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O Audiómetro SIBELSOUND 400 foi desenhado e fabricado de
acordo com o Manual de Qualidade da SIBEL S.A.U., que está
em concordância com as normas de qualidade EN ISO
13485:2003+AC:2009 e ISO 9001:2008, assim como com a
Directiva Europeia de Produtos de Saúde 93/42/CEE.
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SEGURANÇA
PRECAUÇÕES ESPECIAIS
O audiómetro SIBELSOUND 400 foi concebido de forma a
oferecer a máxima segurança. Todas as instruções de
funcionamento devem ser lidas antes de utilizar o aparelho.
A utilização do aparelho sem o conhecimento prévio do
conteúdo deste manual poderá resultar em lesões tanto para
o utilizador como para o paciente, bem como danos no
aparelho e acessórios.
USO PREVISTO
O audiómetro gera uma série de estímulos acústicos e
vibratórios e calcula uma série de parâmetros relativos à
audiometria humana.
O
audiómetro
está
concebido
para
ser
utilizado
exclusivamente por profissionais de saúde, com a supervisão
e instrução de um médico.
O audiómetro não deve ser utilizado ao ar livre nem noutras
condições ou com fontes de energia que não estejam
previstas neste manual.
Não use transdutores (auriculares, vibrador, colunas,... )
que não tenham sido calibrados com o audiómetro.
O equipamento deve ser colocado numa posição segura,
para
que
não
ocorram
acidentes,
danificando
o
equipamento, ou colocando a segurança do paciente e/ou
utilizador em risco.
Os equipamentos devem ser colocados numa posição de
segurança, de modo que não possa cair e existe uma falha
no equipamento ou de lesão ao paciente e / ou do utilizador.
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PERFIL DO USUÁRIO
Perfil de especialista técnico ou médico:
O audiômetro é projetado para ser usado exclusivamente
pelo pessoal de saúde, sendo supervisionado e instruído por
um médico Treinamento específico é recomendado na
técnica de Audiometria.
Para obter treinamento adicional sobre a técnica ou sobre
contato com o produto SIBEL, S.A.U. ou seu provedor
habitual.
Perfil do paciente
Idade:> 4 anos até a velhice
Peso: sem limitações
Altura: sem limitações
Estado de saúde: condição física e mental necessária para
compreender as instruções do médico e para poder indicar
as percepções acústicas.

EFEITOS DO PACIENTE NA UTILIZAÇÃO DO AUDIÓMETRO
Os testes de audiometria requerem a participação do
paciente, o paciente deve carregar num botão de aviso
quando detecta um estímulo. O médico deve avaliar a
capacidade do paciente para realizar os testes de
audiometria. Deve prestar-se especial atenção com crianças,
idosos e pessoas com deficiência.

LIMITAÇÕES DO USO. CONTRAINDICAÇÕES
A interpretação dos testes e a realização dos tratamentos
que deles podem derivar, devem ser realizadas por um
médico.
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Os sintomas que o paciente apresente antes de realizar
qualquer teste, devem ser tidos em consideração pelos
profissionais de saúde.
A aceitação de uma prova é da responsabilidade dos
profissionais de saúde.
O audiómetro não deve ser utilizado quando é provável que
a validez dos resultados seja comprometida devido a
factores externos.
Não cobrir o equipamento com objetos que impeçam a
circulação de ar ao seu redor durante o funcionamento, nem
colocar o mesmo no alcance de possíveis projeções de agua
ou outros líquidos.
O equipamento não deve ser utilizado adjacente ou aplicado
a outro equipamento.
O equipamento deve ser armazenado e utilizado dentro dos
limites de temperatura e humidade especificados neste
manual.

RISCOS ELÉCTRICOS
NÃO alterar a integridade da tomada de terra eléctrica do
aparelho. A protecção contra descargas eléctricas é
proporcionada pela ligação do chassis à terra de segurança.
A tomada de terra de segurança apenas é eficaz quando o
cabo de alimentação de 3 fios, fornecido com o aparelho,
está ligado a uma ficha eléctrica devidamente posto à terra.
NÃO utilizar bases de rede com tomadas múltiplas. Podem
degradar a segurança eléctrica.
NÃO remover a cobertura do equipamento. O serviço e
reparação do aparelho deve ser efectuado somente por
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pessoal habilitado. O contacto com as voltagens internas do
sistema pode causar graves lesões.
NÃO utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver
danificado ou apresentar cortes/golpes.
NÃO utilizar os transdutores se estes estiverem danificados.
NÃO submergir o aparelho ou as suas partes em qualquer
tipo de líquido. PODE GERAR UMA DESCARGA ELÉCTRICA.
Para assegurar as características essenciais de segurança
segundo a norma EN 60601-1, apenas podem ser ligados a
este aparelho equipamentos que cumpram com as normas
vigentes de segurança eléctrica.
A geração de sinais acústicos e de vibração é considerada
essencial (a fim de cumprir com a precisão especificada e /
ou não afetar o diagnóstico do paciente), a apresentação
dos resultados e o armazenamento e a integridade dos
dados na memória. A comunicação com o computador, a
impressão dos resultados ou os sinais de intercomunicação
não são considerados essenciais, desde que a integridade
dos dados seja garantida e que nenhum dado seja
transmitido incorretamente.
RISCOS DE EXPLOSÃO
NÃO utilizar o equipamento na presença de anestésicos ou
gases inflamáveis. PODE GERAR RISCO DE EXPLOSÃO.
RISCOS DE INTERFERÊNCIAS
Este é um produto electrónico e, portanto, as emissões de
alta frequência podem interferir com a utilização correcta do
mesmo. Por esta razão, devem manter-se afastados do
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audiómetro os equipamentos (rádios, telefones móveis,
etc.) susceptíveis de gerar interferências.
Este é um equipamento médico eletrónico pelo que
necessita
de
precauções
especiais
referentes
a
compatibilidade eletromagnética (EMC), deve ser instalado e
colocado em funcionamento de acordo com a informação da
EMC
constante
do
anexo
1.
COMPATIBILIDADE
ELECTROMAGNÉTICA.
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos
especificados neste manual, excetuando os transdutores e
cabos vendidos pelo fabricante do equipamento como peças
de substituição, poderão afetar desfavoravelmente a
segurança do paciente e ou do equipamento, bem como
produzir um aumento de emissões ou o decremento da
imunidade do equipamento.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉCTRICOS E
ELECTRÓNICOS
POR
PARTE
DE
UTILIZADORES
DOMÉSTICOS NA UNIÃO EUROPEIA
Este símbolo no aparelho indica que não se pode
colocar este produto no lixo doméstico. Deve-se antes
colocar este aparelho num ponto de recolha adequado, para
reciclagem de equipamentos electrónicos e eléctricos. A
reciclagem e recolha individual destes resíduos, no
momento da eliminação ajudará a preservar os recursos
naturais e a garantir através da reciclagem, a protecção da
saúde pública e do meio ambiente. Para mais informações
relativas ao depósito adequado deste equipamento, por
favor, consulte as autoridades locais, o serviço de gestão de
resíduos domésticos ou o distribuidor onde comprou o
aparelho.
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1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
E INSTALAÇÃO
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1.1 INTRODUÇÃO
O audiómetro clínico SIBELSOUND 400 é um aparelho
compacto de dois canais, baseado, principalmente, num
gerador de tons, um gerador de ruído, um jogo de
auriculares de via aérea, um vibrador de via óssea, e um
ecrã alfanumérico de cristais líquidos. Todo o sistema é
controlado por um processador de sinais digitais (DSP) que
permite, de maneira fiável, rápida e simples, elaborar uma
exploração audiométrica, tanto para a determinação de
limites auditivos e testes de “screening”, como para testes
tonais supraliminares.
O audiómetro SIBELSOUND 400 foi desenvolvido
integralmente em Espanha, com base na mais recente
tecnologia e em toda a experiência adquirida durante mais
de 20 anos na concepção e fabrico deste tipo de aparelhos.
O seu design prático e a remoção da maioria dos
componentes electromecânicos tornam possível desfrutar de
um aparelho que proporcionará a execução de testes
audiométricos durante um longo período de vida útil.
O audiómetro SIBELSOUND 400 foi concebido com a
colaboração da Universidade de Barcelona, Faculdade de
Medicina, Departamento de Cirurgia (Otorrinolaringologia e
Audiologia) e especialistas de prestígio nesta área, e
considerando as normas tanto de Instituições Nacionais
U.N.E. como de Instituições Internacionais I.E.C., I.S.O.,
etc.
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1.2. OBSERVAÇÕES PRÉVIAS
Este manual de utilização está orientado para todos os
modelos e opções que podem constituir o audiómetro
SIBELSOUND 400, portanto, em cada caso, serão
aplicáveis apenas as opções ou funções próprias do modelo
de que dispõe.
Este
audiómetro
foi
fabricado
com
componentes
profissionais de estado sólido, sob um restrito controlo de
qualidade. No entanto, podem surgir acidentes no transporte
ou no armazenamento dos aparelhos, pelo que se aconselha
fazer uma revisão inicial do estado do aparelho e acessórios
antes de o instalar.
ADVERTÊNCIA
SE VERIFICAR ALGUM DANO NA EMBALAGEM,
CONTACTE
IMEDIATAMENTE
A
AGÊNCIA
DE
TRANSPORTE E O SEU DISTRIBUIDOR ANTES DE
INSTALAR O APARELHO. NÃO DEVE DESFAZER-SE DE
EMBALAGNS, BOLSAS, ETC. ATÉ QUE VERIFIQUE NA
TOTALIDADE O CORRECTO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.
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1.3. MODELOS DO AUDIÓMETRO SIBELSOUND 400
A linha de audiómetros SIBELSOUND 400 consiste em seis
modelos distintos:
SIBELSOUND
SIBELSOUND
SIBELSOUND
SIBELSOUND
SIBELSOUND
SIBELSOUND

400
400
400
400
400
400

A
AM
AO
AOM
AOM+
SUPRA

A tabela anexa apresenta a relação do conteúdo de entrega
que
constitui
cada
modelo
de
forma
standard
(sombreado), e as partes que se podem incluir de forma
opcional (em branco). Se desejado, pode modificar-se a
qualquer altura o aparelho, transformando-o num modelo
superior, adicionando as partes que fizerem falta. Para tal,
contacte o departamento comercial da SIBEL S.A.U. ou o
seu distribuidor local.
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RELAÇÃO DE CONTEÚDOS
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RELACI ÓN D E CON TEN I D O / PACKI N G LI ST

Página 2 de 2

SI BELSO UN D 4 0 0

5 2 0 - 7 0 8 - 0 1 0 REV. 5
07/11

CÓD I GO
COD E

CANT. D ESCRI PCI ÓN
QTY. D ESCRI PTI ON

06408

1

OPCION FIRMWARE FRECUENCIAS INTERMEDIAS
I NTERMEDI ATED FREQUENCY SOFTWARE OPTI ON

06402

1

OPCION FIRMWARE FRECUENCIAS MUSICALES
MUSI CAL FREQUENCI ES FI RMWARE OPTI ON

06403

1

OPCION FIRMWARE ENMASCARAMIENTO SINCRONIZADO
AUTOMATI C MASKI NG FI RMWARE OPTI ON

06404

1

OPCION FIRMWARE TONO REFERENCIA
REFERENCE TONE FI RMWARE OPTI ON

02564

1

OPCION FIRMWARE SISIGRAMA
SI SI GRAM FI RMWARE OPTI ON

00753

1

OPCION FIRMWARE BASE DE DATOS INTERNA
I NTERNAL DATA BASE FI RMWARE OPTI ON

00755

1

OPCION FIRMWARE PRUEBAS SUPRALIMINARES
SUPRALI MI NARY FI RMWARE OPTI ON

02558

1

OPCIÓN FIRMWARE AUD. TONAL VIA OSEA

02258

1

00764

1

TONO PULSANTE/ALTERNADO Y MODULADO/ALTERNADO
ALTERNATED PULSE TONE AND ALTERNATED MODULE

06405

1

OPCION FIRMWARE RUIDO BANDA ESTRECHA
NARROW BAND NOI SE FI RMWARE OPTI ON

00763

1



A

A
M

A
O

---

---

---

---

---

---

A
O
M

A
O
M
+

S
U
P
R
A

VIBRADOR VIA OSEA / BONE VIBRATOR SET

OPCION FIRMWARE FRECUENCIA Y AMPLITUD MODULADA
FREQUENCY AND AMPLI TUDE MODULATI ON FI RMWARE OPTI ON

06406

1

OPCION FIRMWARE ENMASCARAMIENTO RUIDO BLANCO
MASKI NG WI TH WHI TE NOI SE FI RMWARE OPTI ON

06407

1

OPCION FIRMWARE ENMASCARAMIENTO RUIDO VOCAL
MASKING WITH SPEECH NOI SE FI RMWARE OPTI ON

STANDARD

OPCIONAL / OPTI ONAL

--- NO DISPONIBLE / NOT AVAI LABLE

N OTA:
- LOS ARTÍCULOS Y CANTIDADES RELACIONADAS ANTERIORMENTE HAN SIDO CUIDADOSAMENTE COMPROBADAS. EN CASO DE FALTAS O DESPERFECTOS PROCEDAN A
COMUNICÁRNOSLO LO MAS PRONTO POSIBLE.
- SI DETECTA ALGÚN DETERIORO EN EL EMBALAJE, CONTACTE INMEDIATAMENTE CON LA AGENCIA DE TRANSPORTE Y CON SU DISTRIBUIDOR ANTES DE PROCEDER A
INSTALARLO. NO SE DEBE DESPRENDER DE LOS EMBALAJES, BOLSAS, ETC. HASTA QUE VERIFIQUE TOTALMENTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
- SÍRVANSE DEVOLVERNOS UNA COPIA DEL ALBARAN SELLADA Y FIRMADA.
- EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO EN DEPOSITO, ROGAMOS NOS LO ENVÍEN EN PERFECTO ESTADO, COMPLETO DE ACCESORIOS Y DEBIDAMENTE
EMBALADO. CUALQUIER DESPERFECTO OCASIONADO PROVOCARÍA UN CARGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN.
N OTE:
- THE I TEMS AND QUANTI TI ES RELATED BEFORE HAVE BEEN CAREFULLY CHECKED. I N CASE OF ANY PART I S MI SSI NG OR I S DAMAGED,NOTI FY US AS QUI CKLY AS YOU
CAN.
- I F YOU DETECT ANY DAMAGE I N THE PACKAGI NG, CONTACT WI TH YOUR DI STRI BUTOR BEFORE PROCEEDI NG TO I NSTALL I T.
- DO NOT THROW AWAY THE PACKAGI NG, BAGS, ETC. UNTI L THE CORRECT FUNCTI ONI NG OF THE DEVI CE I S VERI FI ED
- I N THE CASE OF RETURNI NG THE GOODS, I T WI LL BE APPRECI ATED THAT YOU SEND THE DEVI CE I N PERFECT ORDER, WI TH ALL THE ACCESSORI ES AND PROPERLY
PACKAGED. ANY DAMAGE SUFFERED WI LL MAKE A CHARGE CORRESPONDI NG TO REPAI R OR NEW PARTS.

PREPAR AD O/ PREPAR ED BY .....................................

FECH A/ D ATE:

/

/
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ADVERTÊNCIA
Segundo as diferentes normativas, recomenda-se que
os equipamentos electromédicos se verifiquem ou
calibrem periodicamente a fim de garantir a
fiabilidade das suas funções e a segurança do
paciente, utilizador e seu ambiente.
Ao audiómetro SIBELSOUND 400, para além das
revisões de rotina necessárias, recomenda-se efectuar
a calibração dos transductores e uma revisão geral
dos seus sistemas de segurança, ajustes, funções,
etc., com uma periodicidade não superior a 12 meses
(ISO 8253-1). Também deve efectuar-se sempre que
se suspeite do funcionamento incorrecto do aparelho.
Estas revisões deverão realizar-se segundo os
Procedimentos de Verificação e Ajuste do fabricante
(SIBEL S.A.U.), pelo próprio fabricante ou pessoal
técnico qualificado e autorizado pela SIBEL S.A.U.

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
A SIBEL S.A.U. apenas é responsável pela segurança,
fiabilidade e funcionamento do aparelho se:
• O local onde se instale o equipamento cumpra com os
requisitos relativos a instalações eléctricas UNE (IEC), com
tomada de terra, assim como as demais normativas
aplicáveis.
• As reparações, revisões ou modificações, tanto dentro
como fora do período de garantia, sejam efectuadas por
pessoal técnico da SIBEL S.A.U.
• O equipamento for utilizado por pessoal qualificado e de
acordo com as recomendações deste manual de utilização.
520-700-MU5 • REV. 2.06
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1.4 DISTRIBUIÇÃO DE COMANDOS, INDICADORES E
CONECTORES
PAINEL FRONTAL
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1- Ecrã.
2- Microfone técnico.
3- Atenuadores: permitem aumentar ou diminuir o nível de
sinal aplicado ao paciente (dBs) e seleccionar as opções dos
menus.
4- Reset: permite apagar alguma informação.
5- Sisi gera aumentos manuais na prova de SISIGRAMA.
6- Impressora: permite imprimir a ficha audiométrica
efectuada, sem que previamente se tenham memorizado os
limites.
7- F1: permite seleccionar a via de aplicação do sinal.
8- F2: permite seleccionar a fonte de sinal.
9- F3: permite seleccionar o modo de apresentação do sinal.
10- Menu: permite aceder a às diversas opções do aparelho.
11- Base de dados: guarda um teste na base de dados.
12- Intercomunicador: activa o intercomunicador.
13Inver:
permite
inverter
o
funcionamento
«directo/invertido» das teclas de SINAL (nº 16 e 19).
14- Paciente: permite introduzir a referência do paciente
num teste que se deseje imprimir, memorizar na base de
dados interna do equipamento ou transferir a base de dados
de um PC.
15- Intro: permite guardar os limiares de um teste, assim
como dar conformidade a alguma informação introduzida ou
seleccionada.
16- Sinal de canal direito: silenciador ou tecla, que ao ser
accionada envia ou bloqueia o sinal que se transmite ao
paciente,
conforme
se
trabalhe
em
modo
«directo/invertido».
17- Diminui a frequência do sinal de tom puro que se aplica
ao paciente.
18- Aumenta a frequência de sinal de tom puro que se
aplica ao paciente.
19- Sinal de canal esquerdo (idem do canal direito).
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PAINEL POSTERIOR
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1- Via Óssea
2- Via Aérea
3- Via Aérea alta frequência
4- Microfone Paciente
5- Microfone Técnico
6- Pulsador aviso paciente
7- Campo aberto
8- Entrada auxiliar
9- Auriculares intercomunicador
10- Impressora paralelo
11- Conexão RS·232·C
12- Conexão USB – PC
13- Conexão USB – Impresora
14- Terminal para conectar à terra da rede eléctrica
15- Entrada de RED 90-264 VAC
16- Alojamento dos fusíveis
NOTA: os 2 fusíveis utilizados são 1.6 A, rápido (F) e com
alta capacidade de corte (H).
17- Interruptor de ligar/desligar
NOTA: de acordo com o padrão EN60601-1, o disjuntor
isola ambas as fases isolando simultaneamente a corrente
elétrica quando o equipamento é desligado.
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1.5. INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO
INSTALAÇÃO SIBELSOUND 400
De acordo com o tipo de protecção contra as descargas
eléctricas que estabelece a norma EN – 60601-1), o
audiómetro SIBELSOUND 400 está catalogado como
equipamento de CLASSE I.
O audiómetro SIBELSOUND 400 necessita de uma
tomada de rede de 90V - 264V - 50/60 Hz com o terminal
de terra correspondente, segundo as normas vigentes UNE
(IEC). A potência requerida está abaixo dos 50 VA.
As condições ambientais requeridas são:
• Temperatura de armazenamento de -5 a 70 °C
• Temperatura ambiente entre 5 a 40 °C.
• Humidade relativa inferior a 85% (sem condensação).
O cabo de rede que se inclui nos acessórios traz
incorporado o condutor de protecção (amarelo-verde), uma
vez que é necessário que o audiómetro, como qualquer
outro aparelho electromédico da Classe I, esteja conectado
à terra segundo a norma EN-60601-1.
Recomenda-se a instalação do audiómetro junto de uma
cabine de insonorização para testes audiométricos. Se tal
não for possível, deve instalar-se o aparelho numa sala
cujo nível de ruído ambiente seja suficientemente baixo
para não distorcer os resultados dos testes que se vão
realizar. Na falta destas condições, podem adaptar-se
SUPRESSORES DE RUÍDO aos auriculares (OPCIONAL).
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Deve ter-se em conta a precaução de não colocar o aparelho
em lugares próximos de salpicos de água e outros líquidos,
nem cobrir com objectos que impeçam a circulação de ar, no
seu redor, durante o funcionamento.
A sequência de passos para preparar o SIBELSOUND 400
para a realização de testes audiométricos é a seguinte:

1. Interruptor geral na posição “0” PARO.
2. Ligar o cabo de conexão de rede na base e à sua fonte de
alimentação eléctrica de 90V - 264V - 50/60 Hz.

