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GUARDAR 
Antônio Cícero 

 
 

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. 

Em cofre não se guarda coisa alguma. 

Em cofre perde-se a coisa à vista. 

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por 

ela iluminado. 

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, 

estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. 

Por isso melhor se guarda o vôo de um pássaro 

Do que um pássaro sem vôos. 

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, 

por isso se declara e declama um poema: 

Para guardá-lo: 

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda: 

Guarde o que quer que guarda um poema: 

Por isso o lance do poema: 

Por guardar-se o que se quer guardar. 
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Resumo 
 

Objetivo: Verificar os efeitos de um programa de treinamento auditivo formal em 

indivíduos adultos portadores de deficiência auditiva neurossensorial de grau leve a 

moderado, usuários de próteses auditivas intra-aurais, utilizando testes 

comportamentais para avaliar a função auditiva central, um questionário de auto-

avaliação e a captação do potencial de longa latência P300. Método: Foram 

selecionados 14 adultos deficientes auditivos usuários de próteses auditivas intra-

aurais em adaptação binaural, divididos em dois grupos: sete com e sete sem 

treinamento auditivo. Os indivíduos do grupo experimental foram submetidos a um 

programa de treinamento auditivo formal em cabina acústica com próteses auditivas, 

organizado em oito sessões de 45 minutos cada, visando o treinamento das 

habilidades auditivas de fechamento auditivo, figura-fundo para sons verbais e não 

verbais e ordenação temporal dos sons (aspectos de freqüência e duração). As 

sessões e as atividades dentro de cada sessão foram organizadas em ordem crescente 

de complexidade de modo a desafiar o sistema auditivo. Para verificar a eficácia do 

treinamento auditivo, todos os pacientes foram submetidos à avaliação comportamental 

e eletrofisiológica do processamento auditivo e foram solicitados a responder o 

questionário de auto-avaliação APHAB em duas oportunidades: antes e após o 

treinamento auditivo no grupo experimental e na avaliação inicial e final no grupo 

controle. Resultados: A análise dos resultados não revelou diferenças significantes 

entre os canais auditivos tanto nas medidas de latência e amplitude do P300 como nos 

testes comportamentais do processamento auditivo. Na avaliação final verificamos que 

o grupo experimental apresentou menor latência do componente P3, melhor 

desempenho em todos os testes comportamentais do processamento auditivo e maior 

benefício nas situações de ruído avaliado pelo questionário APHAB do que o grupo 

controle. Conclusões: A análise crítica dos resultados nos permitiu concluir que o 

treinamento auditivo formal em adultos usuários de próteses auditivas possibilita: a 

redução na latência do componente P3; a adequação das habilidades auditivas de 

memória para sons verbais e não verbais em seqüência, fechamento auditivo e figura-

fundo para sons verbais; maior benefício com o uso das próteses auditivas em 

ambientes ruidosos e reverberantes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A deficiência auditiva neurossensorial (DANS) é caracterizada pela elevação dos 

limiares auditivos para tons puros e reconhecimento de fala reduzido, especialmente 

em ambientes ruidosos. Muitos pacientes com perda auditiva neurossensorial 

apresentam outros sintomas como zumbido, recrutamento e dificuldade no 

processamento temporal dos sons. 

As próteses auditivas são adaptadas a estes indivíduos com o objetivo de 

compensar sua perda de sensibilidade. No entanto, as próteses auditivas não 

compensam outras distorções na audição e assim os pacientes continuam a apresentar 

dificuldade na compreensão da informação acústica, especialmente dos sons de fala 

em ambientes ruidosos ou reverberantes (Henderson et al., 1999). 

A tecnologia das próteses auditivas evoluiu muito nos últimos anos, especialmente 

com a introdução das próteses digitais, as quais possibilitam regulagens 

personalizadas e diferentes programações para diferentes ambientes. Mesmo assim, 

as próteses auditivas sozinhas não fornecem as habilidades auditivas ou a 

compreensão necessárias para a comunicação. As próteses auditivas destinam-se a 

fornecer a maior quantidade de informação acústica possível, mas não modificam 

diretamente o cérebro ou o comportamento do usuário (Sweetow, 2005). 

Na verdade, a amplificação convencional fornecida pelas próteses auditivas, 

mesmo com todo o avanço tecnológico, é eficiente em superar a perda da sensibilidade 

auditiva, mas muitas vezes não aborda os problemas auditivos decorrentes da 

desordem do processamento auditivo (DPA) (Stach,2000a). 

Durante muitos anos o conceito de treinamento auditivo (TA) esteve por trás do 

processo de reabilitação dos indivíduos deficientes auditivos. Desde cedo  acreditava-

se que a prática intensa aliada à amplificação sonora poderia contribuir para a melhora 

do desempenho auditivo destes indivíduos (Schow, Nerbornne, 1996, apud Musiek, 

Schochat, 1998). Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos usuários de próteses 

auditivas era submetida a algum tipo de treinamento auditivo. Devido à ausência de 

uma base cientifica sólida e falta de comprovação de sua eficácia clínica, sua utilização 

foi tornando-se cada vez mais rara (Musiek, Berge, 1998b). 

Mais recentemente, o treinamento auditivo ganhou força por ter demonstrado ser 

eficiente no processo de reabilitação de pacientes com distúrbios do processamento 
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auditivo, os quais freqüentemente apresentam alterações no processamento temporal 

dos sons. 

A base do treinamento auditivo é a plasticidade do sistema nervoso central, a qual 

é definida como a capacidade de ser moldado (Musiek, Berge, 1998b). Diferentes 

estudos alertam que apesar da plasticidade ser maior quanto mais jovem for o 

indivíduo, mesmo na vida adulta é possível manter algum nível de plasticidade.  

