dado 

através do cumprimento da norma NBR ISO/IEC 17025 (Requisitos gerais para a 

competência de laboratórios de ensaio e calibração). Dessa forma, quando um laboratório é 

acreditado para ensaio ou calibração, dá-se também a garantia de qualidade no serviço 

realizado, gerando maior confiabilidade de respostas no equipamento que foi calibrado.  

O processo de calibração de audiômetros envolve uma série de equipamentos e 

condições ambientais específicas como controle de temperatura e monitoramento da pressão 

atmosférica. Para ilustrar, de modo geral, os instrumentos utilizados na calibração de 
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audiômetros, evidenciam-se câmara anti-ruído (figura 1), acoplador acústico conhecido como 

ouvido artificial (figura 2), mastoide artificial (figura 3) e amplificadores (figura 4). 

Figura 1- Câmara anti-ruído 

 
Fonte: Laeta/Inmetro 

Figura 2- Acoplador acústico  

 
Fonte: Laeta/Inmetro 

 

Figura 3- Mastoide artificial  

 
Fonte: Laeta/Inmetro 

Figura 4- Amplificadores 

 
Fonte: Laeta/Inmetro 

 

 Quando um audiômetro é submetido ao processo de calibração existe a comparação da 

leitura do equipamento com referências previstas em normas. Se as leituras do equipamento 

diferem do valor de tolerância da norma, o equipamento deve passar por ajustes como uma 

forma de minimizar ou eliminar o erro de leitura.  

Desta forma, alguns audiômetros passam por uma primeira calibração, ajustes e nova 

calibração para verificar se o ajuste foi adequado para eliminação do erro. Assim, o 

fonoaudiólogo pode utilizar o equipamento sem a necessidade de realizar correções no 

resultado audiométrico oriundas dos erros encontrados na primeira calibração. Quando o 

equipamento não passa por ajustes, o profissional deve fazer as correções do limiar auditivo 

do paciente de acordo com os erros acima da tolerância encontrados no certificado de 

calibração.  

Existem casos onde o equipamento necessita passar por consertos quando apresenta 

problemas como fios partidos, fones quebrados, controladores com defeito, falha na produção 

do tom puro ou qualquer outro defeito apresentado pelo audiômetro. 

A escolha da realização do serviço de calibração em laboratórios acreditados (RBC) é 

fundamental no que diz respeito a avaliação da competência técnica do laboratório por parte 

da Cgcre/ Inmetro. Deste modo o fonoaudiólogo tem a garantia de que a metodologia, padrões 
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utilizados na calibração, profissionais qualificados e condições ambientais são avaliadas 

através de auditorias internas e externas. Neste último caso são avaliadores ou especialistas 

convidados pela Cgcre que vão até o laboratório para verificação do cumprimento de 

requisitos técnicos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.  

Quando o profissional ou instituições escolhem laboratórios não acreditados para a 

realização do serviço de calibração, não se tem a garantia de que o laboratório é competente 

para realização desse tipo de serviço. Assim, o fonoaudiólogo deveria ter o conhecimento 

técnico de metodologia para calibração, instrumentação utilizada, exigir a qualificação do 

profissional que executa a calibração e avaliar as condições ambientais do local onde é 

realizada a calibração. Isso é necessário para garantir que o resultado obtido na audiometria 

seja fidedigno com os limiares auditivos do paciente (SANTOS et al, 2013). 

O processo de calibração do audiômetro passa por etapas importantes, como verificar 

a resposta em frequência e a linearidade de níveis (amplitudes) tanto para os fones de ouvido 

quanto para o vibrador ósseo. Cada fone, um de cada vez, é colocado apropriadamente em um 

acoplador acústico. Este é ligado a um sistema de medição para determinação dos níveis e 

medição das frequências e distorções associadas.  Os estímulos são provocados em toda a 

faixa de frequências para várias amplitudes de maneira a evidenciar o desempenho do 

audiômetro. O procedimento é repetido para o vibrador ósseo que é acoplado a um transdutor 

(mastoide artificial). Finalmente os erros são comparados com as tolerâncias da norma para 

identificar a necessidade de ajuste. Temperatura, ruído ambiental, umidade são fatores que 

podem influenciar na calibração (SANTOS, ZAJARKIEVAIECH e SANTO, 2012.) 

 

3.2- NORMALIZAÇÃO EM AUDIOMETRIA 

Em audiologia, a utilização de uma metodologia que seja internacionalmente 

conhecida proporciona aos profissionais a padronização de procedimentos e a possibilidade de 

realizar comparações de resultados encontrados em diferentes clínicas, hospitais, laboratórios 

ou instituições de ensino e pesquisa.  

A norma ISO 8253 intitulada Acoustics -- Audiometric test methods descreve a 

metodologia utilizada na realização de testes audiométricos em três partes: 8253-1 intitulada 

Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 1: Pure-tone air and bone conduction 

audiometry, Part 2: Sound Field audiometry with pure-tone and narrow band test signals e 

Part 3: Speech audiometry.  
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A parte 1 da ISO 8253 diz respeito a procedimentos para pesquisa do limiar auditivo 

por via aérea e óssea, calibração do audiômetro, nível máximo de ruído permitido no 

ambiente de exame e na versão de 2010, a introdução do anexo A referente a estimativa da 

incerteza de medição no exame audiométrico por via aérea e óssea. 

A parte 2 da ISO 8253 faz referência aos métodos de pesquisa do limiar auditivo em 

campo sonoro bastante utilizado nos casos de ganho funcional de AASI, audiometria de 

reforço visual, testes de processamento auditivo. A audiometria tonal é realizada através de 

caixas de som utilizando tom puro com o objetivo de obtenção dos limiares auditivos.  

O método de pesquisa de limiar auditivo em campo livre também é efetuado em 

crianças pequenas através do método de condicionamento utilizando tom puro como estímulo 

acústico gerado em caixas de som juntamente com estímulo luminoso para que seja feito o 

condicionamento auditivo e visual. Esta técnica de pesquisa de limiar auditivo é conhecida 

como audiometria de reforço visual. 

A ISO 8253-3 trata da pesquisa dos limiares logoaudiométricos, ou seja, testes de 

reconhecimento da fala, conhecido pelos fonoaudiólogos como audiometria vocal ou 

logoaudiometria. Este procedimento normalmente é utilizado após a realização da audiometria 

tonal por via aérea e óssea com importância significativa para confirmação dos limiares 

tonais. Pesquisa-se o índice de reconhecimento da fala (IRF) para um determinado nível 

sonoro e o limiar de reconhecimento da fala (LRF) que tem valor aproximado com a média 

tritonal das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz obtida na audiometria tonal. 

A International Society of Audiology (ISA) integra diversas associações que apoiam 

aspectos relacionados a universalização de conceitos, onde a utilização de normas 

internacionais proporciona a harmonização de procedimentos, inclusive o que diz respeito a 

calibração de audiômetros. Muitos procedimentos relacionados ao audiômetro e a outros 

equipamentos na área de audiologia são discriminados em normas específicas internacionais. 

Atualmente a ISA tem 26 membros dentre eles a Academia Brasileira de Audiologia 

(ABA) e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa). Cabe aos profissionais de 

audiologia ter conhecimento sobre as normas existentes relacionadas à audição e adotá-las 

como rotina no atendimento, como é o caso da ISO 8253 parte 1.  

Segundo recomendação da ISA utilizar uma padronização internacional de 

procedimentos é uma forma de permitir comparação entre resultados de diferentes localidades 

que utilizam a mesma metodologia. Isso possibilita e facilita a troca de informações sendo 
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possível a realização de pesquisas através de diferentes ensaios audiológicos, já que o método 

é internacionalmente conhecido, possibilitando linguagem universal. 

Diante dessas recomendações, no 23º Encontro Internacional de Audiologia, em 

março de 2008, foi abordado o tema “Metrologia e Audiologia” e a partir deste evento, um 

grupo de trabalho foi formado com profissionais representante de diferentes sociedades 

científicas como o Inmetro, Sociedade Brasileira de Acústica, Academia Brasileira de 

Audiologia e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para a discussão de cabinas 

audiométricas (CFFa, 2009) 

A partir das reflexões desse grupo e ampla discussão, em 2009, revogou-se a 

Resolução do CFFa nº 296/03 substituindo-a pela Resolução CFFa 364/09 que “dispõe sobre 

o nível de pressão sonora das cabinas/sala de testes audiológicos”. De acordo com o texto da 

Resolução, cabe ao fonoaudiólogo a manutenção dos níveis de pressão sonora de acordo com 

a norma vigente, que neste caso é a ISO 8253-1. No mesmo ano também foi criada a 

Resolução 365/2009 referente à calibração de audiômetros. 

Para o estudo contínuo do assunto, um grupo de especialistas e os Conselhos Federal e 

Regionais de Fonoaudiologia coordenados pelo Inmetro, compuseram no Comitê Brasileiro 

de Eletricidade (CB-03) o grupo técnico denominado GT-3 junto a ABNT. O objetivo do 

grupo era estudar, traduzir e adaptar normas internacionais de eletroacústicas à realidade 

brasileira e confecção de projetos de normas junto a ABNT. No entanto, observa-se que, 

apesar de considerados concluídos, os projetos não seguiram para consulta pública e 

consequentemente não foram aprovados para publicação.  

Informações colhidas pela pesquisadora indicam que há 2 anos o grupo de trabalho se 

dissolveu e atualmente não existe representação técnica junto a ABNT para o estudo da 

metrologia aplicada a audiologia. 
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3.2.1. NORMA ISO 8253-1:2010 ACÚSTICA – MÉTODOS PARA TESTE 

AUDIOMÉTRICO- PARTE 1: AUDIOMETRIA DE TOM PURO POR VIA AÉREA E 

VIA ÓSSEA 

Neste capítulo pretende-se descrever a revisão da norma ISO 8253-1, porém o objetivo 

deste estudo abordará somente procedimentos para a investigação de limiares auditivos por 

condução aérea e não pretende descrever as demais recomendações.  

A versão atual da ISO 8253-1:2010 cancela a edição anterior ISO 8253-1:1989. Com 

isso, observa-se que durante 21 anos não houve revisão da norma o que priorizou no ano 2010 

a necessidade de atualização sobre a incerteza de medição.  

Essa norma descreve procedimentos e requisitos para avaliação auditiva por via aérea 

e por via óssea, procedimento para triagem auditiva somente por via aérea, descrição dos 

níveis máximos de pressão sonora permitidos no ambiente de exames e nesta versão, a 

inclusão do “Anexo A” sobre a estimativa da incerteza de medição no exame audiométrico.  

Todos os procedimentos descritos no documento são aplicáveis para a maior parte dos 

adultos e crianças. Em caso de crianças muito pequenas, idosos ou pessoas com alguma 

deficiência é recomendado a modificação ou adaptação dos procedimentos podendo resultar 

em medidas menos precisas.  

A pesquisa dos limiares auditivos é realizada por via aérea e por via óssea. É 

recomendável que a determinação desses limiares seja iniciada pela condução aérea através de 

fones de ouvido. A seguir, os limiares auditivos por via óssea são pesquisados através do 

vibrador ósseo que é colocado sobre o osso mastoide ou na testa. Vale lembrar que os limiares 

auditivos de ambas as orelhas são determinados separadamente. 

Para a realização do exame audiométrico é necessária a escolha de examinador 

qualificado com conhecimentos teóricos e práticos em audiologia. A norma refere ainda que, 

autoridades locais em âmbito nacional podem qualificar os profissionais para a realização do 

exame, como nos casos dos conselhos federais de fonoaudiologia e medicina. 

O examinador deve estar preparado para tomar decisões sobre aspectos da audiometria 

que não são especificados com detalhes nesta norma como qual a primeira orelha a ser testada 

(usualmente aquela considerada e escolhida como a de melhor limiar de audição), o uso ou 

não do mascaramento clínico, se a resposta do sujeito testado corresponde ao sinal teste, se 

existir algum evento externo de ruído ou qualquer comportamento de resposta do sujeito que 

possa invalidar o exame e interromper, terminar ou repetir todo ou parte do teste.  
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A recomendação quanto a duração do exame audiométrico é que não ultrapasse 20 

minutos para não causar fadiga ao indivíduo.  

A temperatura na sala de exame deve estar na faixa permitida para escritórios de (23°C 

a 25°C) de acordo as normas locais e permitir troca suficiente de ar. Tanto o sujeito avaliado 

quanto o examinador devem estar sentados de maneira confortável e durante o exame deve-se 

evitar qualquer tipo de perturbação seja por eventos ou pessoas no local.  

Em casos onde o exame é realizado fora da sala de teste, o sujeito testado deve ser 

monitorado visivelmente através de uma janela ou através de circuito interno de TV e 

monitorado acusticamente. 

Durante os procedimentos audiométricos, o examinador deve ter o cuidado em não 

proporcionar pistas visuais para o sujeito como, por exemplo, movimentação das mãos na 

troca de comandos no equipamento durante o exame. No caso de audiômetros de gravação 

automática, o mecanismo de gravação também não deve estar visível para o sujeito testado. 

 A pessoa que é submetida ao exame audiométrico deve evitar exposição ao ruído antes 

do exame (repouso auditivo de 14 horas) para que não haja modificação temporária do limiar 

auditivo e esta informação deve ser registrada. Com a finalidade de minimizar possíveis erros 

devido a esforço físico é importante que o indivíduo chegue pelo menos com 5 minutos de 

antecedência ao local de exame.  

Normalmente, o teste audiometrico é precedido pela meatoscopia. Se for encontrada 

obstrução por cera indica-se a remoção e a audiometria não é realizada naquele momento.  

Com relação ao colabamento do canal auditivo ações apropriadas devem se tomadas, se 

necessário. Informações preliminares sobre perda auditiva, obtidas na anamnese, são 

fundamentais para o direcionamento do teste como a necessidade de uso de mascaramento 

clínico. 

A fim de obter resultados mais confiáveis, é essencial que as instruções do 

procedimento do teste sejam dadas de maneira clara e objetiva certificando-se que o sujeito 

compreendeu completamente.  

As instruções devem priorizar os seguintes itens: como o sujeito responderá ao sinal 

teste, a necessidade de responder sempre que o tom for escutado em qualquer orelha não 

importando o quão fraco seja o tom teste, a necessidade de responder prontamente quando o 

tom teste seja ouvido e parar de responder imediatamente após quando não houver tom teste e 
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a sequência geral dos tons teste e qual orelha o teste será iniciado. Se houver qualquer dúvida, 

as instruções devem ser repetidas. 

O tipo de resposta dada pelo paciente deve ser claramente visível. As respostas mais 

comuns são pressionar e soltar um botão que fica com o paciente durante o teste e levantar e 

abaixar o dedo ou a mão quando ouvir tom teste. É importante comunicar ao sujeito que evite 

movimentar-se durante o exame para evitar a produção de ruído e que o exame pode ser 

interrompido em qualquer momento, caso haja desconforto. 

A colocação de transdutores é um parâmetro importante na audiometria. Antes de 

colocar os fones de ouvido devem ser retirados brincos, enfeites de cabeça, AASI e outros 

tipos de adornos. O cabelo deve ser movido para entre a cabeça e o transdutor. 

Os transdutores devem ser ajustados pelo examinador para garantia de posicionamento 

adequado sendo o sujeito orientado a não tocar nos transdutores após a colocação. A abertura 

de som do fone de ouvido deve ficar em frente à entrada do canal auditivo.  

O processo de familiarização da tarefa pode ser realizado a fim de assegurar respostas 

mais confiáveis. Esta familiarização consiste em apresentar o tom de 1000 Hz com nível 

sonoro audível, 40 dB, no caso de indivíduos com audição normal. A seguir, diminuir o nível 

do tom em passos de 20 dB até que não ocorra respostas e aumentar o tom em passos de 10 

dB até que a resposta ocorra novamente. Se as respostas forem consistentes, a familiarização 

está completa. Caso não, ela deverá ser repetida. Se ainda assim houver respostas 

inconsistentes, uma nova explicação sobre o procedimento deverá ser realizada.  

