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Coordenados por Katya Freire, Katia de Almeida, Maria Cecília Martinelli e Eliane Schochat, com realização pela 
Audicare e pelo Centro de Estudos dos Distúrbios da Audição (CEDIAU), as edições 2017 do EIPAC e do EIPA (21 
a 23 de junho) registraram 513 inscritos.

Além de alguns dos maiores expoentes do País na área de  amplificação e reabilitação auditiva, os três dias de apre-
sentações, aulas e lounges contaram com a presença de três especialistas internacionais. Larry E. Humes, Professor 

Emérito do Departamento de Ciências da Fala 
e Audição da Universidade de Indiana, partici-
pou tanto no EIPAC quanto no EIPA para expor 
a complexidade do tema do envelhecimento 
para nosso campo. Donald Hayes, Diretor de 
Audiologia da Unitron Hearing, buscou des-
vendar os traços dos idosos Baby Boomers e 
suas implicações em termos de atendimento. 
Finalmente, David A. Fabry, vice-presidente de 
Global Medical Affairs da GN ReSound, exa-
minou os fatores que influenciam o futuro da 
profissão, os quais tanto criam ameaças quanto 
oportunidades. O antigo presidente da Aca-
demia Americana de Audiologia (2001-2002) 
concedeu uma entrevista à Audiology Infos, 
publicada nessas páginas.
De modo geral, o enfoque deste ano foi mais 
na prática avaliou Katya Freire: “Foram apre-
sentadas as novas tecnologias, o quanto elas 
ajudam, inclusive em aspectos relativos à 

cognição e à compreensão, mas foi também frisado que a tecnologia não é o principal; assim, tivemos muitas abor-
dagens clínicas durante o EIPAC, e conseguimos fechar a engrenagem entre sistemas periférico, central e cognitivo, 
visando melhor compreensão de fala, que é nosso objetivo maior”.

M
 M

AT
OS

D
O

SS
IÊ

13SETEMBRO-OUTUBRO 2017   N°43  AUDIOLOGY INFOS

p.14  III EIPAC: Precisamos desenvolver  e utilizar mais testes de fala!

p.20  XIV EIPA: Envelhecimento, novas tecnologias e disrupção

p.24  David Fabry: “A audiologia tem futuro”

SUMÁRIO

“A tecnologia  
não é o principal”

   Katya Freire
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O
s transtornos do processamento 
auditivo central (PAC) prejudicam a 
percepção da fala. Quando presen-
tes em crianças pequenas, esses 
transtornos dificultam a aquisição da 
linguagem e, em pacientes com perda 

auditiva, limitam ou até impedem o aproveitamento da 
amplificação sonora. Os transtornos na função auditiva 
central precisam, portanto, ser detectados.
Os indivíduos que apresentam problemas de PAC cos-
tumam ter boa capacidade de acompanhar conversas 
em situações de silêncio, mas, sofrem em ambientes 
ruidosos. Desta forma, registros auditivos que podem 
sinalizar um distúrbio do processamento são aqueles 

We need to develop and use more 
speech tests! 

The 3rd EIPAC pointed out the insufficient use of speech 
perception tests, based on stimuli  that simulate 
communication situations – like tests which are grounded 
on sentences. Several strategies of assessment are 
possible, among them : speech recognition in noise and 
dichotic listening. Usually, the former are dedicated to 
assess hearing aid candidates but such tests have also 
been used to detect central auditory processing disorders. 
However, there are very few instruments translated and 
culturally adapted to Brazilian Portuguese, showed EIPAC 
Clinical Lounge « Speech perception tests and clinical 
application ». ]

[

Por Stéphane Davoine
stephanedavoine@audioinfosbrasil.com
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Na sua 3ª edição, o EIPAC evidenciou a 

inserção insuficiente, na rotina clínica dos 

profissionais do País, de testes que avaliem o 

reconhecimento de fala, utilizando estímulos 

que simulem situações de comunicação, 

como os testes baseados em sentenças. 

Existem várias estratégias de avaliação, entre 

elas: o reconhecimento de fala na presença 

de ruído ou de forma dicótica. Os primeiros, 

em geral, são voltados para a avaliação do 

candidato ao uso de próteses auditivas, 

mas também têm sido utilizados para sinalizar 

distúrbios de PAC. Entretanto, os instrumentos 

adaptados ou desenvolvidos para o 

português brasileiro são poucos e de difícil 

acesso, mostrou o Lounge Clínico “Testes de 

percepção de fala e aplicação na prática 

clínica”. 

III EIPAC: PRECISAMOS DESENVOLVER  
e utilizar mais testes de fala!
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que utilizam estímulos com algum tipo de distorção (de 
tempo, frequência ou intensidade), ou que são apresen-
tados junto com algum sinal competitivo – ou seja, com 
tarefa dicótica ou monótica envolvendo ruído.
O uso de instrumentos de reconhecimento de fala no 
ruído é insuficiente na área da amplificação, avaliam Katya 
Freire e Katia de Almeida, duas das coordenadoras do 
evento. “Tem que haver um treinamento do profissional 
que atua na área de próteses auditivas para utilizar estes 
testes; e, mesmo que esse uso ainda seja insuficiente, 
está havendo uma mudança cultural, o profissional agora 
percebe que ele precisa fazer uma avaliação pré e pós 
adaptação com esses instrumentos”, considera a primeira. 
“Testes de fala no ruído são utilizados na avaliação de 
processamento auditivo central, entretanto, é importante 
que não fiquem restritos a essa área, e que possamos 
utilizar alguns deles com o candidato à amplificação 
sonora; o grande problema é que temos pouco material 
em português”, salienta a segunda.
De fato, o Lounge Clínico “Testes de percepção de fala e 
aplicação na prática clínica” do III Encontro Internacional 
sobre Processamento Auditivo Central foi a ocasião de 
conferir essa escassez de testes voltados à avaliação 
da percepção da fala no ruído. Esses testes podem ser 
apresentados usando diferentes estratégias de avalia-
ção, sendo que foram destacadas aquelas baseadas 
no reconhecimento de fala na presença de ruído ou de 
forma dicótica.

