Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de
la hipoacúsia en el pacient ancià, a la atenció
primària. (Estudi AUDAAP).
Resum
La hipoacúsia o disminució de la sensibilitat auditiva es defineix com un llindar
auditiu de 25 dB o més i suposa l’alteració sensorial corregible que més cops passa
desapercebuda, amb una prevalença que augmenta amb l’edat, superant al 80% dels
majors de 80 anys en el nostre medi. La hipoacúsia, s’associa a síndrome depressiva,
aïllament social i major dependència.
La pèrdua auditiva es mesura a través de la l’audiometria tonal pura, que es considera
el patró or. Per tant, cal derivar a l’especialista d’ORL per fer el diagnòstic.
Existeix un augment de les aplicacions mòbils destinades a donar suport mèdic, ja
que són fàcils de fer servir, barates i donen la oportunitat d’integrar-les a la pràctica
clínica habitual. L’App AudCal, dissenyada per un especialista en ORL i validada en
un estudi multicèntric espanyol podria ser una alternativa per poder identificar
pacients amb hipoacúsia sense necessitat de derivació a l’atenció especialitzada, a
més de plantejar la realització d’un cribratge reglat de la hipoacúsia a majors de 60
anys, a nivell d’atenció primària.
Cal destacar, que no existeix cap estudi que hagi valorat de detectar pacients amb
hipoacúsia en l’àmbit de l’atenció primària
Objectiu: Determinar la validesa de l’aplicació mòbil AudCal respecte a
l’audiometria tons purs (ATP), que es considera el patró or, a l’àmbit de l’atenció
primària.
Material i mètodes: Estudi transversal de validesa d’una prova diagnòstica, a un
centre d’atenció primària, 144 participants en mostreig de casos consecutius, es van
sotmetre a una audiometria de tons purs a cabina d’audiometria i a una audiometria
amb l’aplicació AUDCAL a una sala habitual.
Resultats: l’aplicació AUDCAL presenta en la oïda dreta, una sensibilitat del 92% i
una especificitat 88%; en l’oïda esquerra presenta una sensibilitat del 87% i
especificitat del 76%. La corba ROC de l’aplicació AUDCAL ha estat de l’oïda dreta
del 0.8990 i de l’oïda esquerre del 0,8123.
Conclusió: L’aplicació mòbil AUDCAL és una aplicació vàlida per detectar pacients
amb hipoacúsia en atenció primària, ja que ha mostrat bons resultats en sensibilitat,
especificitat i corba ROC en relació a l’audiometria de tons purs considerada el patró
or.
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Abstract
Hypoacusis or decrease of auditive sensitivity, it is defined like an auditive threshold
of 25 dB or more and supposes the correctable sensory alteration that more times it is
unobserved, with a prevalence that increases with the age, surpassing to 80% of
elders of more than 80 years in our ambit. Hypoacusis is associated to depressive
syndrome, social isolation and higher dependency.
Auditive loss is measured through pure tonal audiometry, that it is considered the
gold standard. Therefore, it is necessary to derive to an otorhinolaryngology specialist
to do diagnosis.
Nowadays, there is an increase of mobile applications destined to give medical
support, since they are easy to use, cheap and give the opportunity to integrate them
in our usual clinical practice. AudCal app is designed by a specialist in ENT and
validated in a Spanish multicentric study, it could be to be an alternative for being
able of identifying patients with hypoacusis without needing of derivation to
specialised attention, furthermore, to consider the development of an screening of the
hypoacusis to elders of 60 years, in primary care attention level.
It is necessary to emphasise, that does not exist any study that have valued to detect
patient with hypoacusis in primary care attention.
Objective: Determine the validity of the mobile application AudCal with regard to
the audiometry pure tones (ATP), that considers the gold standard, to the ambit of the
primary care attention.
Material and methods: transversal Study of validity of a diagnostic test, in a
primary care centre, 144 participants in sample of consecutive cases, subjected to an
audiometry of pure tones in a audiometry cabin and to an audiometry with the
application AUDCAL in an usual room.
Results: the application AUDCAL presents in right ear, a sensitivity of 92% and a
specificity 88%; in left ear presents a sensitivity of 87% and specificity of 76%. The
ROC curve of the application AUDCAL has been in right ear of the 0.8990 and in left
ear of the 0,8123.
Conclusion: The mobile application AUDCAL is a valid application to detect
patients with hypoacusis in primary attention, considering that it has showed good
results in sensitivity, specificity and ROC curve in relation to pure tones audiometry
considered the gold standard.
Descriptors DeCS:
Hipoacúsia, Diagnóstico, Diagnóstico precoz, Atención Primaria de Salud, Técnicas
de Diagnóstico Otológico, Teléfonos celulares, Pérdida Auditiva, Evaluación,
Diagnóstico por Computador.
Descriptors MESH:
Early Diagnosis, Diagnosis, Hearing Loss Sensorineural, Primary Health Care,
Mobile Applications, Computer-Assisted Diagnosis.
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Introducció
La hipoacúsia o disminució de la sensibilitat auditiva es defineix com un llindar
auditiu (mitjana de tons purs a 0,5; 1, 2 i 4 kHz) de 25 dB o més.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix com a debilitat auditiva
incapacitant un llindar auditiu permanent de la millor oïda de 41 dB o major.
La hipoacúsia representa la alteració sensorial corregible que més cops passa
desapercebuda a la consulta d’atenció primària. (1,2)
Presenta una prevalença d’entre un 20% i 30% a pacients majors de 65 anys del
nostre medi i fins un 80% als majors de 80 anys, sobretot agreujat per l’envelliment
de la població.(3)
La hipoacúsia neurosensorial bilateral es relaciona sobretot amb canvis atròfics
relacionats amb l’edat a la còclea, fibres del nervi auditiu, vies auditives del tronc
cerebral i al lòbul temporal cerebral. (3)
A més, afecta a l’àrea psicosocial, ja que causa aïllament social juntament amb
síndrome depressiva moltes vegades, interferint a la independència i seguretat del
individu, amb la necessitat de readaptar-se a la nova situació. (3,4)
Una altra de les característiques de la hipoacúsia, comporta que és una patologia que
presenta una instauració tan subtil i progressiva que, així com la falta de símptomes
visibles, el pacient no és conscient de la mateixa, que contribueixen al
infradiagnòstic. (1,2).
La pèrdua auditiva es mesura a través de la l’audiometria tonal pura, que es considera
el patró or. Per portar-la a terme necessitem un audiòmetre, una cabina sonoesmorteïda i personal especialitzat, i un temps aproximat de 5-10 minuts si es
realitzat per un audiometrista experimentat. Un estudi audiomètric complet pot
requerir més temps, però inclou moltes més proves.(5)
Els qüestionaris no han demostrat ser útils per a la detecció de la pèrdua auditiva,
quan es compara amb l’audiometria. (6,7)
Segons l’estudi de Perla, la millor combinació per despistatge de la hipoacúsia són els
qüestionaris més la emissió de tons purs. (8)
Donat que no està disponible l’audiometria tonal pura a la consulta d’atenció
primària, una alternativa ràpida i barata en aquesta situació podrien ser les aplicacions
mòbils. (5)
Les aplicacions mòbils destinades a donar suport mèdic, estan a l’alça. Els
Smartphones, tablets i les seves aplicacions són fàcils de fer servir, barates i donen la
oportunitat d’integrar-les a la pràctica clínica habitual. Milloren la comunicació
clínica i donen accés a informació, eines clíniques, monitorització i educació apoderament del pacient, de manera remota.
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També poden ser una alternativa facilitant la identificació de la pèrdua auditiva i el
tractament precoç.
S’ha escollit la App AudCal, ja que ha estat dissenyada per un especialista en ORL
seguint les guies governamentals i de la industria en vigor, i ha sigut validada en un
estudi multicèntric espanyol. (5)
Actualment no es realitza cap cribatge reglat de la hipoacúsia a majors de 60 anys, a
nivell d’atenció primària.
No es contempla al Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la
Salud “PAPPS” de l’any 2014 de la SEMFYC, i segons la U.S. Preventive Services
Task Force presenta un grau d’evidència insuficient (Grau I). Per tant, en l’actualitat,
no existeix en atenció primària cap exploració ràpida, barata, accessible, amb
sensibilitat i especificitat acceptable.(9,10).
El present estudi pretén comparar l’aplicació mòbil AudCal amb l’audiometria tonal,
a l’àmbit de l’atenció primària. En estudis posteriors es podria plantejar la
possibilitat d’aplicar com a eina de cribatge oportunista a majors de 60 anys, si
resulta vàlida.