  A primeira frequência pesquisada no exame audiométrico é 1000 Hz e a seguir as 

demais frequências até 8000 Hz. Por último são avaliadas as frequências de 500 e 250 Hz. 

Deve-se repetir a pesquisa na frequência de 1000 Hz da primeira orelha avaliada. Se o limiar 

do reteste for igual ou menor que 5 dB, o procedimento pode ser realizado na orelha seguinte. 

Caso exista diferença no valor do limiar auditivo, deve-se retestar todas as demais 

frequências. 

 Sensações vibro-táteis podem acontecer em baixas frequências e em forte intensidade 

tanto na via aérea quanto na via óssea, assim, há necessidade de cuidado especial para que 

essa sensação não seja interpretada de maneira errada como sensação auditiva.  

O estímulo sonoro utilizado pode ser contínuo ou pulsátil e apresentado com a duração 

média de 1 a 2 segundos. Após a resposta dada pelo paciente, deve haver variação entre o 

intervalo e apresentação do tom teste que não deve ser menor que o tempo de duração do tom 
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teste. É importante que seja informado o tipo de estímulo utilizado para a pesquisa de limiares 

no audiograma.  

 Para a determinação dos limiares auditivos, existem dois procedimentos especificados 

nesta norma: método ascendente e o método descendente. A diferença entre eles é a sequencia 

do nível de tom teste apresentado. No primeiro, o tom teste é apresentado de modo 

ascendente, ou seja, inicia-se com som inaudível e aumenta-se o tom em passos de 5 dB até 

que o sujeito responda positivamente.  

 O segundo método, o tom teste é apresentado a partir de um som audível e diminuído 

até que se torne inaudível. Quando o sujeito não identifica o tom teste, este é aumentado em 

passos de 5 dB até que o mesmo volte a sinalizar que está ouvindo. Ambos os métodos 

resultam no mesmo limiar quando realizados de forma adequada e são aplicáveis em todas as 

frequências avaliadas em ambas as orelhas. 

O ambiente para a realização do exame audiométrico deve atender aos valores 

máximos de nível de pressão sonora na sala de exames a fim de evitar mascaramento dos tons 

testes. Estes valores são especificados como níveis máximos de pressão sonora (LS,max) em 

banda de terço de oitava objetivando a determinação de limiares auditivos abaixo de 0 dB 

(quadro 4). 

Quando o ambiente de exames atende os requisitos propostos pela ISO 8253-1 para a 

pesquisa do limiar auditivo por via aérea nas faixas de frequências de 125 Hz a 8000 Hz, 250 

Hz a 8000 Hz e 500 Hz a 8000 HZ, uma incerteza padrão de 2 dB referente ao ruído 

ambiental é agregada ao exame audiométrico, segundo a nota de rodapé da tabela 2 da ISO 

8253-1 e anexo A da referida norma. 

Em casos onde o ruído no ambiente de exames não atenda aos requisitos, uma 

incerteza padrão de 5 dB é associada, em todas as frequências, levando-se em consideração o 

aumento do nível de ruído no ambiente em 8dB acima do proposto pela ISO 8253-1. 

O quadro 4 especifica valores LS,max para audiometria por via aérea quando são usados 

fones de ouvido supra-aurais típicos. A média e atenuação destes fones de ouvido são dadas 

conforme o quadro 5. 
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Quadro 4- Níveis máximos de pressão sonora permitidos no ambiente para audiometria por 

via aérea, limiar auditivo abaixo de 0 dB e fones de ouvido supra-aural 

Frequências centrais 
de bandas de 1/3 de 

oitava 
Hz 

Nível de máximo pressão sonora permitido no ambiente 
LS,max (Referência: 20 µPa) 

dB 
Faixa de frequência de tom puro 

125 Hz a 8000 Hz 250 Hz a 8000 Hz 500 Hz to 8000 Hz 
31,5 56 66 78 
40 52 62 73 
50 47 57 68 
63 42 52 64 
80 38 48 59 
100 33 43 55 
125 28 39 51 
160 23 30 47 
200 20 20 42 
250 19 19 37 
315 18 18 33 
400 18 18 24 
500 18 18 18 
630 18 18 18 
800 20 20 20 
1000 23 23 23 
1250 25 25 25 
1600 27 27 27 
2000 30 30 30 
2500 32 32 32 
3150 34 34 34 
4000 36 36 36 
5000 35 35 35 
6300 34 34 34 
8000 33 33 33 

NOTA: Usando os valores dados, o menor limiar auditivo a ser medido é 0 dB, com uma incerteza 
máxima de +2 dB devido ao ruído ambiente. Se uma incerteza máxima de +5 dB devido ao ruído 
ambiente for permitida, os valores podem ser acrescidos em 8 dB. 

Fonte: ISO 8253-1:2010 

Estes valores são baseados em dados experimentais de dois tipos de fones de ouvido 

disponíveis comercialmente. Se outros tipos de fones de ouvido são utilizados, a diferença de 

atenuação sonora destes fones e os valores da ISO 8253-1 (quadro 5) devem ser adicionados 

aos valores de LS,max especificados no quadro 4. 
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Quadro 5- Média de atenuação sonora, em decibel, para diferentes fones de ouvido. 

Frequência Hz 
Hz 

Fone supra-aural 
típico abc 

dB 

Etimologia ER-3Adef 
dB 

Sennheiser HDA 
200deg 

dB 
31,5 0 33 - 
40 0 33 - 
50 0 33 - 
63 1 33 17 
80 1 33 16 
100 2 33 15 
125 3 33 15 
160 4 34 15 
200 5 35 16 
250 5 36 16 
315 5 37 18 
400 6 37 20 
500 7 38 23 
630 9 37 25 
800 11 37 27 
1000 15 37 29 
1250 18 35 30 
1600 21 34 31 
2000 26 33 32 
2500 28 35 37 
3150 31 37 41 
4000 32 40 46 
5000 29 41 45 
6300 26 42 45 
8000 24 43 44 

a. Os valores dados são baseados em medições usando tons puros em campo livre usando fones 
TDH39d com almofadas MX 41/AR e fones DT48d Beyer 

b. Dados de atenuação são baseados em ruídos de banda estreita em campo difuso são assumidos 
para prover medições mais realistas das propriedades de atenuação. Valores um pouco mais 
baixos do que aqueles dados podem ser esperados com bandas sonoras em um campo difuso, 
no entanto, dados insuficientes estão disponíveis no momento presente. 

c. Fontes: Referências: [10], [11], [16]. 

d. Dados são validos para um campo difuso artificial de acordo com a ISO 4869-1[3]. 

e. Este é um produto disponível comercialmente. Esta informação é dada por conveniência dos 
usuários deste Padrão Internacional e não constitui um endosso pela ISO deste produto. 

f. Fonte: Referência: [17]. 

g. Fonte: Referência: [18]. 
Fonte: ISO 8253-1:2010 

As medições dos níveis de ruído ambiental devem ser feitas no momento em que a 

avaliação audiométrica é realizada representando a condição ambiental naquele momento do 

exame. Se um sistema de ventilação estiver em operação durante o exame, o monitoramento 

do ruído deve ser feito com o sistema ligado. 
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Se a medição do nível de pressão sonora não for possível, uma checagem psico-

acústica do ruído ambiente pode ser conduzida realizando uma avaliação audiométrica em 

pelo menos dois sujeitos que tenham audiogramas estáveis em todas as frequências e limiares 

auditivos menores que os níveis auditivos que serão pesquisados durante os testes. Se os 

limiares auditivos obtidos no novo local de teste forem maiores em 5 dB ou mais, indica a 

necessidade de redução do ruído na sala de exames. Essa recomendação pode ser 

exemplificada quando um indivíduo apresenta limiares auditivos de 10 dB, 15 dB e 20 dB 

respectivamente nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz e ao ser submetido a nova 

audiometria em novo local de exame apresenta limiares de 20 dB, 20 dB e 30 dB nas 

respectivas frequências. Deste modo, o limiar auditivo do indivíduo sofreu alteração maior 

que 5 dB o que mostra a necessidade de controle do ruído ambiental neste novo local de 

exames. 

Um item ressaltado é a manutenção e calibração do equipamento audiométrico 

considerado base para obtenção de resultados confiáveis do limiar auditivo. É essencial que o 

equipamento, quando em uso, esteja calibrado de acordo com a ISO 389 e atenda os requisitos 

estabelecidos na IEC 60645-1. 

A fim de assegurar a calibração do equipamento, a norma ISO 8253-1 propõe um 

esquema de 3 estágios que devem ser verificados: Estágio A- rotina de verificação de testes 

subjetivos, estágio B- verificações periódicas objetivas e estágio C testes básicos de 

calibração. É recomendável que o estágio A seja realizado no equipamento diariamente. 

É recomendável que o procedimento de verificação do estágio A seja efetuado 

semanalmente no equipamento e para alguns itens, a verificação deve ser diária. Verificações 

periódicas objetivas, no estágio B, devem preferencialmente ser realizadas num intervalo de 3 

meses, embora diferentes intervalos entre as checagem possam ser realizadas, não devendo 

exceder 12 meses. Testes básicos de calibração, no estágio C, não precisam ser empregados 

na rotina básica, caso o estágio A e B tenham sido checados regularmente. Os procedimentos 

do estágio C são requeridos somente quando um defeito no equipamento ou um erro ocorra, 

ou  quando, depois de um longo período de tempo, há a suspeita de que o equipamento não 

esteja em plena performance. Se no período de 5 anos, por exemplo, o equipamento não tenha 

passado por tal estágio, é aconselhável submetê-lo. 

O propósito de uma rotina de verificação diária é assegurar que o equipamento esteja 

funcionando adequadamente, que a calibração não tenha sido alterada e que seus 

equipamentos, cabos e acessórios estejam livres de qualquer defeito que possa afetar o 
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resultado. Os procedimentos do estágio A envolvem testes simples, sem a necessidade do uso 

de instrumentos de medição dependendo apenas do nível de audição estável do examinador ou 

que o mesmo tenha audição normal.  

No caso de utilização de cabina ou sala de teste separada, a instalação do equipamento 

deve ser verificada.  Neste caso específico pode ser necessário um assistente para realizar os 

procedimentos de verificação sobre a interconexão entre o audiômetro e equipamentos na 

cabina, conexões adicionais de cabos e tomadas uma vez que são fontes potenciais de 

intermitência ou conexão incorreta.  

A limpeza do audiômetro e dos equipamentos deve ser diária verificando almofadas, 

plugs e acessórios do audiômetro. O equipamento deve ser ligado e aguardado o tempo de 

pré-aquecimento recomendado. Se não há esse tipo de recomendação pelo fabricante, utiliza-

se um período de 5 min para a estabilização dos circuitos. Em equipamentos alimentados por 

baterias, o estado da bateria deve ser verificado utilizando-se o método especificado no 

manual de instruções.  

A verificação da saída do audiômetro deve ser feita utilizando-se, por exemplo, um 

nível de audição de 10 dB ou 15 dB, ou seja, tons meramente perceptíveis. Este teste deve ser 

executado para todas as freqüências e em ambos os fones. Com níveis fracos, deve ser 

verificada a ausência de qualquer sinal de ruído, sons indesejáveis (estalos quando um sinal é 

introduzido em outro canal), se os atenuadores estão funcionando e livres de ruído elétrico ou 

mecânico e se os interruptores operam silenciosamente e que nenhum ruído seja radiado pelo 

instrumento e seja audível ao sujeito do teste. 

Os níveis elevados, por exemplo, 60 dB devem ser verificados em todas as frequências 

quanto a ausência de distorção, intermitência  e inexistência de cliques dos interruptores. 

Circuitos de comunicação com o sujeito devem ser verificados aplicando-se procedimentos 

semelhantes àqueles utilizados para a função de tom puro. 

As tensões dos arcos dos fones devem ser verificadas e as articulações giratórias 

devem estar livres para retorno à posição inicial e não devem estar excessivamente frouxas 

podendo ser identificadas deformações por uso ou fadiga. 

A checagem objetiva periódica, estágio B, exige medição e comparação de resultado 

com padrões apropriados para as frequências dos sinais testes, níveis de pressão sonora 

produzidos pelos fones em um acoplador acústico ou ouvido artificial, níveis de força 
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vibratória produzidos pelos vibradores ósseos em um acoplador mecânico, níveis de ruído 

mascarante, passos de atenuação (especialmente acima de 60 dB) e a distorção harmônica. 

A verificação objetiva exige instrumentos mínimos como medidor de nível sonoro 

classe 1 conforme especificado na IEC 61672-1, filtro de banda de 1/3 de oitava, de acordo 

com a IEC 61260, acoplador acústico ou ouvido artificial, de acordo com a  IEC 60318-1, 

IEC 60318-3; 60318-4 e 60318-5, acoplador mecânico, de acordo com a IEC 60318-6, 

contador digital de frequência, osciloscópio e termômetro para a checagem da temperatura de 

23ºC para o acoplador mecânico. O intervalo entre os testes objetivos pode ser determinado 

através da observação e desempenho do equipamento. 

Se frequências ou níveis do tom teste são encontrados fora dos limites de tolerância da 

calibração, o equipamento é submetido a ajustes. Quando são feitos ajustes, ambos os 

conjuntos de medições (antes e depois do ajuste) devem ser registrados e fornecidos ao 

usuário do equipamento. Recomenda-se afixar ao equipamento uma etiqueta com a data da 

calibração e a data prevista para a próxima verificação. 

A calibração básica, ou estágio C, deve ser realizada por um serviço competente. O 

procedimento deve ser tal que, depois que o equipamento audiométrico foi submetido a uma 

calibração básica, deve preencher os requisitos pertinentes indicados na IEC 60645-1. Após o 

retorno do equipamento da calibração básica devem ser verificado todos os procedimentos 

descritos com relação a instalação e verificação diária antes de ser colocado em uso.  

 

3.3-RECOMENDAÇÕES PARA INTERPRETAÇÃO DO EXAME AUDIO MÉTRICO 

Os valores dos limiares auditivos obtidos na audiometria tonal por via aérea e via 

óssea são representados em um gráfico chamado audiograma (figura 5), padronizado segundo 

recomendações da American Speech- Language- Hearing Association (ASHA)  

Figura 5- Gráfico audiométrico 

 
Fonte: CFFa, 2009 
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O gráfico é composto por dois eixos, sendo o eixo das abcissas a representação das 

frequências pesquisadas de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz e o eixo das 

ordenadas referente aos valores numéricos em decibel do limiar auditivo variando de -10 a 

120 dB na escala de 10 em 10 dB.   

Os limiares auditivos obtidos na orelha direita e esquerda são representados por 

símbolos internacionalmente conhecidos, o que permite clara visualização do perfil auditivo 

do indivíduo por qualquer profissional em qualquer localidade (SANTOS e RUSSO, 1993)  

A representação simbólica contempla qualquer condição de teste audiométrico, seja 

ele por via aérea, por via óssea, utilizando mascaramento na via aérea e na via óssea e em 

condições de ausência de respostas por via aérea e/ou via óssea. Esta última condição ocorre 

quando o indivíduo não apresenta sensação auditiva para a saída máxima de estímulo sonoro 

do equipamento que é variável de audiômetro para audiômetro (SANTOS e RUSSO, 1993). 

Os símbolos utilizados internacionalmente pela ANSI (1978), ASHA (1990) (FROTA, 1998) 

e ISO 8253-1:2010 estão representados na figura abaixo. 