Listas de Sentenças em Português 
O único instrumento 100% brasileiro é o teste Listas 
de Sentenças em Português (LSP-BR), criado pela 
fonoaudióloga Maristela Costa, em 1998, para 
avaliar o público com perda auditiva, particularmente 
o usuário de próteses auditivas, no silêncio e com 
ruído competitivo, simulando situações diárias de co-
municação. A pesquisadora contou à plateia o longo 
caminho para criar o LSP- BR – foram necessários 
quatro anos de trabalho para desenvolver as listas 
de sentenças, o ruído competitivo, fazer a gravação 
digital e, em seguida, disponibilizar o material em 
CD. Nos anos que seguiram sua publicação, o teste 
LSP foi objeto de vários estudos para investigar valo-
res de referência de normalidade, assim como sua 
variabilidade e confiabilidade, tendo sido aplicado 
em diferentes grupos amostrais, de diferentes faixas 
etárias, com e sem perda auditiva.
Inicialmente voltado para o campo da reabilitação au-
ditiva, o teste LSP-BR acabou ganhando espaço na 
área de processamento auditivo, podendo mostrar 
os efeitos da terapia, e também como instrumento 
de triagem. “De certa forma, é um teste que avalia o 
processamento auditivo, mas, a proposta inicial não 
foi avaliar e determinar as habilidades auditivas alte-
radas envolvidas na percepção de fala no ruído, mas 

sim dimensionar a capacidade de comunicação do 
paciente em situações favoráveis ou desfavoráveis 
de escuta, sendo que para avaliar especificamente 
as habilidades auditivas envolvidas, é necessário 
aplicar outros testes de processamento auditivo 
validados e amplamente descritos na literatura na-
cional e internacional”, esclarece Maristela Costa. Na 
opinião da Profa. da Universidade de Santa Maria, o 
LSP-BR pode ser usado rotineiramente na clínica de 
audiologia, não apenas no candidato ao uso de pró-
teses auditivas, mas como complemento dos testes 
logoaudiométricos, principalmente quando houver 
uma queixa de dificuldades para a compreensão de 
fala no ruído que não pode ser dimensionada pelo 

audiograma ou pelos testes com palavras isoladas, 
aplicados  no silêncio. Para obter esta informação já 
na primeira sessão de avaliação, a autora do material 
sugere a aplicação de uma lista de sentenças no  
ruído, por meio de fones auriculares, enfatizando que 
as medidas de referência de normalidade e estraté-
gia de aplicação já foram pesquisadas e publicadas, 
estando disponíveis em revista da área.
De acordo com sua criadora, a aplicação do teste 
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 Testes de fala no ruído são 
utilizados na avaliação de 
processamento auditivo central, 
entretanto, é importante que não 
fiquem restritos a essa área. 

   Da direita para 
esquerda: Liliane 
Desgualdo, Adriana 
Neves de Andrade, 
Maristela Julio Costa e 
Wanderleia Q. Blasca.
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Infelizmente o CD do LSP-BR está esgotado. Uma 
reedição do material está prevista, e apesar de ainda 
não haver data para o lançamento, pode ser que es-
teja pronto até o próximo Encontro Internacional de 
Audiologia (15 a 18 de março de 2018). 
O HINT é outro teste para avaliar a inteligibilidade 
de sentenças a partir da medida do Limiar de Re-
conhecimento no silêncio e no ruído. Desenvolvido 
em 1994, é composto por 12 listas de 20 sentenças 
com vocabulário simples, para minimizar os efeitos 
cognitivos e as habilidades linguísticas do ouvinte, 
lembrou em sua apresentação, a Coordenadora do 
Programa de Saúde Auditiva do Departamento de 
Fonoaudiologia – FOB/USP, Wanderleia Blasca. 
Este instrumento foi inicialmente comercializado e 
testado por meio de um CD, via audiômetro, mas, em 
2003, a empresa Bio-Logic-System Corp criou um 
hardware e um software que possibilitaram incluir 
novas versões. O efeito colateral é que dificultou sua 
aquisição pelos profissionais, já que é necessária a 

compra de caixas específicas de som 
junto com o software e que, enquanto 
o teste tenha sido adaptado para o 
português brasileiro em 2008, não há 
distribuidor nacional. “Tenho um pro-
jeto em andamento com verba para 
comprar o HINT, mas não consigo 
importá-lo, pois a FAPESP requer três 
orçamentos internacionais, e eu en-
contrei apenas um lugar para comprar 
o material”, contou Wanderleia Blasca.

Tarefa longa e minuciosa
Essa escassez de material prejudica a 
prática clínica. “Nós precisamos avaliar 
os pacientes na hora do diagnóstico 
e, também, com a amplificação, para 
avaliar os resultados, pois com isso 
conseguimos melhorar a adaptação. In-
felizmente, não podemos incluir o HINT 
na nossa rotina, pois temos somente 
um; precisamos desenvolver ou traduzir 
outros materiais, fazer pesquisas para 
validá-los e trazer testes acessíveis den-
tro da clínica, lembrando que a maior 
par te dos nossos pacientes chega  
através do Sistema Único de Saúde”, 
expôs a coordenadora da FOB/USP.
Na categoria dos testes dicóticos de 
sentenças voltados para avaliar a fun-
ção central em indivíduos com perda 
auditiva periférica, temos o DSI (Dicho-
tic Sentence Identification), lembrou 
Adriana Neves de Andrade, profes-
sora assistente do curso de fonoaudio-

LSP-BR é rápida. O protocolo simplificado sugerido 
pela autora para determinar os limiares e índices de 
reconhecimento de sentenças no silêncio e no ruído, 
com e sem próteses leva no máximo 15 minutos se 
aplicado em uma sessão de avaliação, mas pode ser 
dividido em diferentes sessões, ficando ainda mais 
rápido e menos cansativo para o paciente. “O tempo 
de duração de cada lista é de aproximadamente 
dois minutos, mas percebo que a dificuldade em  
aplicá-lo se deve mais à falta de domínio na aplica-
ção do teste e questões relacionadas aos equipa-
mentos e à calibração”, avalia.  