3. Ligar os acessórios às bases de conexão correspondentes.
Se todos os passos expostos
equipamento está pronto a utilizar.

forem

cumpridos,

o

INSTALAÇÃO DO MÓDULO USB
O equipamento tem incorporado um Microcontrolador
dedicado exclusivamente ao controle USB, que já está
pronto a utilizar.
Para a utilização com o computador é apenas necessário
instalar o driver USB e o Software de Audiometria W50
no PC.
Para efectuar estas duas instalações consulte o Manual de
Utilização do Software de Audiometria W50.
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PÔR EM SERVIÇO
Para pôr ao serviço o audiómetro SIBELSOUND 400, accione
o interruptor na posição “I” MARCHA. De seguida e durante
alguns segundos, irá aparecer a seguinte janela:

De seguida, o aparelho realiza um auto-teste onde verifica
se todos os acessórios estão conectados e se a calibração
original está correcta. Caso contrário, avisará quais os
acessórios que estão em falta e/ou a data da última
calibração. Esta verificação da calibração pressupõe que os
transductores, tanto de via aérea como de via óssea,
estejam correctos e não tenham sofrido nenhum dano. Para
evitar que tal aconteça, é conveniente efectuar uma
CALIBRAÇÃO PERIÓDICA MÍNIMA ANUAL, ou quando se
suspeite de um mau funcionamento, com um ouvido ou
mastóides artificiais.
Uma vez efectuado o auto-teste, o audiómetro posiciona
automaticamente todos os seus controlos e indicadores na
configuração que tenha memorizada (Ver o ponto 1.7
PERSONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO).
OBSERVAÇÕES SOBRE O MANEJO DO EQUIPAMENTO
O desenvolvimento do audiómetro teve em conta a
simplicidade de utilização, para que o utilizador o possa
utilizar de forma fácil e cómoda. Eventualmente, poderá
parecer que, dadas as suas múltiplas funções, o aparelho
seja difícil de utilizar, contudo, a concepção do aparelho e a
sua manipulação comprovarão rapidamente que o aparelho
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é extremamente fácil e intuitivo para o pessoal profissional
de saúde.
Todas as funções são acessíveis através do teclado seguindo
as instruções que aparecem no ecrã LCD. Tanto o teclado
como o ecrã encontram-se no painel frontal do aparelho.
O ecrã consta de duas
alfanuméricos, cada uma.

linhas

de

16

caracteres

Impressora
Todos os modelos podem conectar-se, de forma standard ou
opcional, a uma impressora externa, caso se tenha
previamente seleccionado na opção de Configuração. Neste
caso, siga as instruções da impressora correspondente.
Atenuadores
É possível alterar o canal que controla o atenuador. Esta
função serve para poder controlar os canais através do
mesmo atenuador.
Para tal, deve manter-se pressionado o atenuador
correspondente (aquele sobre o qual se pretende tomar
controlo) durante 1 segundo. Ao efectuar a alteração surge
uma indicação (DERECHO <- /-> IZQUIERDO) –
Direito/Esquerdo - durante alguns segundos, mostrado o
novo canal pelo dito atenuador.
Esta função é desactivada nos seguintes casos:
• Ao ligar o aparelho
• Ao não utilizar nenhuma tecla por mais de 5 minutos
• Ao manter pressionado, de novo, o atenuador durante 1
segundo o mais
• Ao realizar qualquer teste com mascaramento
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Intercomunicador (Opcional) Em qualquer altura, ao
manter pressionada a tecla
, altera-se o canal de
LOGO (para que o paciente receba o sinal procedente do
microfone do técnico) e activa-se o microfone do paciente
para que o técnico possa ouvir o paciente. Se se actuar
sobre os atenuadores enquanto se carrega a tecla, é
possível ajustar o volume de sinal que ouve o técnico e a
sensibilidade do microfone do paciente.

1.6. ÁRVORE DE FUNÇÕES
Para compreender melhor a estrutura do audiómetro
SIBELSOUND 400, apresenta-se a árvore de funções do
mesmo.
De forma geral, a navegação pelas diversas opções do menu
podem realizar-se através das teclas

/ ou

girando os atenuadores (indistintamente). A tecla
permite aceder à opção seleccionada (também carregando
nos atenuadores).
No caso dos menus que permitem seleccionar várias opções
(por exemplo, o menu de Diagnóstico), a navegação
efectua-se através dos atenuadores e a selecção de através
e
carregando
ao finalizar. No
das teclas
caso dos menus que permitem apenas a selecção de uma
única opção que anula as restantes (por exemplo, o menu
de Impressora ou Idioma), a navegação efectua-se com os
atenuadores e a selecção realiza-se carregando a tecla
directamente.
A tecla
permite voltar ao menu anterior (se se
mantiver pressionada esta tecla durante mais de 1 segundo,
volta-se à janela principal).
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Se não for pressionada qualquer tecla, ao final de 60
segundos, retoma-se à janela principal.
Ao pôr o aparelho em marcha, aparece a janela de teste
configurada (por defeito, o teste Livre).
Para aceder ao menu com todas as funções, carregar
. De seguida, surgirá o Menu Principal, a partir do
em
qual se pode aceder, segundo as opções incorporadas, a:
MENU SIBELSOUND 400
1. PRUEBAS (TESTES)
1. TONAL
2. SISI
3. LOGO
4. FOWLER
5. TONE DECAY
6. LÜSCHER
7. WEBER
8. TONAL HF
9. LIBRE (LIVRE)
2. CONFIGURACIÓN (CONFIGURAÇÃO)
1. GUARDAR CONF
2. MODIF PATRON
3. RECUP PATRON
4. DIAGNOSTICO
5. FRECUENCIA (FREQUÊNCIA)
1 SEL. FREC.
2 FREC.MUSICAL.
6. IMPRESORA (IMPRESSORA)
7. IDIOMA
8. CONTRASTE
9. FECHA-HORA (DATA-HORA)
3. MANTENIMIENTO (MANUTENÇÃO)
1.TEST EQUIPO (TESTE DO APARELHO)
1. CPU
2. LCD
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3. TECLADO
4. IMPRESORA (IMPRESSORA)
5. CLAVE ACT (CHAVE ACT)
6. VERSION (VERSÃO)
7. RESET EQUIPO
2. CALIBRACION (CALIBRAÇÃO)
1. ANSI / ISO
2. AVISO CAL
3. CAL. DEFECTO
3. MONITOR
4. LOGO-INTER
5. AUXILIAR
BASE DATOS (BASE DE DADOS)
1. VER
2. BORRAR BD (APAGAR BD)
3. BUSCAR PACI (PROCURAR PACI)
4. BORRAR PACI (APAGAR PACI)
TONO DE REF
AUTO MASK
AUTOGUARDAR

Também podem seleccionar-se as várias opções através de
acesso directo. Para tal, a partir da janela do teste em
curso, basta pressionar a tecla
e introduzir a sequência
numérica dos diversos menus onde se deve entrar para
aceder à opção desejada. Por exemplo, para efectuar o teste
do teclado teria de pressionar: 6 (Menu), 3 (Mantenimiento
- Manutenção), 1 (Test de Equipo – Teste de aparelho) e 3
(Teclado), a partir da janela do teste.

1.7. PERSONALIZAÇÃO DO APARELHO
Qualquer equipamento que possua um elevado grau de
funções
pode
ser
manipulado
voluntária
ou
involuntariamente por terceiras pessoas, o que poderá levar
à alteração das configurações standard dos seus comandos
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e comprometer a sua utilização mais cómoda. Para evitar
este incómodo, o audiómetro SIBELSOUND 400 dispõe de
um programa de configuração que permite ao utilizador
definir a sua configuração inicial de trabalho e recuperá-la
sempre que accione o aparelho.
Esta informação é guardada numa memória interna de tipo
Flash que permite parar o aparelho sem que a mesma
desapareça.
Ao ligar o aparelho pela primeira vez, a configuração do
utilizador e a configuração de defeito (ou padrão) são iguais.
A configuração que se carrega no início, é a configuração do
utilizador.
Na sub-secção CONFIGURACIÓN INICIAL (Configuração
Inicial) é explicado o procedimento para seleccionar uma
determinada configuração inicial.
As opções que se podem configurar são:
• Diagnóstico
• Frequências (Frequências)
• Impresora (Impressora)
• Contraste
• Idioma
• Calibración (Calibração)
• Prueba con la que se iniciará (Teste com que se iniciará)
• Parámetros de cada una de las diferentes pruebas
(Parâmetros de cada um dos diferentes testes)
• Fecha – Hora (Data – Hora)
• Enmascaramiento automático (Mascaramento automático)
• Guardado automático de umbrales en la prueba Tonal
(Memorização automática dos limites do teste Tonal)
• Alta Frecuencia en la prueba Libre (Alta frequência no
teste Livre)

PERSONALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
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Para seleccionar o tipo de diagnóstico que aparecerá no
relatório, siga os seguintes passos:

1. A partir do Menu Principal aceda à opção

2. Seleccione

3. Seleccione o diagnóstico desejado de entre os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Council of Physical Therapy
Instituto Mexicano del Seguro Social
Índice ELI
Índice SAL
Índice de Klockhoff
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PERSONALIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS
Para se inspeccionar as frequências que se utilizarão nos
testes Tonal e Libre (Livre):
1.

A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione

3 Escolha as frequências desejadas.
PERSONALIZAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS MUSICAIS
Para seleccionar as frequências musicais nos testes Tonal e
Libre (Livre):
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione
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3 Seleccione se deseja ou não utilizar frequências musicais,
através dos atenuadores e pressione

.

As frequências musicais são as que aparecem na seguinte
tabela e correspondem às frequências convencionais, ao
nível de representação na janela e no relatório:
Frequência
Musical Hz
130.8
261.6
523.3
1046.5
2093.0
4186.0
8372.0

Frequência
Convencional Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Na janela dos testes Tonal e libre (Livre), da revisão de
limites e da Base de Datos (Base de Dados), caso sejam
seleccionadas as frequências musicais, tal será indicado
através de um asterisco ao lado do valor da frequência. Nos
relatórios, indica-se através do aviso “Atención: Frecuencias
musicales” (Atenção: Frequências musicais), por baixo dos
gráficos do teste Tonal.
Exemplo de uma janela do teste Tonal com a opção de
Frequências Musicais seleccionada:
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PERSONALIZAÇÃO DA IMPRESSORA:
Para seleccionar a impressora:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione

3 Escolha a impressora que vai utilizar.

PERSONALIZAÇÃO DO IDIOMA
Para personalizar o idioma:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione

3 Seleccione o idioma desejado.
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PERSONALIZAÇÃO DA CALIBRAÇÃO
Para seleccionar a tabela de correcção (ISO389 ou ANSI
S3.6)
1 A partir do menu principal aceda à opção:

2 Seleccione:

3 Surgirá a seguinte janela:

Pressione
para confirmar e seleccione a tabela de
correcção desejada.
Para configurar a data da próxima calibração:
1 A partir do menu principal aceda à opção:
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2 Seleccione

3 Surgirá a janela seguinte:

Com a data da última calibração.
Carregue em

.

4 Surgirá a janela seguinte:

Introduza o número de dias que devem transcorrer até à
próxima calibração. No dia especificado aparecerá uma
mensagem de aviso, relembrando que se deve calibrar o
aparelho.
AVISO: Não é aconselhada a alteração destes dados,
uma vez que estão programados com o intervalo mais
adequado para que o aparelho esteja sempre bem
calibrado.
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RECUPERAR A CALIBRAÇÃO POR DEFEITO
1 A partir do menu principal aceda à opção:

2 Seleccione:

3 Surgirá a seguinte janela:

Pressione

para recuperar a calibração por defeito.

ADVERTÊNCIA: SE PRESSIONAR F1 APAGAR-SE-Á A
CALIBRAÇÃO DE TRABALHO DO APARELHO, QUE É
ESPECÍFICA PARA CADA AUDIÓMETRO. NO SEU
LUGAR, SERÁ USADA UMA CALIBRAÇÃO POR DEFETIO,
GENÉRICA PARA TODOS OS APARELHOS.
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PERSONALIZAÇÃO DO CONTRASTE
Para personalizar o contraste da janela:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione

3 Escolha o contraste desejado.

PERSONALIZAÇÃO DA DATA E HORA
Para configurar a data e hora do aparelho:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione:

3 Utilize os atenuadores para navegar pelos diferentes
campos. Pode apagar o valor de um campo pressionando
e introduzindo um novo valor através do teclado
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para guardar as alterações ou

durante um segundo para cancelá-las e sair.

MASCARAMENTO AUTOMÁTICO
Para seleccionar o mascaramento automático:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção:

2 Seleccione se deseja ou não aplicar o mascaramento
automático através dos atenuadores e pressione

.

Quando efectuar um teste com mascaramento, ajuste
primeiro a diferença de intensidade entre o canal de
máscara e o canal de sinal, movendo o atenuador
correspondente ao canal da máscara. De seguida, caso
altere a intensidade do canal de sinal, observará que a
diferença entre ambos os canais se mantém constante
(excepto nos limites superior e inferior do campo de
atenuação). Pode alterar a qualquer altura esta diferença,
utilizando o atenuador do canal da máscara. Quando
pressionar o silenciador do canal de sinal, será aplicado
também um sinal de mascaramento no canal contrário, quer
seja seleccionado o modo directo ou o modo invertido.
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MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS LIMITES
Esta opção permite guardar de forma automática os limites
na memória temporária do audiómetro Sibelsound 400.
É válida unicamente para o teste Tonal.
Para seleccionar a opção AUTO GUARDAR:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção:

2 Seleccione se deseja ou não guardar os limites do teste
Tonal, de forma automática, através dos atenuadores e
pressione

.

Quando realizar o teste Tonal, uma vez que tenha
adicionado um paciente e aplicado o sinal, o limite
seleccionado será guardado automaticamente de cada vez
que o paciente pressionar o aviso.

ADVERTÊNCIA: Os limites são guardados na memória
temporária do audiómetro e NÃO na base de dados, pelo
que a informação será apagada ao desligar o aparelho ou ao
mudar de paciente. Se se desejar armazenar o teste na
Base de Dados, pressione
todas as frequências.

, depois de ter examinado
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ALTA FREQUÊNCIA
Esta opção permite realizar um teste Libre (Livre) por via
aérea HF no leque de frequências desde 125 a 20.000 Hz.
Para seleccionar a alta frequência:
1 A partir do Menu Principal, aceda ao teste Libre (Livre):

2 Pressione simultaneamente a tecla

+

ou

+
.
3 Seleccione se deseja ou não activar a opção Alta
Frequência.

CONFIGURAÇÃO INICIAL
Para definir a configuração inicial de trabalho, proceda da
seguinte forma:
1 Situe os comandos na posição que deseje ser activada
quando se ligar o audiómetro.
2 Aceda a cada um dos testes e seleccione: os valores dos
atenuadores, a via, o modo, a fonte e a frequência.
Para o teste de LOGO seleccione: o número de perguntas, o
volume do sinal aplicado ao paciente e o dispositivo de
entrada.
Para o teste de SISIGRAMA: seleccione os aumentos em dB
e o tempo entre os estímulos.
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4 Pressione a tecla
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configurações

anteriormente

.

5 Seleccione a opção:

E pressione a tecla

.

6 Seleccione a opção:

E pressione a tecla

.

7 Surgirá a seguinte mensagem:

Pressione F1 para confirmar.

A partir de agora, o audiómetro situar-se-á na posição
seleccionada de cada vez que ligar o aparelho.
A única função que não pode memorizar-se é a que
corresponde aos silenciadores de cada canal. Estes ficam
sempre na posição «directo» (não se aplica sinal se não se
pressionarem as teclas citadas).
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CONFIGURAÇÃO PADRÃO
Para alterar a configuração por defeito com os valores de
configuração de trabalho:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção

2 Seleccione:

3 Surgirá a seguinte mensagem:

Pressionar a tecla F1 para confirmar.

Para copiar a configuração por defeito para o utilizador:
1 A partir do Menu Principal, aceda à opção:

2 Seleccione:
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3 Surgirá a mensagem seguinte:

Pressione F1 para confirmar.

1.8. TESTES AUDIOMÉTRICOS
O audiómetro SIBELSOUND 400 permite realizar diversos
tipos de exames audiométricos.
Para facilitar o uso do aparelho, pode aceder-se a diversos
testes a partir do Menu Principal, e caso desejado, pode
também imprimir-se um relatório de forma automática. Isto
não impede o utilizador de preencher o relatório
manualmente ou efectue muitos outros testes dentro da
opção AUDIOMETRIA LIBRE (Livre). Para fazer realizar um
teste, pressione a tecla
, seleccione a opção Pruebas
(Testes), e escolha o teste desejado:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TONAL
SISI
LOGO
FOWLER
TONE DECAY
LUSCHER
WEBER

(Audiometria Tonal)
(Sisigrama)
(Logoaudiometria)
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(Tonal Alta Frequência)
(Audiometria Livre)

Neste manual, explica-se o procedimento para a realização
de alguns testes de audiometria. Este procedimento não é
único e, como tal, deve adaptar-se aos critérios que o
especialista julgue mais adequados a cada caso.
Para além destes testes, existem outras variantes dos
mesmos, que não são aqui incluídas. Os procedimentos para
a sua realização, serão aqueles que o especialista
determinar. Para as pessoas que não estiverem
suficientemente
familiarizadas
com
estas
técnicas,
recomenda-se a consulta de alguma literatura relativa a este
aspecto.
De seguida, fornece-se uma breve descrição de cada um dos
testes apresentados no MENU DE PRUEBAS (Menu de
Testes).

AUDIOMETRIA TONAL
A audiometria tonal é um teste básico que consiste na
determinação dos níveis limite da audição por via aérea e
óssea, com ou sem mascaramento RBE.
A audiometria de campo aberto realiza-se à semelhança de
uma audiometria tonal via aérea.
Este teste pode realizar-se por via aérea com qualquer um
dos modelos do SIBELSOUND 400. A realização por via
óssea ou campo aberto e o mascaramento, dependem do
modelo adquirido, sendo funções opcionais nos outros.
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SISIGRAMA
SISI (Short Increment Sensitivity Index según Jerger).
Consiste na aplicação de aumentos de um tom puro
contínuo de 1 dB, com um intervalo entre os aumentos de
50 ms, duração de 200 ms e diminuição de 50 ms. O
estímulo pode aplicar-se de forma manual ou automática.
Realiza-se com os modelos SIBELSOUND 400 AOM+, SUPRA
e também com os outros modelos, desde que se tenha
encomendado também esta função opcional.
LOGOAUDIOMETRIA
A logoaudiometria, ou
audiometria vocal, consiste
fundamentalmente
na
determinação
do
limite
de
inteligibilidade (o paciente ouve e compreende o vocábulo
pronunciado) através de uma lista de palavras com voz ao
vivo, ou com material gravado.
Existem várias variantes de logoaudiometria, que não são
detalhadas neste manual e ficam ao critério do especialista.
Este teste realiza-se com os modelos SIBELSOUND 400
AOM+, SUPRA e também com os outros modelos, desde que
se tenha encomendado também esta função opcional.
FOWLER
O teste de Fowler permite comprovar o equilíbrio entre os
dois ouvidos. Consiste em comprovar, para a mesma
frequência, uma igualdade de nível de intensidade sonora
entre os dois ouvidos. Está mais direccionada para a surdez
com predomínio unilateral: os ouvidos não devem ser
idênticos. Este teste realiza-se para determinar se há
recrutamento quando o limite de um ouvido é normal ou
inferior a 30 dB e o outro ouvido acusa uma perda de 25 a
60 dB. Também é chamado de ABLB (Alternate Binaural
Loudness Balance).
520-700-MU5 • REV. 2.06

Manual de uso
Manual de Instruções

50

Este teste realiza-se com o modelo SIBELSOUND SUPRA e
também com os outros modelos, desde que se tenha
encomendado também esta função opcional.
TONE DECAY
O teste de Tone Decay consiste na aplicação ao paciente de
um tom puro de 5 dB sobre o limite de audição e observar,
durante 60 segundos se o sinal é percebido claramente.
Normalmente, o sinal é percebido durante esse intervalo de
tempo. Caso contrário, aumenta-se o nível de 5 em 5 dB até
que se volte a ouvir, e assim sucessivamente até que o
paciente afirme que o ouve durante um minuto. Este teste
realiza-se com o modelo SIBELSOUND SUPRA e também
com os outros modelos, desde que se tenha encomendado
também esta função opcional.