Figura 6- Simbologia internacional utilizada no audiograma 

 
Fonte: ISO 8253-1, Portaria 19 do MTe, 1998.Adaptado pela autora 

O gráfico permite uma visualização geral dos limiares auditivos por via aérea, via 

óssea, utilização de mascaramento, possibilitando explicações claras sobre normalidade e grau 

de perda auditiva. Informações referentes à orelha direita são representadas na cor vermelha e 

unidas por linha contínua e da orelha esquerda na cor azul unida por linha pontilhada (KATZ, 

1999; FROTA, 1998). 

Após a obtenção dos limiares auditivos e elaboração da representação gráfica, cabe ao 

examinador identificar o tipo de perda auditiva e seu respectivo grau de comprometimento. 
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Para a classificação quanto ao tipo de perda auditiva leva-se em consideração a 

comparação dos limiares auditivos obtidos por via área e via óssea de cada orelha. A 

classificação do tipo de perda auditiva está descrita no quadro 6. 

Quadro 6- Classificação da perda auditiva de acordo com o tipo (Silman e Silverman, 1997) 

Tipo de Perda Características 

Perda auditiva 
condutiva 

Limiares de via óssea menores ou iguais a 15 dBNA e limiares de 
via aérea maiores do que 25 dBNA, com gap aéreo-ósseo maior ou 

igual a 15 dB. 
Perda auditiva neuro-
sensorial (ou sensório-

neural) 

Limiares de via óssea maiores a 15 dBNA e limiares de via aérea 
maiores do que 25 dBNA, com gap aéreo-ósseo de até 10 dB. 

Perda auditiva mista 
Limiares de via óssea maiores a 15 dBNA e limiares de via aérea 

maiores do que 25 dBNA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 
dB. 

Fonte: CFFa, 2009 

O tipo de perda auditiva é bem definido entre diferentes autores como FROTA, 1998; 

KATZ, 1999; FRAZZA 2003, SANTOS e RUSSO, 1993, não havendo divergência no laudo 

audiométrico no que diz respeito ao tipo de perda. 

Para classificação do grau de perda auditiva existem diferentes classificações referente 

a faixa etária adulta, já que a classificação de grau de perda para crianças é diferenciada. Para 

este estudo leva-se em consideração apenas a classificação de grau de perda auditiva para 

adultos.  

A classificação bastante difundida entre os audiologistas no Brasil é a classificação de 

Davis e Silvermann (1970), que estabelece o grau da perda auditiva baseando-se na média dos 

limiares auditivos das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (FRAZZA et al, 2003) 

representado no quadro 7. 

Quadro 7- Classificação dos graus de perdas auditivas para as frequências de 500 Hz, 1.000 

Hz e 2.000 Hz (Davis e Silverman, 1970). 

Média Tonal de 500, 1000 e 2000 Hz Classificação 

0 – 25 dBNA Normal 

26 – 40 dBNA Leve 

41 – 70 dBNA Moderada 

71 – 90 dBNA Severa 

> 91 dBNA Profunda 

Fonte: (FRAZZA et al., 2003) 
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Porém, de acordo com o Manual orientativo do CFFa de 2009 sugere-se ao 

audiologista a utilização de duas classificações ficando a cargo do profissional escolher uma 

para emissão do laudo audiométrico. A primeira classificação proposta é a Lloyd e Kaplan 

(1978) que leva em consideração a média dos limiares auditivos das frequências de 500, 1000 

e 2000 Hz representada no quadro 8. 

Quadro 8- Classificação da perda auditiva de acordo com o grau (Lloyd e Kaplan, 1978) 

Média Tonal entre 500, 1000 e 2000 Hz Denominação 

≤ 25 dBNA Audição normal 

26 – 40 dBNA Perda auditiva de grau leve 

41 – 55 dBNA Perda auditiva de grau moderado 

56 – 70 dBNA Perda auditiva de grau moderadamente severo 

71 – 90 dBNA Perda auditiva de grau severo 

≥ 91 dBNA Perda auditiva de grau profundo 

Fonte: CFFa, 2009 
 

A segunda classificação utilizada é do Bureau Internacional d´Audio Phonologie 

(BIAP) que descreve os graus de perda auditiva através da média dos limiares auditivos tonais 

por via aérea das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz conforme o quadro 9 

Quadro 9- Classificação da perda auditiva de acordo com o grau (BIAP, 1997) 

Média Tonal entre 500, 1000 e 2000 Hz Denominação 
≤ 20 dBNA Audição normal 

21 – 40 dBNA Perda auditiva leve 
41 – 55 dBNA Perda auditiva moderada de grau I 
56 – 70 dBNA Perda auditiva moderada de grau II 
71 – 80 dBNA Perda auditiva severa de grau I 
81 – 90 dBNA Perda auditiva severa de grau II 
90 – 100 dBNA Perda auditiva muito severa de grau I 
101 – 110 dBNA Perda auditiva muito severa de grau II 
111 – 119 dBNA Perda auditiva muito severa de grau III 
≥ 120 dBNA Perda auditiva total/cofose 

Fonte: CFFa, 2009 
 

Internacionalmente, existe a classificação de grau de perda auditiva proposta pela 

ASHA (American Speech-Language- hearing Association) no quadro 10. 
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Quadro 10: Grau de perda auditiva em relação a severidade da perda ASHA 

Média Tonal Classificação 

10 – 15 dBNA Normal 

16 – 25 dBNA Discreta 

26 – 40 dBNA Leve 

41 – 55 dBNA Moderada 

46 – 70 dBNA Moderadamente Severa 

71 – 90 dBNA Severa 

> 91 dBNA Profunda 

Fonte: Clark, J.G. (1981). Uses and abuses of hearing loss classification. ASHA, 23, 493-500 
 
. 

Para troca de informações entre centros de referência em saúde auditiva tanto 

regionalmente quanto internacionalmente a WHO propõe uma classificação para o 

comprometimento auditivo apresentado.   

A classificação do grau de perda auditiva da WHO leva em consideração a média dos 

limiares auditivos das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz quando obtidos de acordo 

com o proposto pela “Audiometric ISO” no quadro 11. 

Quadro 11- Grau de perda auditiva em relação a severidade da perda- WHO 

Valor audiométrico da ISO (média de 500, 
1000, 2000 e 4000 Hz) Classificação 

≤ 25 dBNA  normal 

26 – 40 dBNA  leve 

41 – 60 dBNA  moderada 

61 – 80 dBNA  severa 

≥ 81 dBNA  profunda 

Fonte: WHO, 2000. 

 

Observa-se que pela existência de diferentes classificações, é comum encontrar laudos 

audiométricos de uma mesma pessoa com grau de perda auditiva diferenciado quando 

realizados em diferentes estabelecimentos, o que pode vir a gerar divergência na 

interpretação, uma vez que não é comum a existência de legenda que o justifique.  
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4- INCERTEZA DE MEDIÇÃO E AUDIOMETRIA 

Este capítulo abordará assunto da estimativa da incerteza de medição em exames 

audiométricos. Serão descritos também conceitos gerais e terminologias relacionados a 

processo de medição, incerteza de medição, cálculo para estimativa da incerteza de medição e 

os principais parâmetros de influência do exame audiométrico. 

Com a revisão da norma ISO 8253-1 foi introduzido o anexo A (informativo) 

abordando a incerteza de medição no exame audiométrico. O formato geralmente aceito para 

expressão das incertezas associadas a resultados de medição é embasado pelo ISO/IEC Guide 

98-3, conhecido como Guia para Expressão da Incerteza de Medição (ISO-GUM).   

Este formato requer um modelo funcional a ser estabelecido entre o mensurando, que 

no contexto da ISO 8253-1 é a dependência do nível do limar auditivo do sujeito em função 

de inúmeros parâmetros de influência que descrevem efeitos no resultado da medição. Cada 

parâmetros de influência é caracterizado como uma estimativa, como uma distribuição de 

probabilidade e uma incerteza padrão. O conhecimento desses parâmetros é um compilado de 

incertezas das quais a incerteza padrão combinada e a incerteza expandida do resultado de 

medição são derivadas. 

Cientificamente a necessidade de verificação dos dados para estabelecer a incerteza do 

som para cada medição realizada usando qualquer um dos procedimentos especificados nesta 

parte da ISO 8253 não está disponível para publicação neste momento. Contudo, uma 

indicação sobre fontes relevantes de incerteza e suas características principais são baseadas no 

conhecimento empírico. A abordagem geral para o cálculo das incertezas de acordo com o 

ISO GUM é ilustrado no anexo A permitindo uma determinação aproximada das incertezas 

(ISO 8253-1) 

 

4.1- PANORAMA ATUAL DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO NA SAÚD E E EM 

AUDIOMETRIA 

No Brasil, existem 3 grupos de usuários dos serviços de metrologia: o primeiro grupo  

tem o domínio do conceito de metrologia, qualidade e normalização. O segundo grupo utiliza 

os serviços da metrologia apenas para o cumprimento formal referente a normas ou 

regulamentos e o terceiro, ignora completamente os conceitos metrológicos como uma 
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ferramenta necessária para a qualidade de seu produto e/ou serviço (COUTO e MONTEIRO, 

2000). 

Observa-se que para a maior parte dos profissionais de saúde, a metrologia é vista 

como uma forma de obtenção de um certificado de calibração para cumprir exigências, o que 

não significa que as características metrológicas estejam de acordo com as tolerâncias 

descritas em normas. Um certificado de calibração não garante a confiabilidade de uma 

medição, principalmente nos casos onde a calibração é realizada em laboratório que não 

fazem parte da RBC (COUTO, 2006). 

A falta de treinamento, a não existência de padronização de procedimentos e rotinas, 

ou falha técnica ou limitações de equipamentos podem comprometer a saúde de pacientes 

colocando em risco a vida humana. A conscientização existente entre os profissionais de 

saúde relacionada a erro é referente aos eventos adversos. Estes casos estão associados à 

complicação, incidente e iatrogenia, sendo praticado com ou sem danos a um paciente tendo 

como causa, fatores humanos, organizacionais ou técnicos. Eventos adversos graves são 

compreendidos como qualquer ocorrência clínica desfavorável que resulta em morte ou risco 

de vida para o paciente (ONA, 2006).  

Na área da audiologia, é comum o profissional lidar diariamente com as medições 

relacionadas à audição. A audiometria é um exame que quantifica o limiar auditivo de um 

indivíduo e utiliza um instrumento específico para a medição da acuidade auditiva que é o 

audiômetro (ISO 60645-1). 

O resultado da medição é somente uma estimativa do valor do mensurando e torna-se 

completo com a declaração da incerteza do resultado encontrado.  Expressar a incerteza de 

medição em um resultado de exame audiológico é uma forma de garantir que as respostas 

encontradas estejam dentro de um intervalo de confiança, sendo matematicamente descrito. 

Assegura-se assim confiabilidade nas respostas encontradas tornando a avaliação audiológica 

mais precisa. 

A utilização de um método internacional conhecido para expressar a incerteza de 

medição viabiliza a troca de informações sobre resultados de diferentes laboratórios, hospitais 

e universidades (GUM, 2003) 

O resultado de uma medição pode tornar-se um parâmetro de auxílio em decisões 

judiciais ou no auxílio ao diagnóstico. Em questões judicias, pode-se exemplificar a 

concessão de beneficio previdenciário baseado nas medições de limiares auditivos de um 
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trabalhador que apresente um determinado grau de perda auditiva identificado no exame 

audiométrico. Em casos mais extremos, de acordo com o comprometimento auditivo, o 

trabalhador pode ser aposentado por invalidez. 

 Nos casos de diagnóstico auditivo, a determinação de limiares da audição tem sua 

importância no que diz respeito à indicação de AASI, indicações cirúrgicas e intervenção 

medicamentosa. Um único erro nos valores obtidos referentes ao limiar auditivo no exame 

audiométrico pode implicar mudança no tipo de perda auditiva como mista, condutiva ou 

neurossensorial, bem como o grau de perda auditiva. Isso pode implicar em intervenções 

cirúrgicas errôneas, uso de medicações sem a real necessidade ou dificuldade na adaptação do 

AASI.  

 Atualmente a expressão da estimativa de incerteza de medição no país ainda não é 

uma prática comum entre os audiologistas. Em uma pesquisa documental de um artigo que faz 

referência a 3230 títulos de artigos relacionados a audiologia no período de 1831 a 2004, não 

existe nenhum artigo que trate o assunto de incerteza de medição no exame audiométrico 

(BERGER, 2004). 

 Outras palavras chaves foram utilizadas no mesmo documento. Com relação a 

precisão foram encontrados três artigos, repetibilidade duas referências, desvio padrão 

nenhum artigo, reprodutibilidade cinco ocorrências, metrologia nenhuma ocorrência e erro em 

dois artigos. Nos títulos encontrados com as palavras chaves descritas a predominância do 

assunto foi protetores auditivos (BERGER, 2004). 

A abordagem da incerteza de medição é um tema novo na audiologia, pois somente na 

versão 2010 da norma ISO 8253-1, encontra-se um anexo referente a incerteza de medição. 

Nem mesmo o CFFa possui resolução específica para declaração da incerteza de medição no 

exame audiométrico no país.  

Em outubro de 2011, no Physikalisch- Technische Bundesanstal (PTB) foi realizado 

um estudo experimental sobre desvio padrão de respostas dos limiares auditivos de 20 sujeitos 

otologicamente normais. Os resultados revelaram que os valores de desvio padrão estavam 

satisfatórios com relação aos valores de incerteza propostos pela ISO para o parâmetro de 

influência “determinação do nível do limiar auditivo” de acordo com o método proposto para 

a realização do procedimento. Porém, observou-se que os valores obtidos na pesquisa são 

ligeiramente maiores para as frequências até 4000 Hz e menores para as frequências acima de 

4000 Hz. O estudo conclui que essas variações podem estar relacionadas às características 
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individuais do conduto auditivo e da pressão sonora que atinge o tímpano e que novas 

pesquisas devem ser realizadas. (PTB, 2011) 

A pesquisa documental revela que o tema expressão da incerteza de medição em 

audiometria ainda não é uma prática adotada no Brasil e nem na maior parte do mundo.  

 

4.2- CONCEITOS GERAIS E TERMINOLOGIAS SOBRE INCERTE ZA DE 

MEDIÇÃO 

O termo medição é definido como um “processo de obtenção experimental dum ou 

mais valores que podem ser, razoavelmente, atribuídos a uma grandeza” (VIM, 2012). Essa 

medição gera um resultado oriundo de um procedimento e de um sistema de medição. Desta 

forma, por melhor que seja o instrumento utilizado, o local de realização das medições, e o 

operador qualificado, os resultados poderão vir acompanhados por erros. Cabe ao profissional 

identificar as possíveis fontes de erros que podem afetar o processo de medição e, a partir de 

então, quantificá-las (CABRAL, 2004). 

Outra definição bastante comum na metrologia é o mensurando, que é a grandeza a 

qual se pretende medir. Desta forma, uma medição envolve aspectos conceituais, teóricos, 

metodológicos e práticos com a finalidade de se obter um resultado referente ao mensurando 

(VIM, 2012). 

O valor medido de uma grandeza, que é o resultado da medição, envolve uma série de 

repetições, pois nem sempre a mesma medição do mesmo mensurando, utilizando os mesmos 

instrumentos e operadores, revelarão o mesmo resultado. O conjunto das medições realizadas 

pode apresentar diferenças onde são levadas em consideração a média e a mediana (GUM, 

2008). 

Sendo assim, qualquer medição deve ser realizada pelo menos três vezes. Quando se 

realiza somente uma medição, um erro pode passar despercebido. Com duas medições, os 

valores podem apresentar desacordo entre eles. Assim, uma terceira medida permite que pelo 

menos dois valores concordem entre si, possibilitando a identificação de erro no terceiro valor 

(BELL, 1999). 

