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Resumo 

 

Como um recurso bastante eficaz para receber informações de outros 

dispositivos pelo AASI (aparelho de amplificação sonora individual), a bobina 

de indução magnética capta a energia eletromagnética e a transforma em 

energia elétrica, levando-a diretamente ao amplificador sem a necessidade 

de passar pelo microfone.O objetivo desse estudo foi levantar e identificar o 

conhecimento do uso e benefícios da bobina de indução magnética por parte 

de usuários de AASIs e profissionais fonoaudiólogos. A casuística foi 

composta de 30 usuários de AASIs (Grupo A) e 30 profissionais 

fonoaudiólogos (Grupo B) que foram submetidos a um roteiro sobre o 

conhecimento e o uso da bobina, desenvolvidos pelas próprias autoras. Os 

pacientes também responderam a questionário de auto-avaliação do 

handicap auditivo (HHIA). Resultados e conclusão: os dados mostram que 

há diferenças significantes entre a verificação do funcionamento da bobina, a 

existência de interferência e os diferentes dispositivos eletrônicos usados 

com a bobina, entre o grupo A e grupo B. Isso demonstra que os grupos 

apresentam opiniões diversificadas sobre estas questões, o que denota uma 

necessidade de aproximação entre as duas realidades, fundamentada pelo 

aprofundamento técnico sobre o tema por parte dos profissionais e 

treinamento e orientação do uso para os pacientes.  
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Abstract  

 As a highly effective resource for information from other devices to the 

hearing aid, the magnetic induction coil captures the electromagnetic energy and 

converts electrical energy into bringing it directly to the amplifier without having to 

go through microphone. The objective of this study was to identify and raise 

awareness of the use and benefits of magnetic induction coil from users of 

hearing aid and Audiology professionals. The sample was composed of 30 

hearing aid users (Group A) and 30 professionals (Group B) which have 

undergone a profile related to use and benefit of telecoil, developed by the 

authors themselves. Patients also answered a questionnaire for self-evaluation of 

the auditory handicap (HHIA). Results and Conclusion: The data showed that 

there were significant differences between verification of performance, external 

interference and use of various electronic devices with the coil between group A 

and group B. This shows that the groups have different views on these issues, 

which indicates a need for rapprochement between the two realities, 

substantiated by enhanced technical  abilities by professionals as well as training 

and orientation of use for patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Resumen  

 

 Como muy eficaz de los recursos de información de otros dispositivos de 

ayuda auditiva (unidad de amplificación de sonido individual), la bobina de 

inducción magnética capta la energía electromagnética y la convierte en energía 

eléctrica, con lo que directamente al amplificador sin tener que pasar por 

microfone. El objetivo de este estudio fue identificar y crear conciencia del uso y 

los beneficios de la bobina de inducción magnética de los usuarios de AASIs 

profesionales y terapeutas del habla. La muestra se compone de 30 usuarios de 

AASIs (Grupo A) y 30 profesionales terapeutas del habla (Grupo B), que han 

sido sometidos a un plan de trabajo sobre la conciencia y el uso de la bobina, 

desarrollado por los propios autores. Los pacientes también respondieron a un 

cuestionario de auto-evaluación de la discapacidad auditiva (HHIA). Resultados 

y Conclusiones: los datos muestran que existen diferencias significativas entre la 

verificación del funcionamiento de la bobina, la existencia de interferencias y 

diversos dispositivos electrónicos utilizados con el rollo entre el grupo A y grupo 

B. Esto demuestra que los grupos tienen diferentes puntos de vista sobre estas 

cuestiones, lo que indica una necesidad de acercamiento entre las dos 

realidades, por más fundamentadas técnica sobre el tema por los profesionales 

y la formación y la orientación de uso para los pacientes. 
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1. Introdução 

 

A audição é um mecanismo sensorial extremamente importante. Sem ela, 

não podemos ouvir uma sirene, uma campainha, alguém chamando, uma 

música favorita, um som agradável ao ouvido, seja proveniente do vento, das 

ondas do mar, do canto de um pássaro ou do sussurro de um segredo. 

 

O processo da audição ocorre através de movimentos de compressão e 

rarefação das partículas do ar realizadas por meio de uma fonte sonora. A 

movimentação dessas partículas penetra no conduto auditivo externo, que 

termina na membrana timpânica. Ao tocá-la, fazem-na vibrar. Esta vibração 

impulsiona a cadeia ossicular (martelo, bigorna e estribo) que vai transmiti-la 

para a janela oval, local onde se inicia a orelha interna (Roeser, 2001). 

 

 A perda auditiva é percebida através da diminuição na capacidade de 

escutar os sons, dificuldade na comunicação ou quando a inteligibilidade da fala 

torna-se comprometida. É observada também na solicitação constante de 

repetição e no isolamento social por ela imposto. 

  

Entre as várias perdas auditivas existentes, há as que podem ser 

classificadas como: condutiva, mista ou neurossensorial. A perda condutiva é 

causada por um problema localizado na orelha externa e/ou média, que tem por 

função "conduzir" o som até a orelha interna. Esta perda, em muitos casos, é 

reversível e geralmente prescinde do uso de aparelhos de amplificação sonora 

individuais (AASIs), necessitando apenas de cuidados médicos. Quando a lesão 

ocorre na orelha interna, temos uma perda denominada neurossensorial, que faz 

com que o indivíduo escute menos e tenha maior dificuldade para distinguir os 

sons. Já a perda mista engloba tanto o componente condutivo como o 

neurossensorial.   
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Para amenizar os efeitos da deficiência auditiva foram desenvolvidos 

AASIs, que têm por função garantir uma maior audibilidade e conforto ao 

usuário, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

 

           Desde o surgimento da amplificação eletrônica, no início do século XX, 

até os dias atuais, os AASIs vêm sofrendo grandes modificações, tanto 

tecnológicas como estéticas, como é o caso de recentes miniaturizações e 

eficiência maior em situações acústicas adversas. 

 

A partir das necessidades do deficiente auditivo e do avanço da 

tecnologia, desenvolveram-se vários modelos de AASI que evoluíram ao longo 

dos tempos. Desde aparelhos convencionais e hastes de óculos até os 

aparelhos micro canais e de adaptação aberta, muito foi alcançado em termos 

de desempenho eletroacústico e benefício ao usuário. 