LUSCHER
O teste de Luscher consiste em distinguir as variações de
modulação de sinal. Para que o ouvido perceba o aumento
ou a diminuição de intensidade física por modificação da
intensidade subjectiva (sonoridade), é necessário que a
intensidade física se modifique mais para além de um certo
valor. A esta pequena modificação da intensidade física que
o ouvido percebe chama-se limite diferencial. Realiza-se
através da aplicação de um tom modulado em amplitude a
40 dB sobre o limite e determinando o limite de modulação
que estará no nível em que o sujeito deixa de ouvir ou
começa a ouvir a modulação do tom segundo se vá subindo
ou baixando o nível da mesma.
Este teste realiza-se com o modelo SIBELSOUND SUPRA e
também com os outros modelos, desde que se tenha
encomendado também esta função opcional.
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WEBER
O teste de Weber consiste em investigar todas as
frequências desde 250 a 4000 Hz, a 15 dB por cima do
limite ósseo frontal do sujeito. O vibrador aplica-se à frente
e mantém-se fixo graças a uma cabeça, e não com a mão,
uma vez que poderia fazer variar a pressão, e causar erros.
Anota-se de que lado o paciente percebe o som. Este teste é
fundamental na audiometria clínica; o seu significado
fisiopatológico será considerado posteriormente, a propósito
do diagnóstico da surdez.
Este teste realiza-se com o modelo SIBELSOUND SUPRA e
também com os outros modelos, desde que se tenha
encomendado também esta função opcional.

TONAL HF
A audiometria Tonal HF é basicamente uma audiometria
tonal, diferenciada em que o leque frequencial é ampliado
até aos 20.000 Hz e se aplica por via Aérea HF. Também
permite realizar mascaramento através de fontes de ruído
de banda fechada e de ruído branco.
Esta função é um extra opcional para os modelos
SIBELSOUND 400 AOM, AOM+ e SUPRA.

AUDIOMETRIA LIVRE
Esta opção que o audiómetro apresenta NÃO SE DEVE
CONFUNDIR COM O CAMPO ABERTO.
Seleccionando a «AUDIOMETRIA LIVRE» o utilizador pode
efectuar com o audiómetro qualquer teste, incluindo as
descritas anteriormente, uma vez que o audiómetro permite
aceder e seleccionar todas as funções, ainda que algumas
pareçam absurdas.
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Nos testes descritos anteriormente, o software do aparelho
bloqueia algumas funções que normalmente não intervêm
no teste que se está a realizar e consequentemente, não se
podem efectuar variantes. Com a opção «AUDIOMETRIA
LIBRE» (Audiometria Livre), é possível aceder a qualquer
uma das possibilidades de que o aparelho dispõe.
Realiza-se em qualquer um dos modelos.
Com esta opção, não é possível fazer relatórios nem guardar
os testes na base de dados.

1.9. PROCEDIMIENTO
AUDIOMETRIA TONAL

PARA

A

REALIZAÇÃO

DA

ASPECTOS GERAIS
Técnico
O técnico
habilitado,
realização
necessário

que efectuar o teste deverá estar formado e
tanto teórica como praticamente, acerca da
de testes audiométricos, uma vez que será
tomar decisões tais como:

• Qual o ouvido a explorar primeiro? (Normalmente aquele
que é considerado o de melhor audição pelo paciente)
• É necessário mascaramento?
• Quando é que a resposta do paciente corresponde à do
sinal? (O SIBELSOUND 400 avisa as discordâncias)
• Existe algum ruído externo ou resposta do paciente que
possa invalidar o teste?

520-700-MU5 • REV. 2.06

Manual de uso
Manual de Instruções

53

• Nas interrupções deve continuar-se ou repetir o teste?,
etc.
Duração do Teste
Deve procurar-se não cansar o paciente, uma vez que os
resultados podem ser difíceis de obter se a duração do teste
superar os 20 minutos e não for concedido nenhum
descanso.
Condições Ambientais
Recomenda-se a instalação do audiómetro junto de uma
cabine de insonorização para os testes audiométricos. Se tal
não for possível deve colocar-se o equipamento numa
instalação cujo nível de ruído ambiente seja suficientemente
baixo, de forma a não distorcer os resultados dos testes que
se vão realizar. Na falta destas condições, podem adaptar-se
SUPRESSORES DE RUÍDO nos auriculares (OPCIONAL).
PREPARAÇÃO E INSTRUÇÕES DO PACIENTE
Preparação do paciente
Uma exposição recente por parte do paciente a níveis
elevados de ruído pode ser a causa de um aumento
temporário dos limites de audição. Por tanto, os ruídos
elevados deverão ser evitados antes do teste, ou será
conveniente indicá-lo no relatório. Para evitar erros
derivados do esforço físico, recomenda-se que o paciente
esteja no lugar do teste, pelo menos, cinco minutos antes
da sua realização.
Normalmente realiza-se um exame otoscópico por uma
pessoa qualificada, a fim de observar se existe alguma
obstrução no canal auditivo externo e que deva extrair-se.
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É imprescindível que o sujeito a examinar esteja sentado
confortavelmente, tranquilo e descansado para que possa
prestar a máxima atenção ao teste.
Instruções para o paciente
O técnico que realizar o teste deverá explicar ao paciente
em que consiste, e também o seguinte:
• A resposta do paciente efectua-se accionando o botão da
ligação de aviso de paciente.
• O paciente apenas deverá responder quando ouvir o tom,
e não quando lhe parecer ouvir o tom.
• A resposta deverá iniciar-se no momento de ouvir o tom e
terminar imediatamente após se deixar de o ouvir.
• A sequência geral de apresentação do tom.
• Que ouvido será explorado em primeiro lugar.
Colocação dos auriculares
Retirar-se-ão os óculos e ornamentos, quando estes
impedirem a correcta colocação dos auriculares de via aérea
e de via óssea. De igual modo, deverá procurar-se que o
cabelo não atrapalhe o acoplamento entre os transductores
e o pavilhão auditivo ou mastóides.
O técnico colocará os auriculares de via aérea no paciente,
observando a sua perfeita adaptação, seguindo a regra
«Ouvido DIREITO» = VERMELHO e «Ouvido ESQUERDO» =
AZUL.
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Atenção
Calibração de fones de ouvido aérea e óssea, cuidado
na própria equipe, se não usar um headset testes de
calibração audiométricos vai levar não é válido.
Transdutor va cada etiqueta audiômetro com número
de série foi com a calibração. Alinhamento de
verificação antes de usar o transdutor (fone de
ouvido, vibrador, ...).

PREPARAÇÃO DO AUDIÓMETRO
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho.
Como mencionado anteriormente, o ecrã possui duas linhas,
cada uma com 16 caracteres alfanuméricos.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a
7, fazem referência ao canal direito, enquanto os situados
nas posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.

Na primeira linha:
A e J Via de Aplicação: (A Via Aérea / O Via Óssea / C
Campo Aberto (Opcional) / - Desactivada)
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+ o atenuador esquerdo ou direito

CDE e LMN Fonte de Sinal
(HZ Frequência em Hz de Tom Puro / RBE Mascaramento
com Ruído de Banda Fechada (opcional)) / RB (Ruído
Branco)
+ atenuador esquerdo ou direito

Seleccionar com
segundo o canal.

G e P Modo de apresentação do sinal
(C Sinal contínuo / P Sinal pulsante)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ atenuador esquerdo ou direito

Na segunda linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito. NOP
canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
DE e LM Dos cursores que indicam que se está aplicando
sinal ao paciente.
DE canal direito. Aplicar sinal com

.
.

LM canal esquerdo. Aplicar sinal com
FGHIJ Frequência em Hz do tom aplicado.
Seleccionar com

/

.
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Com o audiómetro preparado, tal como se indica na secção
1.5. INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do
seguinte modo:
1 Pressione a tecla

.

Através das teclas

e

seleccione a opção:

E aceda ao teste pressionando a tecla

.

2 Surgirá uma janela com as opções configuradas. Por
defeito, são as seguintes:

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione a tecla

.

Se houverem limites por guardar na base de dados do
paciente anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela
que permite guardar os dados:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:
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Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: aérea (A), óssea (O),
campo aberto (C-opcional) ou desactivada (-).
5 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a fonte de
sinal para cada canal: frequência em Hz de tom puro (HZ),
mascaramento com ruído de banda fechada (RBE) ou
mascaramento com ruído branco (RB).
6 Pressione
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Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: sinal contínuo (C) ou
sinal pulsante (P).
7 Seleccione a intensidade de sinal girando os atenuadores
até encontrar o valor desejado.

8

Seleccione
ou

a

frequência

de

sinal

(pressione

até encontrar o valor desejado).

Para aplicar o sinal ao paciente devem pressionar-se as
ou
teclas
deseja aplicá-lo.

, segundo o canal pelo qual se

AVERTÊNCIA:
O APARELHO POSSUI UM SISTEMA DE PROTECÇÃO
QUE PROTEGE OS AURICULARES DE VIA AÉREA TDH39
DE
SINAIS
DEMASIADO
ELEVADOS
DURANTE
PERÍODOS PROLONGADOS. CONSEQUENTEMENTE, EM
ALGUMAS FREQUÊNCIAS O SINAL É DESACTIVADO
AUTOMATICAMENTE, ACIMA DOS 1000 DB, APÓS
ALGUNS SEGUNDOS.
O indicador de sinal apresenta a seguinte forma:
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Estas teclas têm duas posições: «directo ou invertido». A
posição «directo» corresponde à aplicação de sinal ao
paciente quando se pressiona a tecla, normalmente não há
sinal aplicado.
A posição «invertida» corresponde à remoção do sinal ao
paciente quando se pressiona a tecla, normalmente, há
sinal.
Passa-se de uma opção à outra mantendo pressionada a
tecla

ou

do

canal

correspondente

mantendo pressionada durante um momento a tecla

e
.

• Se aparecerem dois cursores na parte correspondente do
ecrã, significa que se está a aplicar sinal ao paciente; caso
contrário, não se está a aplicar sinal.
• Quando o paciente detectar o sinal deve accionar o botão.
Nesse momento, se se desejar guardar o limite deve
pressionar-se a tecla

.

Aparecerá a seguinte mensagem:

Ao realizar a audiómetria
seguintes variantes:

tonal,

são

distinguidas

as
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• DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
SEM MASCARAMENTO
• DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA ÓSSEA
SEM MASCARAMENTO
• DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
COM MASCARAMENTO
• DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA ÓSSEA
COM MASCARAMENTO
• AUDIOMETRIA DE «SCREENING»
Como já referido anteriormente, é explicado neste manual o
procedimento para a realização de alguns exames de
audiometria. Os procedimentos indicados não são os únicos,
e como tal, devem adequar-se aos critérios do especialista
caso a caso.
De seguida, faz-se uma descrição de cada uma das
audiometrias tonais, segunda a norma ISSO 8253-1.

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
SEM MASCARAMENTO
O audiómetro SIBELSOUND 400 dispõe das seguintes
frequências e níveis de tom puro, para a sua aplicação por
via aérea:
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Uma vez efectuados os passos descritos anteriormente,
passa-se a efectuar a determinação dos limites de audição
de cada um dos ouvidos.
ADVERTÊNCIA:
CASO DESEJE MEMORIZAR OS LIMITES PARA
EFECTUAR
OS
GRÁFICOS
ATRAVÉS
DE
UMA
IMPRESSORA, MEMORIZÁ-LOS NUMA BASE DE DADOS
INTERNA E/OU TRANSFERI-LOS PARA A BASE DE
DADOS DE UM PC, VEJA A SECÇÃO 1.14 IMPRESSÃO E
MEMORIZAÇÃO DE TESTES AUDIOMÉTRICOS.
O tom de ensaio deve ser contínuo e apresentar-se com
uma duração entre 1 e 2 segundos. Para tal, aplica-se o
sinal
no
modo
“directo”,
accionado
as
teclas
ou
. Quando se produz uma resposta por
parte do paciente, o intervalo entre a apresentação e os
tons deve ser alterado, mas não deve ser menor que a
duração do tom de ensaio.
NOTA:
A resposta do paciente, ao accionar o botão de aviso,
visualiza-se no ecrã como:

Se o paciente activar o botão, não tendo sido aplicado
sinal, aparece a mensagem “NO HAY SEÑAL” (Não há
sinal), no ecrã.
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Em primeiro lugar, convém efectuar um teste de treino,
para que o paciente se familiarize com o processo. Para tal,
procede-se do seguinte modo:
• Aplique um tom de 1000 Hz (frequência) através das
teclas

ou

.

• Aplique um nível que seja claramente audível (por
exemplo, uma intensidade de 40 dB, para um sujeito
normal) girando os atenuadores até encontrar o dito valor.
• Reduza o nível em passos de 20 dB, até que não o oiça.
• Aumente o nível até que volte a ouvi-lo.
• Apresente o tom, novamente, ao mesmo nível.
Se a resposta do paciente for consistente, a familiarização é
correcta. Caso contrário, repita o processo.
Os passos a seguir para a determinação dos límites de
audição são os seguintes:
1 A ordem de aplicação dos tons puros é: 1000, 1500,
2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 750, 500, 250 e 125 Hz.
Algumas destas frequências podem suprimir-se, ao critério
do especialista.
2 Apresente o tom do teste com um nível de 10 dB abaixo
do limite detectado durante o teste de treino. Vá
aumentando o nível em passos de 5 dB, até que se tenha a
resposta do paciente.
3 Depois da resposta, diminua o nível em passos de 10 dB,
até que deixe de existir resposta, e então inicie um novo
aumento de volume. Continue o processo até que haja três
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respostas ao mesmo nível entre um máximo de cinco
aumentos (ou de duas respostas entre três aumentos,
método abreviado). Se se detectarem menos de três
respostas em cinco aumentos (ou menos de duas respostas
em três aumentos), apresente um tom com um nível de 10
dB mais elevado que o nível da última resposta e repita o
processo.
4 Anote no gráfico correspondente ao ouvido objecto de
estudo, o nível do limite de audição que corresponde ao
nível mais baixo, em que as respostas do paciente são mais
de metade dos aumentos.

Nota:
Se os níveis de resposta mais baixa para uma determinada
frequência diferem em mais de 10 dB, o nível do limite de
audição deve considerar-se como duvidoso e deve repetir-se
o processo.
Se, entre duas frequências correlativas existe uma diferença
igual ou superior a 15 dB, a audiometria pode considerar-se
duvidosa, excepto se representa uma inclinação constante
da curva. No caso de uma hipoacusia neurosensorial, com
importante perda de agudos, é usual existir mais de 15 dB
entre duas frequências correlativas, mas toda a curva
mantém essa tendência.
5 Repita os passos 2, 3 e 4 para a seguinte frequência. No
final do capítulo, apresenta-se uma ficha audiométrica
efectuada através da impressora.
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DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
COM MASCARAMENTO
Para evitar que o tom do teste seja ouvido pelo ouvido
oposto ao que está a ser examinado, é necessário aplicar
um ruído de mascaramento no dito ouvido.
O audiómetro SIBELSOUND 400 dispõe de um
mascaramento com Ruído de Banda Fechada RBE com os
seguintes níveis de mascaramento em cada uma das
frequências para a aplicação por via aérea:

Ainda que a experiência marque significativamente o
processo e nível de ruído a aplicar, de seguida descreve-se
um método que se recomenda para a determinação do
limite de audição com mascaramento.
1 Aplique um tom de teste ao ouvido objecto de examinação
com um nível igual ao limite de audição sem mascaramento.
Com o outro canal do audiómetro seleccione o ruído de
banda fechada RBE e aplique ao ouvido oposto um nível de
mascaramento efectivo igual ao nível limite de audição
desse mesmo ouvido. Aumente o nível de mascaramento até
que o tom do teste seja inaudível ou até que exceda o nível
do tom do teste.
2 Se o tom do teste ainda for audível quando o nível do
ruído for igual ao nível de tom, assume-se que este é o
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limite de audição. Se o tom do teste ficar mascarado,
aumenta-se o nível deste até que seja audível de novo.
3 Aumente o nível de ruído em 5 dB. Se o tom do teste for
inaudível, aumente o seu nível até que seja audível de novo.
Repita o processo até que o tom do teste permaneça audível
ainda que o nível de ruído de mascaramento tenha sido
aumentado em mais de 10 dB. Este nível de mascaramento
(que é o nível a partir do qual nenhum aumento posterior no
nível do tom é requerido para a sua audibilidade) é o nível
correcto e este processo deverá ter obtido o limite correcto
de audição para a frequência do teste. Anote o nível correcto
de mascaramento.
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DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA ÓSSEA
SEM MASCARAMENTO
O audiómetro SIBELSOUND 400 dispõe das seguintes
frequências e níveis de tom puro para a sua aplicação por
via óssea:

A aplicação do tom de teste ao paciente efectua-se através
do vibrador de via óssea.
ADVERTÊNCIA
O VIBRADOR DE VIA ÓSSEA É UM ELEMENTO MUITO
FRÁGIL,
JÁ
QUE
PEQUENOS
GOLPES
PODEM
DETERIORAR
AS
SUAS
CARACTERÍSTICAS.
PORTANTO,
RECOMENDA-SE
MANIPULÁ-LO
COM
PRECAUÇÃO.
A examinação consiste em determinar o nível de audição
quando se administram tons puros sem mascaramento por
via óssea.
A investigação do limite de condução óssea é muito mais
delicada de realizar e interpretar. Por isso, deve tomar-se
especial precaução na hora de realizá-la. A posição correcta
do vibrador é muito importante para realizar as
determinações por via óssea. Este coloca-se nos mastóides
e aplica-se um tom, alguns decibéis acima do limite de
audição, indicando ao paciente que o desloque pelos
mastóides até encontrar a zona onde o ouve mais
intensamente. Deve assegurar-se de que o vibrador está
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perfeitamente acoplado aos mastóides e que não toca no
pavilhão auricular, a fim de evitar a condução cartilaginosa.
Na examinação do ouvido por via óssea sem mascaramento,
o ouvido oposto deverá estar completamente livre, ou seja,
sem ter os auriculares de via aérea ou outro objecto, cujo
efeito de oclusão possa alterar os resultados do teste. Caso
contrário, deve indicar-se.
A determinação do limite por via óssea realizar-se-á, com as
excepções indicadas anteriormente, do modo já descrito na
secção anterior DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO
POR VIA AÉREA SEM MASCARAMENTO.