No cotidiano das medições praticadas por profissionais de saúde, o termo exato e 

preciso são utilizados, na maior parte do tempo, como sinônimos, o que não é verdade e pode 

ser observado na figura 7. O termo “exatidão” refere-se a maior ou menor aproximação de um 
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resultado obtido em uma medição em relação ao suposto valor verdadeiro. Já o termo 

“precisão” está associado à dispersão dos valores encontrados numa medição, ou seja, o quão 

próximo esses resultados encontram-se entre si (CABRAL, 2004). 

Figura 7- Desenho esquemático de exatidão e precisão 

 

Fonte: COUTO, 2011.  

Outra definição que deve ficar clara é a diferença entre erro de medição e incerteza de 

medição. Toda medição realizada tem imperfeições que podem originar erros no resultado. Os 

erros ocorridos em uma medição podem ser classificados em erros grosseiros, sistemáticos e 

aleatórios (CABRAL, 2004). Os erros grosseiros são facilmente identificados e 

consequentemente eliminados como, por exemplo, inexperiência profissional onde num 

exame audiométrico, o examinador coloca o fone da orelha esquerda na orelha direita do 

paciente. Esse é um erro que pode ser corrigido de forma simples.  

Os erros sistemáticos são erros conhecidos que devem ser compensados ou corrigidos, 

pois afetam diretamente o resultado da medição sempre da mesma forma. (CABRAL, 2004). 

O erro é sistemático quando sua origem é derivada de um efeito conhecido de parâmetro de 

influência e normalmente é quantificável, podendo ser utilizada correção ou fator de correção 

para reduzi-lo. O erro sistemático pode ser exemplificado através da instrumentação utilizada 

em um experimento que pode apresentar um determinado erro, comprometendo o resultado. 

Mesmo com as correções do erro sistemático, o resultado da medição ainda é uma estimativa, 

pelo fato da correção realizada ser imperfeita, pela influência dos erros aleatórios e por 

desconhecimento do valor verdadeiro do mensurando (GUM, 2003). 

Um exemplo de erro sistemático no exame audiométrico é a utilização de 

equipamentos não calibrados, ou aqueles calibrados que não passaram por ajustes. Neste 

último caso há implicação na continuidade do erro em decibel durante a pesquisa de limiar 

auditivo, o que pode induzir ao fonoaudiólogo conclusões equivocadas quanto ao tipo ou grau 

de perda auditiva do paciente avaliado. 
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Já os erros aleatórios são aqueles referentes a variações que podem ocorrer durante 

todo o processo de medição, sendo imprevisíveis e devem ser abordados através de estudo 

estatístico (CABRAL, 2004). Este erro pode estar relacionado a variações temporais, 

espaciais ou ainda, variações imprevisíveis das correlacionadas às grandezas de influência e, 

na maioria dos casos, não se torna possível a compensação do erro aleatório. Cabe ao 

pesquisador realizar inúmeras repetições, aumentando a sua observação e análise crítica do 

ensaio para tentar reduzi-lo (GUM, 2003). 

Como exemplo de erro aleatório durante o procedimento de medição do limiar 

auditivo é a variação do nível de ruído na sala de exames, pois qualquer tipo de perturbação 

sonora como telefone tocando, pessoas conversando, ruído de carros, buzinas, porta abrindo e 

fechando, dentre outras, pode modificar o limiar auditivo durante o exame. 

O valor verdadeiro de uma grandeza é considerado inexistente de acordo com o 

ilustrado na figura 8. As medições estão sob a influência de erros aleatórios ou erros 

sistemáticos, pelo fato de não existir condições ideais como, operador perfeito, local 

totalmente controlado e instrumentação perfeita (CABRAL, 2004). 

Figura 8- Desenho esquemático sobre resultado de medição. 

 

Fonte: COUTO, 2006, adaptado pela autora. 

Como forma de exemplificar o conceito do parágrafo anterior, as informações contidas 

no certificado de calibração do audiômetro podem influenciar diretamente os resultados. Da 

mesma forma, a variação do ruído ambiental dentro da sala, e consequentemente, dentro da 

cabina audiométrica durante o exame, podem comprometer ou, em casos extremos, invalidar 

o exame. Nestes casos, cabe ao audiologista a escolha de calibrar o seu instrumento de 

medição em laboratórios acreditados e estudar e criar mecanismo de controle do nível de 

pressão sonora na sala de exames a fim de que não haja prejuízo no resultado de medição do 

limiar auditivo. 
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O conceito de incerteza atualmente utilizado tem como objetivo quantificar as 

possíveis “falhas” ocorridas durante o processo de medição. A incerteza de medição é um 

modelo matemático que surge para quantificar de forma associativa os erros sistemáticos e 

aleatórios presentes em uma medição. Expressar a incerteza de medição é uma forma de 

garantir que os valores de resultados encontrados estão presentes num intervalo de confiança 

pré-estabelecido estatisticamente (CABRAL, 2004).  

A incerteza de uma medição é um atributo relativamente novo. O reconhecimento de 

erros, análise de erros, componentes suspeitos, adequações na medição levam a diminuição da 

incerteza de um resultado, porém não a torna nula (GUM, 2003). 

Historicamente, o conceito de incerteza surge na metrologia em meados de 1900 em 

que estudos sobre os conceitos de exatidão, erro e tolerância começaram a ser discutidos. Por 

volta de 1960 são publicadas as primeiras referências sobre incerteza em medições físicas. Já 

em 1980 o BIPM propõe as abordagens de incertezas do tipo A e tipo B tendo como 

referência modelos matemáticos e métodos estatísticos. Em 1993 foi publicado o “Guia para 

expressão da incerteza de medição”- ISO GUM, tornando-se documento orientativo para a 

estimativa da incerteza de medição (CABRAL, 2004). 

A utilização do ISO GUM harmoniza internacionalmente a estimativa de incerteza de 

medição. Assim, a comparação de resultados de medições pode ser realizada por diferentes 

laboratórios em qualquer parte do mundo, o que é fundamental para o momento econômico 

em que a sociedade vive atualmente. A adoção de um procedimento universal para a 

estimativa de incerteza de medição permite a comparabilidade dos resultados entre 

instituições nacionais e internacionais, atendendo assim a demanda do mercado mundial 

(COUTO, 2006). 

Em momentos de mercado globalizado, é importante que a expressão da incerteza de 

medição seja um método uniforme em todo o mundo, facilitando assim, comparações 

interlaboratoriais. Desta forma, o método deve ser aplicável a qualquer espécie de medição, 

abranger componentes que interfiram no processo e resultado da medição e que a incerteza de 

um resultado possa ser transferível para outra medição de mesma natureza. Assim, a incerteza 

de medição fornece um intervalo de probabilidade da abrangência dos resultados ou nível de 

confiança da medição realizada (GUM, 2008). 

A incerteza de medição é definida como “parâmetro associado ao resultado de uma 

medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao 
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mensurando” (GUM, 2008). A incerteza pode ser interpretada como sendo um grau de dúvida 

com relação aos resultados encontrados de um processo de medição, onde já foram aplicados 

quaisquer tipos de correções e adequações, não sendo mais possível a eliminação da dúvida 

por completo. 

O resultado de uma medição só estará completo se o valor medido estiver 

acompanhado de sua incerteza. A estimativa de incerteza de medição é realizada após a 

minimização de erros aleatórios e erros sistemáticos e avaliação das incertezas do tipo A e 

tipo B (CABRAL, 2004). O objetivo de realizar a classificação de incerteza do tipo A ou do 

tipo B é identificar duas formas diferentes de avaliação dos componentes de incerteza 

(FIGUEIREDO et al, 2010). 

A incerteza do tipo “A” está relacionada com o método de avaliação da incerteza 

através de análise estatística de uma série de observações, repetições ou reproduções de um 

ensaio, por exemplo. Assim a incerteza padrão do tipo A é obtida através de uma função de 

densidade de probabilidade que é derivada da observação de uma distribuição de frequência 

(GUM, 2003). 

A incerteza do tipo B relaciona-se diretamente com outros meios que não a análise 

estatística, como é o caso de um certificado de calibração que já agrega o valor de sua 

incerteza contido nele. Baseia-se assim no grau de credibilidade que um evento vá acontecer, 

sendo chamada de probabilidade subjetiva, sendo um conjunto de informações 

comparativamente confiáveis (GUM, 2003). 

O resultado de uma medição geralmente é baseado em uma série de observações feitas 

em ensaios de repetibilidade. Nessas condições, é possível identificar os parâmetros de 

influência que afetam ou impactam no resultado da medição, pois estes não se mantêm 

constantes em todos os momentos. Em um ensaio, o examinador deve ter o olhar crítico para 

reconhecer os parâmetros de influência de seu experimento auxiliando na diminuição dessa 

influência e quantificá-la a fim de expressar a incerteza de medição (GUM, 2003). 

Inúmeras fontes de incertezas são identificadas como: definição incompleta do 

mensurando ou realização imperfeita da definição do mensurando (quando não se conhece 

totalmente o que está sendo medido); amostragem não-representativa (onde a amostra medida 

pode não representar verdadeiramente o mensurando); conhecimento inadequado dos efeitos 

das condições ambientais sobre a medição ou medição imperfeita das condições ambientais; 

erro de tendência pessoal na leitura e interpretação dos instrumentos de medição analógicos; 
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resolução finita do instrumento de medição (impedindo a obtenção do valor do mensurando 

por limitação do equipamento); situações onde não se conhece o valor exato dos padrões de 

medição e de materiais de referência; aproximações e suposições realizadas num 

procedimento de medição e variações nas observações feitas repetidas vezes no mensurando 

sob condições aparentemente iguais (GUM, 2003) 

A incerteza de medição pode ser vista como um indicador quantitativo de qualidade de 

um resultado de medição. Desta maneira, a incerteza é uma forma de avaliar a fidedignidade 

dos resultados de medição de um laboratório, ou seja, quanto menor a incerteza apresentada, 

melhor é a capacidade e metodologia empregada para a realização de um ensaio. Considera-se 

então que a incerteza pode ser um parâmetro para a diferenciação técnica e escolha de 

laboratórios que prestam serviço do mesmo tipo de ensaio (JORNADA, 2007). 

A expressão da incerteza de medição na área de calibração é bastante conhecida e 

praticada pelos laboratórios. Na área de ensaios, o assunto ainda está em desenvolvimento, 

pois somente a partir de 2001 com o lançamento da ISO/IEC 17025 no Brasil, é que o tema de 

incerteza de medição em ensaios começou a ser discutido no país. Atualmente, muitos 

profissionais ainda não tem a visão da real importância da expressão da incerteza de medição 

para resultados de ensaios, principalmente no que diz respeito a ensaios na área da saúde. Não 

calcular e omitir a incerteza de medição pode comprometer a análise crítica e interpretação de 

um resultado de ensaio, podendo torná-lo inválido (JORNADA, 2007). 

Todo resultado de medição quando associado à incerteza informa a presença de uma 

dúvida. A quantificação dessa dúvida é dada através de dois números. Um está relacionado ao 

intervalo em que os resultados de uma medição provavelmente se encontram. O segundo é o 

nível de confiança dos resultados em relação a um suposto valor verdadeiro (BELL, 1999). 

Desta forma a incerteza de medição se torna uma indicação quantitativa sobre a qualidade de 

um resultado de medição (COUTO, 2006) 

Partindo do princípio que o valor verdadeiro de um mensurando não existe, o resultado 

de uma medição será a aproximação ou uma estimativa do valor do mensurando. Assim, a 

representação completa do resultado de medição deverá incluir a dúvida do resultado 

traduzida como incerteza de medição (COUTO, 2006). 

A metodologia para a estimativa da incerteza de medição pelo GUM pode ser 

resumida através dos seguintes passos: definir o mensurando, elaborar diagrama causa-efeito, 

estimar as incertezas dos parâmetros de influência, calcular o coeficiente de sensibilidade, 
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calcular as componentes de incerteza e sua combinação, determinar o fator de abrangência e 

ao final estimar a incerteza expandida (COUTO, 2006). 

Para a estimativa da incerteza de medição, primeiramente o especialista deve 

identificar as possíveis fontes de incerteza do seu processo de medição. A seguir, é estimada a 

incerteza padrão de cada fonte e posteriormente cada valor de incerteza padrão é utilizado 

para a obtenção da incerteza padrão combinada. É importante salientar que todas as incertezas 

devem ser dadas na mesma unidade e com o mesmo nível de confiança (BELL, 1999). 

A incerteza padrão é um intervalo onde obtemos valores de um desvio padrão, 

correlacionando assim valores médios e normalmente é representada pelo símbolo u. O 

cálculo da incerteza padrão do tipo A é dado através da estimativa da média e do desvio 

padrão. Assim a estimativa da incerteza padrão é calculada a partir da seguinte equação 1 

(COUTO, 2006)  

 

(1) 

Onde “u ”  é a incerteza padrão, ”s ”  é o desvio padrão, ambos expressos em dB 

e “n” representa o número de medições realizadas. Historicamente a incerteza padrão também 

é conhecida como desvio padrão da média. (BELL, 1999) 

“Quando a avaliação da incerteza da fonte de entrada é realizada por um método 

diferente do estatístico, a avaliação da incerteza padrão é denominada do tipo B” (COUTO, 

2006). 

Para avaliação da incerteza padrão do tipo B assume-se um determinado tipo de 

distribuição e um intervalo de dispersão de valores para a fonte de incerteza. Presumindo que 

a mesma tenha distribuição retangular, ou seja, a dispersão de valores encontram-se num 

intervalo simétrico “( )”, a equação 2 é utilizada para o cálculo (COUTO, 2006) 

 

(2) 

No caso onde a distribuição seja do tipo triangular num intervalo onde os valores de 

dispersão encontram-se “( )” o cálculo é feito através da equação 3:  

 

(3) 
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Quando a fonte de incerteza tem como origem um certificado de calibração, contendo 

as informações de probabilidade e fator de abrangência, a estimativa da incerteza padrão do 

tipo B é definida pela equação 4 (COUTO, 2006) 

 

(4) 

Onde: 

 = incerteza expandida declarada no certificado 

 = coeficiente de abrangência declarado no certificado 

A incerteza padrão do tipo A e tipo B são calculadas individualmente e posteriormente 

as incertezas serão combinadas sendo denominada incerteza padrão combinada que é 

representada pelo símbolo por uc. (BELL, 1999).  

A estimativa da incerteza padrão combinada uc. é obtida a partir da combinação das 

incertezas padrão, , de cada uma das fontes de entrada. A incerteza padrão combinada é 

igual à raiz quadrada positiva de uma soma de termos que constituem variâncias de grandezas, 

ponderadas de acordo com quanto o resultado da medição varia em decorrência destas. 

Quando as grandezas de entrada (parâmetros de influência) são independentes, a incerteza 

padrão combinada pode ser representada através da equação 5 (ISO GUM, 2003). 

 

(5) 

Onde:  

uc é a incerteza padrão combinada; 

 é o coeficiente de sensibilidade da i-ésima grandeza de entrada; 

é a incerteza padrão da i-ésima grandeza de entrada. 

 

Após a expressão da incerteza padrão combinada calcula-se a incerteza expandida 

quando há necessidade de declarar o resultado da medição em um intervalo que englobe a 

maior parte dos valores medidos (COUTO, 2006). Para que a incerteza declarada no resultado 
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tenha um determinado nível de confiança como, por exemplo, 95%, é necessária a 

multiplicação da incerteza padrão combinada pelo fator de correção representado por “k” 

(BELL, 1999). Define-se a equação da incerteza expandida da seguinte forma: 

 (6) 

Onde  

 = incerteza expandida 

 = fator de abrangência e  

incerteza padrão combinada 

O valor final da incerteza expandida deve ser declarado com no máximo dois 

algarismos significativos. No caso de arredondamento do valor da incerteza, este deverá 

ocorrer para o dígito mais próximo e superior (COUTO, 2006). 

