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RESUMO

ABSTRACT

Este estudo teve como principal objetivo avaliar o desempenho obtido por pacientes com estimulação bimodal em diferentes situações de escuta.

The main goal of this study was to evaluate the performance
of patients with bimodal stimulation in different listening conditions.

Foram avaliados 9 indivíduos adultos, portadores de surdez
adquirida pós-lingual, que efetuaram um período de adaptação ao implante coclear de pelo menos 6 meses, só sendo avaliada a sua performance após este período inicial. A avaliação
foi efetuada através da realização de audiograma vocal à intensidade de 65 dB SPL com as diferentes relações sinal ruído
(SNR+10, SNR+5 e SNR 0).

9 adult patients with acquired post lingual deafness were evaluated. All the patients made a period of adaptation to the
cochlear implant not less than 6 months, only being evaluated
its performance after this initial period. The assessment was
made by performing a speech audiometry at 65 dB SPL with
different signal noise ratio (SNR +10, SNR +5 and SNR 0).

Todos os indivíduos são utilizadores diários de prótese auditiva
e implante coclear, apresentando melhor desempenho nas situações de avaliação com estimulação bimodal.
PALAVRAS-CHAVE: Implante coclear, Prótese auditiva, Estimulação bimodal

All participants use hearing aid and cochlear implant on a daily
basis, performed better in all evaluations with bimodal stimulation.
KEY-WORDS: Cochlear implant, Hearing aid, Bimodal stimulation
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::
INTRODUÇÃO
Diversos autores têm abordado o tema da estimulação bimodal, não sendo ainda um tema consensual. Silman1 e Gatehouse2 referem que o tempo de privação auditiva condiciona
o desempenho com implante coclear, especialmente no que
se refere à capacidade de discriminação verbal. Este efeito foi
também evidenciado em estudos com crianças portadoras de
surdez média e severa, com adaptação monoaural, sendo consensual que nos casos de surdez bilateral deve-se efetuar
adaptação bilateral.3,4
Os implantes cocleares e as próteses auditivas eletroacústicas
possuem sistemas de processamento de sinal distintos. As próteses auditivas eletroacústicas possuem limitações na amplificação das frequências agudas não permitindo obter, em
algumas situações, os benefícios necessários, em particular
nas frequências acima dos 4000 Hz. Por outro lado, ao longo
dos anos, as indicações para implante coclear têm sofrido alterações, sendo hoje mundialmente aceite a implantação coclear em pacientes adultos com perdas auditivas severas, cujo
benefício vocal, na melhor adaptação possível, seja inferior a
50% de discriminação.
O sistema auditivo central, no seu trajeto desde a cóclea até ao
córtex auditivo, é constituído por diversas estruturas neuronais
que nos permitem melhorar o desempenho auditivo em situações de escuta difíceis, só existente na estimulação bilateral.
Na população sem patologia auditiva, a estimulação binaural
corresponde a uma melhoria do limiar auditivo em cerca de 3
dB, comparativamente à estimulação monoaural. Esta situação é usualmente designada por redundância binaural, e traduz-se na obtenção de melhores resultados a nível da
perceção da fala.5 Quando um indivíduo tenta compreender
um estímulo vocal com apenas um ouvido, ou com um ouvido que possui uma perda sensorioneural superior ao outro,
há uma diminuição da capacidade de interpretação do sinal.
Esta situação é testada com a apresentação de estímulo vocal,
ou de estímulo vocal e ruído através da mesma coluna. É bem
conhecido o facto que indivíduos portadores de deficiência
auditiva bilateral, quando adaptados bilateralmente possuem
melhor capacidade de discriminação no ruído do que com
adaptação monoaural.6,7,8
A repressão binaural (squelsh), ocorre devido ao mascaramento
direto do ruído e à propagação deste mascaramento na membrana basilar da cóclea, onde os sons de baixa frequência têm
maior impacto na redução da inteligibilidade.9 Um indivíduo
que apresente uma perda sensorial, possui dificuldades acrescidas devido a distorções inerente aos danos nas células ciliadas
da cóclea. A repressão binaural resulta do processamento das
diferenças espectrais temporais e de amplitude entre o ruído e
estímulo vocal, realizado pelo córtex auditivo. Esta situação é
avaliada através da apresentação de estímulo vocal numa coluna frontal e ruído numa coluna lateral.
Quando a fala e o ruído são emitidos de fontes diferentes,
existe sempre uma relação sinal-ruído (Signal to Noise Ratio SNR) melhor num dos ouvidos devido ao efeito de sombra da