Hipòtesi:
L’aplicació mòbil AUDCAL té una bona sensibilitat i especificitat respecte a la
Audiometria tonal, per a poder plantejar-la com a programa de cribratge de la
hipoacúsia a nivell d’atenció primària

Objectiu principal:
Determinar la validesa de l’aplicació mòbil AudCal respecte a l’audiometria tonal,
que es considera el patró or.

Objectius secundaris:
Analitzar la sensibilitat i especificitat respecte l’audiometria i l’aplicació mòbil
AUDCAL dels diferents test de cribratge ràpid aplicables a atenció primària,
considerant positives si el llindar tonal mig de les mateixes es presenta major als 20
dB (hipoacúsia lleu). El problema és que aquest llindar requereix sensibilitats molt
elevades del test i sobretot no té una gran repercussió clínica. Per tant elevarem el
llindar de positivitat als 40 dB (hipoacúsia moderada), ja que és quan es recomanen
mesures terapèutiques: audiòfon, adaptacions de la llar.
o Test ràpid abreviat del HHIE-S
o Test HHIE-S (donat que presenta 3 categories, es realitzarà anàlisi de

concordança )
o Test de CALFRAST (donat que presenta 4 categories, es realitzarà
anàlisi de concordança).
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-

Analitzar si existeixen diferencies depenent del sexe, comorbiditats
(HTA,DM,DLP i artritis reumatoide) antecedents exposició soroll continuat,
antecedents familiars d’hipoacúsia.

