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RESUMO 
 
Barbosa, Nara Carolina Mateus Rabello; Me; Universidade Vila Velha 
– ES; Junho 2015; Testosterona e avaliação audiológica em 
homens de 40 a 55 anos; Tadeu Uggere de Andrade. 
 
Diversos trabalhos têm abordado a ação dos hormônios sobre a audição. Enquanto o 

estrogênio age de forma otoprotetora sobre estruturas da cóclea como ganglio espiral, 

células ciliadas e estria vascular, o papel da testosterona sobre a audição não é tão 

claro. Depois de pesquisas mostrando respostas nas emissões otoacústicas melhores 

nos recém nascidos do sexo feminino do que os do sexo masculino, outros trabalhos 

avaliando a ação da testosterona sobre a audição puderam demonstrar que a exposição 

no período pré-natal a níveis elevados desse hormônio implica em redução das 

respostas das emissões otoacústicas. Alguns associando a testosterona à audição 

utilizam exames objetivos e outros, realizam essa associação apenas por meio da 

audiometria de altas frequências - subjetivo.  Dessa forma, torna-se importante que a 

correlação entre a testosterona e a audição seja realizada tanto por exames objetivos 

quanto por subjetivos, os quais possibilitem não só detectar a alteração auditiva, mas 

também traçar o perfil audiológico desses sujeitos. Objetivo: O trabalho teve como 

objetivo traçar o perfil audiológico de homens saudáveis de 40 a 55 anos e correlacionar 

as alterações observadas com os valores sanguíneos da testosterona. Metodologia: O 

estudo transversal envolveu a seleção de 51 homens entre 40 e 55 anos, sem queixas 

auditivas, que obedeceram aos critérios de exclusão. Os voluntários foram submetidos 

à afereição da pressão arterial, à coleta de sangue e à avaliação audiológica completa 

(imitanciometria, audiometria tonal extendida para altas frequências, audiometria vocal, 

emissões otoacústicas evocadas transientes – EOAt - e potencial evocado auditivo de 

tronco encefálico - PEATE). Em seguida, os valores da testosterona foram 

correlacionados com os resultados de cada exame auditivo. Para análise da audiometria 

tonal as frequências de 0,25KHz a 16KHz foram divididas em três intervalos. Quando 

verificada a presença de alteração, o grupo dos indivíduos com alteração (A) foi 

separado dos indivíduos sem alteração – normais (N), permitindo assim, a análise entre 

os dois grupos e sua correlação com os níveis da testosterona. O estudo foi previamente 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Vila Velha. Todos os voluntários assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. Os dados foram expressos como a média mais ou menos o erro padrão 

da média (E.P.M.). Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para análise da normalidade 

dos dados. Para a análise de variância, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis seguido do teste U de Mann-Whitney. E a correlação entre as variáveis foi feita 

por meio do teste de correlação de Spearman. Aceitou-se como nível de significância 

5% (P<0,05). Resultados: 49 voluntários realizaram a coleta de sangue, a aferição da 

pressão arterial e todos os exames audiológicos. A idade média dos voluntários foi de 

47,5±0,7 anos. A média da pressão arterial sistólica encontrada encontra-se dentro dos 

parâmetros da normalidade. Não houve correlação entre testosterona e a pressão 

arterial quando realizada a análise entre grupo N e A. A imitanciometria mostrou valores 

normais bilateral, compatível com integridade de orelha média em ambas orelhas. Na 

audiometria vocal os voluntários apresentaram limiar de reconhecimento de fala 

também nos parâmetros da normalidade. Na audiometria tonal foi observada correlação 

negativa entre a testosterona e os limiares auditivos nos intervalos 01, 02 e 03 da orelha 



 

 

direita e nos intervalos 02 e 03 da orelha esquerda (P<0,05). Nos intervalos 02 e 03 de 

ambas orelhas foi encontrado P<0,05 na correlação dos limiares alterados com os 

valores aumentados da testosterona. Observou-se portanto, a correlação significativa 

entre os valores aumentados da testosterona e a perda auditiva em altas frequências. 

Verificou-se ainda correlação significativa entre testosterona e as amplitudes das 

emissões do lado direito e o aumento da latência da onda V bilateral com correlação 

com a testosterona também do lado direito. Contudo, esse aumento não ultrapassa o 

valor de 6,3ms, caracterizando portanto a perda auditiva sensorionaural. Conclusão: 

Observou-se a correlação entre a testosterona o perfil audiológico, representado por 

uma perda sensorioneural em altas frequencias, de homens saudáveis. A ação deletéria 

sobre a audição foi observada principalmente em altas frequências estando as 

dosagens da testosterona ainda normais. O estudo sugere portanto que níveis elevados 

da testosterona podem oocasionar lesões nas estruturas do órgão de Corti da cóclea, 

levando à piora dos limiares auditivos, verificados primeiramente nas altas frequências. 

 
Palavras-chave: 
Testosterona, audiometria, perda auditiva, altas frequências, emissões otoacústicas, 
potencial evocado auditivo. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 
Barbosa, Nara Carolina Mateus Rabello; Me; Universidade Vila Velha 
– ES; Junho 2015; Testosterone and audiological assessment of 
men 40 a 55 years old; Tadeu Uggere de Andrade. 
 
 
Several studies have addressed the action of hormones on the hearing. While estrogen 

acts otoprotective form of cochlear structures like spiral ganglion, hair cells and vascular 

groove, the role of testosterone on the hearing it is not so clear. After research showing 

answers in the best otoacoustic emissions in newborn female than male, other studies 

evaluating the action of testosterone on the hearing showed that exposure in the prenatal 

period high levels of this hormone imply decreased response of otoacoustic emissions. 