O fator de abrangência (k) é definido a partir da distribuição t de Student e está 

relacionado com a probabilidade de abrangência de ocorrência dos resultados. Geralmente 

esta probabilidade é descrita como 95,45% (COUTO, 2006). 

Nos casos onde se utiliza o intervalo de confiança de aproximadamente 95%, o valor 

de k é igual a 2 admitindo-se uma distribuição normal. Podem-se adotar outros valores para o 

fator de correção como: k=1 para um intervalo de confiança de aproximadamente 68%, 

k=2,58 para o intervalo de confiança de 99% e k=3 para o intervalo de confiança de 99,7%. A 

escolha do valor para o fator de correção é feita de acordo com o nível de exigência de 

confiabilidade no resultado da medição (BELL, 1999). Os valores para o fator de abrangência 

estão definidos no quadro a seguir: 

Quadro 12 – Valor do fator de abrangência kp que produz um intervalo tendo nível de 

confiança p, para uma distribuição normal. 

Nível de confiança p (por cento) Fator de abrangência kp 

68,27 1 

90 1,645 

95 1,960 

95,45 2 

99 2,576 

99,73 3 

Fonte ISO GUM, 2003 
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Após a estimativa da incerteza expandida, o resultado deve ser expresso juntamente 

com as respostas encontradas das medições realizadas. Logo, o resultado da medição pode ser 

interpretado de modo detalhado por apresentar a declaração de incerteza. 

No item a seguir serão abordados os parâmetros de influência do exame audiométrico 

que servirão de base deste estudo para a quantificação das fontes de incertezas e cálculo da 

incerteza expandida. 

 

4.3- PARÂMETROS DE INFLUÊNCIA DO EXAME AUDIOMÉTRICO    

A incerteza relacionada a determinação do limiar auditivo depende de vários 

parâmetros como: a performance do audiômetro utilizado, tipo de transdutores utilizados e 

respectiva instalação pelo examinador, freqüência de tons de teste, condições ambientais de 

teste especialmente relacionada ao ruído ambiental, qualificação e experiência do examinador, 

a cooperação do sujeito testado, confiança das respostas obtidas e o uso não otimizado de 

mascaramento (ISO 8253-1). 

Devido ao complexo processo de medição é difícil expressar a incerteza de medição de 

uma única maneira. No entanto, a expressão detalhada da incerteza de medição fornece 

informações úteis sobre a confiabilidade dos resultados da audiometria. A expressão da 

incerteza dos resultados de medição, segundo a ISO 8253-1, deve ser calculada de acordo 

com o ISO GUM.  

A determinação da incerteza de medição requer um modelo funcional que estabelece 

uma relação com o mensurando, que neste caso é o limiar auditivo do sujeito em teste. 

Inúmeros parâmetros podem influenciar diretamente o resultado da medição. Cada parâmetro 

de influência é caracterizado como uma estimativa, uma distribuição probabilística e uma 

incerteza padrão.  

O conhecimento teórico do mensurando é primordial para a identificação dos 

parâmetros de influência que podem provocar modificações diretas no resultado final da 

medição. Deste modo, a elaboração do diagrama causa-efeito é uma forma de contemplar 

todas as fontes de incerteza do mensurando (COUTO, 2006). 

 A nova edição da ISO 8253-1:2010 sugere um modelo funcional para a expressão da 

incerteza de medição. Neste anexo, um total de oito parâmetros de influência atua diretamente 

na determinação do limiar auditivo, quando utilizado o tom puro (PTB, 2011).  
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A ISO 8253-1:2010 propõe um modelo funcional para a expressão da determinação do 

limiar auditivo para uma freqüência específica levando em consideração as variáveis de 

influência no exame audiométrico, conforme a figura a seguir 

Figura 9- Diagrama causa-efeito da audiometria 
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Fonte: Autores 

Onde: 

 é o resultado do limiar auditivo de acordo com qualquer um dos procedimentos 

especificados na ISO 8253 

é o parâmetro de influência para permitir qualquer desvio do desempenho nominal do 

audiômetro utilizado. 

é o parâmetro de influência para permitir incertezas devido ao uso de determinado tipo de 

transdutor e sua colocação.  

 é o parâmetro de influência que permite influência das condições ambientais não ideais, 

especialmente o ruído ambiental. 

 é o parâmetro de influência que permite qualquer incerteza devido ao uso do 

mascaramento não otimizado. 

 é o parâmetro de influência que permite qualquer incerteza devido a falta de qualificação e 

experiência do examinador.  

 é o parâmetro de influência que permite quaisquer incertezas devido a falta de cooperação 

e respostas não confiáveis do sujeito testado. 

 é o parâmetro de influência que permite qualquer incerteza devido a problemas especiais 

oriundos de situação extraordinariamente difícil de medir. 

 é o parâmetro de influência que considera a influência de diferentes examinadores. 
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4.3.1- TESTES DE REPETIBILIDADE ( ) 

Durante a rotina audiométrica, o nível do limiar auditivo do sujeito em teste numa 

dada freqüência é usualmente determinado apenas uma única vez para cada orelha. Baseado 

no conhecimento empírico, condições de medidas repetidas podem assumir valores de 

incerteza padrão de 2,5 dB para frequências até 4000 Hz e 4 dB para as frequências acima de 

4000 Hz na audiometria tonal por via áerea (ISO 8253-1:2010) 

Um trabalho publicado em 1963 pelo Departamento de Saúde Ocupacional da 

Universidade de Manchester revelou que as estimativas de variância de medições repetidas no 

limiar de uma única orelha variaram entre 6 a 23 dB. Este experimento contou com a 

participação de 12 indivíduos jovens do sexo masculino, otologicamente normais sendo todos 

submetidos a questionário sobre histórico de doenças de ouvido, nariz e garganta. Os exames 

foram realizados no período da manhã com audiômetro devidamente calibrado. Os sujeitos 

foram submetidos a 4 exames com intervalo de tempo de 24 horas entre o primeiro e o 

segundo exame. Após uma semana foi realizado o terceiro teste e 24 horas depois o último 

exame. O indivíduo era autorizado a ajustar o fone na cabeça e orelha de forma “confortável” 

(ATHERLEY e DINGWALL-FORDYCE, 1963). 

Os resultados obtidos nos audiogramas repetidos considerando 24 orelhas revelaram 

que a estimativa da variância foi 8,5 dB em 500 Hz 7,5 em 1000 Hz, 7 dB em 2000 Hz, 6 dB 

em 3000 Hz, 17 dB em 4000 Hz, 19,5 dB em 6000 Hz e 23 dB em 8000 Hz.  

Os resultados da estimativa da incerteza do limiar auditivo com probabilidade de 95%, 

foram 6 dB em 500 Hz, 5 dB em 1000 Hz, 5 dB em 2000 Hz, 5 dB em 3000 Hz, 8 dB em 

4000 Hz, 9 dB em 6000 Hz e 9 dB em 8000 Hz (ATHERLEY e DINGWALL-FORDYCE, 

1963). Os resultados descritos na pesquisa indicam que os maiores valores de incertezas estão 

nas frequências de 6000 e 8000 Hz o que é compatível com a proposta da ISO 8253-1 que 

sugere maiores valores de incerteza para a s frequencias de 6000 e 8000 Hz. 

 

4.3.2- DESEMPENHO DO AUDIÔMETRO (  

Assumindo que o equipamento utilizado atenda requisitos da IEC 60645 para 

audiômetros do tipo 1 e 2, a contribuição para a incerteza de medição é dada pela derivação 

dos níveis de saída fornecidos a partir dos valores nominais. A IEC 60645-1 especifica como 
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derivações máximas para via aérea +/- 3 dB para frequências até 4000 Hz e +/- 5 dB para 

frequências acima de 4000 Hz.  

A declaração de incerteza oriunda do certificado de calibração do audiômetro deve 

conter informações sobre o fator de abrangência utilizado e a distribuição de probabilidade. O 

valor declarado no certificado será tratado como incerteza do tipo B (COUTO, 2006). 

Na utilização de audiômetros com o potenciômetro graduado de 5 em 5 dB, a 

resolução do equipamento deve ser considerada, sendo introduzida como outra fonte de 

incerteza. Neste caso, a distribuição de probabilidade do nível de saída pode ser assumida 

como retangular, resultando em incerteza padrão igual a metade do valor máximo possível, 

divididos por . 

A contribuição da derivação máxima da via aérea e da resolução do equipamento 

apresenta um total aproximado de incerteza padrão para via aérea no valor de 2,3 dB para 

frequências até de 4000 Hz e 3,2 dB para frequências acima de 4000 Hz, assumindo o valor 

máximo de desvio permitido pela ISO 8253-1.  

 

4.3.3 TIPOS DE TRANSDUTORES E SUA COLOCAÇÃO ( ) 

Os limiares equivalentes de referência do nível de pressão sonora para diferentes tipos 

de transdutores como o supra-aural, circum-aural e fones de inserção especificados na parte 

relevante da ISO 389, não são completamente equivalentes. Além disso, o nível de pressão 

sonora fornecido por diferentes tipos de transdutores pode ser sentido diferentemente devido 

às características anatômicas e fisiológicas do sujeito testado, mediante a colocação do 

transdutor na orelha. Devido as diferenças existentes entre os transdutores, pode-se assumir 

incerteza padrão de 1,5 dB para frequência até 4000 Hz e 2,5 dB para as frequências acima de 

4000 Hz (ISO 8253-1:2010). 

 

4.3.4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS ) 

Se os requisitos para os níveis de ruído máximos no ambiente (item 11 da ISO 8253-1) 

forem plenamente atendidos, a incerteza padrão pode ser assumida como sendo 2 dB, com 

uma distribuição de probabilidade normal, considerando-se sujeitos em teste com um nível de 

limiar auditivo próximo de 0 dB. Para sujeitos em teste com limiares auditivos 
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significantemente acima de 0 dB, a contribuição para a incerteza devido ao ruído ambiente 

pode ser desconsiderada.  

Quando excedido o limite máximo permitido de nível de pressão sonora no ambiente, 

considera-se como contribuição da incerteza o valor estimado de 5 dB levando-se em 

consideração incrementos de 8 dB acima do limite máximo permitido na tabela 2 da ISO 

8253-1, 2010. 

As medições dos níveis de ruído ambiental devem ser feitas no instante em que a 

avaliação audiométrica é realizada, representando as condições reais do ambiente. No caso de 

salas com sistema de ventilação, a medição deve ser realizada com o sistema em operação. 

Este ainda é um procedimento pouco utilizado no país. 

 

4.3.5 UTILIZAÇÃO DE MASCARAMENTO CLÍNICO ( ) 

Em exames onde há necessidade do uso não otimizado do mascaramento, os limiares 

auditivos podem ser alterados. Em geral, não há valores validados para a contribuição desse 

efeito na incerteza de medição. Contudo, uma incerteza padrão de 2 dB pode ser 

provisoriamente atribuída quando aplicado o mascaramento com distribuição probabilística 

normal.  

 

4.3.6 EXPERIÊNCIA DO EXAMINADOR ( ) 

Para um examinador qualificado e com experiência suficiente, a contribuição para a 

incerteza devido a julgamentos pessoais pode ser considerada incluída, em situações usuais de 

teste, na incerteza padrão para ensaios de repetibilidade. Em circunstâncias especiais, uma 

incerteza adicional quanto a experiência do examinador pode ser atribuída.  

 

4.3.7- RESPOSTAS DO SUJEITO EXAMINADO ( ) 

Em circunstâncias normais, incertezas devido a pequenas inconsistências nas respostas 

do sujeito estão incluídas na incerteza padrão para ensaios de repetibilidade. Em situações 

excepcionais pode haver razões para atribuir uma incerteza padrão adicional às respostas do 

sujeito.  
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4.3.8- SITUAÇÕES ESPECIAIS DE MEDIÇÃO ( ) 

 Em caso de situação especial como sujeitos com algum tipo de deficiência mental ou 

alterações neurológica, a determinação dos limiares auditivos pode ser muito difícil. Sendo 

assim, uma incerteza padrão pode ser atribuída relacionada a estes casos especiais.  

Para reduzir a incerteza de medição é importante minimizar as incertezas dos 

parâmetros de influência. Algumas recomendações, de forma geral, podem auxiliar na 

redução das incertezas. A calibração dos instrumentos utilizados é uma forma de contribuir 

para a diminuição das incertezas. Buscar laboratórios que trabalhem com menor declaração de 

incerteza no certificado de calibração contribuem para a redução das incertezas. Fazer uma 

análise crítica do processo de medição é uma forma de identificar e compensar erros, assim 

como escolher equipamentos adequados que atendam as normas de calibração. Essa medidas 

podem ser uma forma de diminuir as incertezas do processo geral (BELL, 1999). 
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5- METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 Neste capítulo será descrita em detalhes a metodologia utilizada para a realização de 

ensaios audiométricos e determinação da incerteza de medição do exame audiométrico 

proposta neste estudo. Optou-se nesta pesquisa trabalhar com uma metodologia experimental 

em razão das dificuldades mencionadas anteriormente em encontrar trabalhos similares.  

 

5.1- AMOSTRA DE CONVENIÊNCIA 

Os sujeitos participantes deste estudo foram selecionados de forma voluntária a 

participar do projeto de pesquisa intitulado "Estimativa de incerteza de medição no exame 

audiométrico por via aérea". Todos os participantes dos diferentes ensaios são funcionários do 

Inmetro e da Fiocruz o que possibilitou a realização de inúmeros exames em diferentes dias 

com os mesmos participantes e no mesmo local.  

Todos os participantes leram juntamente com a pesquisadora o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e após todas as explicações, cada participante 

assinou o termo para participação no projeto de pesquisa. O TCLE foi assinado em duas vias 

uma para o participante e outra para a pesquisadora. 

A amostra do referido estudo foi composta por vinte e um sujeitos, sendo onze do sexo 

masculino e dez do sexo feminino. Todos os participantes tem formação superior ou estão 

cursando a graduação, exceto dois sujeitos com 2º grau completo. A faixa etária avaliada 

neste estudo variou entre 19 a 62 anos. 

Este projeto teve aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz sob o 

número de protocolo CAAE - 0044.0.011.011-11 em 22 de novembro de 2011. 

 

5.2- LOCAL DOS ENSAIOS  

Os ensaios audiométricos foram realizados em dois locais distintos: Serviço de 

Audiologia do CESTEH (referido neste trabalho como laboratório 1) e o Laboratório de 

Ensaios Acústicos do Inmetro (referido neste trabalho como laboratório 2). 

 No período de junho a agosto de 2012 os ensaios foram realizados no laboratório 1. 

Este local foi eleito para a realização dos ensaios pelo fato de ser um serviço especializado e 

de referência em audiologia aplicada à saúde do trabalhador no município do Rio de Janeiro. 
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Neste serviço evidencia-se o atendimento diário ambulatorial a indivíduos com algum tipo de 

queixa audiológica.  

Os ensaios foram realizados com o sujeito sentado dentro de uma cabina audiométrica 

(figura 10a). 

Figura 10a- Cabina audiométrica-Vista 
 da janela 

 
Fonte: Serviço de Audiologia/ CESTEH 

Figura 10b- Cabina audiométrica- Vista 
de frente 

 
Fonte: Serviço de Audiologia/ CESTEH 

 

As respostas do sujeito foram monitoradas pelo examinador visualmente através de 

uma janela de vidro. O paciente ficou posicionado de frente para a porta da cabina e 

consequentemente de lado para a examinadora. Esse posicionamento foi adotado a fim de 

evitar pistas visuais dos movimentos da examinadora para a execução do estímulo sonoro para 

o paciente, além de minimizar o contato visual do paciente com a examinadora o que poderia 

causar indução de respostas sem estímulo sonoro.  