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA ÓSSEA
COM MASCARAMENTO
O audiómetro SIBELSOUND 400 dispõe de um
mascaramento com Ruído de Banda Fechada RBE com os
seguintes níveis de mascaramento em cada uma das
frequências para a sua aplicação via óssea:

O audiómetro SIBELSOUND 400 permite o mascaramento
quando se determina o limite de audição por via óssea sem
necessidade de ter de inverter os auriculares de via aérea,
através dos quais se aplica o ruído de mascaramento.
Seleccione o canal de mascaramento em função do canal
que se utiliza apara a examinação da via aérea.
Coloque o vibrador no mastóide correspondente ao ouvido
objecto de examinação e os auriculares de via aérea na
posição correcta. Tenha cuidado para que as bandas dos
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transductores não interfiram uma com a outra. Nestas
condições, inicia-se a exploração dos limites no ouvido
direito. Ainda que a experiência marque significativamente o
processo e nível de ruído a aplicar, de seguida descreve-se
um método que se recomenda para a determinação do
limite de audição por via óssea com mascaramento.
1 Aplique um tom de teste ao ouvido objecto de examinação
com um nível igual ao limite de audição por via óssea sem
mascaramento. Com o outro canal do audiómetro,
seleccione o ruído de banda fechada RBE e aplique ao
ouvido oposto um nível de mascaramento efectivo igual ao
limite de audição por via aérea do mesmo ouvido. Aumente
o nível de mascaramento até que o tom do teste seja
inaudível ou até que exceda o nível do tom do teste em 40
dB.
2 Se o tom do teste ainda for audível quando o nível de
ruído é de 40 dB acima do tom do teste, assume-se que
este é o limite de audição. Se o tom do teste fica
mascarado, aumente o nível deste até que seja audível de
novo.
3 Aumente o nível do ruído em 5 dB. Se o tom do teste for
inaudível, aumente o seu nível até que seja audível de novo.
Repita o processo até que o tom do teste permaneça audível
ainda que o nível do ruído de mascaramento tenha sido
aumentado em mais de 10 dB. Este nível de mascaramento
(que é o nível a partir do qual nenhum aumento posterior no
nível de tom foi requerido para a audibilidade) é o nível
correcto de mascaramento e este processo deverá ter obter
o limite correcto de audição para a frequência do teste.
Anote o nível correcto de mascaramento.
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«SCREENING»

Nos casos em que não se pretende pesquisar o limite de
audição de um sujeito mas antes determinar se ele ouve ou
não certos níveis, recorre-se a este tipo de teste. É um
método simples e rápido de realizar.
A audiometria de «screening» é um teste que se baseia em
determinar se um sujeito tem um limite de audição melhor,
igual ou pior em relação ao nível de «screening»
estabelecido. Estes níveis de «screening» ficam ao critério
do especialista.
A audiometria de «screening» pode completar-se com a
determinação do limite de audição para as frequências em
que o sujeito falhe o teste de «screening». Neste caso, o
procedimento é aquele que se descreve na secção
DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
SEM MASCARAMENTO, para a determinação do limite.
Os aspectos gerais e a preparação e instruções ao paciente
explicam-se no princípio deste capítulo. Para efectuar o
teste, siga o processo que se detalha:
1 Seleccione cada canal com a seguinte indicação no ecrã:

Nestas condições, inicia-se a examinação no ouvido direito.
2 Seleccione a frequência e o nível de «screening». A ordem
de aplicação da frequência dos tons puros é: 1000, 2000,
4000, 6000, 8000, 500 e 250 Hz. Algumas destas
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frequências podem diminuir-se ou aumentar com outras das
que dispõe o audiómetro, ficando ao critério do especialista.
3 Em primeiro lugar, apresenta-se um tom de 1000 Hz e um
nível e um nível de sinal de 40 dB ao ouvido direito do
sujeito objecto de exame, para verificar se o sujeito
compreendeu as instruções dadas. Caso contrário, repita as
instruções ao paciente e repita o tom. Se o sujeito não
responder, aumente o nível do tom até que haja resposta.
4 Ajuste o nível de sinal a aplicar aos requisitos do nível de
«screening» e apresente dois tons com uma duração de 1 a
2 segundos e um intervalo entre cada tom de 3 a 5
segundos. Se ambos os tons são percebidos pelo sujeito, ele
passou o teste desta frequência. Se apenas foi ouvido um
tom, apresente um novo tom. Se este terceiro tom foi
percebido pelo sujeito, o sujeito passou o teste nesta
frequência. Se este terceiro tom ou os dois primeiros tons
aplicados não tiverem sido ouvidos pelo sujeito, este não
passou o teste de «screening» nesta frequência.
5 Seleccione outra frequência e repita o ponto 4.
6 Explorando o ouvido direito, repita o processo descrito nos
pontos 4 e 5, bloqueando o sinal do canal direito e activando
o esquerdo de acordo com:

(O nível de dB especificado é orientativo)
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1.10. PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DO
TESTE DE SISIGRAMA
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para o
paciente são explicados no princípio da secção 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, convém efectuar uma descrição dos caracteres que
podem aparecer no ecrã. Estes apresentam a cada momento
o estado de funcionamento do equipamento.

Como foi comentado anteriormente, o ecrã consta de duas
linhas de 16 caracteres alfanuméricos cada.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a
7, fazem referência ao canal direito, enquanto os situados
nas posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
Neste teste a fonte de sinal que se utiliza é uma frequência
de Hz de Tom Puro.
De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.
Na primeira linha:
A Via de Aplicação: (A Via Aérea / - Desactivada)
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+ o atenuador esquerdo ou direito

S Modo de apresentação de sinal (S Sisigrama / Desactivado)
Seleccionar com
+ atenuador esquerdo ou direito
segundo o canal (só pode estar um canal activado).
Exx Contador do número de estímulos (aumentos de
sinal) aplicados ao paciente (desde E00 até E20)
Rxx Contador do número de respostas correctas do
paciente (o paciente acciona o botão depois de lhe ser
aplicado o estímulo).
Na segunda linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito. NOP
canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
DE e LM Cursor que indica que se está aplicando sinal ao
paciente.
DE canal direito. Aplicar sinal com

.
.

LM canal esquerdo. Aplicar sinal com
FGHIJ Frequência em Hz do tom aplicado.
Seleccionar com
Ao pressionar a tecla

ou

.
durante 1 segundo:
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EFG Intensidade dos aumentos de sinal (De 0,2 a 5 dB).
Seleccionar com o atenuador direito.
NOP Espaçamento entre a aplicação e os aumentos de
sinal (MAN: Manual/1–9 segundos: automático).
Seleccionar com o atenuador direito esquerdo.
O teste de SISI (Short Increment Sensivity Index = Índice
de Sensibilidade a Aumentos Pequenos) consiste em medir a
capacidade do ouvido para perceber aumentos pequenos de
intensidade.
O teste consiste em aplicar aumentos de um tom contínuo
de 1 dB com um tempo de crescimento de 50 ms, duração
de 200 ms e decréscimo de 50 ms. O nível de aumento pode
ser de 0,2 a 5 dB para o treino do paciente. A aplicação do
aumento pode ser automática ou manual e o intervalo em
modo automático pode variar entre 1 e 9 segundos, sendo o
valor normal de 5 segundos.
O aparelho dispõe de um contador com o número de
aumentos enviados (este contador só conta os aumentos de
1 dB), e outro para as respostas que o paciente realizou. A
contagem máxima é de 20 aumentos.
Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções são semelhantes aos descritos no capítulo
DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
SEM MASCARAMENTO (A e B). É de especial interesse
explicar ao paciente o procedimento para o teste, no qual
receberá um tom puro constante e em algumas ocasiões
ouvirá um salto na intensidade do tom. Nesse momento, o
paciente deve responder pressionando o botão de aviso.
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Com o audiómetro preparado tal como se indica no capítulo
1.5 INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do
seguinte modo:
1 Pressione a tecla

e seleccione a opção:

E aceda ao teste pressionando a tecla
(também é
possível aceder ao teste SISI desde qualquer outro teste
pressionando a tecla

).

2 Surgirá uma janela com as opções configuradas. Por
defeito, são as seguintes:

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione a tecla

.

Se houverem limites por guardar na base de dados do
paciente anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela
que permite guardar os dados:
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Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:

Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação do sinal para cada canal: área (A), ou desactivada
(-).
5 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: SISI (S) ou
Desactivado (-).
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6 Seleccione a frequência do tom aplicado entre 500, 1000,
2000 ou 4000 Hz (Pressione
valor desejado).

7 Pressione a tecla

ou

até encontrar o

durante um segundo e seleccione:

Com o atenuador direito escolha a intensidade dos
aumentos de sinal (entre 0,2 e 5 dB). Com o atenuador
esquerdo escolha o espaçamento entre a aplicação dos
aumentos de sinal (MAN / entre 1 e 9 segundos).
Relembramos que os contadores de estímulos só actuam
quando o aumento é de 1 dB, e que o sinal pára
automaticamente quando são criados 20 estímulos. Para
poder iniciar um novo teste é necessário fazer reset ao
contador.
8 Aplique 20 dB sobre o limite de audição do paciente no
canal direito, girando o atenuador direito.
9 Os aumentos são aplicados de forma manual através da
tecla
ou automática, segundo a selecção no ponto 7.
Na forma automática também é possível aplicar os estímulos
extra accionando a tecla

.

10 O teste pode realizar-se de dois modos distintos:
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• Normal: pressionar a tecla
ou
do canal
correspondente ao ouvido objecto de exploração e mantê-la
pressionada durante todo o tempo do teste.
•

Invertido:

manter

pressionar a tecla

pressionada

a

tecla

,

e soltar as duas. Desta forma há

sinal quando NÃO se pressiona a tecla
(do mesmo
modo para o canal esquerdo). Para um maior conforto na
realização deste teste é conveniente trabalhar com os níveis
de sinal em modo invertido.
Também pode iniciar-se o teste pressionando a tecla

.

11 O contador de estímulo (Exx) irá acumulando os
aumentos de 1 dB enviados e o de respostas (Rxx) indicará
as respostas obtidas. Estes contadores podem pôr-se a zero
a qualquer momento com a tecla

.

12 Conforme se vai realizando o teste vai-se anotando ou
guardando no audiómetro os aumentos e as repostas
obtidas, e continua-se com a frequência seguinte. A
anotação dos resultados é expressa normalmente sob a
forma de percentagem, como % = Nº respostas x 100 / Nº
de aumentos.
13 Uma vez exploradas todas as frequências no ouvido
direito, prossegue-se para o teste no ouvido esquerdo.
No final deste capítulo, mostra-se uma ficha audiométrica
efectuada através de uma impressora.
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1.11. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE
DE LOGOAUDIOMETRIA
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para
paciente são explicados no princípio do capítulo 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho.
Como mencionado anteriormente, o ecrã possui duas linhas,
cada uma com 16 caracteres alfanuméricos. Na primeira
linha, os caracteres situados nas posições 0 a 7, fazem
referência ao canal direito, enquanto os situados nas
posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.

Na primeira linha:
A e J Via de Aplicação: (A Via Aérea / C Campo Aberto
(Opcional) / - Desactivada)
Seleccionar com
+ o atenuador esquerdo ou direito
segundo o canal.
CDE e LMN Fonte de sinal (LGO: Logoaudiometria / RV:
Mascaramento com Ruído Vocal)

520-700-MU5 • REV. 2.06

Manual de uso
Manual de Instruções

Seleccionar com
segundo o canal.

80

+ o atenuador esquerdo ou direito

G e P Modo de apresentação do sinal (C Contínuo / P
Pulsante)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito
durante 1 segundo:

Ao pressionar a tecla

Nas posições 4 a 13 aparecem os dispositivos de entrada
(MICROFONE DO TÉCNICO/ AUXILIAR). O dispositivo
seleccionado aparece a piscar.
Seleccionar com

.

Na 2ª linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito.
NOP canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
FGHIJ Número de acertos/Número de palavras.
Aumente o contador de acertos com a tecla
posições 4 a 13, ao pressionar as teclas de sinal

.Nas
ou

aparece um vumeter indicando a intensidade de
sinal que ouve o paciente.
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para guardar o limite

durante 1 segundo:

AB Número de palavras
Seleccionar com o atenuador direito o número de perguntas
(NP) a realizar ao paciente durante o teste.
OP Volume do dispositivo (VD)
Seleccionar com o atenuador esquerdo o nível de sinal que
se aplica ao paciente.
A
logoaudiometria
ou
audiometria
vocal
consiste
fundamentalmente em determinar o limite de inteligibilidade
(o paciente ouve e compreende o vocábulo pronunciado)
através de uma lista de palavras com voz ao vivo ou com
material gravado.
A realização deste teste, tanto no procedimento como no
material a empregar está pouco normalizada, portanto,
deixa-se ao critério do especialista a sua realização.
Neste capítulo, apenas se efectuará, basicamente, uma
descrição da manipulação do aparelho nesta modalidade.
Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções ao paciente são similares aos descritos no
capítulo DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA
AÉREA SEM MASCARAMENTO. Coloca-se especial interesse
na explicação ao paciente da mecânica do teste, onde
perceberá vocábulos que deverá voltar a pronunciar.
Com o audiómetro preparado tal como se indica no capítulo
1.5. INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do
seguinte modo:
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e seleccione a opção:

E aceda ao teste pressionando a tecla

.

2 Aparecerá uma janela com as opções configuradas. Por
defeito, são as seguintes:

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione

.

Se houver limites por guardar na base de dados do paciente
anterior, o aparelho mostra a seguinte janela que permite
guardá-los:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:
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Seleccione
para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: aérea (A), campo aberto
(C-opcional) ou desactivada (-).
5 Pressione
Com o atenuador correspondente, seleccione a fonte de
sinal: logoaudiometria (LGO) ou mascaramento com ruído
vocal (RV).

6 Pressione
520-700-MU5 • REV. 2.06

Manual de uso
Manual de Instruções

84

Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal: contínuo (C) ou pulsante (P).

7 Seleccione a intensidade do sinal aplicado ao paciente
em «dB», girando os atenuadores até encontrar o valor
desejado.

8 Pressione

durante 1 segundo.

Com
seleccione
o
dispositivo
MICROFONE DO TÉCNICO ou AUXILIAR.

de

entrada:

Com o atenuador direito seleccione o número de palavras.
Com o atenuador esquerdo, seleccione o nível de sinal a
aplicar ao paciente.
9 Ligue o microfone do técnico que realiza o teste, caso o
teste se realize com voz ao vivo (também pode utilizar o
microfone interno) ou o magnetofone caso o teste se realize
com material gravado.
10 Caso o audiómetro esteja instalado numa cabine de
insonorização, ligue o microfone do paciente e os auriculares
do técnico que efectua o teste às bases correspondentes.
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11 Neste teste, para maior comodidade, convém trabalhar
com os níveis de sinal em modo «invertido» (aplica-se sinal
sem pressionar a tecla de sinal) no canal em que se
trabalha.
Para activar o modo invertido, mantenha pressionada a
tecla
, pressione a tecla
e então solte as duas
teclas.
Desta forma, existe sinal quando NÃO se pressiona a
tecla
esquerdo.

. Proceda do mesmo modo para o canal

12 Realize um teste de treino, ajustando o nível de sinal de
entrada aplicado ao microfone. Para tal, pressione a
tecla

durante

1

segundo

e

aplique

o

sinal

ou
, para que se mostre o
pressionando
indicador vumeter. Deve ajustar o volume do monitor
através
dos
atenuadores,
de
forma
que falando
normalmente apenas se iluminem as 7 primeiras posições
do vumeter. Nesta situação, o nível de sinal que se aplica ao
paciente é aquele que é indicado nas posições od atenuador.
O leque do vumeter vai de -20 dB (1.ª posição) a 3 dB (3
últimas posições). Está composto pelos 10 caracteres
centrais do LCD. Quando os 7 primeiros caracteres estão
activados, não se produz aumento nem perda do nível de
sinal que se aplica ao paciente (0 dB).
Deve ter-se em conta que o nível de sinal que se aplica ao
paciente depende do nível em dB seleccionados em cada
canal. Se o medidor de nível de sinal de logoaudiometria
estiver todo ele activado, representa um aumento do sinal
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aplicado de 3 dB. Caso contrário, se apenas se ilumina o
primeiro caracter, significa que há uma diminuição de 20 dB
no sinal aplicado.
13 Se o aparelho dispuser de intercomunicador, com o
comando de regulação, ajusta-se o nível de audição da voz
emitida pelo paciente sobre os auriculares do técnico. O
intercomunicador actua em qualquer momento durante a
função LOGO.
14 A partir deste momento, o equipamento está disponível
para iniciar o teste de Logoaudiometria.
No final deste capítulo, mostra-se uma ficha audiométrica
efectuada através da impressora.

1.12. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE
DE FOWLER
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para
paciente são explicados no princípio do capítulo 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho. Como mencionado
anteriormente, o ecrã possui duas linhas, cada uma com 16
caracteres alfanuméricos.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a 7,
fazem referência ao canal direito, enquanto os situados nas
posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
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De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.

Na primeira linha:
A e J Via de Aplicação: (A Via Aérea / - Desactivada)
Seleccionar com
+ o atenuador esquerdo ou direito
segundo o canal.
CDE e LMN Fonte de sinal (HZ Frequência em Hz do Tom
Puro)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

G e P Modo de apresentação do sinal (C Contínuo / P
Pulsante)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

Na 2ª linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito.
NOP canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
DE e LM Dois cursores que indicam que se está a aplicar
sinal ao paciente.
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.
.

FGHIJ Frequência em Hz do tom aplicado.
O teste de Fowler denomina-se também de Equilíbrio de
Intensidade Binaural Alternado ou ABLB (Alternate Binaural
Loudness Balance). Utiliza-se para determinar se há
recrutamento quando o limite de um ouvido é normal ou
inferior a 30 dB e o outro acusa uma perda entre 25 e 60
dB.
O procedimento para a realização deste teste consiste em
enviar a ambos os ouvidos um tom de igual frequência,
alternando-o entre ambos, uma vez por segundo. O nível de
intensidade
para
o
ouvido
melhor,
aumenta-se
progressivamente, desde o limite em passos de 10 a 30 dB,
enquanto se igualam em sonoridade subjectiva os níveis do
ouvido pior, cuja correspondência com o ouvido melhor se
anota num gráfico.
Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções ao paciente são semelhantes aos descritos na
secção DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA
AÉREA SEM MASCARAMENTO. É de especial importância
explicar ao paciente a mecânica do teste, onde perceberá
um tom constante de igual frequência para ambos os
ouvidos. No momento em que se perceber a mesma
intensidade em ambos os ouvidos, é quando se deve
accionar o botão.
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Com o audiómetro preparado como se indica na secção 1.5
INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do seguinte
modo:
1 Pressione a tecla

e seleccione a opção:

E aceda ao teste pressionando a tecla

.

2 Aparecerá no ecrã uma janela com
configuradas. Por defeito, são as seguintes:

as

opções

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione a tecla

.

Se houver limites por guardar na base de dados do paciente
anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela que permite
guardar os dados:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:
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Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: aérea (A) ou desactivada
(-).
5 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a fonte de
sinal para cada canal: neste caso, apenas a frequência em
Hz de tom puro (HZ).
6 Pressione
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Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: sinal contínuo (C) ou
sinal pulsante (P).
7 Seleccione a intensidade de sinal girando os atenuadores
até encontrar o valor desejado.

8 Seleccione a frequência do tom aplicado num leque de
125 a 8000 Hz através das teclas

ou

.

9 O teste pode realizar-se de dois modos distintos:
• Normal: pressionar a tecla
correspondente.
•

Invertido:

manter

ou

pressionada

do canal

a

tecla

e

pressionar a tecla
e soltar as duas. Desta forma há
sinal quando NÃO se pressiona os silenciadores.
Neste teste, guarda-se a frequência e os níveis de
intensidade correspondentes a cada canal, quando o
paciente avisa que ouve com o mesmo nível em ambos os
ouvidos. Para guardar o referido limite, deve pressionar-se a
tecla

. Aparecerá a seguinte janela:
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10 Se durante a realização do teste se desejar alterar o
valor da frequência de examinação, o audiómetro permite
apagar os limites anteriores ou mantê-los para a nova
frequência. Para tal, basta seleccionar a opção desejada na
seguinte janela:

1.13. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE
DE TONE DECAY
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para
paciente são explicados no princípio do capítulo 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho. Como mencionado
anteriormente, o ecrã possui duas linhas, cada uma com 16
caracteres alfanuméricos.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a 7,
fazem referência ao canal direito, enquanto os situados nas
posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.
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Na primeira linha:
A e J Via de Aplicação: (A Via Aérea / O via óssea / C
Campo Aberto (Opcional) / - Desactivada)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

CDE e LMN Fonte de sinal (HZ: Frequência em Hz de Tono
Puro). Seleccionar com
direito segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou

G e P Modo de apresentação do sinal (C Contínuo)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

Na 2ª linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito.
NOP canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
DE e LM Dois cursores que indicam que se está aplicando
sinal ao paciente.
DE canal direito, aplicar sinal com
LM canal esquerdo, aplicar sinal com

.
.
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aplicado.

Seleccionar

.

HI Duração em segundos do sinal aplicado (apresenta-se
quando se aplica a um dos dois canais e desaparece quando
se guarda o limite). O teste de Tone Decay segundo Carhart,
consiste em aplicar ao paciente um tom de 5 dB sobre o
limite e observar se durante 60 segundos o paciente o
percebe claramente. Normalmente, é percebido durante
esse tempo, caso contrário aumenta-se o nível em passos
de 5 dB até que o volte a ouvir e assim sucessivamente, até
que se confirme que o paciente o ouça durante um minuto
inteiro.
Conforme comentado anteriormente, os dois caracteres
centrais da linha inferior do ecrã passam a actuar como
cronómetro, podendo contar até 90 segundos. Activa-se
quando se inicia a aplicação do sinal.
O procedimento para realizar este teste consiste em
seleccionar um nível de sinal a aplicar 5 dB acima do nível
de limite de audição e uma frequência entre 250, 500, 1000,
2000 e 4000 Hz.
Inicia-se o teste aplicando o tom através da tecla SEÑAL
(sinal) no modo “directo” ou “invertido” durante um tempo
de 60 segundos se persistir a resposta. Caso contrário,
aumenta-se o nível de tom.
O paciente dá resposta através da conexão de aviso,
enquanto ouve o sinal. Quando deixa de a ouvir, solta o
botão e nesse momento o técnico pressiona a tecla INTRO e
guarda o tempo decorrido durante a audição.
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Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções ao paciente são semelhantes aos descritos na
secção DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA
AÉREA SEM MASCARAMENTO. É de especial importância
explicar ao paciente a mecânica do teste, onde perceberá
um tom constante de igual frequência para ambos os
ouvidos. No momento em que se perceber a mesma
intensidade em ambos os ouvidos, é quando se deve
accionar o botão.
Com o audiómetro preparado como se indica na secção 1.5
INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do seguinte
modo:
1 Pressione a tecla

e seleccione a opção:

E aceda ao teste pressionando a tecla

.