Other studies linking testosterone to hearing using objective tests and others establish 

this association only through high-frequency audiometry - subjective. Thus, it is important 

that the correlation being testosterone and the hearing shall be held either by objective 

tests as a subjective, which allow not only detect hearing impairment, but also to draw 

the audiological profile of these subjects. Objective: The study aimed to trace the 

audiological profile of healthy males 40-55 years and to correlate the changes observed 

with blood levels of testosterone. Methodology: The cross-sectional study involved 

selecting 51 men between 40 and 55 years without hearing complaints that met the 

exclusion criteria. The volunteers underwent blood pressure, blood collection and 

complete audiological assessment (tympanometry, tone audiometry extended to high 

frequencies, speech audiometry, transient evoked otoacoustic emissions - EOAt - and 

evoked auditory brainstem response - ABR). Then, the values of testosterone were 

correlated with the results of each hearing test. For analysis of audiometry frequencies 

of 16KHz to 0,25KHz they were divided into three intervals. When verified the presence 

of change, the group of individuals with change (A) was separated from individuals 

without change - normal (N), thus allowing the analysis between the two groups and their 

correlation with testosterone levels. The study was submitted to and approved by the 

Ethics Committee on Human Research of the University Vila Velha. All volunteers signed 

a free and informed consent form. Data were expressed as the mean plus or minus the 

standard error of the mean (SEM). The Shapiro-Wilk test to analyze the normality of the 

data was used. It was used for analysis of variance and non-parametric Kruskal-Wallis 

test followed by Mann-Whitney U test. And the correlation between variables was made 

through the Spearman correlation test. It was accepted as significance level of 5% (P 

<0.05). Results: 49 volunteers performed blood collection, the blood pressure 

measurement and all audiological tests. The average age of the volunteers was 47.5 ± 

0.7 years. The average systolic blood pressure found is within normal parameters. There 

was no correlation between testosterone and blood pressure when performed the 

analysis between group N and A. Immittanciometry showed normal bilateral values, 

compatible with middle ear integrity in both ears. In speech audiometry volunteers 

presented speech recognition threshold also within normal parameters. In pure tone 

audiometry was observed negative correlation between testosterone and the hearing 

thresholds in the ranges 01, 02 and 03 of the right ear and in between 02 and 03 left ear 

(P <0.05). At intervals 02 and 03 was found both ears P <0.05 in the correlation changed 

thresholds with increased levels of testosterone. There was therefore a significant 

correlation between increased levels of testosterone and hearing loss at high 

frequencies. It was also found a significant correlation between testosterone and the 



 

 

amplitudes of emissions of the right side and the increase of wave V latency bilateral 

correlation with testosterone also the right side. However, this increase does not exceed 

the value of 6,3ms, thus characterizing the sensorioneural hearing loss. Conclusion: 

There was a correlation between testosterone audiologic profile in healthy men. The 

deleterious effect on hearing has been observed mainly at high frequencies being the 

still normal testosterone dosages. The study therefore suggests that high levels of 

testosterone may to cause injuries Corti organ structures of the cochlea, leading to 

worsening of hearing thresholds, first observed in the high frequencies. 

 
Keywords: 
Testosterone, audiometry, hearing loss, high frequency, otoacoustic emissions, 
auditory evoked potential. 
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1. Introdução 

 
A audição é um dos principais canais sensoriais que o homem utiliza para a 

comunicação. Atualmente, pode-se utilizar uma bateria de exames objetivos e 

subjetivos que permitem avaliar se a audição encontra-se íntegra ou prejudicada. 

Sabe-se que alguns agentes agressores podem interferir a qualidade auditiva, 

lesando as estruturas da orelha interna de forma definitiva (Hong, et al., 2015; 

Stenner, et al., 2009). Alguns fatores de risco podem estar associados a fatores 

pré, peri e pós natais (Jonit Committee on Infant Hearing, 2007; Bevilacqua, et 

al, 2011) e outros podem afetar a audição em determinadas fases da vida, como 

o período da menopausa da mulher (Hederstierna, et al, 2010).  

 

Pesquisas recentes procuram esclarecer a relação entre a audição das mulheres 

e o estrogênio, chegando à conclusão que esse hormônio seria o fator principal 

de manutenção da qualidade da audição nessa população (Simonoska, et al., 

2009) e, na via oposta, a diminuição nos níveis deste hormônio no sexo feminino 

seria responsável pelo declínio desta função (Meltser, et al., 2008; Hederstierna, 

et al., 2009) sugerindo que o estrogênio assumiria um papel otoprotetor no 

sistema auditivo. 

 

Do ponto de vista da ação dos hormônios masculino e feminino sobre a audição, 

alguns estudos no começo da década de 90, já mostravam por exemplo, que a 

amplitude das emissões otoacústicas era maior nos recém-nascidos do sexo 

feminino do que nos recém-nascidos do sexo masculino (Burns, et al., 1992). 

 

Recentemente a amplitude das emissões otoacústicas, exame que avalia o 

funcionamento das células ciliadas externas da cóclea, têm sido utilizada para 

avaliar a atuação da testosterona no funcionamento da cóclea, por exemplo, nos 

casos de crianças e adolescentes com desordem de identidade de gênero 

(Burke,et al., 2014), nos casos de mulheres com síndrome do ovário policístico 

(SOP) (Snihur & Hampson, 2012b) e em algumas espécies de mamíferos (Frank, 

et al., 1991; McFadden, et al., 2006; MacFadden, et al., 2009). Os trabalhos 

sugerem que o androgênio desempenha papel negativo importante na produção 

das emissões otoacústicas, diminuindo a resposta das células ciliadas externas 

da cóclea. 
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A comparação de mulheres com SOP (que apresentam aumento dos níveis de 

androgênio) com mulheres sem a síndrome, utilizando a audiometria 

convencional para avaliação dos limiares audiológicos, demonstrou alteração 

significativa em altas frequências, que foi associada, pelo menos em parte, à 

hiperandrogenia (Oghan & Coksuer, 2012; Kucur, et al., 2013). 