 O único instrumento 100% 
brasileiro é o teste Listas de Sentenças 
em Português (LSP-BR), criado por 
Maristela Costa em 1998. 

Em crianças, sensibili-
dade nos testes de PAC 
depende da maturação
O III EIPAC iniciou com foco no 
público pediátrico e a apresenta-
ção de Eliane Schochat, Livre 
docente e Professora Associada 
da Faculdade de Medicina na 
USP.
A estimativa de transtorno, dis-
túrbio ou alteração de PAC é de  
2 %  a  5  %  n a  p o p u l a ç ã o 
pediátrica e, de acordo com a 
British Society of Audiology, 
são três os tipos de transtornos 
de processamento auditivo – de 
desenvolvimento (crianças com 

audição normal e nenhum fator de risco), adquiridos (relacionados a acidentes 
pós-natais, acidentes neurológicos e infecções, por exemplo) e secundário 
(como resultado de perdas auditivas periféricas) – lembrou Eliane Schochat.
No mundo, existem apenas seis guidelines relativas à avaliação do proces-
samento auditivo central, cinco delas estabelecendo que esta avaliação só 
é possível a partir dos sete anos de idade. “O motivo é que a criança pode 
errar muito, e ainda assim ter processamento auditivo normal; maturação do 
sistema auditivo central é fundamental para responder esses testes e existe 
muita diferença de maturação por exemplo entre cinco e sete anos de idade, e 
a densidade sináptica vai aumentando ainda durante muitos anos”, observou 
Eliane Schochat.
A professora da Faculdade de Medicina da USP citou os trabalhos de Jane 
Moore sobre índice de maturação cortical, que mostram que a maturação dos 
axônios das camadas II e III se faz progressivamente, entre 5 e 12 anos. Essas 
camadas seriam responsáveis pela melhora do processamento de fala com 
mascaramento e degradada, ou seja, teriam forte papel na percepção da fala 
no ruído. 
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projetos em andamento com alunas de pós-gradua-
ção para dar continuidade com outras faixas etárias 
– e indivíduos com perda auditiva”, projeta Maristela, 
além de ter como meta principal, disponibilizar o refe-
rido teste, o mais rápido possível, para os profissionais 
da área. O desenvolvimento de um teste é uma tarefa 
longa e minuciosa e, talvez por isso, não atrai muitos 
pesquisadores. “É um trabalho exigente e de muitos 
anos, exige entender as características acústicas e 
as propriedades físicas dos estímulos, montar uma 
sequência de itens, avaliar desde a criança até o 
idoso, verificar o efeito da maturação e do envelhe-
cimento, da redução neural, para poder utilizá-los na 
clínica”, concluiu a moderadora do lounge, Liliane 
Desgualdo.

logia das Faculdades Metropolitanas 
Unidas, desenvolvedora da versão bra-
sileira do teste em 2009. O instrumento 
inclui 30 pares de sentenças apresen-
tadas de forma dicótica a 50 dB NS, 
e avalia a habilidade auditiva de inte-
gração binaural. Valores de referência 
do DSI brasileiro foram determinados 
para indivíduos normo-ouvintes até 49 
anos, e também por escolaridade. Mas, 
maior abrangência do teste na prática 
clínica ainda depende de muitos estu-
dos. “Falta determinar padrões de nor-
malidade para faixas etárias maiores, 
para indivíduos com perda auditiva, e 
perdas de diferentes configurações e 
diferentes graus, para conseguir dis-
ponibilizar um teste que abranja uma 
população mais diversa”, disse Adriana 
Neves de Andrade.
Desde 2016, uma versão dicótica do 
LSP-BR – isto é, um material com as 
sentenças apresentadas de forma 
dicótica (sem o ruído)  – vem sendo 
desenvolvido. O Teste Dicótico de 
Sentenças em Português Brasileiro 
(TDS-BR), foi adaptado por Maristela Costa a partir 
do seu teste LSP-BR: “O teste TDS-BR foi desenvol-
vido em razão da escassez de testes que utilizam 
sentenças representando situações cotidianas de 
comunicação, e com proposta de investigar anorma-
lidade do funcionamento hemisférico, envolvendo 
as habilidades de integração e separação binaural, 
bem como atenção, memória e prejuízos de funções 
executivas dos indivíduos”. Inicialmente, foi desenvol-
vido o instrumento e verificada sua aplicabilidade em 
adultos normo-ouvintes. Atualmente, a pesquisadora 
está concluindo um pós-doutorado, cujo objetivo foi 
determinar valores de referência de normalidade, em 
adultos de 19 a 44 anos. “A seguir o TDS deverá ser 
aplicado em crianças, adolescentes e idosos – tendo 

 Precisamos 
desenvolver ou traduzir 
outros materiais, fazer 
pesquisas para validá-los 
e trazer testes acessíveis 
dentro da clínica.