Numa coluna publicada na Folha de São Paulo, Varella (2005) citou que casos de 

perda seguida de recuperação das funções cerebrais acontecem desde as cavernas, 

mas foi apenas no início do século 19 que se levantou a suspeita de que o cérebro 

seria um órgão moldado pela experiência. Com os estudos realizados com primatas, os 

quais comprovaram que a área cerebral lesada era “invadida” por populações 

neuronais adjacentes, não houve mais questionamentos sobre a plasticidade do tecido 

nervoso: no cérebro adulto nenhum espaço permanece desocupado. Isto também 

parece ser verdade no caso da espécie humana. 

Para Musiek (1999), o treinamento auditivo formal (TAF) corresponde aos 

procedimentos realizados na clínica ou laboratório utilizando equipamentos 

eletroacústicos e/ou computadores. Este treinamento auditivo é realizado para 

apresentar estímulos acústicos específicos e paradigmas de treinamento que podem 

ser trabalhados pelo paciente. 

Atualmente, a avaliação do processamento auditivo (PA) é utilizada como medida 

supra-liminar da habilidade auditiva que possibilita maior compreensão sobre a função 

de comunicação, sendo útil na quantificação do distúrbio auditivo que resulta de déficits 

funcionais no sistema nervoso auditivo. Além disso, ajuda a definir como um paciente 

irá ouvir após a adaptação de próteses auditivas para compensar a perda na 

sensibilidade auditiva (Stach, 2000b). 

Stach (2000b) afirma que para se avaliar a função auditiva central na presença de 

deficiência auditiva periférica é recomendado utilizar sinais de fala altamente 

redundantes para superar a perda de sensibilidade e sensibilizar suficientemente estes 

materiais de modo a desafiarem o sistema auditivo central. 

Sendo assim, a avaliação do processamento auditivo pode ser utilizada como 

instrumento diagnóstico e de medida de eficácia nos casos de portadores de 

deficiência auditiva submetidos a um programa de treinamento auditivo formal. 
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Já os testes eletrofisiológicos têm assumido importância cada vez maior na 

avaliação audiológica, seja para realizar o topodiagnóstico das lesões auditivas ou para 

planejar ou monitorar o processo de reabilitação de populações específicas.  

Dentre os potenciais de longa latência, o P300 é um potencial positivo, gerado por 

uma série de estímulos (freqüentes) em que ocasionalmente ocorre um estímulo 

diferente (raro) que aparece aleatoriamente. O estímulo diferente ocorre entre 15 e 

20% das vezes, e o sujeito deve identificá-lo, normalmente, contando mentalmente 

quantas vezes esse estímulo ocorre. A identificação correta dos estímulos raros 

promove o aparecimento do P300, aproximadamente 300 ms após a apresentação do 

estímulo (Picton et. al, 1974; Picton, 1992; McPherson, 1996; Schochat, 2003). 

O P300 parece não ser afetado pela perda auditiva, desde que o indivíduo possa 

perceber o estímulo. Portanto, a perda auditiva periférica não deve impedir a utilização 

deste procedimento (Musiek, Geurkink, 1981; Hall, 1992; Reis, 2003). 

Os potenciais de longa latência, como por exemplo, o P300, são úteis no estudo 

das funções cognitivas e de atenção, já que como os demais potenciais evocados de 

longa latência são menos afetados pelas propriedades físicas do estímulo e mais 

afetados pelo uso funcional que o indivíduo faz do estímulo. Desta forma, estes 

potenciais podem ser úteis para indicar a eficiência de uma técnica específica de 

intervenção. 

  

Com base em evidências clínicas e em estudos da literatura especializada, esta 

pesquisa tem como objetivo verificar os efeitos de um programa de treinamento 

auditivo formal em indivíduos adultos portadores de deficiência auditiva neurossensorial 

de grau leve a moderado, usuários de próteses auditivas intra-aurais, utilizando testes 

comportamentais para avaliar a função auditiva central, um questionário de auto-

avaliação e a captação do potencial de longa latência P300. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
Neste capítulo, será apresentada a revisão da literatura, organizada segundo os 

tópicos abaixo: 

 

2.1 Processamento Auditivo 

2.2 Treinamento Auditivo 

2.3 Questionários de Auto-Avaliação 

 

Esta apresentação respeitará, dentro de cada tópico, a ordem cronológica da 

realização dos estudos com o intuito de situar o leitor historicamente. 

 

2.1 Processamento Auditivo 
 

Os primeiros estudos sobre a avaliação da função auditiva central foram 

publicados na década de 1950 pelo grupo italiano de Bocca et al. (1954). Estes 

trabalhos foram realizados com objetivo de entender melhor a função auditiva de 

indivíduos com lesões definidas de SNAC, mais especificamente tumores em lobo 

temporal, os quais apesar de apresentarem sensibilidade auditiva normal, queixavam-

se de dificuldades auditivas, especialmente em ambientes desfavoráveis. 

Desde então, inúmeros testes e bateria de testes especiais foram desenvolvidos, 

geralmente apresentando situações de conflito auditivo para que o paciente tivesse 

suas habilidades auditivas avaliadas. 

Inicialmente, acreditava-se que a avaliação do processamento auditivo (PA) 

somente era possível na presença de audição periférica normal e até hoje, admite-se 

que esta seja a condição ideal para a realização dos testes especiais. Assim sendo, a 

avaliação do processamento auditivo em indivíduos com perda auditiva sempre foi 

encarada como um desafio ao audiologista, uma vez que os efeitos da alteração 

periférica precisariam ser excluídos para que os resultados apresentados pudessem 

ser atribuídos exclusivamente à alteração central. 