 

Estes avanços tecnológicos trouxeram alternativas para perdas auditivas 

progressivas, perdas bilaterais assimétricas, áreas dinâmicas reduzidas (região 

a ser amplificada, por se compreender entre os limiares auditivos e os níveis de 

desconforto do indivíduo) e configurações audiométricas difíceis. 

 

O AASI analógico, opção exclusiva até a década de 80, funciona de forma 

que a onda sonora captada pelo microfone seja transformada em sinal elétrico e 

levada ao amplificador, para em seguida ser modificada em onda sonora pelo 

receptor e assim transmitida para o usuário. 

 

 Outros sistemas foram desenvolvidos, denominados de aparelhos 

digitalmente programáveis ou híbridos, pois ao mesmo tempo em que o curso do 

sinal permanece analógico, o controle é digital. Para manipulação das 

características eletroacústicas, faz-se o uso de uma interface ligada ao 

computador. A captação da onda é feita de forma igual ao analógico. 
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As características desses AASI são: a programabilidade (amplia as 

opções de ajuste), a múltipla memória ( proporciona programas específicos para 

diferentes ambientes), e o multiplo-canal (permite modificações mais discretas 

da resposta de freqüência em mais regiões). 

 

Atualmente, somando-se aos anteriormente citados, existem os AASIs 

digitais que apresentam grande flexibilidade de ajuste, mais eficiência em sua 

tecnologia e melhor qualidade sonora do sinal acústico em diferentes tipos de 

ambientes. A regulagem dos AASIs digitais é feita na maioria das vezes pelo 

computador, ou seja, podem ser ajustados exatamente ao tipo de queixa do 

usuário. Também oferecem uma qualidade sonora mais agradável ao ouvido 

humano, pois reduzem o ruído de fundo e realçam a voz, através de algoritmos 

de última geração. 

 

Os AASIs possuem diversos componentes, tais como: microfone; 

amplificador; receptor e alguns incluem a bobina de indução magnética. O 

microfone transforma o sinal acústico em sinal elétrico. O amplificador tem como 

função amplificar o sinal acústico que foi transformado em sinal elétrico e em 

seguida captado pelo receptor, que modifica o sinal proveniente do amplificador 

para ser transmitido para a orelha do indivíduo. A bobina de indução magnética 

recebe sinais eletromagnéticos de um sistema (telefone ou campo magnético de 

outros sistemas, como freqüência modulada – FM) e os transmite diretamente 

para o amplificador. 

 

Alguns indivíduos com perda auditiva moderada falam ao telefone sem o 

uso do AASI, utilizando-se de recursos como aumentar o volume do telefone ou 

pedir para o interlocutor falar mais alto. Entretanto, outros indivíduos com o 

mesmo grau de perda, necessitam da bobina de indução magnética como 

recurso específico para falar ao telefone (Beck, 2006). 
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A bobina de indução magnética, também chamada de “T-coil”, “T-switch”, 

“telecoil” ou popularmente “bobina telefônica” foi criada no final de 1940 por Sam 

Lybarger, mas somente depois de sessenta anos é que começou a ser 

realmente usada. A bobina, segundo o autor, é um pequeno cilindro enrolado 

por fios, inserido dentro do AASI e é muito eficiente para alguns pacientes no 

uso de outros dispositivos (Ross, 2006). 

 

 

Segundo Aarts (2003), a bobina capta a energia eletromagnética e a 

transforma em energia elétrica. Além disso, detecta esse sinal magnético, como 

o microfone faz com o sinal acústico, para que depois possa ser enviado ao 

AASI para ser amplificado. 

 

Marshall (2002) refere que existem dois tipos de bobina: a passiva, que 

está presente no AASI como modelo ”T” e a ativa, com função de pré-

amplificadores que podem ser úteis para impedir algumas interferências 

provenientes do celular. 

 

Quando o AASI está na posição “T”, prioriza o campo eletromagnético. No 

entanto, em determinadas posições, alguma ou nenhuma energia irá ser 

originada nesse campo de indução. Porém, na situação em que o usuário 

modifica para a posição “M/T”, todo e qualquer sinal, tanto acústico quanto 

magnético, será captado e amplificado (Ross, 2006).  

 

 Segundo Bauman (2004), o sinal captado pela bobina nem sempre é tão 

eficiente quando comparado ao sinal detectado pelo microfone. Assim, 

necessita-se mudar para a posição “T” e, muitas vezes, aumentar o volume, 

melhorando a potência do que é amplificado. 

 

Quando usada ao telefone, a bobina faz comunicação direta com o AASI 

sem apresentar retroalimentação, já que elimina a passagem pelo microfone. 
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Além disso, também oferece comunicação com outros dispositivos eletrônicos, 

sendo especialmente útil para indivíduos com uma perda moderada, uma vez 

que não necessitam de muita potência. Muitos fatores são importantes para que 

a bobina seja eficaz, como: conforto, grau da perda auditiva e preferência 

pessoal. 

 

A bobina pode ser inserida em AASI retroauriculares, intra-canais ou 

microcanais, localizadas tanto em aparelhos analógicos, digitalmente 

programáveis, quanto nos digitais, e, até mesmo, em alguns modelos de 

implantes cocleares. 

   

Apesar de amplamente usada e aperfeiçoada pela tecnologia, possui 

vantagens e desvantagens. As vantagens se remetem ao custo baixo, facilidade 

de inserção nos AASI e, se usadas com outros dispositivos, os efeitos da 

distância, o ruído e a reverberação são evitados. As desvantagens são as 

interferências eletromagnéticas, originadas quando em contato com outros 

dispositivos eletrônicos.  

 

Um problema que a bobina apresenta é a interferência causada por 

diversos equipamentos, tais como, computadores, lâmpadas fluorescentes, 

linhas de transmissão e distribuição de energia, etc. Todos esses equipamentos 

necessitam do campo eletromagnético como ocorre com a bobina. Em função 

desta interferência, os usuários de AASI reclamam da pouca compreensão e 

muitas vezes de ruído ao falarem ao telefone (Marshall, 2005). 

 

Outra desvantagem é o fato de muitos AASIs para perdas leves a 

moderadas não possuírem a bobina em seus componentes ou não 

apresentarem ganho e saída suficientes para que a bobina consiga captar onda 

eletromagnética necessária. Alguns telefones e celulares não são compatíveis 

com os AASIs, levando à interferência ao ativar a bobina (Vliet, 2001). 
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Essas interferências podem desaparecer ou serem diminuídas, mudando-

se a posição da cabeça ou do telefone, pois assim, as ondas estacionárias não 

são detectadas pelo AASI (Mulvany, 2004). 