Vários fatores podem confundir a ava-
liação de PAC em idosos
Na sua apresentação Medidas comportamen-
tais do processamento auditivo em idoso, 
Larry Humes, professor emérito do Depar-
tamento de Ciências da Fala e Audição da 
Universidade de Indiana, lembrou que a busca 
por alterações de processamento auditivo 
central no idoso pode ser perturbada por dois 
fatores: problemas cognitivos e perda auditiva 
periférica.
Humes salientou que muitas pesquisas podem 
ser questionadas, pois avaliam déficits de 
processamento auditivo em idosos que não 
usam aparelhos auditivos. Sendo a avaliação 
frequentemente baseada em testes de fala, 
a presbiacusia tem forte probabilidade de influenciar os resultados obtidos 
e confundir as conclusões sobre o PAC. Ademais, há lacunas na validação 
dos testes em populações alvos, ou seja, em indivíduos que não apresentem 
problemas centrais.
Outra pergunta é a variabilidade intrínseca dos escores em porcentagens 
de acertos obtidos nos testes de percepção de fala, desenhados para serem 
rápidos e clinicamente eficientes, ou seja, com número limitado de itens. Larry 
Humes deu dois exemplos dessa variabilidade que é máxima para escores 
próximos de 50%. Em teste de reconhecimento da fala com 25 sentenças 
foneticamente equilibradas, quando há 52% de acertos, existe 95% de chance 
de o indivíduo registrar escores entre 28% e 76%. No segundo exemplo, com 
o teste SSI incluindo apenas 10 itens, o paciente que consegue um escore de 
50% tem 95% de chance de registrar escores de 10% a 90% quando repetir. 
Essa variabilidade não é especifica para idosos. “Isso constitui um fator adi-
cional de confusão, porque historicamente a avaliação comportamental de 
processamento auditivo em indivíduos com mais idade tem sido baseada em 
tais testes, mas os problemas de variabilidade são independentes do status 
auditivo, da idade, etc”, disse Larry Humes à Audiology Infos. Para limitar 
essas variações, é necessário aumentar o número de itens, o que reduz sua 
aplicabilidade clínica. Nos Estados Unidos, contou Humes, a falha em apenas 
um teste da bateria é suficiente para concluir que existe alteração de PAC, 
favorecendo, assim, mais erros no diagnóstico.
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XIV EIPA: Ageing, new technologies 
and disruption 

The proportion of the elderly has been rising and 
generating mechanical growth of hearing aid markets. 
Furthermore, the Baby Boomer profile – active and 
technology-accustomed seniors – in the clinics of 
audiology has become more and more frequent. Despite 
this, hearing aid adoption rates have remained low, 
indicating needs that are not covered. In this context, the 
emerging of new technologies, like the hearables, and 
new distribution channels have been pushing for drastic 
changes in hearing care model. These are some of XIV 
EIPA’s lessons.  ]

[

Por Stéphane Davoine
stephanedavoine@audioinfosbrasil.com
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O aumento da proporção de idosos na população 

gera um crescimento mecânico dos mercados de 

próteses auditivas, e o perfil do “Baby Boomer” – idoso 

ativo e acostumado à tecnologia – torna-se cada 

vez mais comum nas clínicas. Apesar disso, a taxa 

de adaptação permanece fraca, sinalizando muitas 

necessidades não atendidas. Nesse contexto, o 

surgimento de novas tecnologias como os hearables e 

de novos canais de distribuição – ainda não discutidos 

no Brasil – favorecem mudanças drásticas no modelo 

de atendimento da pessoa com perda auditiva. Eis 

alguns dos ensinamentos do XIV Encontro Internacional 

sobre Próteses Auditivas.

XIV EIPA:  
Envelhecimento, novas 

tecnologias e disrupção
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O 
Brasil está envelhecendo. Apesar de 
não tão avançado quanto nos países 
mais desenvolvidos – por exemplo, 
nos Estados Unidos, a cada dia, 10 
mil pessoas se tornam septuagenárias 
–, o processo é bem documentado: 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
em 2030, o número de idosos, isto é, de pessoas com 
60 anos ou mais, deve alcançar 41,5 milhões (18% da 
população), quase o dobro do que os 21,7 milhões 
registados em 2010 (11% da população).
Essa tendência, que impacta desfavoravelmente o sistema 
previdenciário nacional, abre perspectivas econômicas 
para áreas da saúde, lembrou Maria Cecília Martinelli, 
no início da sua apresentação “Perda auditiva relacio-
nada ao envelhecimento, declínio cognitivo e amplifica-
ção”. “Nós temos que nos preparar para atender essa 
população porque, com o crescimento da proporção 
de idosos, algumas profissões estão tendo mais opor-
tunidades, como é o caso da fonoaudiologia, tanto no 
que diz respeito à audição quanto em relação a outros 
aspectos como, por exemplo, deglutição”, salientou a 
coordenadora do evento.
O envelhecimento da população ocorre em um período 
de mutações. “A maneira como o cuidado está sendo 
fornecido está evoluindo, a tecnologia e as expectativas 
das pessoas fomentam uma era de grandes mudanças 
que exigem novas estratégias”, disse o diretor de audio-
logia da Unitron Hearing, Donald Hayes, na sua palestra 
sobre o “Novo consumidor de saúde auditiva”. Hayes 
lembrou que uma pessoa que toma consciência dos 
seus problemas para ouvir, leva de sete a 10 anos para 
entrar em uma clínica de audiologia, e, uma vez tomado 
esse passo, 35% dessas pessoas acabam desistindo da 
amplificação, voltando a procurar ajuda apenas anos 
depois, e esses números não mudam há 35 anos.
O EIPA mostrou que a perfil médio desse novo consumi-
dor pertence à geração dos Baby Boomers, um grupo 
destacado por vários palestrantes. Em sentido estrito, a 
expressão diz respeito aos indivíduos nascidos em países 
que experimentaram um forte crescimento da taxa de 
natalidade – um baby boom – após a Segunda Guerra 
Mundial, entre eles Estados Unidos, França, Alemanha e 
Polônia. Nos Estados Unidos, esse período vai de 1946 a 
1964, enquanto na França se estende de 1942 até 1975.