Foi realizada medição do isolamento sonoro da cabina audiométrica e medição do 

ruído na sala de exames a fim de validar o ambiente para a realização dos ensaios. 

No período de setembro a novembro do mesmo ano, os ensaios audiométricos foram 

realizados no laboratório 2. Este local foi escolhido por ser um ambiente acusticamente 

silencioso. A fim de diminuir a reverberação do ambiente foi utilizado material absorvente 

nas paredes e no chão da câmara conforme a figura a seguir (figura 11). 
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Figura 11- Sala acústica 

 
Fonte: Laena/Inmetro 

 
Durante todos os ensaios de repetibilidade, reprodutibilidade e colocação de fones, no 

laboratório 2, o ambiente foi monitorado com um analisador de frequência em bandas de 1/3 

de oitava a fim de verificar se os níveis de pressão sonora no ambiente de exame, estavam 

abaixo dos limites máximos permitidos de acordo com a tabela 2 da ISO 8253-1:2010.  

O sujeito em teste permaneceu sentado confortavelmente durante os ensaios. O 

audiômetro e o analisador de frequências estavam posicionados em uma mesa atrás do sujeito 

a fim de evitar pistas visuais durante a realização do exame, com distância de 1,40 m. 

O microfone para captação do nível de pressão sonora estava posicionado atrás da 

cadeira com altura de 1,27m em relação ao chão e a 0,35 m de distância entre a cabeça do 

sujeito e o microfone (figura 12) 

Figura 12- Indivíduo posicionado durante ensaio no laboratório 2 

 
Fonte: Laena/Inmetro 
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5.3- INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA 

Para a realização dos exames audiométricos em ambos os laboratórios, foi utilizado o 

audiômetro da marca Beltone, modelo 112 tipo 2 (figura 13),com fone TDH-50 calibrado em 

24 de fevereiro de 2012 com certificado de calibração emitido pela RBC sob o número RBC3-

8089-56.  

Figura 13- Audiômetro Beltone 112 

 
Fonte: Autora 

 
Para o monitoramento do ruído ambiental foi utilizado um analisador de frequência 

em bandas de 1/3 de oitava com análise entre as frequências de 20 a 20.000 Hz, marca Sinus 

(figura 14) modelo Soundbook, com microfone de uma polegada, da marca G.R.A.S. modelo 

40 HF (microfone de alta sensibilidade) nº de série 40931, utilizando um pré-amplificador 

modelo 26 HF n. de série 43405 (figura 15) e um condicionador de sinais G.R.A.S tipo 12 HF 

(figura 16). 

Figura 14- Soundbook Sinus Figura 15- Microfone 

 
Fonte: Laena/Inmetro 

 
Fonte: Laena/ Inmetro 
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Para o ajuste da sensibilidade do microfone utilizou-se um calibrador sonoro da marca 

Bruel&Kjaer tipo 4231, 94 & 114 dB SPL-1000 Hz, n. de série 2376729. Como os ensaios 

foram realizados em dias diferentes, o ajuste do microfone foi efetuada sempre no início de 

cada dia de ensaio (figura 17) 

Figura 16- Condicionador de sinais Figura 17- Calibrador sonoro 

 
Fonte: Laena/ Inmetro 

 

 
Fonte: Laena/ Inmetro 

 
Para a medição do isolamento sonoro da cabina audiométrica foi utilizada uma fonte 

sonora de referência geradora de ruído de banda larga do tipo B&K, modelo 4204 emitindo 

ruído rosa (figura 18) medidor de nível de pressão sonora da marca Larson Davis modelo 

System 824 e calibrador Larson Davis cal 200 (figura 19), microfone da marca Larson Davis 

modelo 2559 e pré-amplificador PRM 902. Para a leitura dos dados foi utilizado o software 

Utility 824 versão 3.1.2 do próprio medidor. 

Figura 18- Fonte sonora de referência Figura 19- Medidor de nível de pressão 
sonora 

 
Fonte: Laena/ Inmetro 

 
Fonte: Laena/ Inmetro 
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5.4- PROCEDIMENTO INICIAL 

Todos os participantes foram submetidos a anamnese específica sobre o histórico 

otológico contendo perguntas como: Perda auditiva familiar, traumatismo na orelha, 

perfuração timpânica, otalgia, zumbido, ambiente de trabalho ruidoso, otites de repetição, 

presença de secreção na orelha, tontura, e se já tinham realizado exame audiométrico alguma 

vez. Somente três participantes tinham experiência prévia com o exame. Pacientes com 

zumbido foram excluídos da amostra. 

Após a anamnese foi realizada a inspeção do meato acústico externo em ambas as 

orelhas utilizando o otoscópio da marca WellchAllyn a fim de verificar a integridade da orelha 

externa e observar possíveis alterações como presença de corpo estranho, excesso de 

cerúmen, perfuração timpânica dentre outras conforme a figura 20 

Figura 20- Meatoscopia 

 
Fonte: Autora 

 

5.5- INSTRUÇÕES AOS SUJEITOS 

Antes de iniciar a explicação do ensaio, todos os participantes foram orientados a 

retirar os brincos ou qualquer outro tipo de adorno que estivesse na região da cabeça. Nos 

casos de pessoas que usavam óculos, foi dada a mesma orientação para retirá-los.  

A instrução para o exame buscou ser clara e objetiva para compreensão de todos os 

participantes. A explicação dada com relação ao ensaio audiométrico de repetibilidade foi a 

seguinte: “Você escutará um som parecido com um apito e toda vez que escutá-lo, você 

deverá levantar a mão do lado que estiver ouvindo. Em alguns momentos o som estará bem 

"baixinho", mas mesmo assim, você deve levantar a mão. Quando não ouvir o som, não 

precisa levantar a mão”. Esta instrução foi dada aos vinte participantes dos ensaios de 

repetibilidade, realizados nos 2 laboratórios. 
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Para o ensaio audiométrico de condição de precisão intermediária realizado somente 

no laboratório 2 a mesma instrução do ensaio de repetibilidade foi dada a um único 

participante. Ao final da explicação foi esclarecido ao sujeito que ele faria o mesmo 

procedimento em diferentes dias com diferentes examinadores. 

Com relação ao ensaio de colocação de fones efetuada pelo examinador realizado no 

laboratório 1 a explicação foi similar à utilizada nos ensaios de repetibilidade. Quando a 

colocação dos fones foi proposta para que o próprio sujeito ajustasse o fone, a explicação 

dada foi a seguinte: “Você escutará um estímulo sonoro aqui na sala e você mesmo 

posicionará o fone em suas orelhas de modo que escute o estímulo sonoro externo na menor 

intensidade possível. Quando você sentir que está bem ajustado de forma a ouvir “menos”, 

avise para que o ensaio possa começar”. A partir do ajuste adequado definido pelo 

participante o exame era iniciado. 

Em todos os casos, foi questionado aos participantes se eles realmente compreenderam 

as instruções para o procedimento do exame a fim de que não houvesse prejuízo nas respostas 

auditivas, já que este exame depende plenamente da participação e colaboração do sujeito. 

 

5.6- MONITORAMENTO DO RUÍDO AMBIENTAL 

Para monitorar os níveis de ruído no interior da cabina durante os exames 

audiométricos no laboratório 1, foi realizada a medição do isolamento da cabina.  

Para esse ensaio foi utilizada uma fonte sonora de referência instalada na sala de 

controle do exame, e o nível de pressão sonora médio foi medido com a fonte ligada, com 

microfone instalado em três diferentes posições na sala (Mic 1, Mic 2 e Mic 3) resultando em 

3 medições de 60 segundos cada uma (ver figura 21). 

A seguir, ainda com a fonte sonora em operação, foram realizadas 2 medições de 60 

segundos com o microfone em duas posições diferentes (ver figura 21) dentro da cabina (Mic 

5 e Mic 6). Em todas as medições foram registrados os níveis de pressão sonora médio. 

Com o valor obtido da medição do nível de ruído na sala de exame e do nível de ruído 

medido dentro da cabina audiométrica foi calculado (subtração) o valor do isolamento da 

cabina e estimado o nível de ruído ambiente em um dia de funcionamento típico do 

laboratório 1 para atendimento de clientes regulares.  



70 

 

Figura 21- Esquema para medição do isolamento da cabina 

 
 

Durante todos os dias de ensaio no laboratório 2 foi realizado o monitoramento do 

ruído ambiental em tempo real a fim de correlacionar com os níveis de pressão sonora 

máximos permitidos pela norma ISO 8253-1. 

O analisador de frequência foi configurado para realizar medições do nível de pressão 

sonora equivalente ( ) e simultaneamente o nível de pressão sonora máxima ( ), já que 

o equipamento utilizado permitia a visualização de ambas as medições em tempo real. 

Para facilitar o monitoramento do ruído para o examinador durante a realização dos 

exame foi introduzida uma máscara na cor rosa conforme a figura 22, no analisador de 

frequência, com os valores máximos permitidos de níveis de pressão sonora em bandas de 1/3 

de oitava da ISO 8253-1, de forma que esses limites máximos ficassem claramente visíveis 

durante a realização do exame, permitindo o monitoramento dos valores do ruído medido em 

tempo real conforme a figura a seguir (figura 22) 

Figura 22- Tela do medidor de nível de pressão sonora com marcação dos limites 

máximos da ISO 8253-1 

 
Fonte: Laena/ Inmetro 
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5.7- PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO EXAME AUDIOMÉTRI CO 

O procedimento do exame audiométrico foi realizado seguindo os critérios da ISO 

8253-1; 2010. 

Os fones de ouvidos foram instalados no sujeito pelo examinador observando a 

direção do conduto auditivo com o posicionamento da saída sonora do fone. Após o 

posicionamento, o sujeito era orientado a não mexer nos fones. 

O exame foi iniciado pela orelha em que o sujeito indicava ter melhor audição. 

Mediante a não identificação da melhor orelha, iniciava-se pela orelha direita.  

 A primeira frequência com tom puro a ser pesquisado o limiar auditivo foi 1000 Hz 

com intensidade de 40 dB. Foi utilizada a metodologia descendente-ascendente para a 

identificação do limiar auditivo, ou seja, o estímulo sonoro após ser percebido pelo sujeito era 

diminuído em 10 dB. Quando o sujeito não identificava mais a presença do estimulo sonoro, 

este era aumentado em 5 dB. Foi considerado como limiar auditivo, a menor intensidade 

sonora percebida pelo sujeito. A duração do estímulo sonoro em cada intensidade pesquisada 

era em média 3 segundos para a identificação.  

A seguir foram avaliadas, nesta seqüência, as freqüências de 2000, 3000, 4000, 6000, 

8000, 500 e 250 Hz, adotando-se a mesma metodologia. O mesmo procedimento foi realizado 

para a orelha oposta. 

 

5.8- ENSAIO DE REPETIBILIDADE 

O ensaio de repetibilidade foi realizado atendendo os parâmetros da norma ISO 5725-

2:1994. Define-se como condições de repetibilidade, aquelas em que os resultados obtidos de 

uma medição foram realizados com o mesmo método de procedimento, mesmo sujeito em 

teste, mesmo local, com um mesmo equipamento, com o mesmo examinador num curto 

intervalo de tempo. 

Para a realização do ensaio de repetibilidade, cada indivíduo foi submetido a seis 

exames realizados da seguinte forma: Dois exames realizados em um único dia, sendo um no 

turno da manhã e outro no turno da tarde, durante três dias consecutivos. 

Ao final do exame, o sujeito era informado sobre a realização do segundo exame ainda 

no mesmo dia e a continuidade dos demais exames nos 2 dias seguintes.  
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Todos foram informados que o resultado seria entregue apenas ao final de todos os 

exames em forma de planilha a fim de comparar numericamente os limiares auditivos obtidos, 

separados por orelha para mostrar as possíveis variações obtidas nos seis exames. Quando 

identificado algum comprometimento auditivo por via aérea, foi adotada a classificação do 

grau de perda auditiva proposta pela Organização Mundial de Saúde, descrita em legenda na 

planilha de resultados. 

 

5.9- EXPERIÊNCIA ENTRE EXAMINADORES  

Segundo a norma ISO 5725-2:1994, condições de reprodutibilidade, são aquelas em 

que os resultados obtidos em uma medição foram realizados, no mesmo sujeito em teste, 

através do mesmo método de procedimento, em diferentes laboratórios, com diferentes 

examinadores utilizando instrumentos diferentes. Estas condições nem sempre podem ser 

atendidas. Por exemplo, a norma ISO 8253-1 recomenda que o exame audiométrico não 

ultrapasse o tempo de 20 minutos para que não haja fadiga do sujeito. 

Na mesma linha de raciocínio, um sujeito não deveria ser submetido a muitos exames 

audiométricos para que não fique cansativo e também não haja adaptação para tons puros do 

exame. 

Com o objetivo de evitar os problemas citados, mas permitindo que seja avaliada a 

influência de diferentes examinadores na incerteza total do exame audiométrico, foram 

mantidos o mesmo ambiente, o mesmo equipamento e o mesmo sujeito, trocando apenas os 

examinadores,  representando desta maneira condição de precisão intermediária segundo o 

VIM. Este ensaio foi realizado somente no laboratório 2. 

Os fonoaudiólogos foram convidados de forma voluntária pela pesquisadora. 

Participaram deste ensaio, 5 fonoaudiólogos, sendo 1 do gênero masculino e 4 do gênero 

feminino, todos com experiência mínima de 5 anos e máxima de 17 anos na realização do 

exame audiométrico, levando-se em consideração o item 4.4 da ISO 8253-1.  

Antes do ensaio foi realizada uma demonstração técnica do equipamento para os 

fonoaudiólogos e apresentação do procedimento metodológico do exame descrito no item 5.7 

deste capítulo. Os exames foram realizados somente no laboratório 2. Cada fonoaudiólogo 

ficou responsável em realizar 3 exames por dia em um único indivíduo. 
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O sujeito participante realizou um total de 15 exames, sendo 6 exames em um único 

dia com dois examinadores. Após duas semana foram realizados mais 6 exames com outros 

dois examinadores. E uma semana após o penúltimo ensaio foram realizados mais 3 exames 

com o último fonoaudiólogo voluntário. Utilizaram-se dias alternados com intervalo de uma 

semana entre os exames com a finalidade de não causar fadiga auditiva ou habituação ao 

estímulo sonoro durante o ensaio. 

 

5.10- ENSAIO PARA COLOCAÇÃO DE FONES 

 Este ensaio foi realizado com 5 dos 15 sujeitos participantes dos ensaios de 

repetibilidade do laboratório 1 sendo que cada sujeito foi submetido a 12 exames, sendo 6 

com o examinador instalando o fone e 6 com o próprio sujeito colocando o fone em si mesmo. 

A proposta de metodologia para colocação de fones pelo sujeito teve como objetivo comparar 

desvio padrão entre metodologias para instalação do fone levando em consideração o melhor 

posicionamento para isolamento do fone. 

 No ensaio de instalação de fones pelo examinador, os 5 sujeitos foram submetidos a 6 

exames de audiometria tonal por via aérea, sendo 3 exames realizados no período da manhã e 

3 exames no período da tarde sendo cada sujeito instruídos quanto ao procedimento de acordo 

com descrito no item 5.5 deste capítulo. 

  Na etapa em que o sujeito era orientado a instalar o fone de ouvido, foi utilizada uma 

fonte sonora externa posicionada a 50 cm à frente do sujeito gerando um tom puro de 4000 Hz 

Foi explicado ao sujeito a necessidade de posicionar o fone para perceber a menor intensidade 

sonora do tom puro gerado e encontrar o melhor ponto de isolamento do fone. 

  A opção de escolha do tom puro de 4000 Hz foi baseada na tabela 3 da ISO 8253-1 

levando-se em consideração a média de atenuação sonora para diferentes tipos de fone de 

ouvido. A freqüência de 4000 Hz é aquela que tem maior valor de atenuação sonora quando 

utilizam-se fones supra-aurais, e por este motivo foi escolhido o tom puro de 4000 Hz para 

melhor posicionamento do fone pelo paciente. 