 

Bauman (2005) afirma que a grande vantagem de utilizar a bobina é que 

ela anula o ruído de fundo, assim só se podem ouvir os sons do dispositivo que 

está conectado, como o telefone, por exemplo. O paciente ouvirá a voz mais 

forte, um som mais claro e com pouca ou nenhuma interferência. Isto porque ao 

mudar para a opção da bobina, os microfones passam a ser desligados 

automaticamente.  

 

Um estudo realizado por Kochkin (2002) sobre a satisfação dos usuários 

de AASI ao falar ao telefone mostrou que os pacientes referem querer melhor 

compreender a conversação, sendo que 38% deles estão satisfeitos com a 

experiência de se falar ao telefone. 

 

 A criação da bobina “touchless” (automática), em 1999, foi muito eficaz 

para as pessoas que a utilizavam para escutar ao telefone e para aqueles 

indivíduos que eventualmente apresentaram algum tipo de dificuldade para 

mudar para a posição “T”. Com este novo sistema, o que deve ser feito é 

aproximar o telefone do AASI ou afastá-lo para que ocorra uma transformação 

automática para a função da bobina ou microfone (Ross, 2006). Segundo o 

autor, estudos recentes revelam que a quantidade de AASI vendidos com a 

bobina de indução aumentou relativamente, em comparação há anos atrás. 

 

Quando a bobina está ativada automaticamente, o microfone permanece 

desligado e com isso, o único som captado é o da indução, pois o restante não 

estará sendo amplificado. Esse sistema é simples e faz com que ao ativar um 

botão, os sons do ambiente comecem a ser amplificados novamente. (Frazier, 

2007). 
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Com o avanço dos circuitos eletromagnéticos, foram criados sistemas 

eletrônicos externos capazes de captar onda eletromagnética em um ambiente 

detectável pelos aparelhos auditivos. Esses circuitos estão instalados em 

lugares públicos, cinemas, teatros, auditórios e outros (Marshall, 2003). 

Infelizmente no Brasil são raros os locais que dispõem deste recurso. 

 

Assim, a bobina hoje, além de eliminar o ruído do ambiente, quando 

ativada, também pode ser eficazmente utilizada com vários outros dispositivos 

eletrônicos, tais como: o sistema FM, estéreos pessoais, “Skype”, televisão, e os 

já conhecidos telefones fixos e celulares. Com os campos de indução externos, 

a bobina também poderá ser ativada em cinemas, museus, consultórios, 

hospitais, bancos, escolas, faculdades, cruzeiros, hotéis, entre outros 

(Dickinson, 2004). Levando-se em consideração que a vida moderna está 

inundada de objetos eletrônicos indispensáveis para a vida da população, os 

pacientes usuários de AASIs podem beneficiar-se destes dispositivos, desde 

que identificadas as possibilidades de uso para cada caso.  

 

Vários AASIs permanecem com a bobina de indução magnética inativa. 

Esse fato faz com que os usuários não usem o telefone ou outros dispositivos 

eletrônicos mesmo quando necessitam. Além disso, muitos profissionais não 

discutem sobre o uso e função da bobina com seus pacientes (Appleby et al., 

2007; Frazier, 2007).  

 

 São tantos os aspectos a serem considerados no momento da seleção e 

verificação da amplificação que os profissionais da área acabam por dedicar 

pouca atenção a esta questão, já que outras prioridades são maior alvo de 

preocupação (compreensão de fala no ruído, manuseio do instrumento, 

desconforto).  

 

As orientações quanto ao uso e função da bobina, muitas vezes são 

resgatados em retornos subseqüentes pela maioria dos profissionais. Alguns, no 
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entanto, desconhecem ou têm uma visão limitada quanto ao uso e função da 

bobina de indução sem o AASI, já que muitas vezes não se lembram de citá-la 

em suas orientações ou subestimam sua eficiência. Os usuários por sua vez, se 

mal orientados, não podem usufruir de seus benefícios em combinação a outros 

tipos de dispositivos eletrônicos. 

 

 Tendo como base o acima exposto, presente estudo tem como objetivo 

geral: 

 

Levantar e identificar o conhecimento do uso e benefícios da bobina de 

indução magnética por parte de usuários de AASIs e profissionais 

fonoaudiólogos; 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram: 

 

a) Comparar o conhecimento do uso da bobina de indução entre os 

usuários (Grupo A) e os profissionais fonoaudiólogos (Grupo B) 

 

b) Comparar as referências relatadas quanto a outros dispositivos 

eletrônicos que podem ser usados através da bobina por parte dos 

usuários (Grupo A) e profissionais (Grupo B); 

 

c) Comparar a verificação do funcionamento da bobina por parte dos 

dois grupos (A e B); 

 

d) Comparar a interferência ao uso da bobina através do relato dos dois 

grupos (A e B); 

 

e) Correlacionar o tempo de experiência profissional com o 

conhecimento do uso da bobina da indução para o grupo B; 
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f) Correlacionar o handicap auditivo com o uso da bobina de indução no 

grupo A. 

 

 2. Material e Método 

 2.1.Casuística 

 

Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, de acordo com o modelo aprovado pela Comissão de Ética da PUC-

SP, sob ofício nº 159/2008, para participação do trabalho e publicação dos 

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

qualquer momento. 

Participaram deste estudo 60 indivíduos, sendo 30 usuários de AASI com 

bobina de indução magnética e 30 profissionais fonoaudiólogos. Os usuários 

apresentaram faixa etária compreendida entre 31 a 90 anos, a maioria com 

perda auditiva neurossensorial e grau da perda auditiva variando de moderada a 

severa e adaptados com AASIs digitais  (retroauriculares e intra-canais), todos 

com opção de programa para o uso da bobina de indução. Os 30 profissionais 

fonoaudiólogos, funcionários de diferentes empresas de aparelhos auditivos 

(Oto-Sonic, Audibel, Danavox, Otosound, CAS Produtos Médicos, Telex e 

Widex), possuiam experiência profissional na área de no mínimo um ano. 