 

É possível verificar na literatura trabalhos relacionando os níveis de testosterona 

à amplitude das emissões (McFadden, et al., 1996; McFadden, et al., 2009; 

Snihur & Hampson, 2012a). Quando as pesquisas restringem-se a animais, os 

exames objetivos, como as emissões otoacústicas e o PEATE, são os métodos 

utilizados para se obter as medidas eletroacústicas. McFadden, et al. (2006) 

trataram grupos de macacos  Rhesus (Macaca mulatta) machos com droga 

antiandrogênica (flutamida) e fêmeas com androgênio (testosterona) e 

observaram que o grupo dos machos mostrou emissões otoacústicas 

“feminilizadas” (amplitude das emissões aumentadas) e o grupo das fêmeas 

mostrou emissões “masculinizadas” (amplitude das emissões reduzidas) quando 

comparados aos seus grupos controle. 

 

De fato, a diferença na expressão das emissões otoacústicas já pode ser 

visualizada desde o nascimento (McFadden, et al., 1996) e a melhora dessas 

repostas no sexo masculino não pode ser esperada, uma vez que a tendência é 

que essa resposta se mantenha ou piore, pois, ao longo da vida, a audição do 

indivíduo está sujeita a sofrer interferências de diversos fatores de risco que 

podem levar a lesões irreversíveis da cóclea (Joint Committee on Infant Hearing, 

2007) a qual se traduz pela ausência das emissões otoacústicas (Kemp, 1978; 

Sousa, et al, 2008).  

 

Snihur & Hampson(2012b) observaram diferença do sexo nos resultados das 

amplitudes das emissões otoacústicas evocadas, verificando a diminuição da 

capacidade da geração das emissões nos homens quando comparados às 

mulheres, e ainda uma mudança nas amplitudes das emissões relacionadas às 

estações do ano, ou seja, diminuição das respostas do mecanismo coclear na 

orelha direita em períodos do ano em que houve o aumento dos níveis da 

testosterona.  
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Entretanto, não foram encontrados na literatura trabalhos que avaliem a audição 

de homens por meio de exames objetivos e subjetivos, que possibilitem não só 

detectar a alteração auditiva, mas também traçar o perfil audiológico desses 

sujeitos e, ainda, estudos que façam análises de correlação desses resultados 

com os níveis sanguíneos de testosterona. 

 

É possível observar que ao longo dos anos a avaliação do sistema auditivo tem 

sido realizada, sistematicamente, em pesquisas científicas, ora por meio de 

exames objetivos, ora por meio de exames subjetivos. Embora esses exames 

possam quantificar a perda auditiva ou predizer o local da lesão, ainda não são 

suficientes de forma isolada, na maioria dos casos, para diagnosticar a causa do 

rebaixamento auditivo.  

 

Dessa forma, partindo-se do pressuposto que a testosterona possui papel 

relevante sobre a audição, surge a importância de saber qual é a relação desse 

hormônio com o sistema auditivo de homens. Além disso, para se ter um perfil 

completo da audição, torna-se necessário que a avaliação audiológica seja feita 

não só por meio das emissões otoacústicas evocadas mas também por meio de 

exames subjetivos como a audiometria tonal, vocal e outros exames objetivos 

como o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e a 

imitanciometria. 

 

Diante do exposto, apresenta-se como hipótese a existência de uma relação 

fisiológica entre a testosterona e a função auditiva em homens e, portanto, o 

objetivo do presente trabalho foi o de fazer uma avaliação audiológica completa 

de homens saudáveis e avaliar a existência de correlação dos resultados dessa 

avaliação com os níveis sanguíneos de testosterona. 
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2. Material e métodos 

 

2.1. Participantes 

 

Foram selecionados voluntários do sexo masculino com idade de 40 a 55 anos. 

Foi tomado o cuidado de não incluir homens acima de 55 anos para afastar a 

possibilidade de perda auditiva por presbiacusia (Santos & Russo, 2005; Lee, et 

al., 2005). Os sujeitos selecionados foram submetidos à avaliação audiológica 

completa, à aferição da Pressão arterial e tiveram seus níveis sanguíneos de 

testosterona dosados.  

 

2.1.1. Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos nesse estudo homens de 40 a 55 anos sem queixas auditivas. 

 

2.1.2. Critérios de exclusão 

 

Fora excluídos os sujeitos que atenderam aos critérios seguintes, por poderem 

de alguma forma influenciar na audição (Hong, et al., 2015; Stenner, et al., 2009; 

Neto, et al., 2002) e/ou nos níveis sanguíneos de testosterona (Tan & Philip, 

1999; Vieira, 2002; Belanger, et al., 1989): histórico de tabagismo; uso de álcool; 

uso de drogas; uso de medicamentos ototóxicos; uso de anabólicos esteróides; 

diabetes; história familiar de perda auditiva; trabalho em ambiente ruidoso; 

alterações condutivas de orelha externa e/ou média. 