“O Baby Boomer não quer má notícia” 
Mas, a expressão Baby Boomer acabou também 
simbolizando um idoso ativo, com boa saúde, e 
como sendo a primeira geração de indivíduos da 
terceira idade com laços estreitos com a tecnologia. 
Donald Hayes apresentou alguns dos traços desse 
grupo ao qual se referiu usando termos como “auto-
centrado”, “tendo expectativas” e “otimista”. E tirou 
as lições para a área da amplificação: “É preciso dei-

xar esse paciente ter controle da situação durante o 
processo de adaptação, e ter foco em aspectos posi-
tivos, em vez de apontar para o que ele tem perdido, 
pois o Baby Boomer não quer má notícia”.
Com esse paciente, o vocabulário da abordagem 
para apresentar um produto deve ser bem pensado. 
“Em vez de ‘lhe recomendo um aparelho RIC porque 
demanda menos reparos do que outros modelos, e 
propicia,  habitualmente, adaptação mais confortá-
vel’ – uma formulação cujas palavras ‘reparos’, ‘habi-
tualmente’, e até ‘adaptação’, não contribuem para a 
construção de  uma mensagem positiva –, prefiram 
por exemplo ‘recomendo esse estilo porque ele é 
fácil de manter e altamente confiável, também, meus 
pacientes o acham muito confortável e podem usá-lo 
facilmente por 12 ou 14 horas por dia’, isso gera uma 
percepção favorável”, exemplificou.
Recados otimistas não são apenas orais. “Tenham 
histórias de pacientes bem-sucedidos visíveis no 
consultório e no seu website”, recomendou ainda 
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 A tecnologia e as 
expectativas das pessoas 
fomentam uma era de grandes 
mudanças que exigem novas 
estratégias. 

   Maria Cecília Martinelli.
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comumente registradas foram conversas em peque-
nos grupos (de 20% a 25% do tempo) e escuta em 
ambiente silêncio (25% a 35%). Sobretudo, e apesar 
da variabilidade entre indivíduos, esses padrões de 
escuta foram similares entre diferentes faixas etárias 
entre 50 e 79 anos. “Eu teria esperado que os mais 
velhos passassem menos tempo em conversa, e mais 
no silêncio, mas não foi o caso”, observou Hayes. O  
levantamento mostra que a idade não é um bom 
preditor da vida acústica que o paciente leva. “Ainda 
olhamos para um idoso de 80 anos pensando que ele 
precisa de uma tecnologia básica porque ele supos-
tamente não passaria tempo em situações de escuta 
difíceis, enquanto uma pessoa de 50 anos precisaria 
de uma tecnologia premium, mas em média não é 
verdade, portanto é importante considerar as pessoas 
como únicas”, enfatizou Hayes.
O aumento da proporção de idosos na população gera 
um crescimento mecânico do mercado de próteses 
auditivas, sem que haja, necessariamente aumento da 
taxa de adoção. Os países europeus estão passando 
por essa fase. Os Estados Unidos também são um 
exemplo do fenômeno. Nos três últimos anos, o país 
registrou taxas de crescimento de 4,8% (2014), 7,2% 
(2015) e 8,7% (2016), enquanto a proporção de pes-
soas com perda auditiva adaptadas continua abaixo 

de 30%.
Essa baixa percentagem está 
levando o governo dos Esta-
dos Unidos à criação de uma 
nova categoria de próteses 
auditivas “over-the-counter”, ou 
seja, próteses que podem ser 
adquiridas sem receita e sem 
a intervenção, inicialmente, 
de um profissional, explicou  
David Fabry, vice-presidente de 
Global Medical Affairs da GN 
ReSound.
Para o antigo presidente da 
Ac a d e m i a  A m e r i c a n a  d e  
Audiologia, outro traço do perío-
do atual é o advento das tecno-
logias vestíveis, particularmente 
dos hearables, dispositivos que 

Hayes. Pacientes satisfeitos são os mais preciosos 
ativos de uma clínica e do seu sucesso comercial, 
como mostra um levantamento realizado pela 
Unitron, simultaneamente nos Estados Unidos, 
Alemanha, Brasil e Canadá, em 2015. A pesquisa 
buscou identificar as raízes de futuros negócios em 
clínicas que estavam registrando forte crescimento. 
Nos quatro países, os resultados foram idênticos: 
em dois terços dos casos, os novos pacientes eram 
referenciados por outros, enquanto apenas um terço 
dos clientes iniciando atendimento eram o resultado 
de ações de marketing.
O discurso positivo e as boas notícias contribuem 
para o estabelecimento de uma conexão emocio-
nal com o paciente, importante em uma área que 
continua sofrendo estigma. De acordo com o diretor 
de audiologia da Unitron, pesquisas mostram que o 
indivíduo tem duas vezes mais chance de fechar a 
compra quando sente essa conexão com seu prove-
dor, levando a decisões mais confiantes e rápidas do 
que qualquer fato, número ou atributo do seu produ-
to. “Essa habilidade em construir uma conexão pode 
ser sua maior vantagem competitiva”, sentenciou.

Idade e vida acústica
Hayes apresentou outro estudo da Unitron sobre pa-
drões de ambientes de escuta (Global Listening Envi-
ronment Study) que rebate preconceitos sobre o perfil 
do paciente de acordo com sua idade. Realizado em 
2016, com mil usuários de próteses auditivas em vários 
países – Alemanha, Austrália, Países-Baixos, Eslovênia, 
Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, 
França e Espanha –, e visando examinar quais eram 
as situações mais comuns de escuta, o levantamento 
revelou que, em média, os padrões entre esses dez 
países eram similares. Assim, as duas situações mais 

 O EIPA mostrou que a perfil 
médio do novo consumidor de 
saúde auditiva pertence à 
geração dos Baby Boomers.
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   Donald Hayes
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se colocam na orelha, armazenam e leem 
músicas, fazem streaming de aúdio, e inte-
gram sensores de diversos tipos. Os heara-
bles estão se tornando a primeira categoria 
de vestíveis porque o ouvido é uma área 
muito adequada para mensurar funções 
corporais como temperatura, ritmo cardíaco, 
nível de hidratação, dados importantes para 
monitorar a saúde do idoso. Para Fabry, o 
importante para nossa área é que essa ideia 
de rastreamento permite enfatizar tanto a 
importância das comorbidades entre defi-
ciência auditiva e outras condições, como 
diabetes, quanto a correlação entre perda 
não tratada e declínio cognitivo. “A orelha 
é conectada ao cérebro, esse aspecto se 
tornará uma grande oportunidade no futu-
ro, precisamos pensar além dos aparelhos 
auditivos, e até nesses hearables para atrair 
uma população mais nova”, antecipou.