 

2.2. Equipamentos e Procedimentos 

 

Foram aplicados dois questionários baseados em roteiros (Anexo 1: 

Roteiro para usuários de bobina de indução magnética – RUBI e Anexo 2: 

Roteiro para profissionais fonoaudiólogos sobre a bobina de indução magnética - 

ROFI), ambos sobre o conhecimento e o uso da bobina para os profissionais e 

usuários, desenvolvidos pelas próprias autoras. A aplicação foi realizada dentro 

de uma sala de atendimento das empresas que comercializam aparelhos 

auditivos, pessoalmente, deixando que respondessem de acordo com a 

alternativa que julgavam ser a correta. 
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O questionário dos usuários (grupo A) constitui-se de dezessete questões 

com três alternativas, escalonadas em valores numéricos de 1 a 3, sendo a 

primeira alternativa “nada”; a segunda “bom” e a terceira “muito bom”. As 

questões estavam relacionadas ao conhecimento da bobina de indução, sua 

verificação, as possíveis interferências, facilidade de uso, sensação do som, 

outros dispositivos eletrônicos compatíveis e diferenças de eficiência entre o 

celular e o telefone fixo. 

O questionário para os profissionais (grupo B) constituiu-se de vinte e 

uma questões com três alternativas, escalonadas em valores numéricos de 1 a 

3, sendo a primeira alternativa “nada”; a segunda “bom” e a terceira “muito bom”. 

As questões estavam relacionadas aos mesmos aspectos referidos no 

questionário dos usuários, com exceção do benefício do uso da bobina de 

indução magnética. 

Algumas questões possuíam alternativas diferentes, adaptadas ao tema 

da pergunta, sendo outras com a opção de espaço para os participantes 

colocarem suas opiniões. 

Para o grupo A, além do questionário sobre a bobina de indução 

magnética, foi realizado o levantamento do handicap auditivo através da 

aplicação do Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA, adaptado por 

Wieselberg, 1997). O questionário contém 25 questões, sendo 12 relacionadas à 

escala social e 13 à escala emocional. Para cada questão, o paciente teve como 

alternativa de resposta “sim”, “não” ou “às vezes”. 

 

Para o HHIA (anexo 3), o valor da pontuação pode variar de 0 a 100%, sendo 

o maior índice do Handicap. Resultados Inferiores a 16% representam não haver 

percepção do Handicap, de 18 a 42%, indicam uma percepção leve a moderada 

e acima de 42% uma percepção severa do Handicap. 

 

Esse estudo foi feito em uma perspectiva transversal, descritivo-

quantitativa. 
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2.3. Análise 

 

2.3.1. Análise Descritiva 

Os achados obtidos a partir do Roteiro para usuários de bobina de indução 

magnética – RUBI e do Roteiro para profissionais fonoaudiólogos sobre a bobina 

de indução magnética - ROFI, foram descritos para cada grupo em relação às 

alternativas propostas, assim como o levantamento dos percentuais do handicap 

auditivo para o grupo A. 

As questões optadas para a análise (conhecimento do uso da bobina de 

indução, funcionamento, existência de interferência, sensação ao utilizá-la, 

beneficio, as vantagens e dispositivos eletrônicos), foram aquelas consideradas 

mais pertinentes  e importantes para comparação entre os grupos. 

As questões sobre as vantagens de utilizar a bobina, acionamento, dispositivos 

eletrônicos que podem ser usados com a bobina, interferência com o uso, 

explicação e complicação, proporcionaram colocações abertas descritas pelos 

dois grupos. 

 

2.3.2. Análise Estatística 

  

 Para a comparação entre: 

a) o conhecimento do uso da bobina de indução entre o grupo A e o 

grupo B; b) a verificação do funcionamento da bobina por parte dos dois grupos 

(A e B); c) referência de interferência no uso da bobina através do relato dos 

dois grupos (A e B); d) as referências relatadas quanto a outros dispositivos 

eletrônicos que podem ser usados através da bobina por parte dos usuários 

(Grupo A) e profissionais (Grupo B) foi utilizado o teste Igualdade de Duas 

Proporções. Este teste é não paramétrico e compara-se a proporção de 

respostas de duas determinadas variáveis e/ou de seus níveis é estatisticamente 

significante. 
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  Para a correlação entre o conhecimento do uso da bobina de indução 

com o tempo de trabalho do grupo B foi utilizado o teste Qui-Quadrado para 

Independência. Este teste é não paramétrico utilizado para se verificar se duas 

variáveis e seus níveis possuem ou não uma dependência (associação) 

estatística. 

 

  Para a correlação entre o handicap auditivo e as questões sobre 

sensação do som, ruído, facilidade, sobre o uso da bobina de indução, através 

do questionário do grupo A foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis Esse teste é a 

comparação de mais de duas variáveis simultaneamente, ou seja, medimos 

apenas se existe diferença entres os grupos, mas não concluímos em qual 

grupo está a diferença. 

 

Para a verificação dos resultados, foi definido um nível de significância de 

0,05 (5%).  

 

4.Resultados 

4.1.1.Resultados e análise descritiva 

A seguir serão apresentados os achados em relação às questões e 

alternativas optadas pelos pacientes e profissionais, assim como os achados do 

handicap auditivo para o grupo A.  

Respostas do questionário do grupo A - Usuários 
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Figura 1 – Distribuição das respostas do questionário de bobina de indução magnética dos 
usuários (Grupo A), onde A1 representa as alternativas  relacionadas à baixa percepção  quanto 
ao uso/benefício; A2 representa as alternativas relacionadas à percepção média quanto ao 
uso/benefício e A3 representa as alternativas relacionadas à melhor percepção de usuários 
quanto ao uso/benefício da bobina. 

 
Na figura 1 pode-se observar que a grande maioria dos pacientes 

desconhece o uso, funcionamento, as interferências da bobina de indução 

magnética e os dispositivos eletrônicos que a ela podem ser conectados (o único 

referido foi o celular). No entanto, sabem como utilizá-la, relatam boa sensação 

do som e boa audibilidade com a bobina ativada. Com relação às vantagens de 

utilizar a bobina de indução, alguns sujeitos responderam que ela aumenta a 

capacidade auditiva, permitindo, ouvir e falar com mais clareza. Na questão 

quanto à freqüência do acionamento da bobina, se obteve as seguintes 

respostas: “Depende da situação”; “Quando o interlocutor fala baixo demais” , 

quando atendem o telefone. 

 
Respostas do questionário do grupo B - Profissionais 
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Figura 2 – Distribuição das respostas do questionário de bobina de indução magnética dos 

profissionais (Grupo B), onde B1 representa as alternativas relacionadas à baixa percepção 
quanto ao uso/benefício; B2 representa as alternativas relacionadas à percepção média quanto 
ao uso/benefício e B3 representa as alternativas relacionadas à melhor percepção dos 
profissionais quanto ao uso/benefício da bobina. 