  Após a identificação do melhor posicionamento quanto ao isolamento do fone, o 

sujeito comunicava oralmente ao examinador e a partir daí, iniciava-se a pesquisa dos limiares 

auditivos conforme o procedimento de execução já descrito. 
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6- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas medições 

realizadas nos laboratórios 1 e 2, como proposto no capítulo 5 dessa dissertação.  

 

6.1 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS ) 

 Os exames realizados no laboratório 1 não tiveram monitoramento em tempo real do 

ruído ambiental. No entanto, foi realizada medição do isolamento da cabina audiométrica o 

que permitiria a estimativa do ruído ambiente dentro da cabina para um dia típico de 

funcionamento do Laboratório, cujos resultados podem ser vistos no quadro 13. 

Quadro 13-Valores do isolamento da cabina audiométrica 

 
Nível de Pressão Sonora 

Médio Cabina  
Nível de Pressão Sonora Médio 

Sala de exame   
Nível de pressão sonora 

dB 

Freq. 
Hz 

Mic 4 
dB 

Mic 5 
dB 

média 
dB  

Mic1 
dB 

Mic 2 
dB 

Mic 3 
dB 

média 
dB  

Isolamento 
da Cabina 

dB 

Sala 
de exame 

Cabina 
Limite  

ISO 8253-1 

31,5 61,5 62,4 62,0 
 

63,1 66,8 62,7 64,6 
 

2,6 54,7 52,1 66 

40 57,7 57,7 57,7 
 

71,1 75,8 71,8 73,4 
 

15,8 52,2 36,4 62 

50 55,1 52,9 54,1 
 

79,2 84,0 79,0 81,4 
 

27,3 56,1 28,8 57 

63 50,9 48,6 49,9 
 

65,8 75,1 69,0 71,7 
 

21,8 50,4 28,7 52 

80 50,3 48,9 49,6 
 

65,1 76,7 69,4 73,0 
 

23,3 46,4 23,0 48 

100 43,9 41,4 42,8 
 

65,8 75,4 72,7 72,8 
 

30,0 42,2 12,3 43 

125 49,2 49,8 49,5 
 

73,2 79,9 79,2 78,3 
 

28,7 48,6 19,8 39 

160 45,1 44,4 44,8 
 

73,7 70,0 75,8 73,8 
 

29,0 44,2 15,2 30 

200 41,0 42,5 41,8 
 

75,4 71,1 79,4 76,5 
 

34,7 46,2 11,5 20 

250 39,0 42,6 41,2 
 

72,9 73,7 75,8 74,3 
 

33,1 42,2 9,1 19 

315 45,4 46,8 46,1 
 

73,7 78,1 76,6 76,5 
 

30,3 39,2 8,9 18 

400 43,0 42,4 42,7 
 

73,9 76,4 74,1 74,9 
 

32,2 36,3 4,0 18 

500 41,7 43,5 42,7 
 

74,2 76,5 73,5 74,9 
 

32,2 34,7 2,5 18 

630 40,5 40,0 40,3 
 

75,1 75,5 76,1 75,6 
 

35,3 33,3 -2,0 18 

800 42,1 41,6 41,9 
 

75,6 75,8 77,9 76,6 
 

34,7 33,9 -0,8 20 

1000 42,7 44,2 43,5 
 

77,6 76,0 78,8 77,6 
 

34,1 30,8 -3,4 23 

1250 42,5 42,6 42,6 
 

79,5 77,6 80,9 79,5 
 

37,0 30,8 -6,2 25 

1600 43,3 45,2 44,3 
 

79,2 77,5 79,9 79,0 
 

34,6 29,3 -5,3 27 

2000 41,7 42,5 42,1 
 

79,4 78,1 80,7 79,6 
 

37,4 26,1 -11,3 30 

2500 38,6 38,6 38,6 
 

79,1 77,7 79,7 78,9 
 

40,3 24,1 -16,2 32 

3150 32,5 33,9 33,2 
 

77,2 76,6 78,4 77,5 
 

44,2 21,7 -22,5 34 

4000 29,2 30,9 30,2 
 

77,5 77,1 78,1 77,6 
 

47,4 18,5 -28,9 36 

5000 31,4 34,5 33,2 
 

77,2 77,2 78,8 77,8 
 

44,6 17,5 -27,1 35 

6300 32,9 37,2 35,6 
 

77,4 77,1 78,5 77,7 
 

42,1 17,4 -24,7 34 
8000 24,0 26,4 25,4 

 
74,3 74,2 75,4 74,7 

 
49,3 15,9 -33,4 33 

 

 A diferença entre o nível de ruído medido na sala onde está instalada a cabina e o 

valor do isolamento sonoro da cabina audiométrica fornece o nível de ruído ambiente no 

interior da cabina. Para um dia típico de funcionamento, os valores encontrados atendem as 
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exigências da norma, e a contribuição para a incerteza de medição nessas condições é de 2 dB 

(ISO 8253-1, 2010). 

 Durante todos os ensaios realizados no laboratório 2 houve o monitoramento do ruído 

ambiental em tempo real, o qual se manteve abaixo dos valores permitidos de ruído no 

ambiente de teste audiométrico, de acordo com a norma ISO 8253-1 

 Em casos onde o nível de ruído excedeu o limite durante o exame, nova pesquisa de 

limiar auditivo foi realizada para aquela frequência. A contribuição da incerteza no exame 

audiométrico devido ao ruído ambiental no laboratório 2 foi de 2 dB conforme descrito na 

ISO 8253-1. Este valor de incerteza foi agregado no cálculo da incerteza combinada e 

consequentemente na incerteza expandida. 

 

6.2 – INSTRUMENTAÇÃO (   

 Mesmo utilizando um audiômetro que atenda aos requisitos da norma IEC 60645-1 

para um tipo 1 ou tipo 2, e que tenha sido devidamente calibrado, a influência inerente ao seu 

funcionamento, sobre a incerteza total da medição deve ser estimada a partir das informações 

que constam do seu certificado de calibração. 

Todo certificado de calibração deve conter a incerteza expandida e o fator de 

abrangência, ou o intervalo de confiança. Com essas informaçoes e utilizando a equação (4) é 

possível se determinar a contribuição da incerteza para a instrumentação utilizada. 

 

(4) 

Onde:  é a incerteza expandida declarada no certificado de calibração do audiômetro  

 é o fator de abrangência declarado no certificado de calibração do audiômetro 

 No caso do audiômetro utilizado nesta pesquisa, a incerteza declarada no certificado 

foi de 1 dB para todas as frequências utilizando fator de abrangência igual a 2 para 

probabilidade de 95% de confiança.  Assim, a contribuição da incerteza referente a calibração 

do audiômetro foi de 0,5 dB para cada frequência do teste audiométrico. 

O potenciômetro do equipamento utilizado é graduado de 5 em 5 dB para pesquisa do 

limiar auditivo. Considerando uma distribuição retangular, a contribuição da incerteza devida 
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a resolução do equipamento aplicada a equação 2 é 1,4 dB levando-se em consideração que 

2,5 é a metade do valor da resolução do equipamento. 

 

6.3-ENSAIOS DE REPETIBILIDADE ( ) 

 Foram realizados dois ensaios de repetibilidade. Um primeiro no Laboratório 1, 

envolvendo 15 participantes. Cada sujeito foi submetido a dois ensaios audiométricos, um 

pela manhã e pela tarde em ambas as orelhas, realizados em três dias consecutivos. 

Figura 23- Incerteza padrão de repetibilidade no laboratório 1 

 

Os valores de incerteza padrão representados no gráfico podem ser vistos no quadro 14. 

Quadro 14- Valores de incerteza padrão de repetibilidade em dB no laboratório 1 

Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Valores máximos 
ISO 8253-1 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 

Valores máximos para 
ambas as orelhas (n=30) 

2,1 1,7 1,5 1,7 1,7 2,8 2,7 2,8 

Valor médio para orelha 
direita (n=15) 

1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 1,4 1,5 1,4 

Valor médio para orelha 
esquerda (n=15) 

1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,0 

Valor médio para ambas 
as orelhas (n=30) 

1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 
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 Foram calculadas a incerteza padrão para orelha esquerda e para orelha direita. 

Também foi realizado o cálculo médio da incerteza padrão para ambas as orelhas, já que não 

existe diferença significativa entre orelhas. Observa-se que os valores de incerteza padrão não 

ultrapassam os valores máximos propostos pela ISO 8253-1, tanto para as frequências até 

4000 Hz e acima de 4000 Hz. Adotando-se o critério dos maiores valores de incerteza padrão 

para ambas as orelhas, nota-se que os valores ultrapassam somente na frequência de 4000 Hz. 

Nota-se também a particularidade que os maiores valores de incerteza encontrados tanto em 

orelhas separadas, como em ambas as orelhas, estão nas frequências acima de 4000 Hz 

conforme descrito na norma.  

Cinco sujeitos participaram dos testes de repetibilidade no laboratório 2, com 

monitoramento de ruído ambiente em tempo real. Cada sujeito, como no ensaio no laboratório 

1, participou de dois ensaios audiométricos, um pela manhã e pela tarde em ambas as orelhas, 

realizados em três dias consecutivos. 

A incerteza padrão foi calculada para orelha esquerda e para orelha direita dos 5 

sujeitos. Também foi realizado o cálculo médio da incerteza padrão para ambas as orelhas, já 

que os resultados encontrados em cada orelha não revelaram diferença significativa entre elas. 

Nota-se que a incerteza padrão para esse tipo de ensaio encontra-se dentro do limite proposto 

pela ISO conforme a figura 24  

Figura 24- Incerteza padrão de repetibilidade no laboratório2 
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Os valores de incerteza padrão representados no gráfico podem ser vistos no quadro 15. 

Quadro 15-Valores de incerteza padrão para ensaio de repetibilidade em dB no laboratório 2 

Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Valores máximos ISO 8253-1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 
Valores máximos para ambas as 

orelhas (n=10) 
1,7 1,1 1,3 1,5 1,5 2,2 1,7 2,1 

Valor médio para orelha direita 
(n=5) 

1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 1,5 1,0 1,1 

Valor médio para orelha 
esquerda (n=5) 

1,2 1,0 0,9 1,3 1,1 1,5 1,2 1,4 

Valor médio para ambas as 
orelhas (n=10) 

1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,5 1,1 1,2 

 

 Os valores máximos de incerteza padrão para ambas as orelhas não ultrapassam os 

limites pela ISO, em toda a faixa de frequências dos testes. Observa-se também, a 

particularidade de que os maiores valores de incerteza encontrados tanto em orelhas 

separadas, como em ambas as orelhas ou adotando-se os maiores valores de incerteza, estão 

nas frequências acima de 4000 Hz conforme descrito pela norma. 

 Comparando-se ainda os resultados de ensaio de repetibilidade realizado em ambos os 

laboratórios, os valores médios da incerteza padrão para ambas as orelhas nos dois ambientes 

não apresentam diferenças significativas, mantendo-se abaixo dos valores máximos de 

incerteza padrão sugeridos pela ISO 8253-1 para as todas as frequências conforme a figura 25. 

Figura 25- Comparação da incerteza padrão de repetibilidade em ambos os laboratórios 
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 Os valores médios de incerteza padrão para repetibilidade da amostra de 30 orelhas 

(laboratório 1) e 10 orelhas (laboratório 2) podem ser vistos no quadro 16 

Quadro 16- Comparação dos valores de incerteza padrão de repetibilidade em dB em ambos 
os laboratórios 

Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Valores máximos 
ISO 8253-1 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 

Valor médio de ambas as 
orelhas  

Laboratório 1 (n=30) 
1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 

Valor médio de ambas as 
orelhas 

Laboratório 2 (n=10) 
1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,5 1,1 1,2 

 

 Observa-se que os valores de incerteza padrão para ambos os laboratórios são 

extremamente semelhantes. Essa proximidade pode sugerir que o nível de ruído no ambiente 

de teste, em ambos os laboratórios, manteve-se abaixo dos limites propostos pela ISO 8253-1, 

uma vez que nas duas situações foram utilizados o mesmo equipamento, mesmo examinador, 

ambientes e amostra de sujeitos diferentes. 

 

6.4- ENSAIO DE COLOCAÇÃO DE TRANSDUTORES ( ) 

 O ensaio foi realizado somente no laboratório 1 e teve como objetivo comparar 

metodologias de instalação de fones verificando qual agregaria menor valor de incerteza no 

exame audiométrico.  

 Participaram dos ensaios 5 sujeitos, cada um  submetido a seis exames. Em função da 

disponibilidade dos sujeitos e das instalações do laboratório 1, foram realizados 3 ensaios na 

parte da manhã e 3 a tarde em um mesmo dia numa semana com o fone instalado pelo 

examinador e na semana seguinte, nas mesmas condições, instalados pelo sujeito em teste. 

Os resultados obtidos através de ambas as metodologias encontram-se nas figuras 26. 

e 27 respectivamente. 
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Figura 26- Incerteza padrão para instalação de fones pelo examinador 

 

 

Figura 27- Incerteza padrão para instalação de fones pelo sujeito 
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 Os valores médios de incerteza padrão para ambas as metodologias podem ser vistos 

nos quadro 17 e 18.  

Quadro 17- Valores da incerteza padrão média em dB da instalação do fone pelo examinador 

Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 
Incerteza padrão média 

orelha direita 
1,2 1,2 1,4 1,0 0,9 1,5 2,0 1,4 

Incerteza padrão média 
orelha esquerda 

1,2 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,3 1,1 

Incerteza padrão média 
ambas as orelhas 

1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 1,7 1,3 

 

Quadro 18- Valores de incerteza padrão média em dB da instalação do fone pelo sujeito 

Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 
Incerteza padrão média 

orelha direita 
1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 

Incerteza padrão média 
orelha esquerda 

0,9 1,0 0,7 0,9 1,3 1,9 1,6 2,0 

Incerteza padrão média 
ambas as orelhas 

1,0 1,1 0,9 0,8 1,1 1,5 1,6 2,0 

 

 A figura 28 mostra uma comparação entre os resultados obtidos com o fone instalado 

pelo examinador e pelo sujeito. As incertezas padrão para ambas as metodologia não 

apresentaram diferença significativa e encontram-se abaixo dos valores recomendados pela 

norma para tipo e colocação de transdutores. 

Figura 28- Comparação da incerteza padrão para instalação de fones em ambas as orelhas 
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6.5- EXPERIÊNCIA DO EXAMINADOR ) 

 Participaram deste ensaio cinco examinadores com prática em exames audiométricos, 

porém com tempo de experiência diferenciado. Cada examinador realizou três exames no 

laboratório 2, com monitoramento do ruído em tempo real. Inicialmente foi estimada a 

incerteza padrão para cada examinador para orelha direita (quadro 19) e para orelha esquerda 

(quadro 20). 

Quadro 19- Valores da incerteza padrão em dB de cada examinador para orelha direita 

Incerteza padrão em 3 repetições para cada examinador- dB Experiência do 
examinador Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Examinador 1 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 14 anos 

Examinador 2 1,7 1,7 2,9 1,7 2,9 1,7 1,7 1,7 8 anos 

Examinador 3 1,7 1,7 1,7 0,0 2,9 1,7 2,9 1,7 5 anos 

Examinador 4 1,7 4,4 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 3,3 5 anos 

Examinador 5 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 17 anos 
 

Quadro 20- Valores da incerteza padrão em dB de cada examinador para orelha esquerda 

Incerteza padrão em 3 repetições para cada examinador- dB Experiência do 
examinador Frequência (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Examinador 1 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 14 anos 

Examinador 2 3,3 1,7 4,4 1,7 1,7 1,7 3,3 2,9 8 anos 

Examinador 3 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 2,9 1,7 2,9 5 anos 

Examinador 4 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 5 anos 

Examinador 5 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 2,9 17 anos 
 

 De acordo com os valores obtidos, o tempo de experiência dos examinadores e o valor 

de incerteza padrão são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o tempo de 

experiência do examinador menor é a incerteza padrão para a metodologia do exame.  

