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SUMMARY

This revision orticie focuses on hyperocusis. o hypersensitivity to sounds of miid or moderote
intensity, ivhich occurs in potients ujith normoi heoring due to o goin in the centrai ouditoiy
potiiujoys. itmoy be more often thon expected in potients with otoiogicoi compioints, presentíng
in 25 to 40% of potients with tinnitus, for instonce. Hyperocusis potients usuoiiy refer o morked
intoieronce to ordinoiy environmentoi sounds. such os droining woter, refrígerotor, woshing
mochine, oir conditioning and ring beii omong others. in itssevere degree, this condition moy be
quite devostoting to the potient. lhe correct diognosis is importont for on odequote and efficient
treotment, which consists in opproprioted individual orientotion to ovoid over protection and in
the use of iow intensity and constont white noise to reset the subcorticoi padtwoys, preferobiy
tiirough noise generotors.

TIPOS DE HIPERSENSIBILIDADE

A SONS: HIPERACUSIA.

FONOFOBIA E RECRUTAMENTO

Muitos pessoos irrltcm-se diante de sons oitos e con
tínuos. €ntretonto, olgumos soo especiolmente sensíveis
e nõo conseguem tolerar nem mesmo níveis normois de
som. Soo os indivíduos que opresentom o que denomino-
mos de hipersensibilidode o sons.

Os estudos em oudiologio clínico gerolmente Focoli-
2om openos o recrutamento, fenômeno que ocorre nos
disocusios sensoriois (lesõo do cócieo) como responsá
vel pelo sensoçQo de desconforto oos sons. €ntretonto,
há outros tipos de hipersensibilidode o sons como o
hiperocusio e o fonofobio. Como o obordogem é diferen
te poro codo tipo, o seu reconhecimento correto é neces
sário poro o instituição do trotomento odequodo. Consl-
derondo que estes pocientes tombém têm zumbido osso-

ciodo, os procedimentos usodos no ovolloçõo requerem
cuidodo especiol poro evitor suo exocerboçoo.

Portindo-se do princípio que umo orelho normol nõo
só pode ouvir sons extremomente boixos (entre O e 20
d6) como tombém pode toleror sons de oito intensidode
sem desconforto, vomos entender os 3 tipos distintos de
hipersensibilidode:

1- fl hiperocusio ocorre em indivíduos com oudiçoo
normol e represento umo sensibilidode onormol, ou sejo,
intolerônclo o sons de boixo ou moderodo Intensidode

é cousodo por umo olteroçõo no processomento cen-
trol dos sons, estondo o cócieo gerolmente preservodo.
Como monifestoçQo, provoco sensoçoo de desconforto o
inúmeros sons do meio omblente, mesmo de Intensidode
boixo ou moderodo, independente do freqüência que os
compõe, como por exemplo óguo corrente, ventilodor, re
frigerador. lovQ-louçQs, corro, telefone, compoinho, por
tos fechando, etc.

2- No fonofobio, openos determinodos sons produ-
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