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Questionário para a perceção
subjetiva da “qualidade do som”
(HISQUI19)

Data da aplicação do
questionário		

______ /______ /__________ dia/ mês/ano

Data de Nascimento

______ /______ /__________ dia/ mês/ano

		
Género			Feminino			

Masculino			 

Audição			

Ouvido Esquerdo			

Ouvido direito

			

Audição sem ajuda/Audição normal 

Audição sem ajuda/Audição normal 

			

Ajudado com Implante 		



Ajudado com Implante   		



			

Ajudado com Prótese Auditiva



Ajudado com Prótese Auditiva



Sem audição			



			Sem audição			

Duração da perda auditiva _______ em anos

Data da implantação

Ouvido Esquerdo: dia/mês/ano*

			______ /______ /__________

Tipo de Implante

Ouvido Direito: dia/mês/ano*
______ /______ /__________

Ouvido Esquerdo			 Ouvido direito

			Implante Coclear (IC)		

Implante Coclear (IC)		



			

Implante do Ouvido Médio (VSB)



Implante do Ouvido Médio (VSB)



			

Implante de Condução Óssea



Implante de Condução Óssea



			Electric-acoustic stimulation (EAS) 

Electric-acoustic stimulation (EAS) 

			Estimulação Eletroacústica (EAS)

Estimulação Eletroacústica (EAS)



Sem implante			





			Sem implante			

*Se não tiver a data exata, por favor especifique o ano de implantação

2

O Questionário mede quão bom ou mau você encontra a qualidade do som com o seu implante
auditivo numa situação de escuta do dia-a-dia.
Por favor, assinale a resposta que melhor traduz as suas experiências diárias. A opção resposta
inclui um valor percentual. Este valor percetual ajudará a responder às perguntas: “quase sempre”,
por exemplo, significa que atualmente, a sua resposta é correta em 87% dos casos.
Se uma determinada situação/afirmação não é aplicável, por favor assinale na coluna “N/A=Não
aplicável”.
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Sempre
(99%)

1.

Consegue distinguir sem
esforço a voz de um homem da de uma mulher?

2.

Quando fala ao telefone,
consegue compreender
sem esforço a voz de um
familiar?

3.

Quando está a ouvir música, consegue distinguir
sem esforço se está um
ou vários instrumentos
musicais a tocar simultaneamente?

4.

Quando existe ruído de
fundo, consegue participar
sem esforço numa conversa com amigos ou familiares (por exemplo, numa
festa ou restaurante)?

5.

Consegue ouvir sem esforço
barulhos como chaves a
cair, o apito do micro-ondas
ou o ronronar do gato?

6.

Consegue distinguir sem
esforço instrumentos
específicos de uma música
que conhece?

7.

Está a ver um filme na
televisão e ouve música de
fundo. Sempre que o volume está suficientemente
alto. Consegue compreender os diálogos do filme
sem esforço?

Nunca
(1%)

N/A
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Sempre
(99%)

8.

Quando fala ao telefone,
consegue compreender
sem esforço as vozes de
pessoas desconhecidas?

9.

Consegue compreender
sem esforço o discurso/
conferência numa sala (por
exemplo, numa sala de
conferências ou igreja)?

10.

Consegue distinguir sem
esforço a voz de uma
mulher da de uma criança
(6-10 anos de idade)?

11.

Em casa quando outros
membros da família estão a conversar e está a
ouvir as notícias do rádio.
Consegue compreender as
notícias sem esforço?

12.

Consegue compreender
sem esforço o altifalante
num terminal de autocarros, numa estação de comboio ou num aeroporto?

13.

Consegue ouvir sem esforço o toque do telefone?

14.

Está a ouvir uns amigos ou
familiares a falar entre eles
num ambiente silencioso.
Consegue identificar sem
esforço quem está a falar?

15.

Está sentado na parte de
trás do carro e o condutor
está à sua frente a falar
consigo. Consegue compreender o condutor sem
esforço?

16.

Consegue associar um
ruido de fundo a uma
fonte de som específica
sem esforço (por exemplo,
uma descarga sanitária ou
aspirador) sem ver apenas
com apoio auditivo?
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Nunca
(1%)

N/A
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Sempre
(99%)

17.

Quando outras pessoas
estão a conversar perto
de si (por exemplo, a falar
com um vendedor, com
um funcionário de um
banco no balcão ou com
um empregado num restaurante movimentado),
consegue falar com outra
pessoa sem esforço?

18.

Quando há ruído de fundo
(por exemplo, no escritório, impressora, fotocopiadora, ar condicionado,
ventilador, ruído do trânsito, restaurantes, festas,
crianças barulhentas).
Consegue participar sem
esforço numa conversa
com várias pessoas?

19.

Quando há várias pessoas
a falar ao mesmo tempo,
consegue seguir sem esforço as conversações dos
amigos e familiares?

Nunca
(1%)

N/A

Muito obrigada pela sua colaboração!
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Cálculo do resultado total (a preencher pelo avaliador):
O resultado total do HISQUI19 está entre os 19 e os 133 pontos. Cada opção de resposta corresponde a um
valor numérico (ver abaixo).
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2

De vez em quando Raramente

1

X

Nunca

N/A

Por favor introduza o valor numérico de cada uma das 19 pergunta na matriz de avaliação do HISQUI19 que se
apresenta abaixo. Se uma pergunta não for respondida ou a resposta for “Não aplicável” (N/A), esta pergunta deverá
tratar-se de um valor perdido. Marque com uma X o quadrado correspondente na matriz de avaliação do HISQUI19.

Matriz de Avaliação do HISQUI19
Pergunta 1

Pergunta 11

Pergunta 2

Pergunta 12

Pergunta 3

Pergunta 13

Pergunta 4

Pergunta 14

Pergunta 5

Pergunta 15

Pergunta 6

Pergunta 16

Pergunta 7

Pergunta 17

Pergunta 8

Pergunta 18

Pergunta 9

Pergunta 19

Pergunta 10
Resultado Total

O resultado total do HISQUI19 obtém-se somando
os valores numéricos das 19 perguntas. O resultado
obtido indica no geral quão bom ou mau você

Resultado Total Obtido
Qualidade do som muito má

< 30

encontra a qualidade do som com o seu implante

Qualidade do som má

31 - 60

auditivo numa situação de escuta do dia-a-dia.

Qualidade do som regular

61 - 90

A tabela deverá ajudá-lo a interpretar o seu resultado

Qualidade do boa

91 - 110

individual.
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Qualidade do muito boa

111 - 133
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