2 Aparecerá no ecrã uma janela com
configuradas. Por defeito, são as seguintes:

as

opções

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione a tecla

.
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Se houver limites por guardar na base de dados do paciente
anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela que permite
guardar os dados:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:

Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: aérea (A), óssea (O),
campo aberto (C – opcional) ou desactivada (-).
5 Pressione
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Com o atenuador correspondente seleccione a fonte de
sinal para cada canal: neste caso apenas a frequência em Hz
de tom puro (HZ).
6 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: neste caso, apenas o
sinal contínuo (C).
7 Seleccione a intensidade de sinal girando os atenuadores
até encontrar o valor desejado.

8 Seleccione a frequência de sinal entre 250, 500, 1000,
2000 e 4000 Hz através das teclas

ou

.

9 O teste pode realizar-se de dois modos distintos:
• Normal: pressionar a tecla
correspondente.
•

Invertido:

manter

pressionada

ou

a

do canal

tecla

ou

, pressionar a tecla
e soltar as duas. Desta
forma há sinal quando NÃO se pressionam os silenciadores.
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Neste teste, guarda-se o nível de intensidade aplicado e a
duração do mesmo. Para guardar o referido limite, pressione
a tecla

. Aparecerá a seguinte janela:

1.14. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE
DE LUSCHER
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para
paciente são explicados no princípio do capítulo 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho. Como mencionado
anteriormente, o ecrã possui duas linhas, cada uma com 16
caracteres alfanuméricos.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a 7,
fazem referência ao canal direito, enquanto os situados nas
posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.

Na primeira linha:
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A e J Via de Aplicação: (A Via Aérea / - Desactivada)
+ o atenuador esquerdo ou direito

Seleccionar com
segundo o canal.

CDE e LMN Fonte de sinal (HZ: Frequência em Hz de Tono
Puro). Seleccionar com
direito segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou

G e P Modo de apresentação do sinal (M Modulado).
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

Na 2ª linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito.
NOP canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
DE e LM Dois cursores que indicam que se está aplicando
sinal ao paciente.
DE canal direito, aplicar sinal com
LM canal esquerdo, aplicar sinal com
FGHIJ

Frequência

com

ou

do

tom

.
.
aplicado.

Seleccionar

.

Ao pressionar a tecla

durante 1 segundo:
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ABC e NOP Amplitude de modulação: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.8, 1, 2, 3, 4 ou 5 dB.
O teste de Luscher consiste em aplicar um nível de tom de
40 dB sobre o limite de audição, modulado em amplitude e
determinar o limite da modulação. Este será o limite em que
o sujeito deixa de ouvir ou começa a ouvir a “ondulação” do
tom, segundo se vá subindo ou baixando o nível da mesma.
A vantagem deste teste é o facto de se realizar num só
ouvido, pelo que se pode determinar o recrutamento quando
não é útil o teste de Fowler, por simetria em perda auditiva.
Neste teste apenas está activado o modo modulado, assim
como a fonte de tom puro, e a via aérea. As frequências
activas são 500, 1000, 2000, 4000 e8000 Hz. O nível da
amplitude de modulação pode seleccionar-se entre 0.2, 0.3,
0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 4 ou 5 dB e a frequência do sinal
de modulação é fixo de 2.5 Hz.
Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções ao paciente são semelhantes aos descritos na
secção DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA
AÉREA SEM MASCARAMENTO. É de especial importância
explicar ao paciente a mecânica do teste, onde perceberá
um tom constante de igual frequência para ambos os
ouvidos. No momento em que se perceber a mesma
intensidade em ambos os ouvidos, é quando se deve
accionar o botão.
Com o audiómetro preparado como se indica na secção 1.5
INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do seguinte
modo:
1 Pressione a tecla

e seleccione a opção:
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.

2 Aparecerá no ecrã uma janela com
configuradas. Por defeito, são as seguintes:

as

opções

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione a tecla

.

Se houver limites por guardar na base de dados do paciente
anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela que permite
guardar os dados:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:
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Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: aérea (A) ou desactivada
(-).
5 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a fonte de sinal
para cada canal: neste caso apenas a frequência em Hz de
tom puro (HZ).
6 Pressione
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Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: neste caso, apenas o
modulado (M).
7 Seleccione a intensidade de sinal girando os atenuadores
até encontrar o valor desejado.

8 Seleccione a frequência do tom aplicado entre 500, 1000,
2000, 4000 e 8000 Hz através das teclas

9 Pressione a tecla
seguinte janela:

ou

.

durante 1 segundo. Aparecerá a

Seleccione o nível da amplitude de modulação entre 0.2,
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 4 ou 5 dB girando o
atenuador do canal correspondente. A frequência do sinal de
modulação é fixa de 2.5 Hz. Pressione a tecla
aceitar as alterações e voltar à janela do teste.

para

10 O teste pode realizar-se de dois modos distintos:
• Normal: pressionar a tecla
correspondente.

ou

do canal
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a

tecla

ou

, pressionar a tecla
e soltar as duas. Desta
forma há sinal quando NÃO se pressionam os silenciadores.
Neste teste, guarda-se o nível de amplitude de modulação e
a frequência. Para guardar o referido limite, pressione a
tecla

. Aparecerá a seguinte janela:

1.15. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE
DE WEBER
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para
paciente são explicados no princípio do capítulo 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho. Como mencionado
anteriormente, o ecrã possui duas linhas, cada uma com 16
caracteres alfanuméricos.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a 7,
fazem referência ao canal direito, enquanto os situados nas
posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
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De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.

Na primeira linha:
A e J Via de Aplicação: (O via óssea / - Desactivada)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

CDE e LMN Fonte de sinal (HZ: Frequência em Hz de Tono
Puro). Seleccionar com
direito segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou

G e P Modo de apresentação do sinal (C Contínuo)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

Na 2ª linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito.
NOP canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador esquerdo.
DE e LM Dois cursores que indicam que se está aplicando
sinal ao paciente.
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Seleccionar
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O teste de Weber consiste em investigar todas as
frequências desde 250 a 4000 Hz, a 15 dB por cima do
limite ósseo frontal do sujeito. O vibrador aplica-se à frente
e mantém-se fixo graças a uma cabeça, e não com a mão,
uma vez que poderia fazer variar a pressão, e causar erros.
Anota-se de que lado o paciente percebe o som. Este teste é
fundamental na audiometria clínica; o seu significado
fisiopatológico será considerado posteriormente, a propósito
do diagnóstico da surdez.
Neste teste só está activado o modo contínuo assim como a
fonte de tom puro e a via óssea. As frequências activas são
250, 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.
Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções ao paciente são semelhantes aos descritos na
secção DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA
AÉREA SEM MASCARAMENTO. É de especial importância
explicar ao paciente a mecânica do teste, onde perceberá
um tom constante de igual frequência para ambos os
ouvidos. No momento em que se perceber a mesma
intensidade em ambos os ouvidos, é quando se deve
accionar o botão.
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Com o audiómetro preparado como se indica na secção 1.5
INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do seguinte
modo:
1 Pressione a tecla

e seleccione a opção:

E aceda ao teste pressionando a tecla

.

2 Aparecerá no ecrã uma janela com
configuradas. Por defeito, são as seguintes:

as

opções

3 Pressione a tecla

.
Introduza a referência e pressione a tecla
Se houver limites por guardar na base de dados do paciente
anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela que permite
guardar os dados:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:
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Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: óssea (O) ou desactivada
(-).
5 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a fonte de sinal
para cada canal: neste caso apenas a frequência em Hz de
tom puro (HZ).
6 Pressione
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Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: neste caso, apenas o
sinal contínuo (C).
7 Seleccione a intensidade de sinal girando os atenuadores
até encontrar o valor desejado.

8 Seleccione a frequência de sinal entre 250, 500, 1000,
2000 e 4000 Hz através das teclas

ou

.

9 O teste pode realizar-se de dois modos distintos:
• Normal: pressionar a tecla
correspondente.
•

Invertido:

manter

ou

pressionada

a

do canal

tecla

ou

, pressionar a tecla
e soltar as duas. Desta
forma há sinal quando NÃO se pressionam os silenciadores.
Neste teste, guarda-se o lado e a frequência que o paciente
avisa que ouve com mais intensidade. Para guardar o
referido limite,
seguinte janela:

pressione

a

tecla

.

Aparecerá

a
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Pressione a tecla F1 se o paciente percebeu o som com mais
intensidade através do ouvido direito; F2 caso o tenha
percebido com mais intensidade através do ouvido esquerdo
e, F3 senão sentiu diferença de intensidade entre os dois
ouvidos. De seguida, guarda-se o limite:

1.16. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE
TONAL HF
Os aspectos gerais e a preparação e instruções para
paciente são explicados no princípio do capítulo 1.9.
PROCEDIMIENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIOMETRIA
TONAL.
Antes de explicar o procedimento para a realização deste
teste, será oportuno descrever os caracteres que podem
aparecer no ecrã. Estes demonstram, a cada momento, o
estado de funcionamento do aparelho. Como mencionado
anteriormente, o ecrã possui duas linhas, cada uma com 16
caracteres alfanuméricos.
Na primeira linha, os caracteres situados nas posições 0 a
7, fazem referência ao canal direito, enquanto os situados
nas posições 8 a 15 fazem referência ao canal esquerdo.
De seguida, faz-se a descrição dos caracteres que podem
tomar cada um dos dígitos do ecrã, quando se está a
realizar um teste.
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Na primeira linha:
A e J Via de Aplicação: (A Via / - Desactivada)
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

CDE e LMN Fonte de sinal (HZ: Frequência em Hz de Tono
Puro / RBE Ruído de Banda Fechada / RB Ruído Branco).
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

G e P Modo de apresentação do sinal (C Contínuo / P
Pulsante).
Seleccionar com
segundo o canal.

+ o atenuador esquerdo ou direito

Na 2ª linha:
ABC e NOP Nível de sinal aplicado ao paciente em «dB»
ABC canal direito. Seleccionar com o atenuador direito.
NOP canal esquerdo. Seleccionar com o atenuador
esquerdo.
DE e LM Dois cursores que indicam que se está aplicando
sinal ao paciente.
DE canal direito, aplicar sinal com
LM canal esquerdo, aplicar sinal com

.
.
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O teste Tonal de Alta Frequência (HF) é um teste tonal que
permite determinar os limites de audição para frequências
superiores a 8.000 Hz. Em concreto, o audiómetro
SIBELSOUND 400 permite as frequências de 9.000, 10.000,
11.200, 12.500, 14.000, 16.000, 18.000 e 20.000 Hz, para
além das frequências de 125 a 8.000 Hz. Neste teste apenas
está activa a via aérea, as fontes de tom puro, ruído de
banda fechada e ruído branco e os modos contínuo e
pulsante.
Os requisitos relativos a aspectos gerais, preparação e
instruções ao paciente são semelhantes aos descritos na
secção DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA
AÉREA SEM MASCARAMENTO. É de especial importância
explicar ao paciente a mecânica do teste, onde perceberá
um tom constante de igual frequência para ambos os
ouvidos. No momento em que se perceber a mesma
intensidade em ambos os ouvidos, é quando se deve
accionar o botão.
Para realizar audiometrias tonais de alta frequência com
mascaramento, os aspectos gerais, preparação e instruções
para o paciente, são semelhantes aos descritos na secção
DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE AUDIÇÃO POR VIA AÉREA
COM MASCARAMENTO.
Com o audiómetro preparado como se indica na secção 1.5
INSTALAÇÃO E PÔR EM SERVIÇO, procede-se do seguinte
modo:
1 Pressione a tecla

e seleccione a opção:
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2 Aparecerá no ecrã uma janela com
configuradas. Por defeito, são as seguintes:

as

opções

3 Pressione a tecla

Introduza a referência e pressione a tecla

.

Se houver limites por guardar na base de dados do paciente
anterior, o aparelho apresenta a seguinte janela que permite
guardar os dados:

Do mesmo modo, é possível iniciar um teste em curso,
introduzindo de novo a mesma referência:
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Seleccione F1 para apagar todos os limites guardados do
teste em curso e iniciá-la de novo.
NOTA: Quando é seleccionado o Diagnóstico ELI, depois da
janela anterior aparecem as seguintes:

4 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a via de
aplicação de sinal para cada canal: aérea (A) ou desactivada
(-).
5 Pressione

Com o atenuador correspondente seleccione a fonte de sinal
para cada canal: Hz de tom puro (HZ), ruído de banda
fechado (RBE) ou ruído branco (RB).
6 Pressione
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Com o atenuador correspondente seleccione o modo de
apresentação do sinal para cada canal: sinal contínuo (C) ou
pulsante (P).
7 Seleccione a intensidade de sinal girando os atenuadores
até encontrar o valor desejado.

8 Seleccione a frequência de sinal de entre 125 a 20.000
Hz através das teclas

ou

.

9 O teste pode realizar-se de dois modos distintos:
• Normal: pressionar a tecla
correspondente.
•

Invertido:

manter

pressionada

ou

a

do canal

tecla

ou

, pressionar a tecla
e soltar as duas. Desta
forma há sinal quando NÃO se pressionam os silenciadores.
À semelhança do teste Tonal, guarda-se a frequência e o
nível limite de intensidade de cada canal para o qual o
paciente tenha accionado o sinal de aviso. Se o teste se
realizou com mascaramento, também se armazena o nível
de ruído aplicado. Para guardar o referido limite, pressione a
tecla
.
Aparecerá a seguinte janela:
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1.17. PROCEDIMENTO PARA A AUDIOMETRIA LIVRE
Como se referiu anteriormente, muitos dos testes
audiométricos têm tantas variantes diferentes em relação ao
procedimento que a sua descrição se tornaria demasiado
extensa, e além disso, susceptível de omissões e lapsos. Por
isto, foram estabelecidas no audiómetro SIBELSOUND 400
algumas opções que simplificam a mecânica de actuação de
cada teste.
Contudo, para os especialistas para quem as opções
descritas sejam limitadas, há a possibilidade de aceder a
esta opção, onde se podem realizar os testes que se
desejem, sem limitação de software, dentro das
características do audiómetro.
Esta opção que o audiómetro apresenta NÃO SE DEVE
CONFUNDIR COM O CAMPO ABERTO. Seleccionando a
«AUDIOMETRIA LIVRE», o utilizador pode efectuar com o
audiómetro qualquer outro teste, incluindo os descritos
anteriormente, uma vez que o audiómetro permite o acesso
e a selecção de todas as funções, ainda que algumas
pareçam absurdas.
Com esta opção, não é possível realizar relatórios nem
guardar os testes na base de dados.
TOM DE REFERÊNCIA (OPCIONAL)
Esta opção permite aumentar/diminuir o nível do sinal
aplicado ao paceinte em passos de 1 dB e está activo
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unicamente no teste Livre (se esta opção for seleccionada),
pelo que não se poderá imprimir o teste nem guardá-lo na
base de dados. Esta opção é desactivada de forma
automaticamente ao fim de 15 minutos se não for
pressionada nenhuma das teclas do aparelho. Para
seleccionar o tom de referência:
1 A partir do Menu Principal aceda à opção:

2 Através dos atenuadores seleccione o tom de referência
(ON-1dB)
cancelar:

e

pressione

para

aceitar

ou

para

1.18. CÁLCULO DE DIAGNÓSTICOS
O audiómetro SIBELSOUND 400 calcula e imprime os
seguintes diagnósticos:
1. DIAGNÓSTICO “MINISTERIO” SEGUNDO O “MINISTERIO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES BOE Nº 22 (26 Janeiro
2000).
2. DIAGNÓSTICO DO “COUNCIL OF PHISICAL THERAPY”
3. DIAGNÓSTICO SEGUNDO “EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL.”
4. ÍNDICE ELI (Early Loss Index = Índice de perda precoce).
5. ÍNDICE SAL (Speech Average Loss = Perda média de
conversação).
6. DIAGNÓSTICO KLOCKHOOF (Modificado pela Clínica do
Trabalho de Milão).
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Os parâmetros de cada diagnóstico, assim como o método
de cálculo de cada um deles, são descritos no ANEXO 3
deste manual.
Os diagnósticos calculam-se unicamente para os testes
Tonal e Tonal HF. Caso se realizem ambos os testes, só
aparecerão os resultados do teste Tonal.

1.19. REVISÃO, IMPRESSÃO E MEMORIZAÇÃO DE
TESTES AUDIOMÉTRICOS
O audiómetro SIBELSOUND 400 tem a possibilidade de
imprimir e/ou memorizar no próprio aparelho ou numa base
de dados externa alguns dos testes audiométricos que se
podem realizar.
O audiómetro pode guardar numa memória temporária os
limites de audição detectados. Como já referido
anteriormente,
esta
operação
realiza-se
ao
pressionar
Para rever
tecla

os

depois de avaliar o limite.
limites referidos deve

pressionar

a

.

Uma vez dentro do modo de revisão, com os atenuadores
ou
exploram-se
selecciona-se a via e com as teclas
os limites guardados nos diferentes testes. Uma vez
guardados os limites, pode fazer-se o seguinte:
• Imprimir os dados audiométricos com uma impresora
externa.
• Guardar os dados audiométricos numa BASE DE DADOS
INTERNA.
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• Transferir os dados audiométricos para uma BASE DE
DADOS EXTERNA EM PC.

IMPRESSÃO DOS DADOS AUDIOMÉTRICOS
A. Tipo de impressora
O aparelho é capaz de controlar qualquer impressora que
trabalhe com IBM GRAPHICS ou HP PCL.
Recomenda-se utilizar uma impressora de jacto de tinta e
com baixo nível de ruído.
B. Testes que se podem imprimir
A informação que se pode imprimir é toda aquela que está
definida na secção 1.8. TESTES AUDIOMÉTRICOS, excepto a
opção AUDIOMETRIA LIVRE.
•
•
•
•
•
•
•
•

AUDIOMETRIA TONAL
SISIGRAMA
LOGOAUDIOMETRIA
FOWLER
TONE DECAY
LUSCHER
WEBER
TONAL HF

C. Impresión do Relatório
O processo a seguir durante a realização dos testes que se
desejam imprimir é o seguinte:
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1 Pressione a tecla
e atríbua uma referência
numérica, num máximo de dez caracteres, ao paciente
objecto de exame. Esta referência introduz-se com as teclas
que têm associadas os dígitos de 0 a 9, finalizando com a
.
tecla
2 Realize o teste audiométrico ao paciente tal como descrito
na secção 1.9 PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIOMETRIA TONAL e siguintes.
Estabelecem-se as seguintes considerações de acordo com o
tipo de teste:

AUDIOMETRIA TONAL
A única condição é que uma vez determinado cada limite de
audição, e com o nível do canal correspondente no dito
limite, se pressione a tecla
e durante alguns segundos
aparece no ecrã a mensagem «UMBRAL GUARDADO» (limite
guardado). Se se aplica um mascaramento ao ouvido
oposto,
deve
estar
no nível
correcto
antes
de
pressionar

.

ADVERTÊNCIA
A memorização dos limites realiza-se de forma
independente para cada limite e apenas se guardará o
último limite detectado antes de pressionar a
tecla

.

Para evitar que o técnico se esqueça de memorizar algum
limite, o audiómetro avisa antes de começar a avaliar o
seguinte, através da mensagem:
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No caso da audiometria tonal, o aviso anterior aparece
quando há um paciente a quem foi dado alta no aparelho,
ou se se aplicou sinal e se tenta modificar a frquência, a via
ou a fonte.