Material i mètodes:
Disseny:
o Estudi transversal, de validesa d’ una prova diagnòstica.
o Mostreig de casos consecutius.
- La mostra s’ha calculat basant-nos en les següents fórmules per fer estudis
de sensibilitat i especificitat:
-

Se (Sensibilitat esperada) : 80%
Sp (Especificitat esperada) : 80%
Prev (Prevalença d’hipoacúsia) : 40%
d(Precisió) : 0.10
Z (Interval Confiança): 95%.

o El càlcul estimat de grandària de la mostra necessari:
 per sensibilitat: 156 individus
 per especificitat: 104 individus
- La mostra també s’ha calculat basant-nos en la següent fórmula per fer
estudis de concordança:

W(amplitud): 2 K(Kappa): 0,8 VP( verdaders positius): 0,4
o Càlcul estimat de grandària de la mostra necessari: 144 individus.
- Per tant, ja sigui amb el càlcul de la sensibilitat, especificitat com de la
concordança dóna grandàries mostrals similars.
- S’ha realitzat el disseny del estudi segons els criteris “QUADAS” i
“STARD”.(11)
- Descripció de les variables:
o Edat
o Sexe
o Comorbiditats:
 DLP
 HTA
 DM
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o

-

 Artritis reumatoide
 Otitis mitja o interna de repetició
 Cirurgia auditiva prèvia
 Antecedents familiars de hipoacúsia
Seguiment per otorinolaringologia
Exposició continuada al soroll
Exposició a substancies ototòxiques
Rinne negatiu (afectació transmissiva) o positiu (normal o si escurçat
neurosensorial).
Webber centrat, si lateralitzat oïda sana neurosensorial o si lateralitzat
a oïda afecta transmissiva.
Test ràpid abreviat del HHIE-S positiu si 1 o 2 respostes són
afirmatives.
Test HHIE-S segons puntuació: sense limitacions, limitació lleu –
moderada i limitació greu.
Test de CALFRAST:
 Dèbil a 70cm escoltat compatible normoacúsia.
 Dèbil a 70cm no escoltat compatible amb hipoacúsia lleu.
 Fort a 35cm no escoltat compatible amb hipoacúsia moderada.
 Fort a 2cm no escoltat compatible amb hipoacúsia severa.
Grau d’Hipoacúsia per audiometria:
 Normoacúsia < 20 dB HL
 Hipoacúsia Lleu: 20-40dB HL
 Hipoacúsia Moderada: 41-60dB HL
 Hipoacúsia Severa: 61-90dB HL
 Hipoacúsia Profunda: 91-120dB HL
 Cofosi: >121dB HL

Criteris de selecció:
o Criteris de inclusió:
 Pacients que el mateix dia, els hagin realitzat una audiometria
tonal al CAP travessera.
 Signatura del consentiment informat.
o Criteris de exclusió:
 Antecedent de patologia otològica o malaltia que interfereixi
amb el sentit de la audició, ja coneguda.
 Tap de cerumen impactat o otorrea, a exploració otoscopi.
 Dèficit cognitiu.
 No percepció d’emissió acústica de més de 75dB.
o Criteris de eliminació:
 Persones que no completin les diferents etapes de avaluació
(Audiometria amb AudCal, qüestionaris, proves de despistatge
i audiometria tonal).
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Anàlisi estadística:
o Anàlisi descriptiu de totes les variables.
o Comparació els valors registrats a les proves d’exploració i als
diferents qüestionaris utilitzats segons els resultats obtinguts a
l’audiometria tonal.
o Descripció i relació de la freqüència d’hipoacúsia entre l’audiometria
i l’aplicació mòbil.
o Anàlisi de correlació del llindars auditiu de cada oïda per a cada
freqüència entre l’audiometria i l’aplicació mòbil.
o Anàlisi de sensibilitat i especificitat del diagnòstic de hipoacúsia
entre l’audiometria i l’aplicació AudCal.
o Construcció de corbes ROC i anàlisis de la AUC variant la freqüència
de l’audiometria.
o Anàlisi Likelihood Ratio positiu i negatiu per a l’avaluació de prova
diagnòstica.
o Es farà servir la prova de Chi-Quadrat per comparar variables
qualitatives i la prova t de Student per dades independents per
comparar variables continues.
o A tots els anàlisis es considerarà la Significació estadística per a
valors de p inferiors a 0.05.
o S’utilitzarà el paquet estadístic STATA/MP v14.1 (StataCorp).
- Material:
o Telèfon mòbil model Iphone 4®, AUDCAL instal·lat.
o Auriculars model Earpods®, ja que han estat calibrats per a
AUDCAL.
o Protector auditiu extern plegable tipus diadema Delta Plus Yas
Marina®.
o Diapasó de 1024 Hz.
o Audioscopi Heine K100®
-

- Limitacions del estudi
o La mostra no s’obtindrà aleatòriament, sinó per mostreig de casos
consecutius per tant, es pot haver introduït un biaix de selecció.
o Els pacients són derivats només dels EAPs (Equips d'Atenció
Primària) de Sanllehy, Larrard, Passeig de Sant Joan, Carles I,
Maragall, Guinardó i Dreta de l’Eixample, per tant la població pot ser
que no sigui representativa de tota la població que es deriva, per a fer
audiometries per pèrdua d’audició des dels EAPs.
o L’App no permet emetre estímuls auditius per sobre de 75dB, pel que
no es possible, realitzar la prova a pacients que requereixin més
intensitat per sentir les freqüències.
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Pla de treball
Cronograma
o Dia 1
- Número de visites: 1.
- Descripció de procediments:
o Els pacients es seleccionaran quan vagin a realitzar-se un a
audiometria al CAP Travessera.
o Es verificarà que compleixin els criteris d’inclusió, sense complir
cap criteri de exclusió o eliminació.
o Es sol·licitarà de la signatura del consentiment informat, havent
explicat prèviament al pacient el projecte.
o Posteriorment a haver-se realitzat l’audiometria i sense conèixer el
resultats de la mateixa, el mateix dia a una consulta habilitada del
CAP Travessera, on es portarà a terme l’estudi.
o Realitzar un examen que consti de:
 Anamnesi d’antecedents personals de :
 Exposició a soroll continuada
 Hipertensió arterial
 Dislipèmia
 Diabetis mellitus
 Artritis Reumatoide
 Otitis mitjana o interna de repetició
 Intervenció otològica
 Exposició a substàncies o medicaments ototòxiques
 Antecedents familiars de hipoacúsia
 Test ràpid abreviat del HHIE-S
 Test HHIE-S
 Otoscòpia per a descartar tap de cerumen.
 Test de Rinne i de Webber per a descartar unilateralitat i de
transmissió
 Test veu xiuxiuejada
 Test de CALFRAST
 Realitzar una audiometria amb la aplicació mòbil AudCal
-