 

Na figura 2 pode-se observar que a grande maioria dos profissionais 

refere ter algum conhecimento a respeito do uso, afirmam que seus pacientes 

solicitam a bobina em seus AASIs, recomendam seu uso  e acreditam ser um 

dispositivo indispensável. Segundo os profissionais entrevistados, os 

dispositivos eletrônicos que podem ser usados com a bobina de indução seriam, 

FM, IPOD, celular, MP3, cinema, TV, entrada de áudio, ponto eletrônico sem 

amplificador, colar de indução. Com relação às interferências, surgiram algumas 

respostas, tais como, “luz fluorescente; monitor antigo de computador; depende 

do equipamento; equipamento eletrônico, “quando está na posição MT”; “pode 

captar qualquer sinal magnético”; ruído; “quando próxima a equipamentos 

eletrônicos, principalmente computador” e “luz fria”. 
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Com relação ao tempo dedicado à explicação sobre o funcionamento da 

bobina, os profissionais responderam levar entre 15 a 30 minutos para abordar 

aspectos como, posição do fone, funcionamento, manipulação, uso, percepção 

sonora, características específicas de certos modelos de AASI, diferentes 

tecnologias dos telefones, necessidade de desligar quando finalizada a 

conversa; posição da chave e do programa. Alguns deram maiores detalhes do 

processo como “quando possível ajusto um programa exclusivo para telefone”, 

“oriento que quando é acionada, os outros sons são isolados e reforço a 

importância de voltar a posição M ou programas básicos”. 

No que se refere à complexidade da explicação sobre seu uso, alguns 

profissionais responderam que: “é necessário uma destreza manual e 

automática, para procurar o contato”; depende da idade do cliente, nível de 

compreensão e da habilidade de manuseio. 

 
    Respostas dos usuários - HHIA 
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Figura 3 - Distribuição das respostas do Questionário para Avaliação do Handicap Auditivo para 
Adultos (HHIA) aplicado aos usuários (grupo A), para as escalas social e emocional.  

 

 Na figura 3 pode-se notar que a subscala emocional foi a que apresentou 

valores mais elevados de percepção do handicap dos sujeitos que usam a 

bobina de indução. 

 

4.2.Resultados da análise estatística 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise quantitativa. 
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a) comparação do conhecimento do uso da bobina de indução entre os 

usuários (Grupo A) e os profissionais fonoaudiólogos (Grupo B) 

Comparação do conhecimento do uso da bobina 

de indução entre os grupos

13,3%

23,3%

63,3%

3,3%

60,0%

36,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tudo Algum Nada

Grupo A Grupo B  
Figura 4 – Comparação do conhecimento do uso da bobina de indução entre grupo A e o grupo 
B. 
 
Tabela 1: Distribuição dos percentuais dos grupos para conhecimento do uso da bobina. 

Grp A Grp B Conhecimento 
N % N % 

p-
valor 

Tudo 4 13,3% 1 3,3% 0,161 
Algum 7 23,3% 18 60,0% 0,004* 

Nada 19 63,3% 11 36,7% 0,039* 

 

Essa comparação demonstra diferenças estatisticamente significantes 

para as respostas “algum” e “nada” entre os dois grupos (A e B). Isso 

demonstrou que apesar de haver diferenças de percepção quanto ao 

conhecimento do uso da bobina para alguns usuários e profissionais, ambos os 

grupos referem não saber o suficiente sobre o assunto (figura 4). 

b) Comparação entre grupos (A e B) sobre a verificação do 

funcionamento da bobina; 
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Comparação da verificação do funcionamento da 

bobina de indução entre os grupos
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Figura 5 – Comparação da verificação do funcionamento da bobina de indução entre o grupo A 
e grupo B. 
 

Tabela 2: Distribuição dos percentuais dos grupos para verificação do funcionamento da bobina 

Grp A Grp B Testa 
bobina N % N % 

p-
valor 

Sempre 21 70,0% 9 30,0% 0,002* 

Às Vezes 7 23,3% 10 33,3% 0,390 

Nunca 2 6,7% 11 36,7% 0,005* 

 

Essa comparação demonstra diferenças estatisticamente significantes 

para as respostas sempre e nunca entre os dois grupos (A e B). No grupo A, os 

sujeitos referem maior preocupação em testar a bobina do que os profissionais 

do grupo B, que muitas vezes por deconhecimento, não testam a bobina. 

 

c) Comparação da existência de interferência no uso da bobina de 

indução através do relato dos usuários e profissionais (grupos A e B); 

  

Comparação da existência de interferência no uso 

da bobina de indução entre os grupos
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Figura 6– Comparação da existência de interferência no uso da bobina de indução entre o grupo 
A e o grupo B. 
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Tabela 3: Distribuição dos percentuais para a existência de interferência no uso da bobina 

Grp A Grp B 
Interferência 

N % N % 
p-

valor 

Nunca 7 23,3% 2 6,7% 0,071 

As Vezes 13 43,3% 23 76,7% 0,008* 

Sempre 10 33,3% 5 16,7% 0,136 

 

Essa comparação mostra diferenças percentuais estatisticamente 

significantes para as alternativas “nunca” e “às vezes” entre os dois grupos (A e 

B). Há consenso entre os grupos de que existe inevitavelmente alguma 

interferência. Porém a maior percepção de interferência é registrada para o 

grupo B. Isso se deve ao fato de que a experiência do profissional é obtida pelas 

opiniões de vários de seus pacientes sobre esta questão, enquanto que a visão 

do paciente é dada exclusivamente pela sua vivência individual.  

 

 d) Comparação dos dispositivos eletrônicos que podem ser usados 

através da bobina por parte dos profissionais e usuários; 

  

Comparação dos dispositivos eletrônicos que podem ser 

usados com a bobina de indução entre os grupos
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 Figura 7 – Comparação dos dispositivos eletrônicos que podem ser usados com a bobina de 
indução entre o grupo A e o grupo B. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Distribuição dos percentuais dos grupos para os dispositivos eletrônicos que podem 
ser usados com a bobina 

Dispositivos Grp A Grp B p-valor 
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N % N % 

Vários 21 70,0% 4 13,3% <0,001* 

Alguns 8 26,7% 23 76,7% <0,001* 

Nenhum 1 3,3% 3 10,0% 0,301 
 

Essa comparação mostra diferenças percentuais estatisticamente 

significantes para as alternativas “vários” e “alguns”. Isso demonstra que existe 

uma desproporção entre as referências dadas por pacientes e profissionais 

quanto ao aspecto citado. Pela referência aumentada para o grupo A, podemos 

supor que os usuários tenham obtido informações através de leitura publicitária 

do manual ou site da empresa de AASIs ou talvez seja reflexo da expectativa de 

que haja um uso mais expandido por parte dos equipamentos de tecnologia 

avançada nos dias atuais. 