SISIGRAMA
Neste teste, uma vez aplicados ao paciente os vinte
aumentos de sinal de 1 dB e ele tenha dado as respostas
correspondentes (caso as tenha ouvido), pressiona-se a
tecla
e o aparelho guarda os contadores de aumentos
de respostas.
O aviso para guardar o limite aparece quando há um
paciente a quem foi dado alta no aparelho, e a quem se
aplicaram estímulos e se tenta modificar a intensidade, a via
ou o modo de sinal ou ainda se se tenta fazer reset aos
estímulos e respostas.
Caso se modifique a frequência quando existe um paciente a
quem foi dado alta no aparleho e a quem se tenha aplicado
estímulos, o limite é guardado automaticamente.

LOGOAUDIOMETRIA
Na audiometria vocal, introduz-e o número de vocábulos
enviados ao paciente e recebidos por este a um determinado
nível. Com o seleccionador de nível no ponto correcto,
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pressiona-se
e o audiómetro guarda o número de
vocábulos aplicados e as respostas correctas recebidas.
O aviso para guardar o limite aparece quando há um
paciente a quem foi dado alta no aparelho, e a quem se
aplicou sinal e se tenta modificar a intensidade, a via ou a
fonte de sinal ou ainda se se tenta fazer reset aos estímulos
e respostas.
FOWLER
No teste de Fowler, uma vez aplicado sinal ao paciente em
ambos os ouvidos e este ter avisado através do botão que
os percebeu com o mesmo nível, pressiona-se a
tecla
e o aparelho guarda a frequência e os níveis de
intensidade.
O aviso para guardar o limite aparece quando há um
paciente a quem foi dado alta no aparelho, e a quem se
aplicou sinal e se tenta mudar a via ou a fonte de sinal. Se
se modificar a frequência e houver limites guardados, o
aparelho permite apagá-los ou mantê-los para a nova
frequência.
TONE DECAY
No teste de Tone Decay, depois de aplicar sinal ao paciente
através do ouvido objecto de estudo e depois do paciente
deixar de pressionar o botão de aviso, pressiona-se a tecla
INTRO e o aparelho guarda o tempo decorrido durante a
audição.
O aviso para guardar o limite aparece quando há um
paciente a quem se tenha dado alta no aparelho, e a quem
se aplicou sinal e se tenta modificar a intensidade, a via, a
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fonte ou o modo de sinal, ou ainda se se tenta fazer reset ao
cronómetro.
LUSCHER
No teste de Luscher, o paciente avisa através da conexão o
momento em que deixa de ouvir ou começa a ouvir a
ondulação do tom aplicado, segundo se vá subindo ou
descendo o nível do mesmo. Neste momento, o técnico deve
pressionar a tecla INTRO e o aparelho guarda o nível de
modulação e a frequência.
O aviso para guardar o limite aparece quando se dá alta a
um paciente no aparelho, e se tenha aplicado sinal e se
tenta modificar a frequência, a via ou a fonte de sinal.
WEBER
No teste de Weber, o paciente deve avisar qual o ouvido
através do qual percebe o tom aplicado pelo vibrador com
mais intensidade ou avisar se ouve com a mesma
intensidade. Neste momento, o técnico deve pressionar a
tecla

e seleccionar o ouvido indicado pelo paciente.

O aviso para guardar o limite aparece quando existe um
paciente a quem foi dado alta no aparelho, e a quem se
aplicou sinal e depois se tenta modificar a frequência, a via
ou a fonte do sinal.
TONAL HF
À semelhança da audiometria tonal, uma vez determinado o
limite de cada audição, e com o nível do canal
correspondente
no
limite
referido,
pressiona-se
a
tecla

e

durante

alguns

segundos

aparece

a
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mensagem: «UMBRAL GUARDADO» (limite guardado). Se se
está a aplicar mascaramento ao ouvido oposto, deve estar
no nível correcto antes de pressionar

.

ADVERTÊNCIA
A memorização dos limites efectua-se de forma
independente para cada limite e só se guarda o último
limite detectado antes de pressionar a tecla

.

O aviso para guardar o limite, aparece quando existe um
paciente a quem foi dado alta no aparelho, e se aplicou sinal
e depois se tenta modificar a frequência, a via ou a fonte.
AUDIOMETRIA LIBRE
Os testes realizados nesta opção não podem ser impressos
nem ser guardados na base de dados.
3 Com os limites de audição na memória temporária, podem
visualizar-se estes perante dúvidas ou erros. Pressionado a
, mostra-se cada um dos limites de audição
tecla
memorizados. Na parte central da Linha 1 aparece o tipo de
teste (TNL, SSI, LGO, FWL, DEC, LCH, WBR, THF). O resto
da informação depende do tipo de teste seleccionado,
correspondendo a:
1 Audiometria Tonal: Limite, frequência, via e máscara. Se
tiver sido aplicada a máscara, o nível indica-se acima do
limite.
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2. Sisigrama: Percentagem de respostas, frequência e via.

3. Logoaudiometria: Limite, percentagem de respostas
correctas, via e máscara. Se se tiver aplicado máscara, o
nível é indicado acima do limite.

4. Fowler: limite, frequência e via.

ou
para
5. Tone Decay: segundos e via (pressione
alterar a via) na primeira linha; e o limite e frequência da
segunda.

6. Luscher: limite (nível de modulação), frequência e via.

7. Weber: frequência, lado (>, = o <) e via:
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8. Tonal HF: Limite, frequência, via e máscara. Se se tiver
aplicado máscara, o nível indica-se acima do limite.

4 Se um limite tiver sido introduzido erróneamente, repetese na frequência e canal correspondente.
5 Se a um mesmo paciente se pretende realizar mais que
um tipo de teste, não é necessário imprimir cada uma delas
em separado, mas antes em conjunto, no final.
6 Finalizado o teste, pressione a tecla
imprimido automaticamente.

e o relatório é

, pode-se cancelar a impressão.
Ao pressionar a tecla
Na primeira página, imprimem-se os dados dos testes Tonal,
SISI e Luscher.
Na segunda página, imprimem-se os dados dos testes Tone
Decay, Fowler, Weber e LOGO.
Na terceira página, imprimem-se os dados do teste Tonal
HF.
Na quarta página, imprimem-se os dados dos diagnósticos.
Cada uma destas três páginas só é imprimida se se tiver
realizado um teste de Tone Decay, de Fowler, de Weber, de
LOGO ou Tonal HF, ou ainda, se estiver mais de um
diagnóstico seleccionado na configuração.
No final deste capítulo mostra-se uma ficha audiométrica
efectuada através da impressora.
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MEMORIZAÇÃO DE AUDIOMETRIAS NA BASE DE DADOS
INTERNA
O audiómetro SIBELSOUND 400 dispõe de uma memória
FLASH com uma capacidade para mais de 1000 testes tonais
por via aérea e óssea em ambos os canais e nas frequências
de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.
Esta informação armazenada pode utilizar-se para:
• Transferi-la posteriormente para a base de dados de um
PC (Ver secção 1.15. SISTEMA DE COMUNICAÇÕES)
• Imprimi-la através da impressora externa.
MEMORIZAÇÃO DE UM TESTE
Para guardar um teste na base de dados deve pressionar a
tecla
, (se não existir nenhum limite, acede-se ao menu
da base de dados). O teste guarda-se no estado em que se
encontra.
De seguida, surge uma janela semelhante à que se encontra
abaixo (a primeira linha depende do teste realizado):

VISUALIZAR,
GUARDADOS

IMPRIMIR

E

APAGAR

OS

TESTES

Para visualizar os testes guardados na base de dados devem
seguir-se os seguintes passos:
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pressionando a tecla

Opciones
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(Menu

de

Opções)

a partir da janela do teste ou
a partir da janela do teste.

2 Seleccionar a opção:

E pressione

.

3 De seguida, seleccionar:

E
pressionar
.
Também
é
possível
aceder
directamente à janel anterior pressionando 1 segundo a
tecla
limites
tecla

a partir da janela do teste. Caso não existam
para guardar, também se pode pressionar a
de forma normal.

Aparecerá a seguinte janela:

4 A partir desta janela, pode imprimir os testes do paciente
pressionado

:
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5 A partir desta janela pode apagar os testes do paciente
+

pressionando

.

6 Seleccione o paciente desejado deslocando-se na da base
.

de dados através dos atenuadores e pressione
Aparecerá a seguinte janela:

7 Neste ponto pode:
•

Imprimir

pressionando

os

testes

do

paciente

seleccionado

.

• Seleccionar outros testes do mesmo
existirem), através dos atenuadores.

paciente

(se
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• Visualizar os valores dos testes pressionando
.
Neste caso aparecerá uma janela semelhante *a janela de
revisão de testes:

APAGAR A BASE DE DADOS INTERNA
Para apagar a base de dados interna, deve seguir os
seguintes passos:
1

Aceder

ao

Menú

de

Opciones

(Menu

de

Opções)

pressionando a tecla
2 Seleccionar a opção:

.
Também
é
possível
aceder
E
pressionar
directamente à janel anterior pressionando 1 segundo a
tecla
limites
tecla

a partir da janela do teste. Caso não existam
para guardar, também se pode pressionar a
de forma normal.

3 De seguida, seleccionar:

520-700-MU5 • REV. 2.06

Manual de uso
Manual de Instruções

E pressionar

131

. Aparecerá a seguinte janela:

4 Pressione a tecla
seguinte mensagem:

para apagar a base e aparecerá a

ADVERTÊNCIA:
ESTE PROCESSO DESTROI TODA A INFORMAÇÃO
EXISTENTE NA BASE DE DADOS INTERNA E NÃO SE
PODE RECUPERAR.

PESQUISA DE UM PACIENTE NA BASE DE DADOS INTERNA
Para pesquisar um paciente na base de dados interna, deve
seguir os seguintes passos:
1

Aceder

ao

Menú

de

Opciones

(Menu

de

Opções)

pressionando a tecla
2 Seleccionar a opção:

E pressionar
.
Também é possível aceder directamente à janel anterior
pressionando 1 segundo a tecla

a partir da janela do
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teste. Caso não existam limites para guardar, também se
de forma normal.

pode pressionar a tecla
3 De seguida, seleccionar:

E pressionar

, (também pode aceder pressionando a

tecla
a partir do menu da Base de Dados). Aparecerá
aseguinte janela:

Introduza a referência do paciente que deseja pesquisar
através do teclado alfanumérico. Se o paciente estiver
armazenado na base de dados, aparecerá a seguinte janela,
com as mesmas opções da secção de visualização:

APAGAR UM PACIENTE NA BASE DE DADOS
Para apagar um paciente da base de dados interna deve
seguir os seguintes passos:
1

Aceder

ao

Menú

de

Opciones

(Menu

de

Opções)

pressionando a tecla

2 Seleccionar a opção:
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.

E pressionar

Também é possível aceder directamente à janel anterior
pressionando 1 segundo a tecla
a partir da janela do
teste. Caso não existam limites para guardar, também se
pode pressionar a tecla

de forma normal.

3 De seguida, seleccionar:

. Aparecerá aseguinte janela:

E pressionar

Seleccione através dos atenuadores o paciente que deseja
apagar e pressione

Pressione
ou

para

.

confirmar

e

apagar

o

paciente

para voltar à janela anterior.
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1.20. SISTEMA DE COMUNICAÇÕES
Uma das qualidades do SIBELSOUND 400 é o seu Sistema
de Comunicações com outros meios que permite:
• Transferir a informação da base de dados interna do
aparelho para um PC.
• Comunicar em tempo real com um PC.
• Exportar testes de pacientes a outros Sistemas de Gestão.
• Actualizar o Firmware interno do aparelho.
As comunicações podem realizar-se através do software
correspondente, através de dois canais diferentes:
• Série RS232C (Opcional)
• USB (standard)
Para a instalação do módulo de USB, consulte o Manual de
Utilização do Software de Audiometria W50.

TRANSFERÊNCIA DE TESTES PARA O PC
Se desejar visualizar, imprimir, gerir e/ou armazenar no PC
os testes guardados na base de dados interna do
audiómetro, é necessário dispor do Software de
Audiometria W-50.
O processo a seguir para realizar a transferência é o
seguinte:
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1 Armazene na Base de Dados Interna do aparelho os testes
que desejar.
2 Instale o Software de Audiometria W-50, tal como se
detalha no Manual de Utilização do mesmo.
3 Carregue a partir do PC os dados da Base através da
opção Importar pruebas (Importar testes) do menu
Opciones (opções) – Importação de pruebas do Software
W-50 (Importação de testes).
4 A janela apresenta uma lista com os testes armazenados
no aparelho. Seleccione os que deseja importar da Base de
Dados do PC (a seleccionada no Software W-50).
5 A partir deste momento pode seleccionar, visualizar ou
imprimir qualquer dos testes importados ou transferidos ao
PC.
COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL COM O PC
O audiómetro SIBELSOUND 400 pode comunicar em
tempo real com um PC. Desta forma, podem realizar-se os
testes audiométricos visualizando os dados directamente no
ecrã do computador.
O software referido permite visualizar no ecrã do
computador em tempo real os gráficos correspondentes aos
testes audiométricos que se estão a realizar.
Consulte-se o Manual de Uso do Software de Audiometría
W-50.
Caso se opere a partir do audiómetro, as alterações também
se actualizam no ecrã do computador.
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EXPORTAÇÃO DE TESTES A OUTROS SISTEMAS
O audiómetro SIBELSOUND 400 possui a possibilidade de
exportar os testes armazenados previamente na base de
dados interna a outros sistemas de gestão próprios de cada
centro de saúde, através do Software de Audiometria W50.
Para tal, devem transferir-se os testes do aparelho para a
base de dados seleccionada do Software W-50. A partir
daqui, podem exportar-se os testes no modo delimitado
por citações, formato compatível com múltiplos sistemas.
A informação está disponível no arquivo PRUEBAS.TXT que
contém os testes da base de dados.
Perante qualquer dúvida ou consulta contacte o Serviço
Técnico da SIBEL S.A.U. ou o seu distribuidor, que lhe
fornecerão informação detalhada que desejar.

SOFTWARE AUDIOMETRIA W-50 PARA PC
Para a informação relacionada com o Software de
Audiometria W-50, ver o Manual de Utilização do
mesmo.

1.21. ACTUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO APARELHO
O audiómetro SIBELSOUND 400 de SIBEL S.A.U. dispõe de
um processo de actualização e manutenção de firmware.
Antes de iniciar a actualização, verifique que o audiómetro
está em marcha e liagado ao PC. Caso utilize comunicações
serie, reveja a porta seleccionada em Configuración /
Enlaces. Uma vez realizadas estas verificações, seleccione a
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opção Actualizar Flash no menu Configuración / Utilidades.
Na janela de diálogo Actualización SSOUND 400, introduza a
chave de actualização fornecida com o audiómetro,
pressione o botão SEND e observe a evolução do processo
de transferência.

AVISO:
NÃO CANCELE O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA UMA
VEZ QUE ESTE SEJA INICIADO.
Ao finalizar, aparecerá uma mensagem de “transmisión
correcta” (transmissão correcta). Para que o novo firmware
funcione correctamente deve obrigatoriamente sair da janela
de transferência, desligar o audiómetro e voltar a ligá-lo. A
partir deste momento, o aparelho funcionará com a nova
versão.
Se durante o processo de transferência ocorrer um erro e
não se chegar a finalizar correctamente, é possível reiniciar
o procedimento de actualização. Para tal, saia da janela de
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transferência, desligue o audiómetro e volte a ligá-lo. Deve
aparecer uma janela com o texto ACT. FIRMWARE / UPDATE
FIRMWARE. A partir deste momento, repita o procedimento
para actualizar o firmware do audiómetro.

1.22 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
O aparelho dispõe de um programa de manutenção que
permite verificar e ajustar o funcionamento de certas
opções.
A verificação do funcionamento consta de uma série de
opções agrupadas dentro do menu Test Equipo (Testar
aparelho). A partir deste menu é possível:





Verificar o hardware do aparelho (CPU e LCD).
Visualizar a chave de actualização e a versão do aparelho.
Confirmar o correcto funcionamento do teclado e da
impressora.
Fazer reset ao aparelho.

O ajuste das opções divide-se em três menus:
• Monitor: permite ajustar o volume do monitor.
• Logo-Inter: permite ajustar o volume do micrófone do
técnico, os auriculares do técnico e o microfone do
paciente.
• Auxiliar: permite ajustar o volume da entrada auxiliar.
Para aceder ao programa de manutenção, pressione a
tecla

e com os atenuadores seleccione:
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De seguida, explicam-se cada uma das opções anteriores:
TESTAR O APARELHO
A partir do menu
atenuadores a opção:

E pressione

manutenção,

seleccione

com

os

para aceder às seguintes opções:

TESTE DE CPU
Esta opção permite verificar o CPU do aparelho. Com os
atenuadores seleccione a opção:

Pressione
para iniciar os diferentes testes de CPU.
Uma vez finalizados, aparece a janela:

Pressione
mensagem

para sair. Se ocorrerem erros, aparece uma
para cada um deles (avance através da

). De de seguida, volta a aparecer a janela
tecla
anterior. Se não ocorrerem erros, sai-se do teste de CPU.
TESTE DE LCD
Esta opção permite verificar o LCD do aparelho. Com os
atenuadores seleccione a opção:
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para iniciar cada um dos testes do LCD

para sair.

TESTE DE TECLADO
Seleccione a opção:

O teste solicitará que vá pressionando cada uma das teclas

do teclado. Para sair do menu, pressione
segundo.

durante 1

TESTE DE IMPRESSORA
Seleccione a opção:

Para confirmar se a impressora funciona correctamente,
através da realização de um relatório de teste.
CHAVE DE ACTUALIZAÇÃO
Seleccione a opção:
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Para visualizar a chave que solicitará o Software de
Audiometria W-50 se for necessário carregar de novo o
firmware do aparelho.
VERSÃO
Seleccione a opção:

Para visualizar a versão de Bios e Programa do firmware do
aparelho.
FAZER RESET AO APARELHO
Seleccione a opção:

Aparecerá a seguinte janela:

Pressione F1 para fazer reset ao aparelho.
ADVERTÊNCIA:
DO MESMO MODO, PERDERÁ A CONFIGURAÇÃO DE
UTILIZADOR E A CONFIGURAÇÃO PADRÃO QUE SERÃO
SUBSTITUÍDAS PELA CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA.
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MONITOR
O aparelho dispõe de um módulo que permite monitorizar os
sinais aplicados ao paciente e que também realiza as
funções de intercomunicador.
Quando se ajusta o nível do monitor com um valor igual a 0,
o modo monitor fica desactivado e o módulo apenas realiza
as funções de intercomunicador. O nível de sinal pode
regular-se entre 1 e 10 (cada unidade corresponde a um
valor de 5,5 dB aproximadamente).
Para permitir uma audição mais cómoda, o módulo de
monitor ajusta o sinal que se aplica aos auriculares do
técnico em função a dois níveis, se o sinal for demasiado
alto, o monitor atenua-o automaticamente e se for
demasiado baixo amplifica-o, desta forma o sinal está
sempre numa gama que permite a audição sem dificuldade.
Modo monitor:

Para ajustar o nível do monitor, seleccione a opção:

Coloque os auriculares do técnico, aplique o sinal com as
teclas

ou

e ajuste o nível do monitor para o
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valor desejado através dos atenuadores. Para desactivar a
função de monitor, deve ajustar-se o valor 0.
LOGO-INTER
Este menu permite ajustar o nível dos dispositivos utilizados
no
teste
de
Logoaudiometria
e
na
função
de
Intercomunicador (ambas opcionais).
Estes dispositivos são:
• Auriculares Técnico
• Micrófone Técnico
• Micrófone Paciente
Modo Intercomunicador:

Para ajustar estes níveis seleccione a opção:

ou
e ajuste o
Aplique sinal com as teclas
nível dos dispositivos para o valor desejado através dos
atenuadores. Para mudar de dispositivo, pressione as
teclas

ou

.

AUXILIAR
Este menu permite ajustar o nível de sinal Auxiliar que pode
utilizar-se no teste de Logoaudiometria (opcional). Para
ajustar o nível seleccione a opção:
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ou
e ajuste o
Aplique sinal com as teclas
nível de sinal Auxiliar para o valor desejado através dos
atenuadores.
Na tabela seguinte, mostra-se o fluxo de sinais e as opções
a ajustar dos menús anteriores:

Opção a Ajustar

Volume do monitor
Volume auxiliar
Auriculares Técnico
Microfone Técnico
Microfone Paciente

Fluxo de sinais
(Auriculares do
paciente)
Tom 1 Khz dB
seleccionado
Sinal Auxiliar
Silêncio
Micro Técnico
Silêncio

Auriculares do
Técnico
Tom 1 Khz dB
seleccionado
Silêncio
Micro Paciente
Silêncio
Micro Paciente
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Como descrito no capítulo 1 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E
INSTALAÇÃO, o audiómetro SIBELSOUND 400 está
disponível em 6 modelos diferentes, e estes por sua vez,
podem complementar-se com algumas opções não
estabelecidas como standard. Portanto, as especificações
técnicas que se seguem, correspondem a um aparelho com
todas as opções possíveis.
Deverá ter-se em conta, para cada caso, a configuração de
cada audiómetro e as partes que não estão incluídas.