S’ha fet una prova pilot amb 3 pacients, per avaluar la viabilitat del
protocol, administrant qüestionari, realitzant proves exploratòries i utilitzant
l’aplicació mòbil. El temps mig per pacient per a la seva realització va ser
de 25 minuts.
- Aspectes ètics:
o Entregar full d’informació
o Signar consentiment informat
o Estudi aprovat pel CEIC de l’IDIAP Jordi Gol.
- Full de recollida de dades:
o A l’Annex
-
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Resultats:
Es van reclutar 208 subjectes, excloent 64 dels 208 per motiu de no percebre alguna
de les freqüències a 75dB, aconseguint a una mida mostral total de 144 participants.
(Figura 1 i 2)
Reclutats= 208

Exclosos=64
Per no percebre 75 dB

Inclosos=144

Normoacúsia per
AUDCAL=58

Hipoacúsia per AUDCAL=86

Hipoacúsia per ATP=79

Hipoacúsia per ATP=7

Normoacúsia per ATP=7

Normoacúsia per ATP=51

Figura 1: Diagrama de flux de STARD (Oïda Dreta)
Reclutats= 208

Exclosos=64
Per no percebre 75 dB

Inclosos=144

Hipoacúsia per AUDCAL=106

Normoacúsia per
AUDCAL=37

Hipoacúsia per ATP=92

Hipoacúsia per ATP=9

Normoacúsia per ATP=14

Normoacúsia per ATP=28

Figura 2: Diagrama de flux de STARD (Oïda Esquerra)
9

Es va obtenir una mitjana d’edat de 58 anys (DS: 17), amb una proporció de 58% de
sexe femení i 48% de sexe masculí. (Gràfic 1).

Sexe
Home
42%

Dona
58%

Gràfic 1
En relació als antecedents patològics rellevants, observem que un 44% realitzen
visites de seguiment per otorinolaringologia ambulatòria (previ ORL), un 13%
presenten diabetis mellitus (DM), un 3% artritis reumatoide (AR), un 33%
Hipertensió arterial (HTA), un 27% dislipèmia (DLP), un 20% otitis mitjana aguda de
repetició (OMA), un 5% intervinguts quirúrgicament per motius otològics (IQ), un
29% presentava antecedents familiars d’hipoacúsia (AF), una 24% va patir una
exposició a soroll a alt volum continuat (soroll) i finalment un 15% havia estat
exposat a substàncies ototòxiques. (Gràfic 2).
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Gràfic 2.

Es van realitzar tests i proves otològiques bàsiques que es poden fer a atenció
primària, amb el resultats del 61% positius pel test HHIE-S curt i al test HHIE-S 61%
sense limitació, 38% limitació lleu-moderada i 1% amb limitacions greus, prova de
Rinne dreta 95% positiva i Rinne esquerra 97% positiva, continuant per la prova de
Webber 70% centrat, 15% lateralitzada dreta i 15% lateralitzada esquerra, per acabar
la prova de CALFRAST amb un 72% dèbil-70cm (1A) dreta i 67% dèbil-70cm (1A)
esquerra, 10% fort-70cm (2A) dreta i 13% fort-70cm (2A) esquerra, 4% dèbil-35cm
(1B) dreta i 7% dèbil-35cm (1B) esquerra, 5% fort-35cm (2B) dreta i 6% fort-35cm
(2B) esquerra, 6% dèbil-10cm (1C) dreta i 3% dèbil-10cm (1C) esquerra, 1% fort10cm (2C) dreta i 3% fort-10cm (2C) esquerra, 1% dèbil-2cm (1D) dreta i 1% dèbil2cm (1D) esquerra, 2% fort-2cm (2D) dreta i 1% fort-2cm (2D) esquerra. (Gràfics 3,
4, 5, 6 i 7).
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Gràfic 4

5%

Rinne D
Positiu
Negatiu

95%
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Gràfic 5

Gràfic 6
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Gràfic 7
Es van registrar la mitjana d’intensitat en decibels per a percebre cada freqüència a
l’ATP i l’AUDCAL a cada oïde:
- Oïda dreta a 500Hz 27,4dB per a AUDCAL i 21,1dB per ATP, a 1000Hz
22,95dB per a AUDCAL i 21,11dB per ATP, a 2000Hz 24,9dB per a AUDCAL
i 22,95dB per ATP, a 3000 Hz 26,8dB per a AUDCAL i 30,4dB per ATP, a
4000 Hz 31,3dB per a AUDCAL i 35,2dB per ATP i a 8000 Hz 50,9dB per a
AUDCAL i 43,7dB per ATP. (Gràfic 8).
- Oïda esquerra a 500Hz 29,6dB per a AUDCAL i 23,1dB per ATP, a 1000Hz
25dB per a AUDCAL i 23,6dB per ATP, a 2000Hz 26dB per a AUDCAL i
27,8dB per ATP, a 3000 Hz 32,9dB per a AUDCAL i 35,2dB per ATP, a 4000
Hz 35,8dB per a AUDCAL i 39,1dB per ATP i a 8000 Hz 52,9dB per a
AUDCAL i 47,1dB per ATP. (Gràfic 9).
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Gràfic 8

ATP E vs AUDCAL E
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Gràfic 9
El llindar tonal mig (UTM) que representa la mitjana d’intensitat per a percebre de
totes les freqüències va resultar a l’oïda dreta de 25,64dB per ATP i de 25,62dB per a
AUDCAL i a l’oïda esquerra es va obtenir 28,44dB per ATP i 29,14 per a AUDCAL.
(Gràfic 10).
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Gràfic 10
En quant a incapacitat auditiva dreta s’obté a oïda dreta 8,45% per a ATP i 8,72% per
a AUDCAL, a oïda esquerra 10,29% per a ATP i 11,27% per a AUDCAL i binaural
de 7,23% per a ATP i 7,57% per a AUDCAL.(Gràfic 11).

Incapacitat auditiva
10,29%

12,00%
10,00%

11,27%

8,45% 8,72%
7,23%

8,00%

7,57%

ATP%

6,00%

AUDCAL%

4,00%
2,00%

0,00%
Dreta

Esquerra

Binaural

Gràfic 11
La Sensibilitat i la Especificitat va donar bons resultats: a l’oïda dreta va presentar
una Sensibilitat d’un 91,86% i una Especificitat de 86,79%; i la oïda esquerra va
presentar una Sensibilitat 86,79% i una Especificitat de 75,68%. (Gràfic 12).
Apareixen desglossades al diagrama de flux de STARD a les figures 1a i 2a.
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Gràfic 12

0.25

0.50

0.75

1.00

L’aplicació AUDCAL ha sigut bona segons la corba ROC (AUC Dreta: 0.8990 i AUC
Esquerra: 0,8123). (Gràfic 13 i 14).

0.00

Sensitivity

Sensibilitat i Especificitat AUDCAL

0.00

0.25

0.50
1 - Specificity

0.75

1.00

Area under ROC curve = 0.8990

Gràfic 13
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Gràfic 14
L’aplicació ha sigut excel·lent per Likelihood ratio negativa dreta i bona per
Likelihood ratio positiva a l’oïda dreta i regular per Likelihood ratio positiva esquerra
i bona per Likelihood ratio negativa esquerra (LR+ dreta de 7.6113 i LR- dreta
0.0926 i LR+ esquerra 3.5681 i LR- 0.1745).

Discussió
No existeix cap estudi realitzat a nivell de l’atenció primària per poder diagnosticar
que un pacient presenta hipoacúsia. Per tant, no existeixen dades amb les que poder
comparar els resultats d’aquest estudi.
Per la valoració dels resultats, cal tenir present que l’estudi ha sigut realitzat
majoritàriament per pacients derivats a otorinolaringologia per diferents motius (no
només hipoacúsia), que presentaven indicació de fer una audiometria. En un menor
número de casos, s’ha sol·licitat permís per fer l’audiometria a acompanyants de
pacients que també se’ls havia realitzat.
En ambdós casos (pacients derivats a l’especialista amb indicació d’audiometria i
acompanyants), es realitzava primer la l’audiometria tonal pura, i al cap d’uns minuts,
se’ls realitzava la prova AUDCAL, seguint el protocol que es valora en primer lloc
l’oïda dreta i posteriorment a l’esquerra. Això podria explicar les diferències de
resultat entre les 2 oïdes, amb pitjors resultats en l’oïda esquerre, quan el pacient
estaria menys centrat i més cansat.
No s’ha limitat l’edat de la mostra, ja que volíem validar l’aplicació mòbil en l’àmbit
de l’atenció primària en totes les franges d’edat.
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S’ha fet mostreig per casos consecutius, que encara que no és aleatori, és el millor de
mètode per validar una prova diagnòstica en relació a una altra ja existent de patró or.

Conclusions
L’aplicació mòbil AUDCAL és una aplicació vàlida per detectar pacients amb
hipoacúsia en atenció primària, ja que ha mostrat bons resultats en sensibilitat,
especificitat i corba ROC en relació a l’audiometria de tons purs considerada el patró
or; presentant millors resultats en l’oïda dreta que en l’esquerre, probablement,
perquè al protocol de l’audiometria es va valorar en primer lloc l’oïda dreta.
Es tracta d’una prova de baix cost econòmic, ja que només precisa un sol aparell
mòbil tipus iphone4® o superior, el software de l’aplicació AUDCAL, protectors
auditius externs i els auriculars. La utilització dels software és senzilla i de baixa
variabilitat interobservador. Les valoracions del nivell d’audició del pacient amb
l’aplicació es poden fer en una consulta normal, no cal una cabina àudio-esmorteïda,
per tant, precisa d’un entorn totalment reproduïble en els centre d’atenció primària.
Per tant, es conclou que és una prova vàlida, econòmica, segura i fàcil de realitzar en
l’entorn de l’atenció primària, que detecta pacients amb hipoacúsia, que ha de
permetre realitzar una actuació precoç per evitar un empitjorament de l’audició
(audiòfons amplificadors...) i evitar l’aparició d’altres patologies freqüentment
associades a la hipoacúsia: síndromes depressius i aïllament social.
Queda pendent, valorar l’efectivitat de la implantació d’un programa de cribratge a
pacients sense antecedents de hipoacúsia, que ha de servir per detectar situacions
d’audició per sota dels nivells propis de l’edat, aconseguint ser més resolutius a nivell
primària (tractament precoç de la hipoacúsia, millora de la qualitat de vida de
pacients detectats, reduir el risc de depressió i aïllament socials), reduir la pressió
assistencial a ORL; i, en definitiva, millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.
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Annex:
Llistat de medicaments i substancies ototòxiques:
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Grau d’hipoacúsia calculat en base al consens de la BIAP 1997 amb els següents
rangs:
Normoacúsia < 20 dB HL
Hipoacusia Lleu: 20-40dB HL
Hipoacusia Moderada: 41-60dB HL
Hipoacusia Severa: 61-90dB HL
Hipoacusia Profunda: 91-120dB HL
Cofosi: >121dB HL

Test ràpid abreviat del HHIE-S:
- ¿Té alguna dificultat para sentir?
- ¿Creu vostè que te algun problema d’audició?
(grau de recomanació A).
La resposta afirmativa o de incertesa a aquesta pregunta té una sensibilitat del 71%
per a detectar problemes d’audició, amb un valor predictiu positiu (VPP) del 48%.

Valor de les respostes: No, 0 punts; A vegades, 2 punts; Sí, 4 punts.
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Puntuació: 0-8: sense limitacions ( 13% possibilitat d’hipoacúsia) ; 10-24: limitació
lleu-moderada (50% possibilitat d’hipoacúsia); 26-40: limitació greu (84%
possibilitat d’hipoacúsia).
Test CALFRAST (calibrated finger rubauditory screening test)
– Procediment: El examinador li demana al pacient que tanqui els ulls, i es col·loca
en front a ell, amb els dos braços estesos, de forma que ambdues mans estiguin a uns
70 cm de cadascun de les oïdes.
A continuació l’examinador realitza les següents maniobres:
1. Produeix el so més intens possible al fregar el polze amb la resta dels dits. Ho
repeteix en tres ocasions per cada oïda (CALFRAST-fort 70).
2. Si el pacient escolta el so, li demanem escoltar el so més dèbil possible produït
amb el fregament dels dits (CALFRAST-dèbil 70)
3. Si el pacient no escolta el so CALFRAST –fort 70, se li sotmet a estímuls més
alts, produint fregament posteriorment a flexionar el colze a 90º i situant la mà a 35
cm de la oïda (CALFRAST-fort 35 i CALFRAST-dèbil 35).
4. Si el pacient segueix sense escoltar, el fregament es pot aproximar encara més, a
10 cm (CALFRAST-fort 10 y CALFRAST-dèbil 10) i inclús a 2 cm (CALFRASTfort-2 i CALFRAST-dèbil 2).
5. Si el pacient no escolta el so CALFRAST-dèbil 70, suposa una pèrdua auditiva per
sota dels 21 dB (compatible amb hipoacúsia lleu). La absència de resposta al
CALFRAST-fort 35 suposa que el llindar està a 46 dB (Compatible amb hipoacúsia
moderada), mentre que el llindar de la pèrdua se situa als 59 dB (Hipoacúsia severa)
si no respon al CALFRAST-fort 2.
Test de Webber i Rinne:
Prova de Weber
Indicada a la hipoacúsia unilateral per a discriminar si és transmissiva o
neurosensorial.
No es útil per a identificar hipoacúsies bilaterals ni per a diagnosticar la pèrdua
auditiva.
1. Diapasó de 256 o 512 Hz (millor últim) es fa vibrar amb un cop sec.
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2. Col·loquem la base del diapasó en el vèrtex o punto més alt del cap.
3. Alternativament son al front, el pont del nas o incisius superiors.
4. Es pregunta al pacient si el so el sent al centre o si lateralitza cap algun costat.

Prova de Rinne
Indicada per a comparar la via òssia i la via aèria a la mateixa oïda.
1. S’activa el diapasó de 256 o 512 Hz con un cop sec.
2. Para explorar la via òssia: es col·loca la base del diapasó sobre la mastoides de la
oïda que se està explorant, a la altura del canal auditiu extern.
3. Para explorar la via aèria: ràpidament i sense que disminueixi la intensitat de la
vibració, es canvia la situació del diapasó, de forma que els braços del mateix es
situïn de forma paral·lela davant del pavelló auricular a uns 2 cm.
4. Es pregunta al pacient si escolta millor quan el diapasó està sobre la mastoides
(via òssia) o davant del oïda (via aèria).
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Mostra AUDCAL
- App desenvolupada per a iphone® i per a fer a servir amb uns earpods®
- Realitza una audiometría simulada (màxima intensitat 75 dB).
- Anotant els resultats podem observar la gràfica audiomètrica i càlculs
d’incapacitat i llindar tonal mig juntament amb el grau d’Hipoacúsia.
- Comparable amb Audiometría tonal de tons purs ja que podem introduïr les
dades de la mateixa a l’aplicació.
- Adjunto imatge de l’aplicació.
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Full d’Informació i Consentiment informat:
Dr. X
Documento de Consentimiento Informado para pacientes que se han sometido a una
audiometría tonal en el CAP Travessera, y que se les invita a participar en la investigación
“Avaluació d’aplicació mòbil en el cribatge de la hipoacúsia en pacient ancià, a la atenció
primària” ( Estudio AUDAAP).
Dr. X
Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la hipoacúsia en pacient ancià, a la atenció
primària 1.0 AUDAAP
Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes:
• Información (proporciona información sobre el estudio)
• Formulario de Consentimiento (para firmar si está de acuerdo en participar)
Se le dará una copia del Documento completo de Consentimiento Informado
PARTE I: Información
Introducción
Yo soy el Dr. X, trabajo para X actualmente realizando el cuarto y último año de Residencia de la
especialidad de Medicina familiar y comunitaria. Estamos investigando sobre la pérdida de
audición en pacientes mayores de 60 años, que es muy común en este país. Le voy a dar
información e invitarle a participar de esta investigación.
Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, me para según le informo para
darme tiempo a explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede preguntarme a mí, al doctor que
investiga o a miembros del equipo.
Propósito
La pérdida de audición en mayores de 60 años es una de las limitaciones más comunes y que
pasan más desapercibidas en nuestra población. Actualmente no existe ninguna prueba o test de
cribado a nivel de atención primaria. De hecho, del 20 al 30% de los mayores de 65 años
presentan hipoacusia, muchas veces sin darse cuenta.
Existe una nueva aplicación para móviles llamada AudCal, para realizar audiometrías básicas. El
averiguar si la aplicación móvil es comparable a una audiometría tonal standard, actualmente en
uso, es la razón por la que hacemos este estudio.
Tipo de Intervención de Investigación
Esta investigación incluirá una audiometría realizada con una aplicación móvil y 5 test de corta
duración, en una única visita.
Selección de participantes
Estamos invitando a todos los mayores de 60 años que les han realizado una audiometría tonal en
el CAP Travessera para participar en la investigación sobre un cribado con una aplicación móvil.
Participación Voluntaria
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no
hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios que reciba en este centro y
nada cambiará.
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Información sobre la aplicación móvil en ensayo
La aplicación móvil que estamos probando en esta investigación se denomina AUDCAL. Se ha
probado antes a nivel de servicios de otorrinolaringología en España con muy buenos resultados.
Ahora queremos probar aplicación en personas que son atendidas a nivel de atención primaria.
Procedimientos y Protocolo
A. Descripción del Proceso
En una única visita, se le realizará una audiometría con la aplicación móvil y también le
realizaremos 5 pruebas de exploración física y test de cribado de la pérdida de audición junto con
unas preguntas básicas de salud.
Duración
La investigación durará unos 30 minutos, en un mismo día en total, realizada en un consultorio
anexo al consultorio donde le realizado la audiometría tonal.
Efectos Secundarios
En las pruebas que se realizarán, no se han definido ningún efecto secundario.
Riesgos
El análisis FMEA identificó 2 riesgos potenciales asociados con el uso de la aplicación:
(1) El riesgo de pérdida auditiva neurosensorial de una sobreexposición al sonido fue minimizado
limitando el máximo de nivel de sonido en el AudCal del test de conducción de tonos puros hasta
los 75 dB HL (valor numérico de prioridad de riesgo de prioridad de 50).
(2) Para evitar el peligro asociado al alto volumen principal del iPhone/iPad, AudCal no reproduce
sonidos si el volumen principal excede del 55% en la configuración del iPhone / iPad (valor
numérico de prioridad de riesgo de prioridad de 30).
Molestias
Al participar en esta investigación no es probable que experimente molestias.
Beneficios
Si usted participa en esta investigación, puede que no haya beneficio para usted, pero es probable
que su participación nos ayude a encontrar una respuesta a las preguntas de nuestra investigación.
Puede que haya beneficio para la sociedad en el futuro próximo si se pudieran aplicar la
aplicación móvil como cribado de la pérdida de audición para poder dar ayudas lo antes posible a
los pacientes afectados.
Confidencialidad
Con esta investigación, se realiza algo fuera de lo ordinario en su comunidad. Es posible que si
otros miembros de la comunidad saben que usted participa, puede que le hagan preguntas.
Nosotros no compartiremos la identidad de aquellos que participen en la investigación. La
información que recojamos por este proyecto de investigación se mantendrá confidencial. La
información acerca de usted que se recogerá durante la investigación será puesta fuera de alcance
y exclusivamente los investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier información acerca de usted
tendrá un número en vez de su nombre. Solo los investigadores sabrán cuál es su número y se
mantendrá la información guardada bajo llave / contraseña. No será compartida ni entregada a
nadie excepto a mismo Dr. X.
Derecho a negarse o retirarse
Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no desea hacerlo y el negarse a
participar no le afectara en ninguna forma a que sea tratado en este centro de salud. Usted todavía
26

tendrá todos los beneficios que de otra forma tendría en esta clínica. Puede dejar de participar en
la investigación en cualquier momento que desee sin perder sus derechos como paciente aquí. Su
tratamiento en esta clínica no será afectado en ninguna forma. Es su elección y todos sus derechos
serán respetados.
A Quién Contactar
Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse iniciado
el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar cualquiera de las siguientes
personas: Dr. X
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el CEIC (comité de ética en investigación clínica)
IDIAP Jordi Gol, que es un comité cuya tarea es asegurarse de que se protege de daños a los
participantes en la investigación. Si usted desea averiguar más sobre este comité, contacte con el 93
482 41 24 / http://www.idiapjgol.org/
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PARTE II: Formulario de Consentimiento
He sido invitado a participar en la investigación de una nueva aplicación para móviles para
realizar audiometrías de cribado.
Entiendo que realizaré una prueba de audiometría y 5 tests / pruebas clínicas. He sido informado
de que los riesgos son mínimos. Sé que puede que no haya beneficios para mi persona y que no se
me compensará. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que puede ser fácilmente
contactado usando el nombre y la dirección de e-mail/teléfono que se me ha dado de esa persona.
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de
preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que
tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte de
ninguna manera a mi cuidado médico.
Nombre del Participante:
Firma del Participante:

En Barcelona, el día _ _ /_ _/201_
Si es analfabeto, consentimiento informado delante del testimonio:
He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial
participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el
individuo ha dado consentimiento libremente.
Nombre del testigo:
Firma del testigo

En Barcelona el día _ _/_ _/201_
He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento
informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer
preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente.

Nombre del Investigador: Dr. X
Firma del Investigador:

En Barcelona el día _ _/_ _/201_
Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento
Informado por X
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Qüestionari de recollida de dades:
Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la hipoacúsia en pacient ancià, a la atenció primària (estudi
AUDAAP) v 1.0.
( 14/04/2016)








Data qüestionari:
Nº del pacient: Sexe: Masc☐ Fem☐
Edat:
Seguiment per ORL: Si☐ No☐
Centre on es visita el pacient: A. Primària☐ Hospital☐
Nom Centre:

Servei:

ANTECEDENTS PERSONALS: Corroborar medicació!!!!



HTA: SI☐ NO☐




Diabetis: SI ☐NO☐
o DMII☐ DMI ☐
ARTRITITIS REUMATOIDE: SI☐ NO☐
DISLIPEMIA: SI☐ NO☐



OTITIS MITJA O INTERNA DE REPETICIÓ: SI☐ NO☐



CIRURGIA AUDITIVA: SI☐ NO☐



ANTECEDENTS FAMILIARS HIPOACÚSIA: SI☐ NO☐



EXPOSICIÓ CONTINUADA SOROLL: SI☐ NO ☐



OTOTÒXICS (llistat comprovar annex): SI☐ NO☐

TEST’s:
Test ràpid abreviat del HHIE-S: Positiu☐ Negatiu☐
o

¿té alguna dificultat per a sentir? SI☐ NO ☐

o

¿creu vostè que te algun problema d’audició? SI☐ NO ☐
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Test HHIE-S: Sense limitacions☐ Limitació Lleu-Moderada ☐Limitació Greu☐
Test de la Discapacitat Auditiva del Ancià (HHIE-S)
(Handicap Hearing Impairment in the Elderly. Screening version)

Respostes

Preguntes

No

A vegades

Si

1. Es sent incòmode al conèixer gent nova?
2. S'ha sentit frustrat al parlar amb membres de la seva família per causa de l'audició?
3. Té dificultat per sentir algú quan li parla xiuxiuejant?
4. Es sent limitat pel seu problema d'audició?
5. Té dificultats al visitar familiars, amics o veïns degut al seu problema de audició?
6.Assisteix a serveis religiosos amb menys freqüència del que li agradaria, degut a la
seva audició?
7. Te discussions amb membres de la seva família per problemes de audició?
8. Té dificultats per escoltar la televisió o la ràdio per problemes de audició?
9.Te la sensació de que la dificultat per la audició, limita o obstaculitza la seva vida
personal o social?
10. Té dificultat a la hora d'anar a un restaurant amb la seva família o amics, pel seu
problema de audició?
Valor de les respostes(HHIE-S): No, 0 punts; A vegades, 2 punts; Si, 4 punts.
Puntuació: 0-8: sense limitacions; 10-24: limitació lleu-moderada; 26-40: limitació greu. Total punts:

EXPLORACIÓ FÍSICA:


TAP DE CERUMEN PER OTOSCOPIA: SI☐ NO☐



Rinne:



o

Negatiu (afectació transmissiva)☐

o

Positiu( normal o si escurçat neurosensorial)☐

Webber: Centrat ☐Lateralitzat☐
o



Dreta ☐Esquerra ☐

Test de CALFRAST:
o

OD Fort ☐Dèbil☐ 70cm ☐35cm☐ 10cm☐ 2cm☐

o

OE Fort ☐Dèbil☐ 70cm ☐35cm☐ 10cm☐ 2cm☐
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Resultats Audiometria tonal pura:
Freqüència
O. Dreta (dB)
(Hz)
500

O. Esquerre (dB)

1000
2000
3000
4000
8000

Resultats aplicació AUDCAL:
Freqüència
O. Dreta (dB)
(Hz)
500

O. Esquerre (dB)

1000
2000
3000
4000
8000

Càlculs de la aplicació AUDCAL:
 Incapacitat auditiva (%):


OD:

OE:



Pèrdua binaural (%):



Discapacitat(%):



Llindar tonal mig (dB):




OE:

Simetria:




OD:

Predomini: esquerre: ☐ dret: ☐ sense asimetria:☐

Grau hipoacúsia:


OD:

OE:
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