 

e) Correlação entre o tempo de experiência profissional com o 

conhecimento do uso da bobina de indução para o grupo B; 

 

Tabela 5: Distribuição dos percentuais para o conhecimento da bobina e o tempo de trabalho 
(grupo B) 

Tempo de trabalho 

De 1 à 5 Mais de 5 
Total 

Conhecimento 

N % N % N % 

Algum 10 55,6% 8 66,7% 18 60,0% 

Nada 7 38,9% 4 33,3% 11 36,7% 

Tudo 1 5,6% 0 0,0% 1 3,3% 

Total 18 60,0% 12 40,0% 30 100% 

p-valor = 0,646 

 

 Não há correlação estatisticamente significante entre o conhecimento da 

bobina de indução e o tempo de trabalho do grupo B. Maior tempo de 

experiência profissional não implica necessariamente em mais conhecimento 

sobre o assunto. 
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4.3.Resultados da análise do Handicap Auditivo (HHIA)  

 

a) Correlação entre o HHIA com a sensação do som, a partir do momento 

que a bobina de indução é ativada do grupo A; 

    

Correlação do HHIA com a sensação do som com 

a bobina de indução ativadada grupo A
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Figura 8 – Correlação do handicap auditivo com a sensação do som com a bobina ativada para 
o grupo grupo A. 
 
Tabela 6: Distribuição dos valores do handicap e sensação do som com a bobina (grupo A) 

Social Emocional 
9.Sensação Resp 

1 
Resp 

2 
Resp 

3 
Resp 

1 
Resp 

2 
Resp 

3 
Média 25,33 34,40 27,18 33,33 46,40 31,76 

Mediana 24 34 24 32 49 30 
Desvio 
Padrão 6,11 4,30 10,10 4,16 6,38 11,53 

N 3 10 17 3 10 17 
IC 6,91 2,67 4,80 4,71 3,95 5,48 

p-valor 0,070 0,002* 

 

Na correlação entre o handicap auditivo e a questão sobre a sensação do 

som com a bobina ativada do grupo (A) foi encontrada tendência à significância 

na sub-escala social. Na comparação do handicap com a sensação do som com 

a bobina ativada observou-se que 46,4% dos pacientes que responderam 

“sensação regular”, ou seja, se o uso fosse mais satisfatório, isso poderia trazer 

mais segurança para comunicação e conseqüente menor percepção do 

handicap. 
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b) Correlação entre o handicap auditivo com a existência de ruído com a 
bobina de indução do grupo A; 

  

Correlação do HHIA com a existência de ruído 
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Figura 9 – Distribuição da relação do handicap auditivo com a existência de ruído com a bobina 
de indução do grupo A. 
 
Tabela 7: Distribuição dos valores da correlação entre o handicap e a existência de ruído com a 
bobina de indução (grupo A) 

Social Emocional 
15.Ruído Res

p 1 
Res
p 2 

Res
p 3 

Res
p 1 

Res
p 2 

Res
p 3 

Média 29,4
3 

33,0
8 

24,6
0 

40,2
9 

39,8
5 

30,4
0 

Mediana 32 34 24 38 40 28 
Desvio 
Padrão 6,80 6,36 11,0

0 8,90 10,6
3 

12,7
8 

N 7 13 10 7 13 10 
IC 5,04 3,46 6,82 6,59 5,78 7,92 

p-valor 0,094 0,081 
 

Na correlação entre o handicap auditivo e a questão sobre o ruído com a 

bobina de indução do grupo (A), não foi possível especificar onde ocorrem as 

diferenças. Para isso foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

 

c) Correlação entre o handicap auditivo e a facilidade do uso da bobina de 

indução do grupo A; 
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Correlação do HHIA com a facilidade do uso da 

bobina de indução do grupo A
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Figura 10 – Distribuição da correlação do handicap auditivo com a facilidade do uso da bobina 
de indução do grupo A. 
 
Tabela 8: Distribuição dos valores da correlação entre handicap auditivo e a facilidade do uso da 
bobina (grupo A) 

Social Emocional 17.Facilida
de Resp 

2 
Resp 

3 
Resp 

2 
Resp 

3 
Média 37,50 28,15 41,50 36,08 

Mediana 39 32 42 36 
Desvio 
Padrão 

3,79 8,74 12,15 11,61 

N 4 26 4 26 
IC 3,71 3,36 11,91 4,46 

p-valor 0,027* 0,357 
 

Na correlação entre o handicap auditivo e a questão sobre a facilidade do 

uso da bobina de indução do grupo A, foi observada significância na sub-escala 

Social. Isto sugere que aqueles que têm maior handicap e necessitam sempre 

do uso da bobina para falar ao telefone, por conseqüência o fazem com mais 

facilidade.  
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4.-Discussão 
 

 
Os dados obtidos por meio dos questionários desenvolvidos pelas autoras 

deste estudo e pelo questionário de auto-avaliação do handicap auditivo (HHIA) 

respondido por 30 usuários de bobina de indução magnética e 30 profissionais 

demonstraram que 63,3% de usuários referem não saber para que serve a 

bobina e 23,3% referem ter algum conhecimento. Em contrapartida, 36,7% dos 

profissionais referem não saber sua função e 60% dizem ter algum 

conhecimento. 

 Estes dados mostram que os profissionais necessitam inteirar-se mais 

sobre a indução magnética e suas características de forma a terem mais  

subsídios para informarem a respeito do uso da bobina para seus pacientes. 

Este aspecto é confirmado por pesquisas que apontam para uma necessidade 

geral de que os profissionais se atualizem e estruturem seus conhecimentos de 

maneira a acompanhar as necessidades dos usuários de AASIs ao longo do 

tempo (Appleby et al., 2007;Frazier 2007). 

 

No que se refere à existência de algum tipo de interferência ao ativar a 

bobina, profissionais e pacientes em várias circunstâncias, referem observá-la. 