2.1 TIPOS DE TESTES
AUDIOMETRIA TONAL
• Via aérea sem mascaramento
• Via óssea sem mascaramento
• Via aérea com mascaramento
• Via óssea com mascaramento
• Audiometria de «screening»
• Campo aberto
SISIGRAMA
LOGOAUDIOMETRÍA
FOWLER
TONE DECAY
LUSCHER
WEBER
TONAL HF
AUDIOMETRÍA LIBRE
• Múltiplos testes ou variantes segundo especificações do
aparelho (WARBLE, STENGER, etc.)
• Audiometria de campo aberto
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2.2. GERADORES DE SINAIS
DOIS CANAIS INDEPENDENTES
• Ouvido direito
• Ouvido esquerdo
VIAS DE APLICAÇÃO DE SINAL
•
•
•
•

VIa aérea (LF e HF)
Via ósea
Campo livre
Monitor/Intercomunicador

FONTES DE SINAL
• Tons puros
LF
Frequência: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500,
2000, 3000, 4000, 6000 , 8000 Hz
Exactidão: 1%
HF

Frequência: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500,
2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 9000,
10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000,
20000 Hz
Exactidão: 1%

• Ruido de banda fechada (RBE) para mascaramento
Banda: Segundo EN 60645-1
Atenuação fora de banda: Igual ou superior a 12
dB/octava
• Ruido vocal (RV) para mascaramento
Banda: 125 Hz a 8000 Hz +- 3dB
Atenuação fora de banda: 12 dB/octava
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• Ruido branco (RB) paramascaramento
Banda: 125 - 20000 Hz +- 3 dB
• Frequência modulada (FM)
Frequência portadora: Tons puros
Frequência de modulação: 5 Hz ±1%
Percentagem modulação: +5%
• Logoaudiometria
Amplitude: Ajustável
Entradas:
. Micrófone electret
. Entrada auxiliar 200 mV, 50KOhms (Estereo 2 canais)
para CD, etc.
Medidor de nivel: Indicador em ecrã LCD.
MODOS DE APRESENTAÇÃO DE SINAIS
• Continuo
• Pulsante em todas as fontes
Segundo EN-60645-1 Frequência: 2 Hz (50 ms aumento
sinal, 200 ms sinal, 50 ms diminuição sinal e 200 ms
silêncio)
Exactidão: 3%
• SISIgrama
Apresentação de aumentos: Manual ou automático
Nivel de incrementos: 1, 2, 3, 4 ou 5 dB
Apresentação em modo automático: Cada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ou 9 segundos
Duração do incremento: 50 ms aumento sinal, 200 ms
sinal e 50 ms diminuição sinal
Exactidão: 3%
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• Pulsante alternado
Segundo EN-60645-1 Mesmas características que
anterior mas alternado entre canal direito e esquerdo.

o

• Modulado em amplitude
Frequência: 2.5 Hz ±1%
Amplitude modulação: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 2,
3, 4 ou 5 dB
Tempo de subida e descida: 50 ms
Medidor de nível: Indicador no ecrã LCD.
Exactidão: 3%
• Modulado alternado
Mesmas características do anterior mas alternado entre
canal direito e esquerdo.

2.3. CONTROLO DOS NÍVEIS DE SINAL
NÍVEIS MÁXIMOS DE SINAL

520-700-MU5 • REV. 2.06

Manual de uso
Manual de Instruções

155

NÍVEIS MÁXIMOS DE SINAL HF

NÍVEIS MÁXIMOS DE SINAL DE MASCARAMENTO

NÍVEIS MÁXIMOS DE SINAL DE MASCARAMENTO HF

NÍVEIS MÁXIMOS DO SINAL
• - 10 dB HL 125 a 8000 Hz
• - 20 dB HL 125 a 20000 Hz por via aérea HF
AUMENTOS DO NÍVEL DE SINAL
• Saltos de 5 dB ±1 dB
• Saltos de 1 dB (Tom de referência)
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EXACTIDÃO DOS NÍVEIS DE SINAL
• Exactidão: ±2 dB
INTERRUPÇÃO DO TOM
• Independente para cada canal
• Modos
«directo» (há sinal ao pressionar)
«invertido» (há sinal sem pressionar)
• Atenuação: > 80 dB
• Tempo de subida e descida: 50 ms

2.4. OUTRAS FUNÇÕES
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA DE FUNÇÕES
APRESENTAÇÃO DO ESTADO DAS FUNÇÕES
• Independente para cada canal
• Ecrã LCD alfanumérico de 2x16 caracteres
INTERCOMUNICADOR
• Entre operador e paciente
• Ajuste do nível de sinal
MEMÓRIA
• Tipo: SDRAM
• Capacidade: mais de 1000 testes tonais por via aérea e
óssea em ambos os canais nas frquências de 500, 1000,
2000, 3000 e 4000 Hz.
SAÍDAS
• Impressora tipo paralelo Centronics/USB
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• Porta serie RS-232C/USB

2.5. TRANSDUCTORES
VIA AÉREA BAIXA FREQUÊNCIA
• Auriculares TDH39 (par) Telephonics
VIA AÉREA ALTA FREQUÊNCIA
• HDA 200 Sennheiser
VIA ÓSSEA
• Vibrador B71
CAMPO ABERTO
• Altavoz com amplificador integrado
MICRÓFONE LOGOAUDIOMETRÍA
• Tipo Electret

2.6. NORMAS APLICÁVEIS
1. Referentes al Producto
PRODUTOS ELETRÔNICOS
Directiva 2011/65/UE Rohs. A partir de 22 de julho de 2014
PRODUTOS DE SAÚDE
Directiva 93/42/CEE (RD 1591:2009)
SEGURANÇA ELÉCTRICA
•
EN
60601-1:2006+AC:2010+A11:2011+A1:2013
Equipamentos médicos: Classe 1 tipo B

Seg.

EMC. Compatibilidad electromagnética
• EN 60601-1-2:2015 EMC para equipamentos médicos (Não
suporte vital).
Ver ANEXO 1. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA.
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AUDIÓMETROS
• EN 60645-1:2015 Audiómetros de tons puros.
• EN 60645-2:1997* Audiómetros de logoaudiometria.
• ANSI S3.6-2004 Especificações para os audiómetros.
* Unicamente para modelos com a opção de logoaudiometría
**Unicamente para modelos com a opção de alta frequência
CALIBRAÇÃO
• EN ISO 389-1:2000 Calibração via aérea (auriculares supraaurales)
• EN ISO 389-3:1998 Calibração via óssea
• EN ISO 389-4:1998 Calibração Ruído de mascaramento de
banda estreita.
• EN ISO 389-5:2006** Calibração Alta frequência (de 8KHz e
16Hz)
• EN ISO 389-7:2005*** Calibração Campo livre e campo difuso
• ANSI S3.6-2004 Especificações para os audiómetros.
*** Só para modelos com a opção de campo livre
USABILIDADE E APTIDÃO DE USO
• EN 60601-1-6:2010+A1:2015 Requisitos gerais para a
segurança. Parte 1-6. Norma colateral: Aptidão de uso
• EN 62366:2008+A1:2015 Aplicação da engenharia para a
aptidão de uso dos dispositivos médicos.
VIBRAÇÃO E TEMPERATURA
• Serie EN 60721:1995 Classificação das condições ambientais.
• Serie EN 60068:1999 Ensaios Ambientais.
BIOCOMPATIBILIDADE
• EN ISO 10993-1:2009/AC:2010
produtos sanitários.

Avaliação

biológica

dos

SOFTWARE
• EN 62304:2006+AC:2008+A1:2015 Software de dispositivos
médicos
RISCO
• EN ISO 14971:2012
equipamentos médicos

Gerenciamento

de

riscos

em
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DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
• EN 1041:2008 Informação proporcionada pelo fabricante de
produtos sanitários
• EN ISO 15223-1:2016 Símbolos para a rotulagem e as
informações fornecidas com o equipamento médico.
2. Referentes ao fabricante
QUALIDADE
• EN ISO 13485:2016+AC:2018 Sistemas de gestão
qualidade. Requisitos para fins regulamentares.
• EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestão da qualidade.

da

RESIDUOS
• Trasposición de la directive RAEE 2012/19/EU
3. A cumprir pelo utilizador
AUDIOMETRIA
• EN ISO 8253-1:2010 Audiometria limiar fundamental de tons
puros em condução aérea e condução óssea.
• EN ISO 8253-2:2009 Audiometria de campo sonoro com sinais
de ensaio de tons puros e bandas estreitas de ruído
• EN ISO 8253-3:2012 Audiometria vocal
PROTEÇÃO DE DADOS
• Conformidade com os regulamentos de proteção de dados UE
2016/679
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• Decreto-Lei n.º 174/2005, D.R. n.º 205, Série I-A de 2005-1025
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 230/2004 de 10 de
Dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a
gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
(REEE), transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Janeiro de 2003, e a Directiva n.º 2002/96/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003.

2.7. DADOS GERAIS
CONTROLO DE FUNÇÕES
• Microprocessador tipo DSP
• Aceso: Teclado de silicone
• Apresentação: Ecrã LCD
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
•
•
•
•

Temperatura de armazenamento: -5 a 70 °C
Temperatura de trabalho: 5 a 40 °C
Humidade relativa < 90% (sem condensação)
Pressão atmosférica: 700hPa - 1060hPa

ALIMENTAÇÃO
• 100V - 240V - 50/60 Hz ±5%
POTÊNCIA
• < 50 VA
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DIMENSÕES
• Largura: 390 mm
• Profundidade: 260 mm
• Altura: 105 mm
PESO
• 2.4 Kg sem acessórios
VIDA ÚTIL
• 7 ano

2.8. SIMBOLOGIA

NÚMERO DE SERIE
FABRICANTE (A data de fabricação, nome do fabricante e
endereço)

LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA

LIMITAÇÃO DE UMIDADE

LIMITAÇÃO DE PRESSÃO

CONSULTE O MANUAL
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CUIDADO

APLICÁVEL PART TIPO B

TERRA

COLOCAÇÃO

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE ELÉTRICO / ELETRÔNICO
DE ACORDO COM A DIRECTIVA REEE
NÃO REUTILIZAR

IPX1
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3. PRINCIPIOS DE
FUNCIONAMENTO
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Para efectuar avaliações das capacidades fisiológicas com
aparelhos electrónicos, é necessária a reprodução de
condições físicas capazes de estimular e produzir as
respostas fisiológicas a avaliar.
No caso do SIBELSOUND 400, trata-se de reproduzir sons
definidos aplicados em níveis calibrados e padronizados que
permitem obter respostas consistentes com a capacidade do
receptor.
De seguida, descrevem-se os circuitos eléctricos que
intervêm no Audiómetro para atingir tal fim.
Para uma melhor compreensão, anexam-se os diagramas de
bloco que apresentam a Figura:
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3.1 CANAL DIREITO / ESQUERDO
O Canal Direito/Esquerdo inclui o conjunto de circuitos
destinados a tratar o sinal recebido do Codec e levá-lo até
ao auricular de via Aérea Direita/Esquerda, ao Vibrador de
Via Óssea ou à saída de Campo Aberto Direito/Esquerdo.

MODULADOR
Nesta equipa as modulações dos sinais são realizados de
forma digital, utilizando o DSP.

ATENUADOR
O atenuador está dividido em três etapas, uma do DSP,
outra parte do Audio Codec (este circuito também apresenta
um mute com mais de 80 dB de atenuação) finalmente, uma
terceira fase situada na saída do Codec.

INTERRUPÇÃO DE SINAL – SILENCIADOR
A conexão e desconexão do sinal é realizada segundo o
formato digital colocado no Codec, na situação Mute. Este
componente executa a mudança com as transições de 50 ms
de acordo com os Regulamentos.

SELECCIONADOR DE FONTES
É responsável por seleccionar entre as entradas de
microfone dos técnicos, auxiliar e sinais gerados pelo
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aparelho. Consiste num interruptor analógico controlado
pela DSP.

SELECTOR DE VIAS
Dois selectores analógicos são responsáveis por dirigir o
sinal, quer ao amplificador de via aérea direita (LF e HF),
quer ao amplificador de via óssea ou à saída para campo
aberto, de acordo com o código recebido do processador.

AMPLIFICADOR
O amplificador é composto por vários amplificadores de
potência (LF, HF, Óssea) que se dirigem directamente ao
auricular, ou ao vibrador do paciente.

3.2. MICROPROCESSADOR
DESCRIÇÃO FÍSICA
O conjunto DSP é composto por uma série de dispositivos
electrónicos que armazenam, gerem, enviam e recebem
informações. As maiores características dividem-se em:
• Unidade de processamento DSP
• Programa de Governo residente em FLASH 2 MB (1MB =
1024 Kbytes)
• 4 MB de memória SDRAM para o armazenamento de
váriose execução do programa.
• Periféricos.
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PROGRAMA
O programa de direcção é desenvolvido em linguagem C
garantindo assim uma alta velocidade de execução.
Encarrega-se de gerir todos os sinais que controlam os
periféricos, leia o teclado do aparelho, para estabelecer uma
ligação pelo canal USB e RS, gerar a saída para uma
impressora externa (USB ou Paralelo Centronics).
MEMÓRIA SDRAM
Nesta memória é executado o programa de controlo do
audiómetro e são armazenadas as variáveis usadas pelo
programa e outras variáveis que definem os estados do
audiómetro.
MEMÓRIA FLASH
Este tipo de memória permite armazenar o programa e
outros sem fonte de energia externa.
DSP
É o dispositivo que gere e executa as instruções contidas no
programa. Um TMS5502 é usado com uma frequência de
relógio de 12 Mhz.

CODEC
Este componente tem um AD de 24 bits interno e é
responsável por gerar todos os sinais do audiómetro, bem
como controlar o nível do sinal e o silenciador.
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PERIFÉRICOS
O DSP comunica com o meio ambiente através de várias
portas SPI, I2C e semelhantes.
CPLD
São dispositivos lógicos, programáveis, um deles é
responsável por controlar os sinais do teclado e o outro
processa o LCD.
RTC
Este componente permite-nos saber a data e a hora actuais.
É alimentado por uma bateria de lítio de longa duração para
manter os estados quando o aparelho é desligado.
CONTROLADOR USB
Este componente é responsável por suportar as
comunicações pelo canal USB e também por controlar uma
impressora USB.

3.3. INTERCOMUNICADOR (Opcional)
O Monitor-Intercomunicador é um módulo que se conecta
internamente e que permite desempenhar as funções de
monitor ou de intercomunicador.
O Modo Monitor permite que o técnico monitorize os sinais
aplicados ao paciente. Para permitir uma audição mais
confortável, o modo monitor ajusta o sinal que chega aos
auriculares do técnico, que trabalha a dois níveis, se o sinal
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é muito alto o monitor atenua-o automaticamente e se é
demasiado baixo, amplifica-o, assim, o sinal encontra-se
sempre num intervalo que permite a audição sem
dificuldade.
O modo de intercomunicação permite que o paciente possa
ser ouvido pelo técnico quando está dentro de uma cabina
audiómétrica ou numa sala diferente à da localização do
audiómetro. O sinal do microfone do paciente é controlado
através de um potenciómetro digital e é aplicado a um
amplificador de potência que é direccionado imediatamente
aos auriculares do técnico.

3.4. CAMPO ABERTO (OPCIONAL)
A audiometria em campo aberto requer um equipamento
que substitua os auriculares do paciente. Os sinais do
audiómetro são aplicados, por interligação, nas entradas de
um conjunto de dois amplificadores de potência que activam
dois altifalantes, localizados a uma certa distância do
paciente. A calibração de campo aberto está programada
para uma distância de um metro desde o altifalante até ao
centro do eixo, onde está sentado o paciente, estando o
ouvido do paciente e o centro do altifalante no mesmo plano
horizontal. Os amplificadores alimentam-se directamente da
rede e não dispõem de nenhum comando ou interruptores,
excepto o interruptor On / Off e o indicador para cima.
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4. TÉCNICA DA AUDIOMETRIA
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A técnica audiométrica é muito extensa devido ao grande
número de variantes que existem. Fazer uma descrição de
cada uma seria complexo e não é o propósito deste manual.
No entanto, é absolutamente aconselhável seguir as
recomendações da norma EN 26189 (ISO 6189) para a
realização de testes audiómétricos com o objectivo de
conservação da audição; da norma ISO 8253-1 para testes
audiómétricos com o propósito de determinação dos limiares
auditivos, e da norma ISO 8253-3 para a implementação de
audiometria verbal.
Consequentemente,
para
especialistas
que
desejem
qualquer informação complementar, podem procura-la em
muitas bibliografias existentes publicadas sobre este tema.
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5. TREINO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRECTIVA
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O audiómetro SIBELSOUND 400 exige, como qualquer
equipamento, e em especial se utilizado em situações
médicas, um treino e manutenção dirigidos, em primeiro
lugar, a segurança do paciente, do operador e do meio
ambiente, e em segundo lugar, garantir a confiança e a
precisão das funções para as quais foi desenvolvido. Tudo
isto envolve uma série de práticas que devem ser
cumpridas.

5.1. TREINO
O treino é o conjunto de medidas utilizadas para manter o
equipamento em bom funcionamento e em melhor situação
a pessoa que o realiza, não requer qualquer conhecimento
técnico especial, exceptuando claro o conhecimento pessoal
das funções e manutenção do aparelho. Normalmente deve
realizá-lo o mesmo usuário do equipamento. As operações a
realizar são as seguintes:
LIMPEZA DO AUDIOMETRO
O audiómetro limpa-se delicadamente com um pano húmido
com água e detergente do tipo lava-louças. Posteriormente
seca-se toda a humidade que reste. Deve prestar-se
especial atenção para que não entre qualquer líquido no
interior ou nos conectores ou conexões. Não utilize produtos
abrasivos ou solventes.
LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS
Para a limpeza dos acessórios usa-se o mesmo método
descrito para o aparelho.
No caso das almofadas dos auriculares de via aérea, estas
podem ser limpas em maior profundidade, se retiradas dos
auriculares, e lavam-se com água e sabão, secando-se
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cuidadosamente com um pano antes de as repor nos
auriculares.
ADVERTÊNCIA
O vibrador de via óssea é um elemento muito frágil,
pequenos acidentes ou choques podem deteriorar as
suas características. Portanto, é recomendado que o
manuseie com cuidado.

5.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A manutenção preventiva consiste em todas as acções
destinadas em manter os equipamentos em boas condições
de uso.
Podem adoptar-se modelos diferentes, embora haja algumas
normas, por exemplo, EN 8253-1 e ISSO 26189, que são as
mais recomendadas. É até o método do especialista que se
deve seguir, no entanto, recomenda-se o seguinte:
EXAMES DE ROTINA E TESTES SUBJECTIVOS
Esta verificação será feita semanalmente e o processo é o
seguinte:
1. Verifique se todos as interconexões estão totalmente
conectadas, que os cabos e / ou conectores, assim como
qualquer outro elemento, não apresentam rupturas ou
danos externos.
2. Verifique subjectivamente que a saída do audiómetro
tanto por via aérea VA como óssea VO é igual em ambos os
canais e em todas as frequências. Para isto aplica-se um
nível de 10 ou 15 dB acima do limiar auditivo. A pessoa que
realizar estes testes deve ter uma boa audição.
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3. Verifique com um nível de 60 dB em VA e 40 em VO, que
em todas as frequências não é detectada distorção, ruídos
ou sinais alheios, etc.
4. Verifique se a chave de sinal age correctamente tanto em
modo directo como invertido.
5. Verifique se os níveis do atenuador agem correctamente,
sem ruídos ou interferência entre canais.
6.
Verifique
o
intercomunicador.

canal

de

logoaudiometria

e

o

7. Verifique se os fios dos auriculares e do vibrador estão
correctos.

VERIFICAÇÃO OBJECTIVA
Este teste consiste numa verificação técnica geral dos
sistemas de segurança, configurações, funções, calibração,
etc. que compõem o equipamento.
A calibração é realizada com a ajuda de uma audição e de
uma mastóide artificial de acordo com as normas que lhe
são aplicáveis.
Estas verificações serão feitas pelo menos anualmente
e de acordo com o Procedimento de Verificação e Ajuste do
audiómetro SIBELSOUND 400, disponível pelo fabricante.
Este tipo de operações deverão ser realizadas por um
técnico profissional qualificado do departamento de
manutenção do centro ou dos serviços técnicos do
distribuidor ou fabricante.
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Em qualquer caso, a Sibel S.A.U. U.como fabricante, deve
autorizar, por escrito, pelo menos durante o período de
garantia ao serviço técnico correspondente para poder
realizar tal manutenção e em nenhum caso se
responsabilizar por qualquer dano, mau funcionamento, etc.
que possam ocorrer em resultado de uma manutenção
deficiente feita por pessoas alheias à Sibel S.A.U.