Por outro lado, ao avaliar a função auditiva central de um indivíduo com perda 

auditiva pode-se realizar um planejamento mais adequado da reabilitação auditiva 

deste indivíduo, conhecer as limitações do método de reabilitação escolhido e até 

mesmo redirecionar o processo terapêutico. 
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Com o objetivo de determinar o efeito da DANS em testes específicos de 

processamento auditivo, Miltenberger et al. (1978) estudaram indivíduos com perdas 

auditivas de diferentes graus e configurações e verificaram que 77% destes 

apresentavam alterações em pelo menos um dos testes especiais aplicados. Destes, 

apenas sete não puderam ter sua alteração justificada pelo grau da perda auditiva, 

configuração audiométrica, assimetria entre as orelhas ou habilidade de discriminação 

de fala. Concluíram, desta forma, que a bateria de testes escolhida não foi adequada 

para isolar o componente central. 

Em 1984, Silman et al., descreveram os efeitos da privação auditiva provocada 

pela presença de DANS simétrica em adultos com adaptação monoaural de prótese 

auditiva. Verificaram diferenças significantes entre o IRF das orelhas com e sem 

prótese auditiva, mesmo diante da estabilidade da perda auditiva periférica. Foi um dos 

primeiros trabalhos a sugerir que o efeito da privação sensorial é central e que o 

mesmo ocorre em diferentes níveis do sistema nervoso auditivo central (SNAC). Os 

autores apontaram para a necessidade de realizar estudos que investigassem se os 

efeitos da privação eram progressivos e se os mesmos poderiam ser revertidos com a 

introdução da amplificação e/ou outros recursos de reabilitação auditiva. 

Speaks et al. (1985) avaliaram o desempenho de indivíduos com DANS de grau 

leve a moderado em diferentes testes envolvendo o mecanismo fisiológico de 

reconhecimento de sons verbais em escuta dicótica. Verificaram que quanto mais 

complexa a tarefa, ou seja, com estímulos menos redundantes, pior foi o desempenho 

dos indivíduos com DANS e maior foi a diferença de desempenho entre as orelhas. 

Dentre os testes aplicados, o Dicótico de Dígitos mostrou ser o teste mais promissor 

para avaliar o processamento auditivo de indivíduos com DANS, já que as diferenças 

entre as orelhas foram mínimas.  

Num artigo clássico, Gatehouse (1992) definiu o termo aclimatização como sendo 

a melhora no desempenho de reconhecimento de fala em níveis elevados de 

intensidade na orelha protetizada em função da amplificação do sinal de entrada 

proporcionada pela prótese auditiva. Acompanhando indivíduos com DANS bilateral 

simétrica, adaptados com prótese unilateral por meio dos testes de detecção de gap 

com ruído, fala com ruído e logoaudiometria durante 12 semanas, verificou que a 

orelha protetizada apresentou melhor desempenho entre 6 e 12 semanas após a 

adaptação, enquanto que a orelha sem prótese sofreu deterioração de desempenho. 

Estes resultados foram considerados consistentes com a presença de aclimatização e 
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privação auditiva de início tardio, respectivamente. A partir destes resultados, o autor 

sugeriu que a avaliação sobre o desempenho da prótese auditiva deveria ser realizada 

somente após o período de aclimatização. 

O fenômeno da interferência binaural tem sido citado para justificar o fato do 

desempenho com próteses auditivas binaurais ser inferior do que com a adaptação 

monoaural. A presença de interferência binaural foi estudada por Jerger et al. (1993) no 

relato de quatro casos, nos quais os pacientes demonstraram melhor desempenho 

tanto em tarefas comportamentais como em testes eletrofisiológicos na condição com 

amplificação monoaural. Esta alteração na estimulação binaural não pode ser explicada 

por nenhum grau de assimetria entre os limiares auditivos, indicando que a orelha com 

desempenho pior contribuiu negativamente na resposta da orelha melhor. 

Moore (1993) explicou as evidências de alteração no processamento binaural por 

privação de início tardio: 

 

1. Indivíduos adultos podem adaptar-se às pistas binaurais distorcidas decorrentes 

de assimetria na entrada dos estímulos entre as orelhas; 

2. As respostas fisiológicas de neurônios nos níveis mais elevados do SNAC 

mantêm capacidade plástica até a idade adulta e podem ser alteradas por 

lesões do sistema periférico; 

3. O equilíbrio bilateral das conexões anatômicas entre os núcleos auditivos no 

tronco encefálico modifica-se em animais adultos após lesões periféricas 

unilaterais durante a infância e a adolescência. 

 

Ressaltou ainda, que os aspectos gerais das modificações no cérebro adulto 

dependem do distúrbio sensorial e da experiência e que a assimetria entre as orelhas 

pode ser o fator determinante no disparo das modificações centrais e não a deficiência 

auditiva em si. Nos primatas, e provavelmente nos humanos, as modificações 

começam logo após a lesão e podem progredir durante vários anos. Em casos 

extremos, podem levar a uma reorganização total do córtex. As implicações 

terapêuticas da plasticidade no adulto são num primeiro momento óbvias e sutis. Por 

outro lado, parece claro que a restauração da função neural central após a deficiência 

auditiva (DA) de início tardio é possível utilizando-se técnicas de estimulação elétrica 

e química. Por outro lado, uma estimulação inadequada pode piorar a condição. 
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Gelfand, Silman (1993) demonstraram a presença de privação auditiva em 

crianças com adaptação monoaural de prótese auditiva, uma vez que houve diferença 

significante entre o índice de reconhecimento de fala da orelha com e sem prótese 

auditiva realizado logo após a protetização e quatro anos após a mesma. Alertaram 

para o fato de que indivíduos com DANS de grau moderado não estão totalmente 

privados da entrada auditiva. No entanto, ao optarem por amplificação monoaural 

geram uma assimetria na entrada dos estímulos de fala e esta assimetria pode levar 

aos efeitos da privação. Os autores sugeriram que novos estudos investigassem a 

possibilidade da recuperação da percepção de fala em decorrência da protetização 

binaural. 