 Posteriormente calculou-se a incerteza padrão entre examinadores para cada orelha e 

ambas as orelhas conforme os valores no quadro 21 
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Quadro 21- Valores da incerteza padrão média em dB entre examinadores. 

Frequência  (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 
Orelha direita 1,5 2,2 2,0 1,3 2,0 1,1 2,0 1,8 

Orelha esquerda 2,0 1,3 2,4 1,1 1,1 1,8 2,0 2,4 

Ambas as orelhas 1,7 1,8 2,2 1,2 1,6 1,5 2,0 2,1 

 

 

6.6- INCERTEZA EXPANDIDA 

 A incerteza expandida foi estimada de acordo com o modelo do ISO GUM descrito no 

capítulo 4 deste estudo. Foi utilizado fator de abrangência igual a 2, considerando um 

intervalo de confiança de 95,45% e distribuição de probabilidade normal. 

 Três situações foram consideradas para o cálculo da incerteza expandida no 

laboratório 1 e 2. Vale ressaltar que os valores do ensaio de experiência entre examinadores 

realizado somente no laboratório 2 foram utilizados para o cálculo da incerteza expandida 

tanto para o laboratório 1 e 2. Quanto ao ensaio de colocação de trandutores realizado no 

laboratório 1, os valores de incerteza expandida foram utilizados em ambos os laboratórios. 

A primeira levou em consideração quatro parâmetros influência: Valores de repetibilidade dos 

limiares auditivos, influência do nível de ruído no ambiente de exames, declaração da 

incerteza agregada a calibração do audiômetro e resolução do equipamento. Os valores da 

incerteza expandida do laboratório 1 podem ser vistos no quadro 22 e do laboratório 2 no 

quadro 23. 

Quadro 22- Valores da incerteza expandida em dB no laboratório 1 com quatro parâmetros de 
influência, para ambas orelhas 

    Laboratório 1 

Frequência - Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Repetibilidade (L´Ht) 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 

Calibração (δeq) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ruído no ambiente (δn) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resolução do equipamento (δeq) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Incerteza padrão combinada 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 

Incerteza expandida  5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,7 5,5 
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Quadro 23- Valores da incerteza expandida em dB no laboratório 2 com quatro parâmetros de 
influência, para ambas orelhas 

    Laboratório 2 

Frequência - Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Repetibilidade (L´Ht) 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,5 1,1 1,2 

Calibração (δeq) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ruído no ambiente (δn) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resolução do equipamento (δeq) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Incerteza padrão combinada 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 2,7 2,8 

Incerteza expandida  5,5 5,4 5,3 5,4 5,3 5,8 5,5 5,6 
 

 A figura 29 apresenta uma comparação dos valores obtidos para a incerteza expandida, 

para ambas as orelhas, nos 2 laboratórios, considerando quatro parâmetros de influência, e os 

valores de incerteza sugeridos pela ISO 8253-1. 

Figura 29- Comparação da incerteza expandida entre laboratórios para quatro parâmetros de 
influência 

 

O segundo estudo levou em consideração cinco parâmetros de influência: Valores de 

repetibilidade dos limiares auditivos, influência do nível de ruído no ambiente de exames, 

declaração da incerteza agregada a calibração do audiômetro, resolução do equipamento e 

experiência do examinador.  
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Os valores das incertezas expandidas do laboratório 1 podem ser vistos no quadro 24 e 

do laboratório 2 no quadro 25. 

Quadro 24- Valores da incerteza expandida em dB no laboratório 1 com cinco parâmetros de 
influência, para ambas orelhas  

    Laboratório 1 

Frequência - Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Repetibilidade (L´Ht) 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 

Calibração (δeq) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ruído no ambiente (δn) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resolução do equipamento (δeq) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Experiência do examinador (δte) 1,7 1,8 2,2 1,2 1,6 1,5 2,0 2,1 

Incerteza padrão combinada 3,0 3,0 3,1 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 

Incerteza expandida  6,1 6,0 6,2 5,8 6,0 6,1 6,4 6,3 
 

 

Quadro 25- Valores da incerteza expandida em dB no laboratório 2 com cinco parâmetros de 
influência, para ambas orelhas 

    Laboratório 2 

Frequência - Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Repetibilidade (L´Ht) 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,5 1,1 1,2 

Calibração (δeq) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ruído no ambiente (δn) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resolução do equipamento (δeq) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Experiência do examinador (δte) 1,7 1,8 2,2 1,2 1,6 1,5 2,0 2,1 

Incerteza padrão combinada 3,3 3,2 3,4 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 

Incerteza expandida  6,5 6,5 6,8 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0 
 

 A figura 30 apresenta uma comparação dos valores obtidos para a incerteza expandida, 

para ambas as orelhas, nos 2 laboratórios, considerando cinco parâmetros de influência, e os 

valores sugeridos pela ISO 8253-1. 
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Figura 30 - Comparação da incerteza expandida entre laboratórios para cinco parâmetros de 
influência 

 

 Na última situação para o cálculo da incerteza foram analisados 6 parâmetros 

relacionados a valores de repetibilidade dos limiares auditivos, incerteza agregada a 

calibração do audiômetro, influência do nível de ruído no ambiente de exames, resolução do 

equipamento, experiência do examinador e colocação de transdutores. Os valores das 

incertezas expandidas do laboratório 1 e laboratório 2 podem ser vistos no quadro 26 e 27, 

respectivamente. 

Quadro 26- Valores da incerteza expandida em dB no laboratório 1 com seis parâmetros de 
influência, para ambas orelhas 

    Laboratório 1 

Frequência - Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Repetibilidade (L´Ht) 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 

Calibração (δeq) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ruído no ambiente (δn) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resolução do equipamento (δeq) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Experiência do examinador (δte) 1,7 1,8 2,2 1,2 1,6 1,5 2,0 2,1 

Colocação de transdutores (δtr) 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 1,7 1,3 

Incerteza padrão combinada 3,4 3,4 3,7 3,1 3,3 3,4 3,8 3,7 

Incerteza expandida  6,9 6,9 7,4 6,3 6,6 6,9 7,7 7,4 
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Quadro 27- Valores da incerteza expandida em dB no laboratório 2 com seis parâmetros de 
influência, para ambas orelhas 

    Laboratório 2 

Frequência - Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

Repetibilidade (L´Ht) 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,5 1,1 1,2 

Calibração (δeq) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ruído no ambiente (δn) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Resolução do equipamento (δeq) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Experiência do examinador (δte) 1,7 1,8 2,2 1,2 1,6 1,5 2,0 2,1 

Colocação de transdutores (δtr) 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 1,7 1,3 

Incerteza padrão combinada 3,5 3,4 3,6 3,2 3,3 3,5 3,8 3,7 

Incerteza expandida  6,9 6,9 7,3 6,3 6,5 7,0 7,5 7,4 
 

 A figura 31 apresenta uma comparação dos valores obtidos para a incerteza expandida, 

para ambas as orelhas, nos 2 laboratórios, considerando seis parâmetros de influência, e os 

valores sugeridos pela ISO 8253-1. 

Figura 31 - Comparação da incerteza expandida entre laboratórios para seis parâmetros de 
influência 

 

 Levando em consideração a contribuição da incerteza de 6 parâmetros de influência, 

os resultados de ambos os laboratórios ficaram entre 6 a 8 dB e abaixo dos valores propostos 

pela ISO 8253-1. 
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 A figura 32 apresenta os valores de incerteza expandida, para ambas as orelhas, no 

laboratório 1 comparando-se as três situações de análise para parâmetros de influência na 

audiometria. 

Figura 32- Comparação dos valores de incerteza expandida no laboratório 1 

 

 A figura 33 apresenta os valores de incerteza expandida, para ambas as orelhas, no 

laboratório 2 comparando-se as três situações de análise para parâmetros de influência na 

audiometria. 

Figura 33- Comparação dos valores de incerteza expandida no laboratório 2 

 

 Levando em consideração quatro, cinco e seis parâmetros, a incerteza expandida 

variou entre 5 a 8 dB em ambos os laboratórios.  
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 As figuras 34,35,e 36 apresentam a contribuição das incertezas de cinco parâmetros de 

entrada na incerteza expandida do exame audiométrico. Para efeitos de comparação foram 

simuladas variações nas incertezas de três desses parâmetros de entrada: resolução do 

equipamento, declaração de incerteza do certificado de calibração e ruído no ambiente de 

ensaio. A figura 34 representa a situação real do Laboratório 1: resolução do equipamento 

(audiômetro) de 5dB (δeq), nível de ruído ambiente (δn) abaixo dos valores estabelecidos na 

Tabela 2 da ISO 8253-1 e certificado de calibração) (δeq) de 1dB. 

 

Figura 34- Contribuição das incertezas dos parâmetros de entrada-Laboratório 1 

 

 

Na figura 35 são simulados valores para o que pode ser considerado como “melhor 

caso”. Resolução do equipamento (audiômetro) de 1dB (δeq), certificado de calibração) (δeq) de 

1dB, e incerteza devido ao nível de ruído ambiente (δn) de 0dB (o que ainda não é possível 

segundo a norma ISO 8253-1). 
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Figura 35- Contribuição das incertezas dos parâmetros de entrada-Laboratório 1 
Simulação condições “ideais” 

 

 Simulando um caso extremo, a figura 36 mostra a contribuição das incertezas 

considerando resolução do equipamento (audiômetro) de 5dB (δeq), certificado de calibração) 

(δeq) de 3dB, e incerteza devido ao nível de ruído ambiente (δn) de 5dB. 

Figura 36- Contribuição das incertezas dos parâmetros de entrada-Laboratório 1 
Simulação condições 

“desfavoráveis”  

 Dependendo das condições, como podem ser vistas nas figuras 34 a 36, a incerteza 

expandida pode variar de 5dB a 12dB. 
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7- CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os resultados dos ensaios de repetibilidade mostraram-se semelhantes em dois 

ambientes distintos de ensaio. Esses resultados equivalentes podem estar atribuídos ao 

controle de ruído ambiental, sendo este prevalente mediante os demais parâmetros de 

influência do exame.  

 Minimizar as incertezas dos parâmetros de influência do exame audiométrico através 

da analise crítica do processo de medição auxilia na redução da incerteza a ser declarada na 

audiometria. Diminuir a incerteza expandida do exame audiométrico pode ser realizada 

através da escolha de laboratórios acreditados para serviço de calibração, por exemplo, que 

tenham menores incertezas declaradas em seu certificado.  

 A proposta de metodologia experimental para a colocação de fones pelo próprio 

sujeito em teste mostrou que o ajuste do transdutor, nesta situação, com a presença de fonte 

sonora emitindo tom puro, contribuiu para o posicionamento adequado do fone. Isso pode ser 

observado de acordo com a proximidade dos valores de incerteza obtidos nas duas 

metodologias ensaiadas. Desta forma, a sensação sonora do individuo pode auxiliar na 

colocação do fone sem implicar em prejuízos para a obtenção dos limiares auditivos.  

 Os resultados do ensaio de reprodutibilidade revelaram que quanto mais experiente o 

examinador, menor é a incerteza padrão, de acordo com este estudo. Porém, é necessário dar 

continuidade a este tipo de ensaio propondo o estudo do desvio padrão de grupos de 

examinadores com o mesmo tempo de experiência a fim de comparar o desvio padrão entre o 

grupo. Isso poderia contribuir para um programa de certificação de pessoas e 

consequentemente controle de qualidade na metodologia do exame e no resultado 

audiométrico.  

 Novos ensaios relacionados a audiometria devem ser realizados com a finalidade de 

dar continuidade a este trabalho, como  necessidade de se estender a pesquisa à audiometria 

por via óssea e a influência do ruído ambiente no limiar auditivo, dentre outros. Além disso, 

ensaiar pode ser um mecanismo de estudo quanto à adequação da aplicação da norma ISO 

8253-1 às necessidades da nossa realidade. O estudo aprofundado sobre incerteza de medição 

na audiometria tonal poderá sinalizar, de forma refinada, quais os parâmetros de influencia 

devem ser utilizados no cálculo da incerteza, uma vez que o valor da incerteza varia conforme 

o número de parâmetros a ser considerado pelo examinador.  
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 Infelizmente, aqui no Brasil, as normas ISO 8253 parte 1,2 e 3 são pouco conhecidas 

pelos fonoaudiólogos já que a cultura metrológica e padronização internacional ainda não 

fazem parte da grade curricular de graduação do curso de fonoaudiologia. Na maioria dos 

cursos de pós graduação em audiologia o assunto também não é abordado. Mesmo os grandes 

centros universitários, ainda não tem a rotina de informar aos alunos o tema incerteza de 

medição na universidade. Isso pode ser um agravante para o desconhecimento de 

padronizações internacionais bem como o pequeno envolvimento dos profissionais de 

fonoaudiologia na área de metrologia acústica aplicada a audiologia 

 A cultura metrológica por parte dos fonoaudiólogos e demais profissionais de saúde 

ainda é pequena. A importância e as circunstâncias que envolvem o processo de calibração de 

equipamentos são criteriosas e essenciais para a confiabilidade dos resultados obtidos por um 

equipamento, assim como o conhecimento das normas técnicas para realização e 

padronização de procedimentos e a expressão da incerteza de medição. 

 A introdução de conceitos básicos de metrologia aos profissionais de fonoaudiologia 

deveria fazer parte da grade curricular da graduação. A inclusão deste tema na formação 

profissional possibilitaria ampliação de estudos na área, tornando o tema mais conhecido e 

difundido junto à fonoaudiologia. Somente com informação e conhecimento os profissionais 

poderão agregar valor a parte metrológica de exames e procedimentos. 

 Na maior parte dos serviços de audiologia, a pesquisa do limiar auditivo é realizada 

em passos de 5 em 5 dB. Uma proposta para refinar a pesquisa do limiar auditivo e 

consequentemente diminuir a incerteza de medição seria adequação de nova metodologia para 

pesquisa do limiar auditivo. Após a identificação do limiar de audibilidade de maneira 

convencional, nova pesquisa desse limiar seria efetuada em passos de 1 em 1 dB. Desta forma 

seria possível retratar de forma mais apurada o limiar auditivo do indivíduo. Essa metodologia 

poderia ser adotada principalmente em serviços que trabalham com indicação de AASI, onde 

é necessário determinar de forma exata os limiares auditivos para que o processo de escolha, 

compra e adaptação de AASI pelo paciente seja o melhor possível.  

 A declaração da incerteza de medição da audiometria facilita a interpretação de 

resultados quando existe a comparação de exames. Mudanças nos limiares auditivos em 5 dB, 

de um exame para outro no mesmo indivíduo, podem implicar na interpretação diferenciada 

quanto ao grau da perda auditiva. Quando se expressa a incerteza do exame, essa comparação 

de valores dos limiares auditivos que apresentam diferenças, é interpretada como um intervalo 

de confiança em que as respostas podem estar presentes com uma variação para mais ou para 
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menos. Essa condição pode impactar na interpretação de laudos audiométricos para concessão 

e manutenção de benefício para deficiente auditivo assim como nos casos de identificação de 

agravamento e desencadeamento ou da PAINPSE.  

 O atendimento a norma ISO 8253-1 pode ser uma forma de garantir resultados 

metrologicamente confiáveis e, consequentemente, minimizar erros no diagnóstico 

audiométrico. Além disso, harmoniza procedimentos, permite realizar comparações 

interlaboratoriais e evidencia a utilização da expressão da incerteza de medição no exame 

audiométrico. 
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