cabeça. Shaw10 refere que este fenómeno se verifica maioritariamente em frequências acima dos 1,5 KHz, podendo observar-se uma atenuação de cerca de 7 dB nas frequências da
fala e de 20 dB nas altas frequências. O efeito de sombra da
cabeça é estudado comparando o desempenho do ouvido
com o melhor SNR e o ouvido com o pior SNR, que é realizado através da apresentação de estímulo vocal numa coluna
frontal e ruído numa coluna lateral.
As vantagens da adaptação binaural, em diversas condições
de escuta, são evidenciadas por diversos investigadores.11
Ching12 equacionou a hipótese do benefício da estimulação
bimodal derivar da combinação do efeito de sombra da cabeça, redundância binaural e repressão binaural, juntamente
com a complementaridade dos inputs proporcionados pelos
dois tipos de próteses.
Shallop,13 ao avaliar sujeitos nas tarefas de perceção de vogais, fonemas e frases, concluiu que 80% obtiveram uma performance significativamente melhor na condição bimodal.
Nos estudos de Blamey e col.,14 efetuados com 50 indivíduos
adultos implantados, refere-se que a utilização consistente de
prótese auditiva no ouvido não implantado resulta em melhor
inteligibilidade, em relação à estimulação monoaural com implante coclear.
Tyler15 obteve resultados indicativos de que apenas alguns indivíduos refletiam melhorias com estimulação bimodal, uma
vez que, aquando da apresentação do ruído do lado da prótese auditiva, não se verificava qualquer diferença de performance. Em relação à localização da fonte sonora foram
observados alguns progressos com a estimulação bimodal.
Luntz,16 num estudo com 3 adultos com surdez adquirida pós-lingual e 6 crianças com surdez pré-lingual, concluiu que o uso
de amplificação no ouvido contralateral ao implante melhorou
a capacidade de discriminação, particularmente em situações
de ruído ambiente.
Ching17 avaliou 21 pacientes adultos implantados unilateralmente com Nucleus 22 e Nucleus 24, utilizadores de prótese
auditiva no ouvido não implantado apresentando igual ou melhor desempenho no reconhecimento vocal e menos erros de
localização da fonte sonora para bimodal.
Hamzaki18 estudou o desempenho obtido por 7 pacientes
adultos, efetuando testes em três situações de escuta diferentes: só com implante, só com prótese auditiva e em situação bimodal com recurso a material diverso (listas de
monossílabos e números – Freiburg, e frases – Innsbruck), demonstrando melhoria na performance em situação bimodal.
Flynn e Schmidtke19 avaliaram 8 pacientes adultos, concluindo
que os pacientes obtiveram na situação de estimulação bimodal mais benefícios na perceção da linguagem, localização
e inteligibilidade da fala.
Morera20 estudou 12 pacientes adultos com surdez pós-lingual.
O estudo foi realizado seis meses após a implantação, comparando as performances com implante coclear, com prótese auditiva e estimulação bimodal. Todos os indivíduos mostraram
melhor performance pós-operatória com estimulação bimodal.
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Mok22 avaliou 14 adultos implantados com Nucleus 24, utilizadores de prótese auditiva no ouvido não implantado, com
limiares inferiores a 90 dB HL nas baixas frequências nesse ouvido, mostrando que alguns indivíduos obtiveram melhor performance através da estimulação bimodal.
Martins,23 ao avaliar 4 pacientes com surdez pós-lingual, utilizadores de estimulação bimodal com pelo menos 4 meses
de adaptação ao implante coclear, concluem que os pacientes
apresentam melhor discriminação em situações de ruído e melhor localização da fonte sonora.

::
OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo avaliar a performance
dos indivíduos utilizadores de estimulação bimodal em diversas condições de escuta (diferentes SNR), na presença de resíduos auditivos no ouvido não implantado, adaptado com
prótese auditiva eletroacústica

Todos os pacientes são utilizadores de prótese auditiva eletroacústica super potente com microfone omnidirecional no
ouvido não implantado.
A todos os pacientes foi efetuada avaliação funcional do implante coclear, prótese auditiva e com estimulação bimodal
(IC + Prótese).
A avaliação incluiu a execução de:
•

Audiograma tonal e vocal em campo livre nas 3 situações
anteriormente referidas;

•

Audiograma vocal à intensidade de 65 dB SPL com as diferentes relações sinal ruído (SNR+10, SNR+5 e SNR 0), em que os indivíduos utilizam só o implante (vocal a 0º e ruído 90º), só a
prótese (vocal a 0º e ruído 90º) e em situação binaural (ruído no
lado do implante e no lado da prótese, alternadamente).