“Abrir outros horizontes”
Outro passo sendo dado é o desenvolvimento, pelas 
grandes empresas de eletrônicos, de um protocolo 
padrão de Bluetooth para conectividade de áudio. 
“Para a indústrica de próteses auditivas, isso significa 
que a conexão Bluetooth está se tornando o padrão, 
assim, estamos vendo cada vez mais fabricantes 
oferecendo conexão por Bluetooth e por 2.4 GHz, 
facilitando a comunicação com outros dispositivos 
eletrônicos utilizando essa tecnologia”, relatou.

Esse contexto de necessidades não atendidas, de 
surgimento de novos modos de distribuição e de 
novas tecnologias é propício ao que Fabry chamou de 
“tempestade perfeita”; ou seja, o mercado está preste 
a passar por profundas mudanças. “Com uma taxa 
de adoção de apenas 30%, ou 40% nos países com 
maior penetração, e necessidades crescentes, é de se 
imaginar que surja um modelo que alcance um maior 
número de pessoas; nossa profissão está na véspera 
de uma disrupção, e precisamos estar abertos para 
atuar de maneira diferente bem como abrir outros 
horizontes”, concluiu (Leiam a entrevista de David 
Fabry nas próximas páginas desta revista). 

 O discurso positivo e as 
boas notícias contribuem para o 
estabelecimento de uma 
conexão emocional com o 
paciente. 
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   David Fabry

Aulas do EIPAC e EIPA agora estão disponíveis online

Na abertura do III Encontro Internacional sobre Processamento 
Auditivo Central, a coordenadora Katya Freire apresentou a pla-
taforma de ensino à distância EIPA EaD, que permite assistir os 
vídeos das palestras do EIPAC e do EIPA.

No portal, é possível adquirir 
as aulas por pacote (as aulas 
do EIPAC e do EIPA, vídeos 
disponíveis por 365 dias), ou 
avulsas (90 dias de acesso). 
Com essa ferramenta, o 
profissional que mora em 

regiões afastadas de São Paulo – onde o evento ocorre todo ano –, 
terá a oportunidade de aproveitar os conteúdos sem se deslocar.
A primeira edição do Encontro Internacional sobre Próteses Audi-
tivas ocorreu em 2004. O EIPA logo se firmou como a principal 
data na agenda tanto dos profissionais da área de amplificação 
sonora do País quanto das empresas do seguimento, que costu-
mam aproveitar o evento para lançar novos produtos. Em 2015, as 
coordenadoras resolveram reservar um dia para as questões vol-
tadas ao processamento auditivo central. Assim nasceu o EIPAC, 
que sensibiliza o profissional da área à crescente importância do 
conhecimento sobre PAC para adaptar aparelhos.
Este ano, mais de 500 pessoas se inscreveram para os dois even-
tos, a maioria vinda da região Sudeste. Além de facilitar o acesso 
do profissional distante ao único evento do País com enfoque em 
aparelhos auditivos, a plataforma EIPA EaD é uma oportunidade 
para rever e aprofundar algumas aulas, que não podem ser 
totalmente aproveitadas “ao vivo”. “Geralmente, as pessoas tiram 
bastante fotos e correm para escrever detalhes como referências, 
então, não precisam mais se preocupar tanto com isso agora”, 
disse Katya Freire à plateia. 
O Portal já oferece as palestras de 2017, e as aulas de 2016 tam-
bém estão disponíveis.
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David Fabry: “The future is bright 
for audiology” 

Vice-President of Global Medical Affairs at GN ReSound 
and a former President of the American Academy of 
Audiology, David Fabry gave several lectures at the XIV 
Encontro International sobre Próteses Auditivas (June 22-
23). He also answered Audiology Infos’ questions about 
some hot topics, among them: the characteristics and 
the importance for the hearing aid market of the boomers 
generation, acessibility and PSAP/OTC devices, and the 
future of the profession of audiologist. ]

[

Por Stéphane Davoine
stephanedavoine@audioinfosbrasil.com
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David Fabry, vice-presidente de Global Medical Affairs 

da GN ReSound, e antigo presidente da Academia 

Americana de Audiologia, ministrou várias palestras 

durante o XIV Encontro Internacional sobre Próteses 

Auditivas. Ele também respondeu às perguntas da 

Audiology Infos sobre temas de destaque tais como: 

as caraterísticas e a importância para o mercado de 

aparelhos auditivos da geração dos “Baby Boomers”, a 

acessibilidade à saúde auditiva e o papel de dispositivos 

ainda não comuns no Brasil como amplificadores 

pessoais de som, e o futuro da profissão de audiologista.

DAVID FABRY:  
“A audiologia tem futuro”
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Audiology Infos: Nas suas aulas, o 
Senhor enfatizou várias vezes os 
Baby Boomers estadunidenses. 
Em que medida esse grupo 
está tendo um impacto sobre o 
mercado de aparelhos auditivos?
David Fabry: Nos Estados Unidos, 
a cada dia, 10 mil Baby Boomers 
– nascidos entre 1946 e 1964 – 
estão fazendo 70 anos! Assim, 
quando você olha o número total 
de aparelhos auditivos vendidos 
nos Estados Unidos, e considera 
esse número de 10 mil pessoas que 
entram todo dia na nossa faixa etária 
alvo, significa que, mesmo com a 
taxa de adoção atual de apenas 
20% a 25%, nas próximas décadas, 
o mercado crescerá organicamente 
em 4% ao ano. Em comparação, 
o Brasil é um país muito novo, então você não está 
vendo esse efeito. Outra diferença fundamental com os 
Estados Unidos é que aproximadamente dois quartos 
do mercado é público, e um quarto é privado. No Brasil, 
se você tem perda auditiva, você consegue aparelhos 
auditivos gratuitamente, enquanto nos Estados Unidos, 
esse é o caso apenas para crianças, veteranos de guerra 
e pessoas com baixa renda. Mas, para muitos adultos, 
ser adaptado não é economicamente possível.