Segundo Boothroyd (1993) o desempenho da percepção de fala está intimamente 

relacionado ao uso. O autor descreveu o caso de uma paciente deficiente auditiva 

congênita que fez uso de prótese auditiva unilateral durante 20 anos. Uma piora súbita 

na orelha protetizada exigiu que a orelha contralateral passasse a ser amplificada. Com 

o uso da prótese auditiva, a orelha anteriormente não dominante passou a ser 

dominante até para conversas ao telefone após 6 meses de uso da prótese. Com este 

estudo, ficou comprovada a possibilidade plástica do SNAC no adulto e a importância 

da motivação do paciente no processo de reabilitação. 

Silverman, Emmer (1993) observaram que o índice de reconhecimento de fala foi 

sistematicamente pior nas orelhas não protetizadas de indivíduos adultos com DANS 

assimétrica e que após a protetização o desempenho melhorou e as orelhas já 

protetizadas mantiveram seu desempenho. Os resultados deste estudo sugeriram que 

a adaptação de prótese auditiva pode ser uma alternativa possível para indivíduos com 

perda auditiva unilateral.                                                                                                                      

Para estudar os efeitos da alteração auditiva central em indivíduos deficientes 

auditivos idosos, Chmiel, Jerger (1996) aplicaram o teste DSI (Identificação de 

Sentenças Dicóticas) e o questionário de auto-avaliação HHIE (sigla em inglês para 

Hearing Handicap Inventory for the Elderly). Quando o teste DSI apresentou alteração 

tanto na condição de atenção livre como na de atenção dirigida os autores 

hipotetizaram uma alteração auditiva periférica e central, sendo que o desempenho da 

orelha direita foi melhor do que o da orelha esquerda. Concluíram que apesar da 

amplificação reduzir os prejuízos relatados tanto pelos pacientes como por seus 

familiares, quando a deficiência auditiva coexiste com uma alteração auditiva central, a 

melhora na qualidade de vida proporcionada pelo uso da amplificação é menor. Desta 
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forma, a DPA pode explicar a insatisfação com os efeitos do uso das próteses 

auditivas, mesmo quando os testes convencionais apontam um bom prognóstico. 

Estudando crianças com distúrbios de aprendizagem, Kraus et al. (1996) 

procuraram estabelecer um correlato neurofisiológico da discriminação comportamental 

a partir da captação do potencial evocado auditivo MMN com estímulos de fala 

contrastantes (/da/, /ga/). Verificaram que quanto melhor fosse a percepção do 

contraste entre os estímulos, mais robusto era o potencial eliciado, sendo esta variável 

– amplitude – suficiente para separar os grupos – distúrbio de aprendizagem, distúrbio 

do déficit de atenção e grupo controle. 

Musiek, Baran (1996) afirmaram que a manutenção e/ou melhora da função 

auditiva depende do SNAC e que os profissionais envolvidos na seleção e adaptação 

das próteses auditivas estão cada vez mais interessados na interação entre o SNAC e 

o som amplificado. Apesar de existirem poucas informações sobre a influência da 

amplificação no SNAC, sabe-se que sua integridade pode influenciar no sucesso do 

processo de adaptação das próteses auditivas. Sendo assim, o processo de seleção e 

adaptação das próteses auditivas deveria incluir o conhecimento sobre os déficits 

periféricos e centrais da audição e o conceito de plasticidade cerebral deveria ser mais 

valorizado no momento da protetização. Sabe-se que o sistema auditivo central sofre 

reorganização frente à privação, pois algumas partes do SNAC não são utilizadas pelo 

fato da DA periférica não permitir a estimulação adequada de determinados grupos de 

neurônios. Estas modificações podem levar a alterações na interação entre os 

diferentes grupos de neurônios e estas interações inadequadas, ou a falta delas, 

podem ser a base para compreender as disfunções auditivas sutis que manifestam-se 

nas situações adversas de escuta. Da mesma forma que a prótese auditiva pode 

minimizar ou melhorar o reconhecimento de fala dos deficientes auditivos, se houver 

necessidade de amplificação e a mesma não for utilizada, o IRF tende a piorar 

gradativamente. 

Segundo os mesmos autores deve-se suspeitar de desenvolvimento de DPA 

sempre que pacientes que anteriormente apresentavam benefício com o uso das 

próteses passam a experimentar dificuldades de reconhecimento de fala no silêncio e 

no ruído, especialmente sem piora significante dos limiares auditivos. 

Deve-se selecionar cuidadosamente os procedimentos a serem administrados em 

pacientes com perda auditiva periférica. Os testes de ordenação temporal – Teste de 

reconhecimento de padrão de duração (TPD) e Teste de reconhecimento de padrão de 
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freqüência (TPF), testes dicóticos – Teste dicótico de dígitos e Teste DSI (Identificação 

de Sentenças Dicóticas) e os testes eletrofisiológicos – Potenciais evocados auditivos 

de média e longa latência (P300) parecem ser os mais resistentes à presença de 

perdas auditivas neurossensoriais de grau leve a moderado. 

Quanto à interpretação dos resultados os autores propõem os seguintes critérios: 

 

1. Se a perda auditiva for simétrica e o desempenho entre os canais 

auditivos for discrepante deve-se suspeitar de envolvimento do SNAC 

e, portanto estes efeitos devem ser considerados no momento da 

protetização. 

2. Se a perda auditiva for assimétrica e o desempenho da orelha melhor 

nos testes centrais é muito pior do que o da orelha pior, deve-se 

suspeitar de envolvimento do SNAC. 

