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Proteção Auditiva: Verificação do tamanho do canal auditivo 

PROTETOR AUDITIVO 
Os Protetores Auditivos Pré-Moldados são 
designados para inserção no canal auditivo, 
ajudando a reduzir a exposição aos níveis 
perigosos de ruído e outros sons 
indesejados. Deve ser utilizado mediante o 
conhecimento e aprovação das áreas de 
higiene, segurança e medicina do trabalho 
ou responsável pela empresa. 

O Fonoaudiólogo, o Médico do Trabalho, 
responsáveis pela seleção dos protetores 
auditivos devem ser treinados para 
desempenharem bem o seu papel e 
conseguirem identificar o tamanho 
adequado do protetor para cada usuário. 
Isto porque, no caso do uso de protetor 
tamanho único, seu tamanho pode não 
estar bem adequado ao tamanho do canal 
auditivo do usuário. e gerar as seguintes 
consequência 

TAMANHO DO CANAL AUDITIVO 
- Se o protetor for muito grande, o mesmo 

não será inserido suficientemente a 
ponto de permitir o contato do flange 
mais externa com a entrada do canal 
auditivo. Se o protetor pressionar muito o 
canal auditivo, poderá ocasionar 
desconforto ao usuário. 

- Se o protetor for muito pequeno, o 
mesmo irá entrar muito profundamente 
no canal auditivo e a sua inserção ficará 
limitada apenas pelo seu comprimento 
total, ou pelos dedos de quem está 
promovendo a inserção e não pelo flange 
mais externa do protetor. 

- O protetor que toca a parede interna do 
canal auditivo, sem pressioná-la 
significativamente e sem parecer estar 
solto na entrada do canal é, 
provavelmente, aquele de tamanho 
adequado. 

INTRODUÇÃO 
Protetor auditivo do tipo inserção pré-
moldado, confeccionado em silicone, no 
formato cônico, com três flanges 
concêntricos, de diâmetros variáveis, 
contendo um orifício em seu interior, que 
torna o equipamento macio e facilmente 
adaptável ao canal auditivo. 

Confeccionado com silicones de duas 
durezas: os flanges são feitos de um silicone 
mais macio para melhor vedação e maior 
conforto. A haste é feita de um silicone um 
pouco mais rígido para facilitar a inserção no 
canal auditivo. O protetor está disponível 
em três tamanhos (P, M e G). 

O otômetro é a ferramenta disponibilizada 
para auxiliar na estimativa do tamanho do 
canal auditivo, servindo como um guia na 
escolha do tamanho adequado dos 
protetores.  

 