AI: Por essas razões, existe nos Estados Unidos um 
debate sobre os amplificadores pessoais de som 
– que não são comercializados para corrigir perda 
auditiva, são adquiridos livremente e com preços 
baixos –, e a provável criação de uma categoria de 
AASI “over-the-counter” (OTC), ou seja, vendidos 
sem prescrição médica. Qual sua opinião sobre 
essas opções?
David Fabry: Em razão da baixa penetração e de preços 
entre os mais altos do mundo, o governo dos Estados 
Unidos decidiu melhorar a acessibilidade e o custo para 
o consumidor por meio dos amplificadores pessoais de 
som, e agora, potencialmente, dispositivos OTC. Ninguém 
pode ser contra maior acessibilidade e preços mais 

baixos, para aumentar a taxa de adoção de aparelhos 
auditivos, mas não devemos sacrificar a segurança do 
paciente e a eficácia do tratamento. Amplificadores 
de som não são dispositivos médicos, portanto, são 
isentos de regulações das autoridades sanitárias. Já 
os aparelhos OTC serão regulados, espero, de modo 
similar aos aparelhos auditivos, com rotulagem clara 
de que são dispositivos para adultos, a fim de prevenir 
consequências indesejáveis decorrentes do seu uso. 
Acredito firmemente que amplificadores e aparelhos 
OTC têm papel para os pacientes que têm capacidades 
de autoadaptação. No entanto, temos percebido com os 
aparelhos “feitos para iPhone”, adaptados por profissionais, 
mas com possibilidade de regulagens pelos próprios 
pacientes, que poucos usuários utilizam esse recurso 
para ajustar seus aparelhos. Para mim, isso diz algo: os 
pacientes, atuais usuários de aparelhos auditivos, não 
têm abraçado a autoadaptação.

AI: Quais os ensinamentos dos países que têm 
aparelhos “OTC”?
David Fabry: Japão e Coreia do Sul têm aparelhos 
OTC. Mas você não pode comparar um mercado com 
outro. No Japão, por exemplo, a taxa de adaptação 
binaural alcança apenas 39%, muito menos do que 
nos Estados Unidos e nos países europeus. No Japão, 
a introdução de aparelhos OTC coincidiu com um 
número maior de aparelhos adaptados; entretanto, a 
satisfação dos usuários é bem baixa. Vemos que nos 
países com a opção OTC, o mercado de aparelhos 
auditivos tradicionais não foi destruído. Por outro lado, 
não há um mercado em que soluções acessíveis foram 
introduzidas e que registrou um forte aumento em termos 
de penetração de mercado. Mas isso poderia acontecer 
nos Estados Unidos em razão do fenômeno que eu 
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 Ninguém pode ser contra maior 
acessibilidade e preços mais 
baixos, para aumentar a taxa de 
adoção de aparelhos auditivos, 
mas não devemos sacrificar a 
segurança do paciente. 

   Nos Estados Unidos, a 
cada dia, 10 mil  
Baby Boomers estão 
fazendo 70 anos.
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O primeiro objetivo na implementação de um modelo 
de autoentrega é assegurar boas práticas de produção 
e consistência de resposta de um produto para outro, 
como fazemos para aparelhos auditivos.
A outra questão é se há ou não um profissional envolvido 
no modelo de distribuição. Como mencionei antes, apesar 
de termos uma ferramenta que possibilite ajustes pelo 
próprio paciente, estamos vendo que a grande maioria 
dos usuários atuais não está aproveitando essa opção, 
eles querem um profissional.
Larry Humes, que deu aulas no EIPA, fez um estudo 
que mostra que ambos os modelos – com e sem o 
envolvimento do profissional – resultam em aparelhos 
auditivos que beneficiam seus usuários. O benefício é maior 
com a atuação do profissional, mas, podemos melhorar 
promovendo maior engajamento entre o audiologista e 
o paciente. No final, toda a responsabilidade está sobre 
os ombros da indústria, para continuar aprimorando a 
tecnologia, e dos profissionais, que devem identificar 
as necessidades dos pacientes, e ter enfoque nessas 
necessidades, e não no seu interesse próprio.

AI: Como explicar que a satisfação dos usuários 
tem crescido na última década, enquanto taxas de 
penetração do mercado mantiveram-se estáveis?
David Fabry: Acho que o motivo é o estigma que 
permanece, e não o custo dos produtos, porque na 
Dinamarca, no Reino Unido, ou mesmo no Brasil, aparelhos 
são doados e não temos taxas de adoção de 100%. Para 
ser sincero e introspectivo, eu diria, também, que alguns 
talvez não enxerguem os benefícios da amplificação. 
Aqueles com perdas leves querem ajuda em algumas 
situações específicas, mas não precisam de amplificação 
o tempo todo. E, claro, há também o estigma associado 

chamo de “tempestade perfeita”, ou seja, do impacto 
simultâneo da tecnologia, da demografia – com os Baby 
Boomers – e de aspectos relacionados à telessaúde e 
à distribuição. Muitos de nós, que estão no mercado 
há muito tempo, podem dizer “está tudo bem, já vimos 
isso antes”, mas, desta vez poderia ser diferente, em 
razão desta combinação única.

AI: Nessa perspectiva, amplificadores de som e 
aparelhos OTC são uma possível porta de entrada 
para a saúde auditiva?
David Fabry: Sim, com certeza. Minha única preocupação 
com esses dispositivos – e isso é uma opinião pessoal, 
não uma posição da ReSound – é que se criarmos uma 
classe OTC, e se regularmos essa categoria para assegurar 
consistência de resposta comparável a um padrão da 
ANSI, então não colocamos o paciente em risco. 
Dispositivos médicos devem se conformar a certas 
especificações de fabricação, como, por exemplo, 
assegurar que não há exposição excessiva a radiações, 
ou saída ou ganho inconsistentes. Mesmo com a 
normatização para que eles não ultrapassem 120 dB, 
ainda assim pode haver variabilidade que exceda os 
valores padronizados exigidos por normas ANSI, e 
isso é um problema porque pode levar a níveis sonoros 
perigosos.