3. Se os potenciais evocados de média e longa latência mostram 

alterações do tipo efeito de eletrodo deve-se suspeitar de 

envolvimento do SNAC. 

 

Segundo Baran (1997), durante muitos anos a simples presença de perda 

auditiva era fator impeditivo para realização dos testes de PA. Esta situação nem 

sempre favorecia o paciente, pois sabe-se que a desordem do processamento auditivo 

(DPA) pode coexistir com a perda auditiva periférica. A constatação do envolvimento 

central pode ter importantes implicações na reabilitação do paciente com DA. A autora 

refere que tanto o teste dicótico de dígitos como o de identificação de sentenças 

sintéticas parecem ser menos afetados por perdas auditivas de grau leve a moderado 

do que a maioria dos outros testes de percepção auditiva. No entanto, deve-se lembrar 

que a interpretação dos resultados destes testes nesta população deve ser cuidadosa. 

Ao descrever a influência dos testes eletrofisiológicos de processamento auditivo 

no tratamento destas desordens auditivas, Musiek, Berge (1998a) referiram que como 

os potenciais evocados estão mais relacionados com os fenômenos fisiológicos e são 

mais objetivos, são os mais adequados para monitorar modificações no sistema 

nervoso auditivo central e relacioná-las com fenômenos comportamentais, aumentando 

a validade e a confiabilidade da observação. 

Os autores sugeriram quatro possibilidades na correlação entre os achados 

comportamentais e os potenciais evocados auditivos após a intervenção: 
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a- Os testes comportamentais e eletrofisiológicos demonstram resultados 

melhores após a intervenção, indicando que a intervenção foi bem sucedida. 

b- Os testes comportamentais e eletrofisiológicos demonstram resultados iguais 

(sem melhora) após a intervenção, indicando que intervenção não foi 

adequada. 

c- Os testes comportamentais exibem melhora e os testes eletrofisiológicos 

mantêm os mesmos resultados, indicando que a função normal original foi 

restabelecida utilizando um novo substrato neural. 

d- Os testes comportamentais não apresentam melhora significante e os testes 

eletrofisiológicos mostram modificação após a intervenção, indicando que a 

mudança comportamental ocorrerá, uma vez que a modificação neural precede 

a comportamental em alguns casos. 

 

Desta forma, sugeriram que os testes eletrofisiológicos e comportamentais do 

processamento auditivo fossem realizados antes do início do processo de reabilitação 

auditiva. 

Apesar de desencorajar o uso do TA em indivíduos adultos por acreditar ser difícil 

promover modificações significantes ou reorganização das formas e conexões neurais 

em indivíduos maduros, Baran (1998) afirmou ser de extrema importância estabelecer 

a coexistência entre DPA e a deficiência auditiva para que a reabilitação seja bem 

sucedida. Para isso sugeriu que a avaliação audiológica pré-adaptação da amplificação 

não se restringisse somente à avaliação das condições auditivas periféricas, mas 

incluísse também procedimentos que avaliassem o processamento auditivo. Neste 

sentido, considerou três possibilidades: 

 

1. Acrescentar a avaliação do PA em pacientes com história de envolvimento 

neurológico antes da indicação de próteses auditivas. 

2. Realizar triagem do PA em todos os pacientes em processo de seleção e 

adaptação de próteses auditivas. No caso de falha, realizar a avaliação completa 

do PA. 

3. A avaliação do PA seria realizada em pacientes que retornam da experiência 

domiciliar com resultados insatisfatórios ou que não estão obtendo os benefícios 

esperados com as próteses. 
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Chermak et al. (1998a) apontaram a correlação entre os achados comportamentais 

e eletrofisiológicos como um dos mais importantes avanços na avaliação dos distúrbios 

do SNAC. Além disso, reforçaram a necessidade de selecionar cuidadosamente os 

procedimentos a serem utilizados em pacientes com perda auditiva periférica, alertando 

que alguns testes são mais influenciados pela presença de perda auditiva do que 

outros. Utilizaram para justificar esta constatação a composição acústica do teste e o 

local de processamento do estímulo já que quanto maior for a complexidade das 

interações entre freqüência e intensidade, maior será a influência da parte periférica do 

sistema auditivo. 

Sugeriram ainda que pacientes candidatos ou usuários de próteses auditivas  que 

não se adaptam à amplificação podem necessitar de avaliação do processamento 

auditivo. Nesta avaliação, podem ser evidenciadas assimetrias entre os canais 

auditivos, apesar de configuração audiométrica semelhante entre as duas orelhas. 

Em 2000, Welsh et al. estudaram o efeito da amplificação em situações 

estressantes, tais como presença de ruído e estímulos de fala acelerada. Seus 

resultados revelaram que numa relação sinal-ruído +10, indivíduos com DANS 

apresentaram alteração importante de desempenho em relação a indivíduos com 

audição normal. O desempenho foi tanto pior à medida que a relação sinal-ruído 

tornou-se mais negativa. Os resultados foram apresentados utilizando o indivíduo como 

seu próprio controle devido às diferenças individuais observadas na utilização e 

aproveitamento das próteses auditivas. Concluíram que a amplificação fornecida pelas 

próteses auditivas não consegue manter a mesma qualidade de recepção no silêncio e 

no ruído. Isto ocorre porque as próteses auditivas resolvem o problema da perda de 

sensibilidade, mas não resolvem os problemas da relação sinal-ruído causado pela 

perda de células ciliadas internas (CCI). Nenhuma estratégia de processamento de 

sinal é capaz de melhorar a relação sinal-ruído numa condição altamente desfavorável 

(níveis de ruído elevados). Por fim, sugeriram a inclusão de testes de fala com ruído e 

de fala comprimida para testar o real benefício da amplificação. 