5.3. MANUTENÇ ÃO CORRECTIVA
A manutenção correctiva consiste em deixar o equipamento
em bom estado de uso depois que por mau funcionamento
ou por uma manipulação deficiente tenha deixado de
funcionar correctamente e seja necessário reparar.
Em caso de detectar uma falha no equipamento que impeça
a sua utilização normal, desligue o aparelho da rede e entre
em contacto com o Serviço Pós-venda de Sibel S.A.U.,
especificando com o máximo detalhe possível, o tipo de
anomalia que verificou.
Se o equipamento requerer uma manutenção correctiva é
conveniente que por sua vez se faça a manutenção
preventiva descrita no parágrafo Verificação Objectiva.
Este requisito deve ser especificado ao serviço técnico
correspondente que realize a reparação, já que possíveis
avarias podem envolver desajustes indetectáveis facilmente
sem uma revisão e calibração profundas.
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6. MODIFICAÇÕES
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ANEXO 1
COMPATIBILIDADE
ELECTROMAGNÉTICA
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions
SIBELSOUND 400 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or
the user should assure that it is used in such an environment.
Emissions test

Emissions test

RF (Radiated) emissions

Group 1

CISPR 11 (EN 55011)

Class B.

RF (Conducted) emissions

Group 1

CISPR 11 (EN 55011)

Class B

Harmonic emissions

Class A

Emissions test

EN-IEC 61000-3-2
Voltage
fluctuations
emissions

/

Flicker

Cumple

EN-IEC 61000-3-3
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
SIBELSOUND 400 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The costumer or the user
of SIBELSOUND 400 should assure that it is used in such an environment.
Tests EN-IEC 61000-4-4 y -4-5 are applicable to AC/DC power inputs, and input/output signal. Test EN-IEC 61000-4-6
additionally applies to patient connections. Test EN-IEC 61000-4-11 only applies to AC power inputs.
Immunity test

Electrical
transient/burst

fast

EN-IEC 61000-4-4

EN-IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment –
Guidance

±2 kV for power supply
lines and earth

±2 kV for power supply
lines and earth

±1 kV for input/output lines

Not applicable

Mains power quality should be
that of a typical commercial or
hospital environment.
The input/output line cables are
shorter than 3 meters long.

Frecuency 100 kHz

Surge

±0.5,
±1 kV differential
mode (Line to line).

±0.5, ±1 kV differential
mode (Line to line).

EN-IEC 61000-4-5

±0.5, ±1, ±2 kV common
mode (Line to ground).

±0.5, ±1, ±2 kV common
mode (Line to ground).

Conducted RF

3 Vrms

3 Vrms

EN-IEC 61000-4-6

de 150KHz a 80 MHz
6 Vrms in ISM bands

Mains power quality should be
that of a typical commercial or
hospital environment.

6 Vrms

80% AM a 1kHz
Voltage
dips,
short
interruptions and voltage
variations
on
power
supply input lines
EN-IEC 61000-4-11

0% Ut ; 0.5 cycles:
0º,
45º, 90º, 135º, 180º, 225º,
270º y 315º.

0 % Ut ; 0.5 ciclos a:
0º, 45º, 90º, 135º, 180º,
225º, 270º y 315º.

0% Ut; 1 cycle
70% Ut; 25/30 cycles: 0º

0 % Ut; 1 ciclo
70 % Ut ; 25/30 ciclos a
0º

0% Ut ; 250/300 cycles
(5 segundos)

Mains power quality should be
that of a typical commercial or
hospital environment.

0 % Ut ; 250/300 ciclos
(5 segundos)

NOTE Ut is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
SIBELSOUND 400 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The costumer or the user
of SIBELSOUND 400 should assure that it is used in such an environment.
Below mentioned tests are applicable to enclosure. Additionally, test EN-IEC 61000-4-2 is applicable to input/output
signal and patient connections.
Immunity test
Electrostatic
(ESD)

discharge

Immunity test

Immunity test

Immunity test

±8 kV contact

±8 kV contact

±2, ±4, ±8, ±15 kV, air

±2, ±4, ±8, ±15 kV,
air

EN-IEC 61000-4-2
Radiated RF

3 V/m

EN-IEC 61000-4-3

80 MHz to 2.7 GHz

3 V/m

80% AM at 1kHz
Proximity fields from RF
communications

(View following table).

Portable and mobile RF
communications equipment
should be used no closer
than 30cm to any part of
XXXXXXXXXX,
including
cables. The distance is
calculated according to:

EN-IEC 61000-4-3

where P is the output power
rating of the transmitter in
watts
(W),
d
is
the
recommended separation in
meters (m) and E is the
immunity level in V/m.
Power frequency (50 / 60
Hz) magnetic field
EN-IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m
Only applicable to devices
sensitive to magnetic fields.
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Frecuency
(MHz)
385
450

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
2450
5240
5500
5785

Band
(MHz)
380-390
430-470

Modulation
Pulse 18Hz
FM
D:+/-5kHz
1kHz sinus
Pulse 217Hz

704-787

800-960

Pulse 18Hz

185

Power
(W)
1.8
2

Distance
(m)
0.3
0.3

E
(V/m)
27
28

0.2

0.3

9

2

0.3

28

2

0.3

28

2

0.3

28

0.2

0.3

9

Pulse 217Hz
1700-1990
2400-2570
5100-5800

Pulse 217Hz
Pulse 217Hz
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ANEXO 2
CONFORMIDADE COM OS
REGULAMENTOS DE PROTECÇÃO
DE DADOS
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REGULAMENTOS

DE

Esta secção tem por objectivo facilitar o usuário para
cumprir o regulamento em vigor relacionadas com o
tratamento de dados que o pessoal são regulados e
abrangidos
pelo
Regulamento
(UE)
2016/679
DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de
2016 sobre a protecção pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados.
Uma breve descrição dos pontos básicos deste regulamento
é fornecida e as questões a serem consideradas para o
cumprimento dos requisitos de tal regulamentação são
detalhadas.
AVISO IMPORTANTE
De acordo com o regulamento em vigor, o usuário é o único
responsável por salvar e processar os dados de seus
pacientes de acordo com a lei.
A observância das recomendações incluídas nesta seção não
garante, em qualquer caso, a completa adequação da
atividade do usuário ao regulamento sobre proteção de
dados.
Requisitos que afetam especificamente
Espirômetro DATOSPIR MICRO

o

uso

do

Para cumplir la LOPD é necessário usar referências que
permitam identificar o paciente, tipo numero ID, ...
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· Impressão de documentos:
No caso de armazenar as impressões em papel com os
dados do paciente, é necessário que os documentos fiquem
devidamente guardados, de forma a que unicamente tenha
acesso a eles o pessoal devidamente autorizado.
Assim, caso o utilizador decida desfazer-se dos documentos
impressos, será necessário que assegure a sua efectiva
destruição física para evitar o acesso aos dados de forma
não permitida.

· Transmissão de dados:
O audiómetro SIBELSOUND 400 permite a transmissão
completa de ficheiros com dados dos pacientes através da
ligação a um PC, para posteriormente trabalhar com eles
utilizando o Software de Audiometria SIBELSOUND
W50. O software cumpre com a lei de protecção de dados,
tal como explicado no Manual de Utilização do Software de
Audiometria W50.
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ANEXO 3
CÁLCULO DOS DIAGNÓSTICOS
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1. DIAGNÓSTICO “MINISTÉRIO”
A percentagem de perda auditiva determina-se a partir do
audiograma tonal e segundo os critérios para a avaliação da
incapacidade originada por deficiência auditiva segundo
estabelece o Ministério Espanhol de Trabalho e Assuntos
Sociais no BOE N.º 22 de 26 de Janeiro de 2000.
A. Perda auditiva Monoaural
1. Determinam-se e somam-se os limites de audição de
cada ouvido nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz.
NOTA: Se faltar uma das frequências centrais anteriores
(1000 ou 2000) e estiver seleccionada alguma das suas
frequências adjacentes, o audiómetro utiliza esta frequência
para calcular o diagnóstico, avisando no relatório a dita
modificação.
2. Procura-se na Tabela 1 a sua correspondência em perda
auditiva.
3. Não se considera perda auditiva quando o limite de
audição for de 25 dB ou menor.
Exemplo:
Ouvido direito (OD)
500
1000
2000
3000
dB de perda
15
10
5
10
Soma (15+10+5+10= 40)
% Perda auditiva OD 0.0 %
dB Por meio OD (40/4)
10 dB
Ouvido esquerdo (OI)
500
1000
2000
3000
dB de perda
35
30
40
50
Soma (35+30+40+50 = 155)
% Perda auditiva OI
20.6 %
dB Promedio OI (155/4)
38.7 dB
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B. Perda auditiva Binaural ou Bilateral
A perda auditiva binaural calcula-se multiplicando cinco
vezes a perda do melhor ouvido e somando-lhe a perda do
pior ouvido e dividindo o total por seis.
Perda auditiva binaural em % = (5x(%perda no melhor
ouvido) + (%perda no pior ouvido))/6.
Exemplo:
Perda auditiva Binaural %= (5x0.0 + 20.6)/6 = 3.4 %
C. Categorização da Perda Auditiva
O diagnóstico do MINISTÉRIO não estabelece nenhuma
categorização da perda auditiva. Contudo, recomendações
de profissionais clínicos levaram a que incluíssemos a
seguinte categorização em função da perda auditiva para
cada ouvido:
CATEGORIZAÇÃO

PERDA

. NORMAL
. HIPOACUSIA LIGEIRA
. HIPOACUSIA MODERADA

0 a 10%
11 a 30%
31 a 60%
61 a 100%

. HIPOACUSIA GRAVE
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Tabela 1: Conversão do nível estimado de audição em
percentagem de perda auditiva monoaural.
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2. DIAGNÓSTICO “COUNCIL”
A percentagem de perda auditiva determina-se a partir do
audiograma tonal e segundo a 2ª fórmula do Council of
Phisical Therapy.
Aplica-se uma percentagem de perda auditiva a cada ouvido
nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz em função
da sua importância, sendo de 15% para 500 e 4000 Hz,
30% para 1000 Hz e 40% para 2000 Hz.
Considera-se normal uma perda de 0% e surdez uma perda
auditiva de 100%. Através de uma tabela do organismo
citado, pode encontrar-se a percentagem de perda auditiva
para cada frequência e nível de intensidade.
A. Perda auditiva Monoaural
1. Determinam-se e somam-se os limites de audição de
cada ouvido nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.
2. Procura-se na Tabela 2 a sua correspondência em perda
auditiva para cada frequência e intensidade.
3. Somam-se os valores da perda das quatro frequências e
da % de perda auditiva do ouvido estudado.
Exemplo
Ouvido direito (OD)
dB de perda
% perda

500
15
0,5

1000
10
0,3

2000
5
0

4000
10
0,1

Soma (0.5+0.3+0+0.1= 0.9)
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dB Por meio OD (40/4)
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Ouvido esquerdo (OI)
dB de perda
35
% perda
3,7
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1000

0,9 %
10,0 dB
2000 4000

30
5,4

40
12,9

50
8,00

Soma (3.7+5.4+12.9+8.0 = 30.0)
% Perda auditiva OI
dB Promedio OI (155/4)

30.0 %
38.7 dB

B. Perda auditiva Binaural
A perda auditiva binaural calcula-se multiplicando sete vezes
a perda do melhor ouvido e somando-lhe a perda do pior
ouvido e dividindo o total por oito.
Perda auditiva binaural em % = (7x(%perda no melhor
ouvido) + (%perda no pior ouvido))/8.
Exemplo:
Perda auditiva Binaural %= (7x0.9 + 30.0)/8 = 4.5 %
C. Categorização da Perda Auditiva
O diagnóstico “COUNCIL” não estabelece qualquer
categorização da perda auditiva. Contudo, adopta-se a
mesma categorização do diagnóstico “MINISTÉRIO”.
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Tabela 2: Council of Physical Therapy 2ª Fórmula
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3. DIAGNÓSTICO SEGUNDO O INSTITUTO MEXICANO
DO SEGURANÇA SOCIAL
A percentagem de perda auditiva determina-se a partir do
audiograma tonal e segundo o Instituto Mexicano de
Segurança Social.
A. Perda auditiva Monoaural
1. Determinam-se os limites de audição de cada ouvido nas
frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.
2. Somam-se os 4 valores de cada ouvido e calcula-se a
média.
3. De seguida multiplica-se o resultado por 0,8 (Índice de
Fletcher).
Exemplo
Ouvido direito (OD)
dB de perda

500
15

1000
10

2000
5

3000
10

Média = (15+10+5+10)/4 = 10 dB
% Perda auditiva OD
dB Por meio OD (40/4)
Ouvido esquerdo (OI)
dB de perda

500
35

= 10 x 0.8 = 8 %
10.0 dB
1000
30

2000
40

3000
50

Média = (35+30+40+50)/4 = 38.7 dB
% Perda auditiva OI
dB Promedio OI (155/4)

= 38.7 x 0.8 = 31 %
38.7 dB
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B. Perda auditiva Binaural
A perda auditiva binaural calcula-se multiplicando sete vezes
a perda do melhor ouvido e somando-lhe a perda do pior
ouvido e dividindo o total por oito.
Perda auditiva binaural em % = (7x(%perda no melhor
ouvido) + (%perda no pior ouvido))/8.
Exemplo:
Perda auditiva Binaural % = (7x8 + 31.0)/8 = 10.9 %
C. Categorização da Perda Auditiva
O diagnóstico “MEXICANO” não estabelece qualquer
categorização da perda auditiva. Contudo, adopta-se a
mesma categorização do diagnóstico “MINISTÉRIO”.

4. ÍNDICE ELI
O Índice ELI ( Early Loss Index = Índice de perda precoce),
calcula-se a partir da frequência de 4000 Hz e seguindo as
tabelas de Protocolo de Vigilância Sanitária Específica
(Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde de
Espanha) , seguindo os passos seguintes:
1. O índice ELI calcula-se subtraindo a perda na frequência
de 4000 Hz o valor de correção por presbiacucia
correspondente, na tabela 3. Avalia-se a frequência de 4000
Hz (ponderando a perda por idade e segundo o sexo).
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2. Classifica-se os traumas acústicos numa escala crescente
A-B-C-D-E, de maior ou menor capacidade auditiva,
segundo a tabela 4.
Exemplo:
Paciente: Homem de 50 anos
Ouvido direito (OD)
dB de perda

4000
30

Ouvido direito (OI)
dB de perda

4000
40

Aplicando correcção, Índice de ELI
Ouvido direito 30 – 20 = 10 dB --- Grau B Normal bom
Ouvido Esquerdo 40 – 20 = 20 dB --- Grau C Normal
Tabela 3: Tabela para o cálculo do Índice ELI
Correcção por presbiacucia a 4.000 Hz, dB
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Tabela 4: Tabela para o cálculo do Índice ELI
Classificação dos traumas acústicos
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5. ÍNDICE SAL
O Índice SAL (Speech Average Loss = Perda por
conversação) avalia as frequências conversacionais (500,
1000 e 2000 Hz) e define-se como a medida aritmética da
perda auditiva nos decibéis das ditas frequências e
estabelece uma classificação no grau A-B-C-D-E-F-G que vai
de SAL-A (ambos os ouvidos estão dentro dos limites
normais) a SA-G (surdez total).
Uma vez obtido o dito valor, usa-se a tabela 5 do Índice de
SAL para apresentar os valores.
Para apresentar este índice é necessário explorar os dois
ouvidos.
Várias recomendações clínicas sugerem-nos alterar o texto
da tabela do Índice Sal do Protocolo de Vigilância Sanitária
Específica (Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde de Espanha) de acordo com:
Grau C muda “Ligeiro pioramento” para “Ligeira Alteração
Auditiva”
Grau D muda “Pioramento sério” para “Alteração Auditiva
Considerável”
Grau E muda “Pioramento grave” para “Alteração Auditiva
Grave”
Grau F muda “Pioramento profundo” para “Alteração
Auditiva Profunda”
O grau F chegaria de 91 a 99 dB e o grau G de 100 dB
adiante.
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Há algumas situações que a tabela de valores não tem em
conta,
basicamente
as
alterações
excessivamente
assimétricas, (um ouvido está dentro da normalidade e
contudo, o outro apresenta um trauma acústico grave). Tal
sucede quando o ouvido melhor apresenta uma queda de
<16 dB e o ouvido pior >30 dB. Nestes casos, apresenta-se
o seguinte texto:
“Detecta-se uma surdez excessivamente assimétrica para
ser avaliada segundo a tabela SAL”
Juntamente com o Índice de SAL, obtem-se a Perda Auditiva
Monoaural e a Perda Auditiva Binaural ou Bilateral, de
acordo com o que está descrito no diagnóstico do
“MINISTÉRIO”.
Tabela 5: Avaliação e significado do Índice SAL
Grau Sal

dB

A

16 ouvido pior

B

16-30 um dos
ouvidos

C

31-45 ouvido
melhor

D

46-60
melhor
61-90
melhor
91-99
melhor
> 100
melhor

E
F
G

ouvido
ouvido
ouvido
ouvido

Nomes da
classe
Normal

Quase normal

Ligeira alteração
auditiva
Alteração auditiva
considerável
Alteração auditiva
grave
Alteração auditiva
profunda
Surdez total em
ambos os ouvidos

Características
Os ouvidos estão dentro dos
limites normais, sem
dificuldades em conversações a
voz baixa.
Tem dificuldades em
conversações de voz baixa, mas
nenhuma outra dificuldade.
Tem dificuldades em
conversações normais, mas não
se se levantar a voz.
Tem dificuldades, mesmo quando
se levanta a voz.
Só pode ouvir uma conversação
amplificada.
Não consegue entender sequer
uma conversação amplificada.
Não consegue ouvir qualquer
som.
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(Modificado

pela

Para este teste exploram-se as frequências de 500, 1000,
2000 e 4000, e aplicam-se os seguintes critérios, de acordo
com a tabela 6:
1. Se o limite não é superior a 25 dB em nenhuma
frequência, o diagnóstico é:
“Normal”
2. Se na frequência de 4000 está abaixo de 55 dB e no resto
das frequências está abaixo de 25 dB o diagnóstico é:
“Trauma Acústico Leve ”
“Não há Perda conversacional”
3. Se na frequência de 4000 está acima de 55 dB e no resto
das frequências está abaixo de 25 dB o diagnóstico é:
“Trauma Acústico Avançado”
“Não há Perda conversacional”
4. Se existe 1 ou mais frequências abaixo de 25 dB (pelo
menos uma de >25 dB), o diagnóstico é:
“Hipoacusia por ruído Leve”
“Há Perda conversacional”
5. Se todas as frequências estão afectadas mas nenhuma
está acima dos 55 dB o diagnóstico é:
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“Hipoacusia por ruído Moderada”
“Há Perda conversacional”
6. Se todas as frequências estão afectadas e uma ou mais
estão acima de 55 dB o diagnóstico é:
“Hipoacusia por ruído Avançada”
“Há Perda conversacional”
Tabela 6: Classificação de KLOCKHOFF
modificado pela Clínica de Trabalho de Milão)
NORMAL

O limite não é superior a 25 dB em nenhuma frequência

LEVE
TRAUMA
ACÚSTICO

Não há perda
conversacional
AVANÇADO

LEVE

HIPOACUSIA
POR RUÍDO

(Esquema

Há perda
conversacional

MODERADA

AVANÇADA

O limite na frequência 4000
está abaixo de 55 dB e no
resto das frequências está
abaixo de 25 dB.
O limite na frequência 4000
está acima de 55 dB e nos
resto das frequências está
abaixo de 25 dB.
Uma ou mais frequências
não estão afectadas (estão
abaixo de 25 dB).
Todas as frequências
afectadas (acima de 25 dB)
mas nenhuma acima de 55
dB.
Todas as frequências
afectadas (acima de 25 dB)
e uma ou mais acima de 55
dB.

OUTRAS ALTERAÇÕES não devidas à exposição ao ruído.
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