 

2.1.3. Distribuição dos grupos e análise de dados 

 

Após a realização dos exames, os resultados foram analisados e dispostos em 

tabelas. A análise estatística foi realizada para cada exame audiológico e seus 

resultados comparados aos valores de testosterona. Quando foi verificada a 

presença de sujeitos com resultados alterados, ou seja, fora dos parâmetros da 

normalidade, os voluntários foram divididos em dois grupos: alterado (A) e 

normal (N). A partir dessa divisão, as médias dos níveis de testosterona para 

cada grupo foram determinadas e comparadas aos resultados de cada exame 

auditivo. 
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2.2. Aferição da Pressão arterial e Dosagem da Testosterona 

 

Os voluntários foram marcados para realização dos exames na parte da manhã 

em jejum de pelo menos 8 horas. Inicialmente, eles foram orientados sobre os 

riscos e benefícios da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Em seguida, após 5 minutos de descanso, os voluntários foram 

submetidos à aferição da pressão arterial (PA). A aferição da PA foi efetuada de 

acordo com o protocolo da VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010). Na 

posição sentada com os pés apoiados no chão, foi solicitado que o voluntário 

estendesse o braço na altura do coração e a parte compressiva do manguito foi 

posicionada sobre a artéria braquial. Utilizou-se para a aferição da PA o aparelho 

automático (HEM-705CPINT, Omron, Omronhealthcare, INC., Illinois-EUA). 

Foram medidos os valores de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 

na posição sentada. 

Para a dosagem de testosterona o sangue dos indivíduos foi coletado por meio 

de punção da veia braquial e o soro foi separado utilizando tudo de coleta 

específico (com ativador de coágulo à base de sílica. BD Vacutainer®, E.U.A.). 

A dosagem da testosterona foi realizada pelo método de quimioluminescência 

em laboratório terceirizado. Foram considerados como valores de referência 

níveis de testosterona entre 166ng/dL a 923 ng/dL para voluntários entre 40 e 

49 anos e para voluntários acima de 50 anos, níveis de testosterona entre 

156ng/dL a 877 ng/dL. Os exame foram realizados entre o período de dezembro 

de 2013 a agosto de 2014. 

 

2.3. Avaliação Audiológica 

 

Após a coleta do sangue os voluntários foram submetidos aos exames 

audiológicos subjetivos (audiometria tonal e logoaudiometria) e objetivos 

(imitanciometria, Emissões Otoacústicas Evocadas – EOA e potencial evocado 

auditivo de tronco encefálico-PEATE). Todos os voluntários foram submetidos à 

meatoscopia para visualização do meato acústico externo e da membrana 

timpânica (Mangabeira-Albernaz, 1981) a fim de excluir alterações de orelha 

externa que pudessem interferir nos resultados dos exames.  
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2.3.1. Imitanciomentia 

 

Foi utilizado o tom de prova de 226Hz. A oliva de vedação foi introduzida no 

meato acústico externo do voluntário e iniciada a apresentação de pressão 

(+200daPa a aproximadamente -200daPa) para modificação da amplitude de 

deslocamento da membrana timpânica por meio de um Imitanciômetro (modelo 

AT235, Interacoustics, Assens, Dinamarca) com fone de inserção - CIR22. Foi 

registrado o volume (mL) de cada orelha e o ponto de relaxamento máximo de 

cada uma (daPa). Os resultados da imitanciometria foram expressos como a 

média dos valores de pressão e complacência em cada orelha. Foram 

considerados como critério de normalidade pressão entre +50daPa e -50daPa e 

volume entre 0,2 e 1,6ml bilateral (Bevilacqua, et al., 2011; ASHA, 1988b). 

 

2.3.2. Audiometria 

 

Foi realizada em cabina tratada acusticamente, obedecendo aos padrões 

internacionais (ISO, 1964; ANSI, 1969). Foi realizada a audiometria tonal liminar 

nas frequências de 0.25KHz, 0.5KHz, 1KHz, 2KHz, 3KHz, 4KHz, 6KHz e 8KHz) 

e obtenção dos limiares de alta frequência (10KHz, 12.5KHz e 16KHz). Foi 

utilizado para esta finalidade o audiômetro (Orbiter 922, Madsen, GN Otometrics, 

Hoerskaetten, 9DK-2630, Taastrup, Dinamarca), 2 canais, com fones TDH39. 

Foi considerado o limiar auditivo quando o voluntário apresentou resposta 

positiva aos estímulos em 50% das apresentações (ASHA, 1978).Os limiares 

obtidos de 0dBNA até 25dBNA foram considerados normais e acima de 25dBNA 

considerados alterados (Davis &Silverman, 1970). Para critério de análise, as 

frequências foram agrupadas a partir da frequência de 0.25KHz da seguinte 

maneira: média de 0.25KHz, 0.5KHz, 1KHz e 2KHz, chamada de intervalo 01; 

média de 3KHz, 4KHz, 6KHz e 8KHz, intervalo 02; média de 10KHz, 12.5KHz e 

16KHz, intervalo 03. As médias dos intervalos foram utilizadas para realizar a 

correlação com os níveis sanguíneos da testosterona. 

 

Foi realizada ainda na cabina acústica a audiometria vocal composta pelo limiar 

de reconhecimento da fala (LRF).O LRF foi encontrado quando o indivíduo 
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acertou 50% das palavras apresentadas (ASHA, 1988a; Bevilacqua, et al., 

2011)a uma intensidade reduzida (próxima do limiar tonal). 