Para Stach (2000a), as próteses auditivas devem ir além da mera amplificação do 

som para superar o distúrbio da comunicação associado com a inabilidade em 

compreender a fala em pacientes com DPA. Citou que a avaliação da função auditiva 

central permite estabelecer um perfil mais completo das habilidades auditivas de um 
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paciente, auxiliando na escolha de estratégias de amplificação adequadas ou outras 

abordagens de reabilitação. 

Segundo o mesmo autor, a DPA por si só não eleva os limiares auditivos, no 

entanto, acarreta dificuldade em compreender a fala, especialmente em ambientes 

ruidosos, dificuldade em localizar sons, especialmente no ruído, dificuldade em 

processamento temporal e desempenho pobre em testes de fala sensibilizada. Assim, 

o desafio maior do que relacionar o uso da prótese auditiva com a DPA é estabelecer 

estratégias de amplificação benéficas. A amplificação pura e simples do som pode 

trazer vantagens mínimas para um sistema auditivo que requer uma relação sinal-ruído 

melhor em decorrência da DPA. 

Em última instância, a avaliação auditiva central fornece uma medida da 

habilidade auditiva supra-liminar a qual possibilita melhor compreensão da função 

comunicativa. Como resultado, é útil na quantificação dos déficits auditivos decorrentes 

de alterações funcionais do SNAC. Finalmente, ajuda a definir como um paciente 

ouvirá quando sua sensibilidade auditiva for corrigida pelas próteses auditivas 

(Stach,2000b). 

Stach (2000b) afirmou que a imunidade da percepção de fala aos efeitos da perda 

de sensibilidade auditiva varia diretamente com a quantidade de redundância do 

estímulo. Quanto mais redundante for o estímulo maior é sua resistência aos efeitos da 

perda auditiva. Portanto, a solução mais fácil para a questão da avaliação do PA na 

presença de perda auditiva é utilizar sinais de fala altamente redundantes para superar 

a perda de sensibilidade auditiva e então sensibilizar estes materiais de modo a 

desafiar a habilidade de processamento auditivo central. 

A bateria de testes ideal seria uma que englobasse medidas de reconhecimento 

de fala, habilidade binaural e escuta dicótica para inferir a respeito da presença e 

natureza da DPA. O fator chave em qualquer bateria de testes bem sucedida é o 

controle eficiente e efetivo sobre os efeitos da perda de sensibilidade auditiva, 

habilidade de reconhecimento de fala no silêncio e influência de fatores não auditivos. 

Os testes SSI e dicótico de dígitos apresentam vantagens para serem utilizados 

na avaliação do PA em pacientes com perda auditiva periférica: 

 

• Testes PSI/SSI – Por utilizarem sentenças são imunes à influência da 

perda auditiva periférica, ou seja perdas de grau leve não interferem com o 

desempenho e perdas mais importantes têm sua influência conhecida. A 
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utilização de respostas em conjunto fechado, faz com que os efeitos do 

aprendizado sejam reduzidos. Além disso, a competição com um único 

falante a qual não influencia no desempenho de indivíduos com habilidade 

auditiva normal pode ser bastante difícil para indivíduos com DPA. 

• Teste Dicótico de dígitos – apresenta resistência contra os efeitos da DA 

periférica. A maioria dos indivíduos apresenta uma leve vantagem da 

orelha direita. Indivíduos com DPA, especialmente no nível do corpo caloso 

e no córtex auditivo, geralmente apresentam pior desempenho na orelha 

esquerda. 

Para concluir, Stach (2000b) afirmou que juntamente com as medidas de 

imitância, emissões otoacústicas e potenciais evocados auditivos, a utilização de 

medidas de fala bem controladas tem mostrado-se uma ferramenta poderosa na 

definição da presença ou ausência de DPA. 

Em uma publicação sobre potenciais evocados auditivos de média e longa 

latência, McPherson, Ballachanda (2000) afirmaram que embora seja uma medida 

muito variável, é importante o examinador saber que quanto mais o sinal alvo foi 

percebido conscientemente pelo paciente mais robusta é a resposta, sendo os maiores 

efeitos observados no P300 e/ou em respostas mais tardias. Afirmaram ainda que os 

valores de latência são mais estáveis do que os de amplitude e portanto podem ser 

utilizados com mais confiança nas comparações entre avaliações de um mesmo 

indivíduo ou entre clínicas diferentes. 

Segundo Musiek, Lee (2001), os componentes N1 e P2 do PEALL – P300 

também são influenciados pelo grau de atenção ao estímulo. Se o estímulo for 

ignorado, as formas de onda geralmente são atenuadas e possivelmente atrasadas e 

vice-versa. Para os autores a presença de perda auditiva não é fator impeditivo na 

captação do P300, desde que o paciente tenha condições de perceber os estímulos 

raros e freqüentes com a mesma facilidade. Alertaram para o fato de ao se utilizar o 

P300 para inferir sobre o processamento auditivo deve-se tomar cuidado na seleção da 

amostra por fatores não auditivos, tais como, doenças degenerativas, podem interferir 

nos resultados. 

Bellis, Wilber (2001) estudaram os efeitos do envelhecimento e do sexo no 

desempenho de duas tarefas auditivas para avaliar a transferência inter-hemisférica. 

Para isto, avaliaram 120 indivíduos com audição normal (média de 500, 1000 e 2000 

Hz até 25 dBNA) e com antecedentes negativos de alterações neurológicas, por meio 
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dos testes dicótico de dígitos e de padrão de freqüência com tons puros. Os resultados 

revelaram, no teste dicótico de dígitos, que o desempenho foi pior com o aumento da 

idade, houve presença de vantagem da orelha direita e que a diferença entre o 

desempenho da orelha direita e esquerda foi maior com o avanço da idade. Já no teste 

de padrão de freqüência, observaram que o desempenho foi pior à medida que a idade 

avançou e que o desempenho foi melhor para o humming do que para a nomeação. 