Esses resultados nos mostram que ao ativar a bobina, muitas vezes ocorre 

“ruído”. Isso é revelado em pesquisa realizada por Marshall (2005), no qual diz 

que usuários de bobina reclamam da pouca compreensão e de ruído ao falarem 

ao telefone. Já no estudo feito por Beck (2006), o autor afirma que as 

interferências podem ser causadas por diversos equipamentos. Por outro lado 

Bauman (2005), revela que, se ocorrer uma interferência é necessário afastar o 

fone ou procurar uma melhor posição para o ruído (que muitas vezes pode ser 

confundido com microfonia) desaparecer.  

 

Com relação ao uso da bobina com outros dispositivos, o estudo revela 

que 70% dos usuários acham que podem ser usadas com vários equipamentos 

eletrônicos, (26,7% com alguns), em comparação os profissionais, dos quais 
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13,3% afirmam que podem ser usadas com vários dispositivos (76,7% com 

alguns). As informações entre os grupos são bastante desencontradas e isso 

muito provavelmente se deve ao fato de que não são divulgados com exatidão 

pelos fabricantes, quais equipamentos são compatíveis com campo magnético. 

Entre as referências de pacientes e profissionais, os de consenso geral são os 

telefones fixos, celulares e sistema FM (poucos pacientes todavia o conhecem). 

Sobre esta questão vários autores afirmam em seus estudos as várias 

utilidades da bobina, mas em países diferentes do Brasil, onde há um maior 

preocupação com as necessidades dos deficientes em geral. Marshall (2003) 

comenta que, para que os pacientes consigam compreender melhor a 

comunicação, profissionais criaram sistemas eletrônicos que captam as ondas 

eletromagnéticas para o AASI. Com o avanço da tecnologia os sistemas de 

indução proporcionaram que os AASIs fossem utilizados em vários locais como 

cinema, teatro e igrejas (em nossa realidade há poucos locais apropriados para 

tal). Dickinson, (2004), revela que a bobina pode ser usada com diversos 

dispositivos eletrônicos em vários lugares. Já Frazier (2007), diz que 10% da 

população de deficientes auditivos necessita de algum dispositivo para ouvir 

melhor ao telefone. Ross (2007) mostra que o sistema de indução utiliza sinais 

eletromagnéticos para transmitir informação para a bobina, o que favorece a 

captação de informações sem a necessidade de transdução do microfone.  

 

A correlação entre o handicap auditivo com a facilidade do uso da bobina 

de indução mostra que há tendência à significância estatística na escala social, 

ou seja, aqueles pacientes que apresentam maior facilidade para uso da bobina 

de indução são aqueles cujos escores iniciais são mais altos. Ross (2006) afirma 

que, na situação em que é modificado para a posição “M/T”, todo o tipo de sinal, 

tanto acústico quanto magnético será captado e amplificado, facilitando assim 

que pacientes possam se beneficiar das vantagens da bobina de indução, sem 

que percam totalmente a mensagem oral do ambiente em que estão inseridos. 

Esta condição permite que, mesmo indivíduos com perdas de grau mais 

acentuado, possam ter a chance de se comunicar através do telefone. 
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5.Conclusão  

 

O estudo permitiu concluir que: 

 

1.Há diferenças significantes entre a verificação do funcionamento da bobina, 

a existência de interferência e dos diferentes dispositivos eletrônicos usados 

com a bobina entre o grupo A e grupo B. Isso demonstra que os grupos 

apresentam opiniões diversificadas sobre estas questões, o que denota uma 

necessidade de aproximação entre as duas realidades, fundamentada pelo 

aprofundamento técnico sobre o tema e treinamento do uso.  

 

2.Não há correlação estatisticamente significante entre o conhecimento da 

bobina de indução e o tempo de trabalho do grupo B. Maior tempo de 

experiência profissional não implica necessariamente em mais conhecimento 

sobre o assunto. 

 

3.Não se observou correlação significante entre “benefícios e vantagens do 

uso da bobina”, existência de “interferência e facilidade com o uso da bobina” 

para o grupo A. Estes dados sugerem não haver um padrão de sucesso de 

utilização da bobina de indução, já que vários aspectos podem interferir no uso;  

 

4. Na correlação entre o handicap auditivo e a questão sobre a facilidade do 

uso da bobina de indução do grupo A, foi observada significância na sub-escala 

Social. Isto sugere que aqueles que têm maior handicap e necessitam sempre 

do uso da bobina para falar ao telefone, por conseqüência o fazem com mais 

facilidade.  

 

Espera-se por meio deste estudo que os profissionais busquem ampliar seus 

conhecimentos com o uso da bobina de indução magnética, proporcionando por 

conseqüência maiores informações e orientações aos usuários. Os roteiros 
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podem ser instrumentos válidos para se identificar o conhecimento e a 

necessidade do uso da bobina de indução magnética por parte dos pacientes. 
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Anexos 
 
Anexo 1 – RUBI (Roteiro para usuários de bobina de indução magnética) 

 
Instrumento para a coleta de dados: Roteiro para usuários (GRUPO A) 
 

Dados de identificação:  

• Nome: 

• Idade: 

• Tempo de uso do AASI: 

• Modelo AASI: 

• AASI tem controle de volume: 

• Tipo da bobina: 

• Tecnologia: 

 

1- O que você conhece sobre a bobina de indução magnética? 

Tudo (  )   Algum (  )    Nada (  ) 

2- Você testa a bobina antes de usá-la ou de comprar seu aparelho? 

Sempre (  )  Às vezes  (  )  Nunca  (  ) 

3- Você sente interferências quando usa a bobina? 

Nunca (  )  Às vezes  (  )   Sempre  (  )  

4- Já a utilizou? 

 Sempre  (  )       tentei mas não consegui (  )   Nunca  (  ) 

5- Sente falta quando ela não está ativada? 

Sempre (  )      Às vezes  (  )    Nunca  (  ) 

6- Você usaria um AASI sem a bobina? 

Nunca (  )     Às vezes  (  )     Sempre  (  ) 

7- Como você explica a sensação de utilizar a bobina? 

 Boa (  )   Regular  (  )    Fraca  (  ) 

8-  Como é sua audição com a bobina ativada? 

 Boa (   )      Regular  (   )   Fraca  (  ) 

9-  Qual é a diferença quando não a deixa ativada? 