::
RESULTADOS
No gráfico 1 apresentamos os limiares médios tonais do ouvido adaptado com prótese.
LIMIAR TONAL DO OUVIDO UTILIZADOR DE PRÓTESE AUDITIVA

GRA 1

Dunn21, estudou o desempenho de 12 adultos com estimulação bimodal realizando testes com estímulo vocal a 0° em silêncio, com estímulo vocal a 0° e ruído a um azimute de 90°.
Ao avaliar o efeito de sombra da cabeça, 11 dos indivíduos
revelaram melhor performance com estimulação bimodal,
comparativamente com a utilização de implante coclear e prótese auditiva unilaterais.

::
MATERIAL E MÉTODOS
MATERIAL
Para a avaliação dos indivíduos recorreu-se a:
Cabine insonorizada da Widex de Lisboa;

•

1 Audiómetro de marca Madsen modelo Midimate 622 Clinical Audiometer;

•

1 Amplificador NAD Stereo Integrated Amplifier C355 BEE;

•

2 Colunas Sony;

•

Listas de dissílabos em português europeu.

MÉTODO
Neste estudo foram avaliados 9 indivíduos adultos, 3 do sexo
masculino e 6 do sexo feminino, portadores de surdez adquirida pós-lingual. Três indivíduos foram implantados com o modelo CI512 e seis com o modelo Nucleus CI24 RE (CA), sendo
que quatro indivíduos utilizam o processador da fala Freedom
e cinco o processador da fala CP810, estando todos programados com a estratégia de codificação da fala ACE e o modo
de estimulação MP1+2. Oito dos nove indivíduos são utilizadores de prótese auditiva de marca Widex, com os seguintes
modelos, 2 modelos B2-CIC, 1 modelo PA440, 3 modelos
Inteo 19, 1 modelo M4-19, 1 modelo SD-19 e um dos indivíduos é utilizador de prótese auditiva de marca Siemens.
Os indivíduos utilizam o implante coclear em média há 21,7
meses com desvio padrão de 17,4 (mínimo 6 meses e máximo
de 55 meses); todos os indivíduos foram implantados no ouvido direito.

Na avaliação funcional tonal em campo livre com prótese e
com implante coclear apresentamos no gráfico 2 os valores
médios obtidos nos 9 indivíduos avaliados.
LIMIAR TONAL EM CAMPO LIVRE COM PRÓTESE
E IMPLANTE COCLEAR

GRA 2

•
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GRA 3

Na avaliação do ganho funcional vocal, nas três situações sem
ruído em competição, obtivemos os resultados médios que
apresentamos no gráfico 3.
AUDIOGRAMA VOCAL EM CAMPO LIVRE OBTIDO
NAS 3 SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Em situação binaural, o efeito do ruído de fundo é maior,
quando este é apresentado no lado do ouvido implantado;
• O efeito do ruído de fundo é menor na situação bimodal;
•

•

Quando a avaliação foi efetuada só com uso de prótese auditiva verificou-se maior efeito do ruído de fundo no desempenho do paciente versus a avaliação efetuada só com
o uso de implante coclear.

Estes resultados estão de acordo com diversos estudos publicados.15,16,23

::
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no presente estudo reforçam a indicação
do uso de prótese auditiva no ouvido contralateral ao implante
coclear sempre que os resíduos auditivos o permitam, tal como
é suportado em diversos estudos.12,15,17,20,21,22,23

Pela avaliação do gráfico anterior podemos verificar que a capacidade de discriminação vocal com implante coclear é melhor do que com prótese auditiva e, por sua vez, o uso da
estimulação bimodal potencia os resultados obtidos com o implante coclear, melhorando a capacidade de discriminação.
Estes resultados estão de acordo com os resultados publicados
por diversos autores.13,14,16,17,18,19,21,23

GRA 4

O efeito do ruído em competição na diminuição da capacidade de discriminação é desde há vários anos objeto de estudo e está largamente documentado. No gráfico 4 são
apresentados os valores obtidos pelos indivíduos estudados
nas diferentes situações SNR.
AUDIOGRAMA VOCAL NAS 3 SITUAÇÕES DE UTILIZAÇÃO COM
DIFERENTES RELAÇÕES SINAL/RUÍDO

O uso de prótese auditiva no ouvido não implantado permite
manter a sua performance, evitando a degradação da resposta
funcional por privação de estimulação,1,2,3,4 podendo proporcionar um melhor desempenho auditivo em caso de posterior implantação bilateral sequencial.
Com as recentes alterações das indicações para implante coclear
na população adulta com surdez sensorioneural severa a profunda adquirida pós-lingual, a utilização de estimulação bimodal apresenta-se cada vez mais como uma opção a ser
equacionada na reabilitação destes pacientes.
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