Com objetivo de acompanhar por meio de medidas objetivas e subjetivas o 

benefício das próteses auditivas ao longo do tempo, Humes et al. (2002) estudaram 

idosos usuários de próteses auditivas após 1, 6, 12 e 24 meses de uso da amplificação. 

Verificaram que o ganho estabelecido no início do processo mostrou-se estável durante 

todo o experimento. A maioria das comparações não revelou modificação significante 

de desempenho ao longo do tempo.  As melhoras verificadas, especialmente 

envolvendo testes de fala realizados no silêncio, não permitiram a definição de um 

padrão constante, seja de material utilizado ou de tempo. 

Segundo Lindley (2002), a audição normal com prótese pode ser uma meta 

possível para alguns pacientes, graças aos produtos flexíveis, aos microfones 

direcionais, aos esquemas avançados de processamento de sinal e ao crescente 

conhecimento sobre a fisiologia coclear. Este funcionamento normal engloba não 

somente sensibilidade auditiva normal com próteses, mas também envolve a qualidade 

da fala, dos ruídos ambientais, da música e também as habilidades de comunicação. O 

aumento crescente da prática de orientação e de reabilitação tem ajudado na obtenção 

das metas estabelecidas. 

Apesar de não se poder prever qual paciente terá audição normal com o uso das 

próteses auditivas existem algumas características que facilitam esta meta: perda 

auditiva de grau leve a moderado (limiares auditivos no máximo até 55 dB), 

processamento WDRC (não linear), adaptação binaural e quando o índice de 

reconhecimento de fala no silêncio é normal. O autor concluiu que o funcionamento 

auditivo normal ou próximo do normal com próteses auditivas pode ser uma meta 

realista para muitos pacientes com DA de grau leve a moderado. 

Oates et al. (2002) avaliaram a influência da perda auditiva neurossensorial de 

diferentes graus na aquisição dos potenciais corticais para estímulos de fala /da,ga/ 

procurando estabelecer os efeitos do grau da perda auditiva sobre as amplitudes e 

latências destes potenciais. Àquela época foi primeiro estudo a correlacionar os 
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componentes dos potenciais corticais com as medidas comportamentais de 

discriminação em indivíduos com perda auditiva. 

Os resultados revelaram que com o aumento do grau da perda auditiva ocorreu 

redução da amplitude e aumento da latência dos potenciais corticais, com exceção do 

P3 e do MMN, nos quais os efeitos da DA relacionaram-se com a intensidade do 

estímulo. A amplitude foi o parâmetro que mais apresentou variabilidade, tanto nos 

indivíduos com DA como nos indivíduos com audição normal. Estas alterações foram 

compatíveis com redução do desempenho em discriminação auditiva. 

Quanto ao nível de processamento do estímulo verificaram que quanto mais 

elevado o sítio gerador do potencial (N2/P3), maior a lentificação de processamento, 

evidenciando que a DANS comprometeu de forma significante a precisão de todos os 

potenciais corticais. 

Pensando na complexidade do processamento temporal cortical, seria correto 

afirmar que o mesmo inclui a precisão do disparo neural dos neurônios corticais, a 

sincronia do disparo neural ao longo de grandes áreas corticais e a correlação do 

disparo neural ao longo de uma rede de neurônios corticais. Sendo assim, os autores 

concluíram que os potenciais evocados auditivos poderiam fornecer um índice 

diagnóstico objetivo para medir os benefícios na audibilidade e na discriminação 

auditiva alcançados com próteses auditivas e possivelmente monitorar o progresso da 

reabilitação auditiva. 

Segundo Junqueira, Frizzo (2002), o P300 tem mostrado-se mais sensível, porém 

menos específico do que a avaliação comportamental do processamento auditivo. Os 

autores recomendaram o uso combinado de ambos os métodos para um melhor 

entendimento dos distúrbios do processamento auditivo. Citaram alguns fatores que 

podem contribuir para a grande variação de latência e amplitude observada na 

captação deste potencial evocado: sexo, hora do dia, habilidade cognitiva, tipo de 

tarefa, temperatura do corpo, estação do ano, ingestão de alimentos pouco antes da 

avaliação e aspectos da personalidade. 

Baran (2002) afirmou que a avaliação audiológica deveria extrapolar o 

audiograma, o IPRF e os métodos prescritíveis de seleção de próteses auditivas. 

Recomendou a adoção de uma abordagem de avaliação que também enfatizasse a 

habilidade do paciente em processar a informação auditiva sob condições que mais 

representativas da vida diária. 
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Revisando a correlação entre os aspectos da localização, deficiência auditiva e 

próteses auditivas, Flamme (2002) ressaltou que a audição nos permite monitorar o 

que está acontecendo em todas as direções e nos ajuda a decidir para onde direcionar 

a atenção. Afirmou que os deficientes auditivos referem que a localização e outros 

aspectos da audição espacial são atividades limitadas pela DA. No entanto, o aumento 

de energia proporcionado pelas próteses auditivas melhora o isolamento coclear e faz 

com que as diferenças binaurais sejam mais detectáveis. No plano horizontal, a 

recuperação da audibilidade pode adequar as habilidades do ouvinte aos níveis 

normais. Já no plano vertical, as próteses têm pouca função para restaurar as pistas de 

localização, uma vez que no plano vertical, as pistas mais importantes que se localizam 

na concha e no pavilhão auricular, ficam comprometidas pela maioria dos moldes 

auriculares. O senso de localização à distância melhora com o uso das próteses. As 

próteses intracanais podem ser as mais adequadas para preservar as habilidades de 

localização no plano vertical. Já no plano horizontal, o tipo da prótese não interfere com 

esta habilidade. 