 

2.3.3. Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes – EAOt 

 

 Esse exame foi realizado com o equipamento de emissões otoacústicas 

(Capella, Madsen,GN Otometrics, Hoerskaetten, 9DK-2630, Taastrup - 

Dinamarca) em ambas as orelhas. O paciente foi posicionado em uma poltrona 

de madeira confortável mantendo silêncio durante o exame. Foi utilizado 

estímulo no modo Quick-screen, com saída de 80dBNPS (nível de pressão 

sonora), com apresentação de 2080 cliques, obtendo-se o registro das respostas 

das cinco bandas de frequências: 1KHz, 1.5 KHz, 2 KHz, 3 KHz e 4KHz.Os 

resultados de EOAt foram expressos como a média das respostas de sinal/ruído 

(S/R) de 5 bandas e foram utilizadas para as análises de correlação com a 

testosterona. A relação S/R (dBNPS) igual ou maior do que 3dBNPS em pelo 

menos 3 bandas ou para a média geral (Sousa, et al., 2008). 

 

2.3.4. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico – PEATE 

 

O voluntário posicionou-se de forma confortável e os eletrodos foram fixados em 

pontos específicos (vértex, fronte e mastoides, direita e esquerda). Foram 

utilizados fones de inserção EARTONE 3A. Utilizou-se como parâmetros para a 

obtenção de respostas filtro de 30Hz a 1500Hz, janela de 12 ms, estímulo cliques 

de 100μs, com apresentação de 2048 cliques e velocidade de 

27,7cliques/segundo (c/s). O exame foi iniciado com intensidade de 80dBNA e 

replicado duas vezes em cada orelha, para visualização das ondas I, III e V, parte 

do exame que constitui a pesquisa de via auditiva. Os resultados de PEATE 

foram expressos por meio das médias das latências absolutas das ondas I, III e 

V, e dos respectivos interpicos e foram utilizadas nas análises de correlação com 

a testosterona. Para critério de normalidade das latências foram usados como 

parâmetro os valores contidos no manual do equipamento utilizado para a 

pesquisa Smart-EP da marca InteligentHearingSystems (IntelligentHearing 

Systems, Miami, FL, 33143, USA): latências absolutas I (1,59ms±0,24), III 

(3,64ms ±0,2) e V (5,67ms ±0,19); latências interpicos I-III (2,14ms ±0,23), III-V 

(1,86ms ±0,17) e I-V (4,0ms ±0,2). 
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2.4. Questões éticas 

 

O estudo foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Vila Velha (Parecer CEP/UVV 

nº: 399751). Todos os voluntários foram extensivamente informados sobre os 

objetivos dos projetos, seus riscos e benefícios e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido antes da realização dos testes. 

 

 

 

2.5. Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como a média mais ou menos o erro padrão da média 

(E.P.M.). A normalidade dos dados foi testada utilizando-se o teste de Shapiro-

Wilk, onde tanto os dados de testosterona sanguínea, como os da avaliação 

audiológica, não apresentaram distribuição normal. Os dados de Pressão Arterial 

sistólica e diastólica apresentaram distribuição normal, sendo utilizada análise 

de variância de uma via (ANOVA), seguido do teste de pos-hoc de Tuckey. Para 

a análise de variância dos dados de testosterona e avaliação audiológica, foi 

utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis seguido do teste U de Mann-

Whitney. Para avaliar a correlação entre as variáveis quantitativas foi realizado 

o teste de correlação de Spearman. O nível de significância aceito em todas as 

análises foi acima de 5% (p<0,05). 
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3. Resultados  

 

O estudo selecionou 51 voluntáriosdo do sexo masculino que obedeceram aos 

critérios de inclusão e exclusão. A idade variou de 40 a 55 anos (47,5±0,7 anos). 

Destes 51, 1 não realizou a avaliação audiológica e 1 não realizou a coleta do 

sangue. Os voluntários não deveriam ter queixa auditiva, contudo, um deles 

apresentava uma perda auditiva condutiva unilateral à esquerda de grau leve. 

Nesse caso, foi considerada apenas a orelha direita deste voluntário para 

critérios de análise, totalizando 50 orelhas testadas à direita (D) e 49 orelhas 

testadas à esquerda (E) na avaliação audiológica composta pela imitanciometria, 

logoaudiometria e audiometria. O total dos sujeitos que foi submetido tanto à 

avaliação audiológica, quanto à aferição da PA e à coleta do sangue foi de 49, 

sendo esse o número final considerado nas análises abaixo. 

 

3.1. Testosterona e Pressão arterial 

O nível de testosterona obtido foi de 361±23 ng/dL, estando todos os indivíduos 

com exame de testosterona dentro dos limites de normalidade. 

A média da PAS foi de 128±2 e da PAD de 81±1, ou seja, dentro dos parâmetros 

de normalidade. Entretanto, 19 indivíduos apresentaram níveis de PAS e/ou PAD 

alterados. Separados em dois grupos, normal (N) e alterado (A), observou-se 

que os valores de PAS (141±2 mmHg) e PAD (90±2 mmHg) do grupo A foram 

superiores em relação aos valores do  grupo N (PAS: 120±2; PAD: 75±1 mmHg; 

P<0,05). Quando comparados os valores dos grupos (N) e (A) de pressão arterial 

com os níveis plasmáticos da testosterona de cada grupo não foi observada 

diferença (Grupo N: 367±40 ng/dL; Grupo A: 368±32 ng/dL). Também não houve 

diferença na correlação entre os níveis de testosterona e os níveis de PAS ou 

PAD (coeficiente de correlação r de Spearman: 0,1570 e P=0,2731, para a PAS; 

coeficiente de correlação r de Spearman: 0,1305 e P=0,3713, para a PAD). 

 

3.2. Imitanciometria 

Na imitanciometria os valores de pressão e complacência observados foram -

11,6±4,8 (daPa) e 0,852±0,08 (ml) para orelha direita e -6,1±3,5 (daPa) e 

0,841±0,07 (ml) para orelha esquerda, ou seja, valores normais observados em 

ambas orelhas. 
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3.3. Audiometria Tonal 

Os valores dos limiares tonais da audiometria de 025KHz a 16KHz foram 

divididos em 3 bandas de frequência, denominadas, no presente trabalho, de 

intervalos 01, 02 e 03. 