 Não falo (   )    falo com dificuldade (  )  Não faz diferença (   )    



 34 

10-  Quais são os benefícios oferecidos por ela? 

Muitos (   )   alguns (   )    poucos (   )    

11-  Quais as vantagens de utilizá-la? Quais? 

Muitas (  )    Algumas  (  )   Poucas (  ) 

12-  O som fica baixo quando liga a bobina? 

Nunca (  )  Às vezes (  )   Sempre  (  )  

13-  Há ruído quando você aciona a bobina? 

Nunca (  )  Às vezes  (  )  Sempre  (  ) 

14-  Quantas vezes por dia aciona a bobina? Quando? 

Várias (  )     Algumas  (  )     Nunca  (  ) 

15-  É fácil acioná-la? 

Sim (  )    Não (  ) 

16-  Quais outros dispositivos podem ser usados com a bobina além do 

telefone? Quais? 

Vários (  )     Alguns  (  )   Nenhum  (  ) 

17-  Há diferença de performance entre o telefone fixo e o celular com a 

bobina? Quais? 

Muita (  )  Alguma  (  )  Nenhuma  (  ) 
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Anexo 2 - ROFI (Roteiro para profissionais Fonoaudiólogos sobre a bobina 
de indução magnética) 
 
Instrumento para a coleta de dados: Roteiro aos profissionais (GRUPO B) 
 

Dados de identificação:  

• Nome: 

• Local de trabalho 

• Idade: 

• Tempo de experiência profissional 

 

1- O que você conhece sobre a bobina? 

Tudo (  )   Algum (  )    Nada (  ) 

2- Você testa a bobina antes de adaptar o AASI? 

Sempre (  )  Às vezes  (  )  Nunca  (  ) 

3- Há interferências quando a bobina está em uso?Quais?  

Nunca (  )  Às vezes  (  )   Sempre  (  ) 

4- Quais os aparelhos que possuem a bobina? 

Retroauriculares (  )  Intra-canal  (  )  Micro canal (  ) 

5- Quanto tempo dura a explicação dada aos pacientes sobre o uso da 

bobina? Quais são os itens abordados? Você explica a posição? 

10 minutos (  )    15 minutos  (  )     30 minutos  (  ) 

6-É complicado explicar o uso da bobina? Por quê? 

Nunca (  ) Às vezes  (  )  Sempre  (  )  

7- Você acredita ser necessário treinamento para o uso da bobina? 

Sim (  )   Talvez  (  )  Nunca  (  ) 

8- Você acha que ter a bobina no AASI é indispensável hoje? 

Sim (  )  Não necessariamente (  )  Não (  ) 

9- Você acredita que a bobina de indução hoje apresenta avanço em 

relação ao passado? 

Sim (  )   Algum  (  )  Nada  (  ) 

10- Os pacientes pedem a bobina em seu AASI? 
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Sempre (  )      Às vezes  (  )    Nunca  (  ) 

11- Você, geralmente, recomenda o uso da bobina? 

Sempre (  )     Às vezes  (  )     Nunca  (  ) 

12- É importante utilizá-la? 

Sim (  )   Às vezes  (  )   Não (  ) 

13- Qual a diferença de um AASI com bobina e sem esse recurso? 

Muita (  )    Alguma  (  )   Nenhuma  (  ) 

14- O que um usuário de AASI espera ao ativar a bobina? 

Melhorar a compreensão ao telefone (  ) Amplificar o som (  ) Usar 

com outros dispositivos eletrônicos (  ) 

15- O paciente sente falta quando ela não está ativada? 

Sempre (  )      Às vezes  (  )    Nunca  (  ) 

16- Como o paciente explica a sensação de utilizar a bobina? 

   Boa (  )   Regular  (  )    Fraca  (  ) 

17- Como fica a audição do paciente com a bobina ativada? Por quê? 

  Boa (   )      Regular  (   )   Fraca  (  ) 

18- Quais outros dispositivos podem ser usados com a bobina alem do 

telefone? Quais? 

Vários (  )     Alguns  (  )   Nenhum  (  ) 

19- Há diferença de performance entre o telefone fixo e o celular com a 

bobina? Quais? 

Muita (  )  Alguma  (  )  Nenhuma  (  ) 

20- Você ensina a posição correta para falar ao telefone? 

Sempre (  ) Às vezes  (  )  Nuca  (  ) 

21-Os pacientes pedem a bobina em seu AASI? 

Sempre (  )      Às vezes  (  )    Nunca  (  ) 
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Anexo 3 – HHIA 

 

Pergunta  Sim /Às vezes /Não 

1 - A dificuldade em ouvir faz você usar menos o telefone? 

2 - A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido? 

3 - A dificuldade em ouvir faz você evitar o grupo de pessoas? 

4 - A dificuldade em ouvir faz você ficar irritado? 

5 - A dificuldade em ouvir faz você se sentir frustrado quando conversa com 

pessoas da família? 

6 - A diminuição da audição causa dificuldades quando você vai a uma festa ou 

reunião social? 

7 - A dificuldade em ouvir faz você se sentir tolo ou inferiorizado? 

8 - Você sente dificuldades em ouvir quando alguém fala cochichando? 

9 - Você se sente prejudicado ou diminuído devido a sua dificuldade em ouvir? 

10 - A diminuição da audição lhe causa dificuldades quando visita amigos? 

11 - A dificuldade em ouvir faz com que você vá a serviços religiosos com 

menos freqüência? 

12 - A dificuldade em ouvir faz você ficar nervoso? 

13 - A dificuldade em ouvir faz você visitar amigos com menos freqüência? 

14 - A dificuldade em ouvir faz você ter discussões ou brigas em família? 

15 - A diminuição da audição lhe causa dificuldades para assistir TV? 

16 - A dificuldade em ouvir faz você sair menos para fazer compras? 

17 - A dificuldade em ouvir deixa você chateado? 

18 - A dificuldade em ouvir faz você preferir ficar sozinho? 

19 - A dificuldade em ouvir faz você querer conversar menos? 

20 - A dificuldade em ouvir diminui ou limita sua vida pessoal? 

21 - A diminuição de audição lhe causa dificuldades quando você está num 

restaurante? 

22 - A dificuldade em ouvir faz você se sentir triste ou deprimido? 

23 - A dificuldade em ouvir faz você assistir menos TV? 



 38 

24 - A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido quando conversa 

com outras pessoas? 

25 - A dificuldade em ouvir faz você se sentir isolado? 

 
 

 