Segundo Bellis (2003a), a DA periférica distorce o sinal de entrada com o qual o 

SNAC precisa trabalhar. Além disso, o sistema nervoso nos níveis corticais e 

subcorticais sofre modificações estruturais e funcionais em decorrência da perda 

auditiva.  A autora ressaltou a importância da cautela na escolha dos testes especiais 

para avaliar o processamento auditivo na presença de perda auditiva periférica. No 

entanto, recomendou que se um déficit de processamento auditivo for identificado em 

indivíduo com perda auditiva, deve-se incluir atividades de treinamento auditivo no 

programa de reabilitação para melhorar especificamente as habilidades auditivas 

deficientes. 

A DPA pode acometer crianças ou adultos com sintomas similares, tais como, 

dificuldade para compreender a fala em ambientes ruidosos ou reverberantes, 

dificuldades em seguir comandos verbais ou compreender informações apresentadas 

auditivamente e freqüentes mal-entendidos. O que diferencia os grupos etários é o 

impacto da DPA na vida de cada um. Especificamente nos adultos, há repercussão na 

comunicação social e na vida profissional. A DPA pode interferir com o sucesso no 

trabalho, satisfação nas situações sociais e em muitos outros aspectos da vida. Esta 

situação pode ser ainda mais grave se a DPA coexistir com perda auditiva periférica. 

(Bellis, 2003b) 
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A autora sugeriu sensibilizar a avaliação audiológica básica com pelo menos um 

teste de processamento auditivo, de preferência um teste dicótico, pois o mesmo 

permite inferir sobre o processamento dos hemisférios direito e esquerdo e a 

transferência inter-hemisférica. Sugeriu que pelo menos o teste dicótico de dígitos seja 

aplicado por no mínimo três razões: aplicação rápida, pouca demanda lingüística e 

resistência à perda auditiva periférica. Por fim, recomendou que o desempenho nos 

testes centrais no processo de adaptação da prótese auditiva seja mais valorizado para 

tornar o planejamento da reabilitação auditiva mais individualizado. 

No Brasil, Reis (2003) investigou a ocorrência do componente P3 dos potenciais 

evocados auditivos de longa latência em indivíduos com perda auditiva congênita de 

graus severo a profundo, procurando correlacionar os resultados aos recursos de 

estimulação e às intercorrências técnicas e pessoais. Verificou quatro tipos de 

respostas: 

 

a. Ausente compatível – P300 ausente com resposta mantida por reforço do 

examinador, ou seja, o paciente não respondia sozinho. 

b. Ausente incompatível – P300 ausente com resposta imediata ao estímulo 

raro, isto é, o paciente respondia e não havia onda. 

c. Presente compatível – P300 presente e resposta adequada. 

d. Presente incompatível – P300 presente e o paciente não respondia. 

 

Quanto aos resultados, verificou que quanto maior a idade maior a latência do 

P3, a idade não interferiu na amplitude, o grau da DA não interferiu na latência, a época 

de início da reabilitação influenciou a presença do P3 e a preferência por determinado 

canal sensorial – visual ou auditivo – determinou a presença do componente P3. A 

autora concluiu que os potenciais evocados auditivos corticais podem ser utilizados 

para avaliar o SNAC, pois permitem identificar objetivamente as mudanças fisiológicas 

associadas às perdas auditivas, à privação auditiva e à estimulação. 

Em 2003, Schochat afirmou que a avaliação utilizando potenciais de longa 

latência associada aos testes comportamentais de avaliação central tem mostrado-se 

um caminho promissor e potente para a avaliação audiológica. Deve-se ter em mente, 

no entanto, que estes potenciais não servem para determinar o tipo de doença e sim 

para fornecer informações sobre o funcionamento do sistema auditivo. Desta forma, 

podem ser úteis na monitoração do tratamento de uma determinada doença. Lembrou 
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ainda que o P300 parece não ser afetado pela perda auditiva periférica, desde que o 

indivíduo possa perceber e discriminar o estímulo. Portanto, a perda auditiva periférica 

não deve impedir a utilização deste procedimento. 

Pereira (2004) publicou uma atualização sobre Avaliação do Processamento 

Auditivo Central na qual mencionou que o conhecimento das habilidades auditivas 

torna-se fundamental para os profissionais da área de fonoaudiologia, especialmente 

para o planejamento da intervenção. Nos casos de perda auditiva periférica 

recomendou a utilização dos testes Dicótico de Dígitos, SSW em Português e Fala com 

ruído branco, os quais parecem ser resistentes à perdas auditivas condutivas e 

neurossensoriais de grau leve a moderado. Lembrou que os testes de localização 

sonora e de fala filtrada podem ter seus resultados comprometidos na presença de 

perda auditiva. 

Ainda no Brasil, Pinzan-Faria (2005) estudou a latência e a amplitude do 

componente P3 em pacientes com perda auditiva neurossensorial unilateral de grau 

leve a severo. Não observou diferenças significantes entre a latência da orelha com 

sensibilidade normal e a orelha com perda auditiva e entre latência e idade. Já o 

parâmetro da amplitude mostrou-se significativamente mais reduzido nas orelhas com 

perda auditiva em relação às orelhas normais. No entanto, não houve correlação entre 

o grau da perda auditiva e a amplitude do P300. 

Walden, Walden (2005) realizaram um estudo comparando o desempenho de 

idosos com perda auditiva neurossensorial com adaptação mono ou binaural no 

reconhecimento de sentenças na presença de ruído, tendo verificado que a maioria dos 

pacientes apresentou melhor desempenho no ruído com amplificação unilateral, sendo 

esta tendência mais evidente com o aumento da idade. Observaram ainda que o 

reconhecimento de fala foi melhor na orelha direita do que na esquerda. