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INTRODUÇÃO: A avaliação da audição faz parte 
dos critérios exigidos para emissão do certificado 
médico aeronáutico (CMA), pois a inteligibilidade 
da fala e a comunicação são fundamentais para a 
segurança da aviação civil. As regras básicas de 
saúde auditiva que determinam se um piloto está 
apto constam no manual da Organização 
Internacional da Aviação Civil (ICAO). 
OBJETIVOS: Comparar os critérios auditivos para 
pilotos da aviação civil adotados entre as normas 
ditadas pela ICAO e as legislações dos 
EUA, Japão, Austrália, Reino Unido, Qatar, África 
do Sul e Brasil. MÉTODO: Foram consultadas 
legislações vigentes para emissão do certificado 
médico aeronáutico nos EUA, Japão, Brasil, 
Austrália, Reino Unido, Qatar e África do Sul. Em 
seguida foram comparados os requisitos 
relacionados à função auditiva adotados nas 
legislações citadas. RESULTADO E DISCUSSÃO: 
O estudo comparativo mostrou aspectos 
importantes das legislações internacionais, entre 
eles, a possibilidade do uso de aparelho de 
amplificação sonora individual para melhora da 
discriminação auditiva. Nos casos limítrofes, 
destacou-se a importância do teste de fala no 
ruído, relevante para a avaliação final de aptidão 
auditiva para candidatos que não conseguem 
cumprir os requisitos da audiometria tonal. 
CONCLUSÃO: As legislações da Austrália, Reino 
Unido, Japão, África do Sul e Brasil seguem os 
critérios audiométricos para pilotos profissionais (1ª 
classe) recomendados pelo ICAO. As legislações 
do Brasil e dos Estados Unidos são mais flexíveis 
para os pilotos profissionais, quando aceitam o 
teste de inteligibilidade a 2 metros de costas ao 
examinador, que é preconizado pela ICAO 
somente para pilotos privados. 
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INTRODUCTION: Hearing assessment is part of 
the criteria for issuing aviation medical certificate. 
The basic rules of hearing health that determine if a 
pilot is fit are contained in the International Civil Avi-
ation Organization (ICAO) manual. OBJECTIVES: 
To compare the hearing criteria for civil aviation 
pilots adopted between the standards dictated by 
ICAO and the laws of the USA, Japan, Australia, 
UK, Qatar, South Africa and Brazil. METHOD: Leg-
islations were consulted to issue the Medical Certif-
icate Aviation in the USA, Japan, Brazil, Australia, 
UK, Qatar and South Africa, then the relevant re-
quirements related to auditory function were com-
pared. RESULTS AND DISCUSSION: The compar-
ative study showed important aspects of interna-
tional criteria, among them, the possibility of using 
hearing aids to improve auditory discrimination. In 
borderline cases highlighted the importance of 
speech in noise test, relevant to the final assess-
ment of hearing ability for applicants who fail to 
meet the audiometric requirements. CONCLU-
SION: Australia, UK, Japan, South Africa and Brazil 
follow the audiometric criteria for professional pilots 
recommended by the ICAO manual. Brazil and the 
United States are more flexible with professional 
pilots, as they accept the intelligibility test for appli-
cants 2 meters with the back to the examiner, 
which is recommended by ICAO only for private 
pilots. 
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INTRODUÇÃO 

A aviação civil é regulamentada por orga-
nismos internacionais, organizações nacionais e 
civis que estipulam regras de modo a favorecer a 
segurança, a eficiência, a economia e o desenvol-
vimento dos serviços aéreos. Dentre as regulamen-
tações encontram-se os requisitos para concessão 
do Certificado Médico Aeronáutico (CMA). O CMA 
é um documento emitido por médicos ou clínicas 
credenciadas após realização de exames de saúde 
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periciais nos profissionais da aviação civil. O objeti-
vo do CMA é de certificar a aptidão física e mental 
desses profissionais, principalmente dos pilotos, 
buscando reduzir o risco à segurança do voo de-
corrente de problemas de saúde.  

A avaliação da audição faz parte dos crité-
rios exigidos para emissão do CMA, pois a inteligi-
bilidade da fala e a comunicação são elementos 
fundamentais para a segurança do voo. Existe uma 
alta prevalência de perda auditiva em pilotos da 
aviação civil1,2,3,4 e, portanto, deve existir uma avali-
ação adequada dos candidatos à certificação médi-
ca, através de testes de fala em condições de si-
lêncio, bem como no ruído da aviação. 

As regras básicas de saúde que 
determinam se um aeronavegante está apto 
constam no manual da Organização Internacional 
da Aviação Civil (ICAO). Essa norma não possui 
status regulatório, mas de orientação aos médicos 
avaliadores, permanecendo sujeito aos critérios 
das autoridades em licenciamento médico 
aeronáutico de cada país. Assim, cada país tem 
autonomia na elaboração de seus próprios critérios 
e os requisitos publicados sob qualquer 
regulamentação nacional são os requisitos legais 
desse país5.  

Os critérios são estabelecidos de acordo 
com a classe à qual pertence o piloto, classificado 
como profissional ou de 1ª classe, principalmente 
piloto de linha aérea (PLA) e piloto comercial (PC), 
ou piloto privado (PP) também classificado como 2ª 
classe. O estudo comparativo entre legislações 
internacionais tem a importância de facilitar o 
entendimento de dados técnicos e auxiliar na 
elaboração de pareceres envolvendo profissionais 
da aviação civil. O julgamento pericial muitas vezes 
torna-se difícil, principalmente nos casos limítrofes 
da legislação, podendo acarretar afastamentos e 
colocar a carreira da aeronavegação fora de 
possibilidade. 
 

OBJETIVOS 
Comparar os critérios auditivos para pilotos da 

aviação civil adotados entre as normas ditadas pe-
la Organização Internacional da Aviação Civil e as 
legislações dos EUA, Japão, Austrália, Reino 
Unido, Qatar, África do Sul e Brasil.  

 

MÉTODO 
 Primeiramente foram consultadas as legisla-
ções vigentes para emissão do Certificado Médico 
Aeronáutico no Brasil, EUA, Japão, Austrália, Rei-
no Unido, Qatar e África do Sul. O critério de esco-
lha dessas regiões foi: EUA e Reino Unido por re-
presentarem regiões de grande tráfego aéreo no 
mundo. Os demais foram escolhidos por represen-
tarem regiões de origem e destino final de rotas e 
países com aspectos socioeconômicos e culturais 
distintos no mundo. 
 Em seguida foram identificados, nas legisla-
ções, os requisitos relacionados à função auditiva. 
Foram então comparados os requisitos auditivos 
que constam no manual da ICAO com as legisla-

ções adotadas pelas diversas regiões citadas. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

A maioria dos candidatos tem boa audição5, 
ou seja, durante a avaliação periódica a maioria 
dos profissionais preenche os critérios necessários. 
Existem, no entanto, casos limítrofes e existem al-
terações na audição dos candidatos ao longo do 
tempo. Consequentemente, a audição deve ser 
reavaliada em intervalos de tempo especificados.  
Em todos os casos, os candidatos serão obrigados 
a demonstrar um desempenho da audição suficien-
te para o exercício seguro da sua licença. 

As legislações do Reino Unido6, da Austrá-
lia7, da África do Sul8, do Japão9 e do Brasil10 têm 
grande semelhança ao que é recomendado pela 
ICAO, principalmente no que se refere aos requisi-
tos auditivos mínimos para os pilotos profissionais 
(PLA e PC). Desta forma, os requisitos audiométri-
cos mínimos para os pilotos de linha aérea e pilo-
tos comerciais são em cada ouvido separadamen-
te, 35 dB nas três frequências de 500, 1.000 e 
2.000 Hz, e 50 dB na frequência de 3.000 Hz. O 
discurso é essencialmente comprimido nesse inter-
valo, de 500 Hz a 3.000 Hz, o que é suficiente para 
compreensão bastante completa, e, portanto, os 
requisitos de audição das legislações estão confi-
nados para esta gama de frequências5.  

Um candidato com uma perda auditiva mai-
or que o acima pode ser aprovado desde que o 
requerente tenha desempenho da audição normal, 
através de teste de discriminação com ruído de 
fundo que simule as propriedades de convés de 
voo, sendo importante que o ruído de fundo seja 
representante do ruído na cabine de comando do 
tipo de aeronave para a qual a licença é válida.  

Pilotos privados, piloto de planador ou piloto 
de balão livre que não são capazes de ouvir uma 
voz de conversação média em uma sala silenciosa, 
usando as duas orelhas, com as costas voltadas 
para o examinador a uma distância de 2 metros, 
serão considerados inaptos.  

Quando testados por audiometria tonal, es-
tes candidatos que não alcançarem os limiares au-
diométricos citados anteriormente para pilotos pro-
fissionais, também serão considerados inaptos. Os 
candidatos a piloto privado que não preencham 
esses dois requisitos podem ser submetidos aos 
demais testes de proficiência técnica realizado no 
cockpit da aeronave5. 

 A ICAO possibilita a aptidão no teste de 
costas a 2 metros do examinador, quando não se 
atinge os limiares audiométricos, somente para pi-
lotos não profissionais, ou seja, para os pilotos pri-
vados. Assim, deve ser capaz de ouvir e repetir o 
que se é falado em uma conversação média em 
sala silenciosa, usando as duas orelhas, com as 
costas voltadas para o examinador a uma distância 
de 2 metros. A sala silenciosa é uma sala em que a 
intensidade do ruído de fundo é inferior a 35 dB; a 
voz de conversação a 1 m do ponto de saída de 60 
dB. No exame de 2 metros de distância, o nível de 
som deve ser acrescido de 6 dB. Ainda especifica 
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cuidados que devem ser tomados na escolha das 
palavras usadas, referindo que as palavras foneti-
camente balanceadas monossilábicas, ora dissíla-
bas, do vocabulário do cotidiano são preferidas às 
perguntas que podem ser respondidas por "sim" ou 
"não”.  

A ICAO ressalta, ainda, a importância em se 
realizar esses testes com a voz sussurrada a 45dB, 
visto que os candidatos com perda auditiva neuros-
sensorial podem ouvir uma voz falada muito melhor 
do que um sussurro. A razão é que eles tendem a 
ter uma maior perda nas altas frequências do que 
nas baixas, e o sussurro estimula mais as altas fre-
quências do que faz a voz falada5. 

Uma pessoa com audição normal repete 
corretamente entre 95% a 100% das palavras. A 
pontuação da discriminação inferior a 80% não de-
ve ser aceita, segundo o manual da ICAO.  Este 
critério de percentual da discriminação não existe 
na norma brasileira. Só se repete na legislação 
americana que define o mínimo aceitável em 70%, 
e na legislação da África do Sul que, quando não 
se atinge os limiares audiométricos para cada ore-
lha, exige 90% de discriminação auditiva além da 
média das frequências em cada orelha acima dos 
limiares audiométricos exigidos8. 

Enquanto as legislações americana11 e bra-
sileira10 oferecem o teste de inteligibilidade de cos-
tas como alternativa para todas as classes de pilo-
tos, incluindo os profissionais (PLA e PC), no Reino 
Unido6 e no Qatar12 o teste de audição aceitável, só 
que para cada orelha separadamente, de costas a 
2 metros do examinador só é válido como critério 
de aprovação para pilotos privados. Da mesma for-
ma a legislação da Austrália aplica somente para a 
classe de pilotos privados o teste de costas a 2 me-
tros usando os dois ouvidos juntos, não determi-
nando limiar audiométrico7.  

No Japão, o teste de costas a 2 metros do 
examinador também só é usado para os pilotos pri-
vados somado ao critério audiométrico9. Assim 
condiciona que se escute adequadamente no teste 
de costas e estipula critérios audiométricos pró-
prios com limiar de 45 dB entre 500 a 2000Hz, me-
nos rigorosos, aos da legislação brasileira por 
exemplo. Caso não seja atingido este critério audi-
ométrico, possibilita outro critério exclusivo da re-
gulamentação desse país: não ter perda superior a 
30 dB entre 500 a 2000 Hz em qualquer uma das 
orelhas num quarto com ruído de fundo inferior a 
50 dB. Na legislação da África do Sul o teste de 
discriminação de costas não é citado. 

A legislação americana define, assim como 
a RBAC 67 brasileira e a legislação da África do 
Sul, os mesmos critérios auditivos para pilotos que 
atuam como profissionais e os pilotos privados. As-
sim o regulamento dos EUA mostra-se bastante 
flexível, pois permite que o candidato demonstre 
audição aceitável em pelo menos uma das situa-
ções: ou ser aprovado no teste de costas a 2 me-
tros do examinador, ou acertar pelo menos 70% 
em teste de discriminação ou ainda ter a acuidade 
auditiva mais permissiva em teste audiométrico, ou 
seja, em 500 Hz: 35 dB, em 1000 e 2000Hz: 30 dB 

e em 3000Hz: 40 dB na melhor orelha e 35 dB, 50 
dB, 50 dB e 60 dB em 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 
3000 Hz respectivamente na pior orelha11. 

Com relação à audição monoaural, a legis-
lação brasileira é a única que define de forma clara 
que os critérios auditivos podem ser preenchidos 
apenas por uma orelha nos exames de saúde peri-
ciais iniciais pós-acidente ou incidente grave e nos 
exames de saúde periciais de revalidação, com ex-
ceção para os pilotos de planador que podem aten-
der os requisitos por apenas uma das orelhas já na 
inspeção inicial.  

Mesmo o manual da ICAO define que a au-
dição em apenas uma orelha, tanto em pilotos pri-
vados quanto em outros profissionais, deve ser 
sempre investigada e avaliada de acordo com a 
melhor prática médica, não estabelecendo critérios 
para esta situação. 

O estudo de legislações internacionais con-
tribui com aspectos positivos para a segurança de 
voo e podem incrementar os requisitos de outras 
nacionalidades a partir do seu conhecimento. A le-
gislação do Qatar além da legislação do Reino Uni-
do exigem o acompanhamento anual audiométrico 
na detecção de piora auditiva, e na África do Sul a 
audiometria já e realizada a cada inspeção médica. 
Isso pode onerar o sistema, mas oferece maior pre-
venção à saúde auditiva.  

Já as legislações da Austrália, dos EUA e 
Reino Unido descrevem a possibilidade do uso de 
aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 
para que se alcance o perfil auditivo exigido. Um 
estudo realizado em Nottingham, no Reino Unido13, 
mostrou uma vantagem estatística do uso do apa-
relho auditivo para se ouvir o discurso com ruído de 
fundo, mesmo em pessoas com perda auditiva le-
ve.  

Desta forma, a recomendação do uso do 
AASI poderia ser aderida às demais legislações 
com a mesma restrição americana: “válido somente 
com uso de aparelho de amplificação auditiva”, pa-
ra os casos de pilotos com perda auditiva com 
aprovação no teste da fala no ruído, mas que com 
o uso do aparelho houvesse melhora significativa 
da discriminação auditiva. A legislação brasileira 
não permite o uso das próteses auditivas, com ex-
ceção para pilotos de planador que, no Brasil, re-
presentam a 4ª classe14.  

Nos EUA, alguns pilotos que normalmente 
usam aparelhos para auxiliar na comunicação, po-
dem optar por não usá-los durante o voo e sim usar 
a amplificação do volume do fone de ouvido do rá-
dio. Alguns usam o fone de ouvido em uma orelha 
para a comunicação de rádio e o aparelho auditivo 
na outra para comunicações no cockpit.  

Nos dois extremos do estudo comparativo 
ficam a legislação do Qatar que estipula os mais 
rigorosos critérios audiométricos e a legislação 
americana, menos rígida e a mais distante dos cri-
térios audiométricos explícitos na ICAO. Permite 
também a possibilidade de candidatos com surdez 
bilateral realizarem treinamento com objetivo de um 
voo teste para piloto privado. Passando por esta 
etapa de proficiência técnica recebem a autoriza-
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ção restrita às áreas em que a comunicação de 
rádio não seja necessária11. 

Por fim, destaca-se a importância dos tes-
tes de inteligibilidade realizados com o ruído de 
fundo, similar ao ambiente de cabine da aeronave 
à qual pertence a licença do candidato. Esta avalia-
ção é recomendada pela ICAO para os pilotos pro-
fissionais que não preenchem os critérios audiomé-
tricos e para os pilotos privados que não foram 
aprovados inclusive no teste de inteligibilidade de 
costas. Simula a situação que mais se aproxima da 
real necessidade auditiva podendo substituir o tes-
te de audição prático realizado em voo no cockpit 
de uma aeronave para à qual a licença está sendo 
solicitada.  

Em quase todas as legislações apresenta-

se como o critério de aprovação mais seguro e de-
finitivo quando não se atinge os limiares audiomé-
tricos exigidos ou quando há dúvidas da acuidade 
auditiva nos demais testes. No Reino Unido é o 
critério para a revalidação do CMA de pilotos em 
geral6. 

O teste de fala no ruído visa garantir que os 
candidatos possam confiantemente perceber as 
comunicações de rádio e sinais acústicos (balizas, 
sinais de alerta), mas também ouvir o fluxo aerodi-
nâmico (velocidade), o desempenho e os sons as-
sociados com os sistemas e motor das aeronaves.  

Tal teste pode ser realizado em diferentes 
condições de se reproduzir ou simular o ruído do 
convés: ruído branco, gravações em voo, simula-
dores de voo ou os próprios testes de voo podem 
ser utilizados. O ruído de fundo, regulado nos ní-
veis de intensidade desejados, pode ser apresenta-
do em cada orelha em separado ou através de alto
-falantes5. 
 
CONCLUSÃO  

Austrália, Reino Unido, Japão, África do Sul 
e Brasil seguem os critérios audiométricos para 
pilotos profissionais recomendados pelo ICAO. 

Os critérios auditivos adotados na África do 
Sul, Estados Unidos e Brasil são os mesmos para 
os pilotos de 1ª classe e privados. Nesse aspecto, 
o Brasil é mais rigoroso que Japão, Austrália, Rei-
no Unido e Qatar que são mais flexíveis para os 
pilotos privados por adotarem critérios distintos aos 
de 1ª classe.  

Por outro lado, o Brasil e os Estados Uni-
dos, são mais flexíveis com os pilotos de 1ª classe, 
quando aceitam o teste de inteligibilidade a 2 me-
tros de costas ao examinador, que é preconizado 
pela ICAO somente para pilotos privados.  
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