À direita registrou-se média de limiar para intervalo 01 de 10,4±1 dBNA, para o 

intervalo 02 de 17,5±2 dBNA e para o intervalo 03 de 31,9±2 dBNA. No Intervalo 

01 três indivíduos apresentaram alteração no exame. No intervalo 02, dez e no 

intervalo 03, trinta e cinco.  

À esquerda registrou-se média de limiar para intervalo 01 de 15,5±1 dBNA, para 

o intervalo 02 de 26±2 dBNA e para o intervalo 03 de 38,4±2 dBNA. No Intervalo 

01, quatro indivíduos apresentaram alteração no exame. No intervalo 02, dezoito 

e no intervalo 03, quarenta e um. 

Como pode ser observado na Tabela 01, houve diferença nos valores de 

testosterona quando os indivíduos foram divididos em dois grupos, normal e 

alterado, em todos os intervalos, exceto no intervalo 01 à orelha direita. Também 

foram observadas correlações significativas entre os níveis de testosterona e  as 

médias dos limiares das frequência em todos os intervalos, exceto no intervalo 

01 à orelha esquerda.  

 

Tabela 01: Valores médios dos limiares tonais e testosterona em cada intervalo, separados nos 

grupos com resultado normal (grupo N) e resultado alterado (grupo A) para orelha direita e para 

orelha esquerda. 

 OD OE 

Média do limiar tonal 

por Intervalo/ 

Testosterona 

Grupo N   Grupo A    Grupo N    Grupo A 

Intervalo 01 (dBNA)  9,2±0,6 (n=46) 28,7±8,7a (n=3)  13,8±0,7(n=45) 33,0±6a(n=4) 

Testosterona (ng/dL)  356±23   458±88    330±18,6    520±91a 

Intervalo 02 (dBNA) 13,7±0,9(n=39) 33,8±54a(n=10) 21,3±2(n=31)   35,8±3a(n=18) 

Testosterona (ng/dL)  326±20   445±46a    328±23    416±38a 

Intervalo 03 (dBNA)  15,6±1,4(n=14) 38.7±1,7a(n=35) 21,6±3(n=9) 43±2a(n=40) 

Testosterona (ng/dL)  317±33   428±23a    258±33    413±29a 

Valores estão expressos como a média ± E.P.M. aP<0,05 em relação ao grupo N. 
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Tabela 02: Correlação entre os níveis de testosterona e as médias dos limiares de frequência 

para cada intervalo no exame de audiometria tonal 

 Média do limiar das frequências (dBNA) para cada intervalo 

 OD OE 

 Intervalo 01 Intervalo 02 Intervalo 03 Intervalo 01 Intervalo 02 Intervalo 03 

Testosterona 

(ng/dL) 

-0,4512 -0,4180 -0,4290 -0,2481 -0,4020 -0,4999 

    0,0123  0,0065     0,0037        0,1044     0,0083     0,0007 

Valores em negrito representam o coeficiente de correlação (r) de Spearman. 

Valores em itálico representam os valores de probabilidade (P). 

 

 

3.4. Audiometria Vocal 

Todos os sujeitos apresentaram valores normais no limiar de reconhecimento de 

fala (LRF), verificando-se 12,5±1,2 dBNA à direita e 15,4±1,3 dBNA à esquerda. 

 

3.5. Emissões Otoacústicas Evocadas transientes 

Os valores médios de amplitude da resposta do S/R registrados em decibels 

(dBNPS) foram normais tanto para orelha direita (6,7±0,7 dBNPS) como para 

orelha esquerda (5,3±0,6 dBNPS). Entretanto, onze e treze indivíduos 

apresentaram alterações nessas amplitudes na orelha direita e esquerda, 

respectivamente. Quando os sujeitos foram separados em dois grupos, 

observou-se que os níveis de testosterona foram superiores no grupo A em 

relação ao grupo N na orelha direita (P<0,05), o que pode ser verificado na 

Tabela 03.  

 

Tabela 03: Valores médios das amplitudes da resposta S/R e testosterona plasmática separados 

nos grupos com resultado normal (grupo N) e resultado alterado (grupo A). 

 OD OE 

 Grupo N Grupo A Grupo N Grupo A 

Amplitude S/R (dBNPS) 8,4±0,8(n=38) 1,2±0,3a(n=11) 7,5±0,7(n=36) 1,0±0,3a(n=13) 

Testosterona (ng/dL)     335±22   468±6a 343±22  387±42 

Valores estão expressos como a média ± E.P.M. aP<0,05 em relação ao grupo N. 

 

Houve correlação significativa entre os níveis de testosterona e as médias de 

amplitude da resposta S/R nessa orelha (coeficiente de correlação r de 

Spearman: -0,3480 e P=0,0375). Não foram observadas nem diferença nos 

níveis de testosterona (Tabela 04), nem correlação significativa entre esses 
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níveis e a resposta S/R na orelha esquerda (coeficiente de correlação r de 

Spearman: -0,2053 e P=0,2098, para orelha esquerda). 

 

 

3.6. Potencial evocado auditivo do tronco Encefálico 

As médias das latências absolutas e interpicos encontradas por orelha foram: 

orelha direita – onda I 1,66±0,04 ms, onda III 3,80±0,03 ms, onda V 5,78±0,04 

ms, intepicos I-III 2,11±0,02 ms, III-V 1,98±0,02 ms, e I-V 4,11±0,02; orelha 

esquerda – Onda I 1,60±0,03 ms, onda III 3,80±0,04 ms, onda V 5,81±0,04 ms, 

interpico I-III 2,14±0,02 ms, III-V 2,00±0,01 ms, e I-V 4,14±0,02 ms (valores 

estão expressos como a média ± E.P.M). Como pode ser observado, os dados 

médios dos parâmetros do exame de potencial evocado auditivo do tronco 

cerebral encontram-se na faixa da normalidade. Entretanto, 16 indivíduos 

apresentaram alteração na onda V da orelha direita e 19 na orelha esquerda. 

Como pode ser observado na Tabela 04, os níveis de testosterona foram 

maiores nos indivíduos com alteração na onda V da orelha direita em 

comparação com os que não tiveram alteração. 

 

Tabela 04: Valores médios das latências da Onda V e testosterona plasmática separados nos 

grupos com resultado normal (grupo N) e resultado alterado (grupo A) 

                     OD                     OE 

  Grupo N  Grupo A   Grupo N  Grupo A 

Onda V (ms) 5,63±0,04(n=33) 6,07±0,04a(n=16) 5,62±0,05(n=30) 6,03±0,04a(n=19) 

Testosterona 

(ng/dL) 

   311±19   422±49a    362±28   352±39 

Valores estão expressos como a média ± E.P.M. aP<0,05 em relação ao grupo N. 

 

Ainda, foi verificada  correlação significativa entre os níveis de testosterona e os 

valores de onda V da orelha direita expressa por r=0,3228 (coeficiente de 

correlação r de Spearman) e P=0,0305. Em relação à orelha esquerda não houve 

diferença significativa nos níveis de testosterona nos dois grupos nem houve 

correlação significativa entre os níveis de testosterona e valores de onda V 

nessa orelha (coeficiente de correlação r de Spearman = 0,0911 e P=0,4812). 
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Finalmente, quando os valores dos interpicos entre os indivíduos com e sem 

alteração da onda V na orelha direita foram separados, observou-se diferença 

significativa nos intervalos III-V e I-V. (Tabela 05). 

 

Tabela 05: Valores médios das latências da Onda V e dos intervalos interpicos (I-III, III-V, I-V) 

separados nos grupos com resultado normal (grupo N) e resultado alterado (grupo A) da orelha 

direita. 

 Onda V Intervalo I-III Intervalo III-V Intervalo I-V 

Grupo N (n=16) 5,63±0,04 2,02±0,02 1,96±0,03 4,04±0,02 

Grupo A (n=33)  6,07±0,04a 2,21±0,03  2,07±0,03a  4,28±0,03a 

Valores estão expressos como a média ± E.P.M. aP<0,05 em relação ao grupo N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussão  
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O principal achado deste estudo foi a observação da existência de uma 

correlação negativa entre os níveis sanguíneos de testosterona e a avaliação 

audiológica de homens adultos, saudáveis, economicamente ativos e não 

idosos. Diferente de outros estudos, o presente trabalho, ao realizar avaliação 

audiológica completa, permite não apenas analisar a existência da correlação 

com os níveis de testosterona, mas também identificar o perfil audiológico e o 

topodiagnóstico da alteração auditiva, ou seja, identificar o tipo, o grau e o local 

da perda auditiva. Apesar de existirem na literatura trabalhos mostrando a 

relação entre a testosterona e a audição, tais estudos realizam apenas a 

avaliação por EOAt, que abrange somente a função coclear (Snihur&Hampson, 

2012a), ou abordam a influência de hormônio masculino sobre a audição de 

mulheres (Snihur&Hampson 2012b; Orghan&Coksuer, 2012; Kucur, et al., 

2013), ou ainda, tratam-se de estudos com animais (McFadden, et al., 2006; 

Frank, et al., 1991; MacFadden, et al., 2009). 

 

Foi possível observar que quanto maior os níveis de testosterona maiores foram 

as perdas auditivas encontradas nos exames. Snihur&Hampson, 2012a, 

também observaram correlação negativa entre a testosterona e a função auditiva 

coclear, por meio da avaliação das EOA. No presente estudo, também foi 

possível observar tal correlação na OD dos indivíduos avaliados pelas emissões 

otoacústicas, sendo que, adicionalmente, aqueles que apresentaram alteração 

na amplitude S/R à 80dBNPS também apresentaram níveis mais altos de 

testosterona.  

 

A ausência de EOAt (amplitude S/R a 80 dBNPS inferior a 3 dBNPS) pressupõe 

perda da transmissão sensorial, ou seja, as células ciliadas externas da cóclea 

não estão liberando energia em resposta ao estímulo sonoro que chega até elas. 

Dessa forma, o mecanismo de amplificação dessas células está prejudicado, 

gerando estimulação ineficiente das células ciliadas internas (Kemp, 1978; 

Sousa et al., 2008). Esse prejuízo na recepção do som na cóclea é verificada 

também na audiometria, quando foram observados limiares audiométricos 

alterados (acima de 25dBNA). 
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Em relação à audiometria vocal, não foram observadas alterações. O limiar de 

reconhecimento de fala (LRF) deve apresentar valor igual à média tritonal de 

05KHz, 1KHz e 2KHz ou maior em até 15dB. Dessa forma, este resultado foi 

compatível com os da audiometria tonal para o intervalo 01, onde não foi 

observada alteração na média dos valores encontrados nos indivíduos 

avaliados. Isso significa que os indivíduos avaliados não apresentam 

dificuldades para a compreensão da fala (ASHA, 1998a; Bevilacqua, et al., 

2011), do contrário, se estivessem apresentado alteração, os resultados deste 

exame poderiam sugerir alteração central.  

 

Entretanto, na audiometria tonal foi possível verificar que os sujeitos estão 

começando a apresentar alterações nos limiares auditivos tonais. Esses limiares, 

ao contrário do exame das EOAt, permitiram mensurar a audição quanto ao grau 

e determinar o tipo de alteração (ASHA, 1978), ou seja, permitem traçar o perfil 

audiométrico dos voluntários. De acordo com a média geral deste exame, 

observa-se que a principal alteração existente foi no intervalo 03. Isso sugere 

que a região da cóclea responsável pelas altas frequências é a primeira a ser 

lesada (Valiente, et al., 2015). Apesar de a alteração na média ser no intervalo 

03, foi observada correlação negativa entre os níveis de testosterona e a média 

do limiar das frequências em todos os intervalos na OD e nos intervalos 02 e 03 

na OE. Isso pode indicar que o aumento dos níveis de testosterona pode ser um 

dos fatores determinantes das alterações encontradas e que estão expressas 

apenas em altas frequências nos sujeitos avaliados. De fato, a testosterona 

parece mesmo influenciar a audiometria tonal. Kucur, et al., (2013) observaram 

perdas auditivas acima de 8KHz em mulheres com síndrome dos ovários 

policísticos que apresentaram níveis elevados de testosterona em relação às 

mulheres sem a síndrome. Orghan & Coksuer (2012) também verificaram 

alterações audiométricas nesse tipo de mulheres, as quais além de terem níveis 

elevados de testosterona total, apresentaram também aumento de testosterona 

livre. 

 

Adicionalmente, quando se separaram os indivíduos com audiometria alterada, 

observou-se que os mesmos apresentavam maiores níveis de testosterona em 

relação àqueles com audiometria tonal normal. McFadden & Pasanen, 1998, 

avaliando mulheres com alterações hormonais concluíram que a exposição pré-
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natal a níveis mais elevados do que o normal de andrógenos podem produzir 

masculinização parcial do sistema auditivo periférico. 

 

No presente trabalho, as alterações auditivas encontradas na audiometria tonal 

evidenciaram perda do tipo sensorioneural de grau leve a moderado nos 

intervalos alterados nas duas orelhas compatível com os resultados ausentes 

das EOAt. Esse perfil parece estar relacionado, pelo menos em parte, com os 

níveis de testosterona dos sujeitos estudados, uma vez que foi possível observar 

a correlação entre esses resultados e os níveis da testosterona. 

 

A consequência da perda sensorioneural no processo de condução do estímulo 

sonoro pode ser avaliado também a partir dos resultados do PEATE. Esse 

exame, baseado no neurodiagnóstico, permite estabelecer o topodiagnóstico da 

perda. A partir dos resultados da presente pesquisa, foi observado que a média 

dos valores absolutos e dos interpicos das ondas apresentavam valores dentro 

da normalidade, conforme o esperado, uma vez que o resultado deste exame 

em perdas sensorioneurais de grau leve tende a se comportar como o exame de 

orelhas com audição normal (Gorga,et al., 1985).  

 

Quando o PEATE foi analisado separando-se os exames normais dos alterados, 

pôde-se observar o aumento da onda V nos indivíduos com maiores níveis de 

testosterona na orelha direita e o aumento do interpico I-V deste lado em função 

do interpico III-V. Este aumento refere-se a alteração no processo de condução 

do estímulo apresentado nas regiões de condução axonal (tronco encefálico) e 

atividade sináptica da via auditiva. No entanto, quando o aumento  verificado na 

onda V é de até 6,3ms e a diferença interaural é igual ou menor do que 0,2, 

configura-se um resultado compatível com perda auditiva coclear bilateral de 

grau moderado em agudos, geralmente com melhores respostas em frequências 

graves (como pôde ser observado no perfil audiológico dos sujeitos). Esses 

parâmetros audiológicos acarretam o aumento da latência da onda V pela maior 

participação das frequências graves na formação da resposta (Sousa,et al., 

2008). 

 

A correlação dos dados audiológicos com testosterona positiva na OD corrobora 

a idéia da ação desse hormônio sobre as células ciliadas da cóclea. Os 
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resultados encontrados neste trabalho apontam para o início da perda da 

audição nas estruturas da orelha interna associada ao aumento da testosterona. 

Apesar da correlação encontrada entre a testosterona e a perda auditiva nos 

homens, o papel desse hormônio nesse processo de lesão das células ciliadas 

da cóclea ainda não é tão claro. Após revisão, Dinh, et al. (2015) concluíram que 

diversas agressões ao ouvido interno podem causar danos às células ciliadas e 

que a sinalização da morte celular, por apoptose ou por necrose, pode acontecer 

por ototoxidade ou  após eventos estressores traumáticos. Pode-se supor, 

portanto, que a possível lesão das células ciliadas da cóclea nos sujeitos 

estudados esteja relacionada, mesmo que parcialmente, com os níveis de 

testosterona que de alguma forma poderia estar agredindo estruturas da cóclea. 

A manutenção dessa agressão com o tempo poderia, então, levar a piora da 

avaliação auditiva realizada. 

 

Concluindo, a avaliação audiológica completa permitiu verificar a correlação 

entre o perfil audiológico, em ambas as orelhas, com os valores sanguíneos da 

testosterona em homens saudáveis, apesar de a concentração média desse 

hormônio estar dentro da normalidade.  Essa ação deletiva sobre a audição foi 

observada somente em altas frequências. Estudos adicionais são necessários 

para prever quais as consequências desse hormônio sobre a audição em longo 

prazo, ou ainda nos quadros de hiper ou hipoandrogenia.  
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