 Não há um mercado em que soluções 
acessíveis foram introduzidas e que registrou um 
forte aumento em termos de penetração de 
mercado.
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   A tendência de fones de ouvido Bluetooth poderia incentivar a entrada mais precoce  
no mercado de aparelhos auditivos.

DOSSIÊ

que essa é nossa meta coletiva, e nós temos 
que mudar a maneira de atuar e reconhecer 
que a concorrência tem crescido, não 
somente no campo dos grandes fabricantes 
de aparelhos, mas também em outros 
grupos de dispositivos eletrônicos. Eles 
nos obrigam a sermos melhores.

AI: Voltando ao grupo dos Baby Boomers, 
como a relação deste grupo com a 

tecnologia em geral pode afetar a adoção de aparelhos 
auditivos?
David Fabry: O estigma relacionado à perda auditiva 
continua. Entretanto, com o número de dispositivos 
hearable – ou seja, fones de ouvido Bluetooth – que as 

à perda auditiva e ao uso de aparelhos auditivos.
Se houver evidências mostrando aumento da adoção de 
aparelhos auditivos, mesmo que seja para “dispositivos 
de entrada”, caso essa categoria seja criada, e enquanto 
a segurança do paciente venha em primeiro lugar, acho 

 Os pacientes, atuais 
usuários de aparelhos auditivos, 
não têm abraçado a 
autoadaptação. 
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espaços de palestras, quando o som do microfone é 
transmitido ao aparelho auditivo, conforme permite o grau 
de audição residual, podemos propiciar aos pacientes 
deficientes auditivos um desempenho tão bom, ou até 
melhor, quanto o de seus pares normo-ouvintes. Isso 
é realidade aumentada, estamos lhes oferecendo a 
possibilidade de superar pessoas normais!

AI: Finalmente, nesse período em que crescem as 
abordagens centradas no cliente, como o Senhor 
vê o futuro da profissão de audiologista?
David Fabry: Eu acho que parte dos jovens clínicos que 
estão presentes no EIPA poderia ver, no decorrer da 
sua vida clínica, o advento da regeneração das células 
ciliadas, mesmo não sabendo quando essa inovação 
ocorrerá. No entanto, já que essa regeneração estará 
longe da perfeição, e visto que as células ciliadas têm 
que se conectar com a função neurológica, o avanço 
não significa o fim da nossa profissão. Um exemplo 
similar aconteceu na oftalmologia, nos anos 1990, 
quando a cirurgia refrativa LAZIK se tornou popular, 
e os profissionais tiveram que enfatizar mais a parte 
de serviços. Nessa perspectiva, a regeneração das 
células ciliadas poderia ser uma oportunidade para o 
audiologista ajudar no diagnóstico, no tratamento, no 
acompanhamento e na reabilitação necessária. Também, 
nós, na ReSound, temos uma parceria com a Cochlear 
Corporation focada em amplificação bimodal, e isso é 
um exemplo, entre muitas oportunidades, para ancorar 
a profissão do lado médico, seja com implante coclear, 
de orelha média ou aparelhos ancorados no osso, seja 
regeneração de células ciliadas ou tratamentos vestibulares. 
O zumbido também é um assunto enorme. Num futuro 
não tão distante, poderíamos ver um tratamento médico, 
envolvendo o audiologista no diagnóstico, atendimento 
e acompanhamento do paciente com zumbido. Na 
verdade, o futuro é realmente tão grande quanto nossas 
imaginação e visão do nosso escopo de práticas! Não 
somos médicos, não podemos receitar remédios, mas há 
muito trabalho para nós. Olhando para o espectro inteiro 
de cuidados, de dispositivos OTC até as abordagens 
médicas, incluindo todos os aspectos que eu mencionei, 
não estou preocupado em achar coisas para fazer!

pessoas estão usando para conexões wireless, streaming 
e outras aplicações, um paciente mais novo, que não 
está vendo um “aparelho auditivo” – mas algo que 
pode ajudar a ficar mais conectado, monitorar funções 
corporais ou níveis de atividades, fazer streaming de 
música e de áudio – poderia estar predisposto a entrar 
no mercado um pouco mais cedo. Os Boomers usarão 
tecnologias de assistência auditiva à medida que essas 
atendam – ou superem – suas expectativas. Temos 
expectativas maiores do que nossos pais, mas se a 
tecnologia satisfazer nossas necessidades, fornecendo 
realidade aumentada ao fazer streaming do som da TV, 
vamos utilizá-la, e nós poderiamos utilizá-la mais cedo 
do que nossos pais.

AI: O Senhor poderia explicar melhor esse vínculo 
que acabou de fazer entre aparelhos auditivos e 
realidade aumentada?
David Fabry: Alguns anos atrás, a indústria tentou criar 
realidade virtual com ambientes acústicos que simulassem 
situações reais... tínhamos todos esses sistemas de som 
surround capazes de criar ambientes de restaurantes 
ou de dentro de um carro.... mas, se pudermos estar no 
carro, por meio de recursos de teleaudiologia, é melhor 
porque é o ambiente verdadeiro, não realidade virtual. 
Além disso, temos “realidade aumentada” há década 
na ponta dos dedos, primeiramente com sistemas FM 
e agora com microfones remotos via Bluetooth. Em 
ambientes ruidosos e reverberantes, como igrejas e 

 Num futuro não tão distante, 
poderíamos ver um tratamento 
médico para zumbido, envolvendo o 
audiologista no diagnóstico, 
atendimento e acompanhamento do 
paciente. 
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   O advento futuro da regeneração das células ciliadas não significa  
o fim da profissão de audiologista.
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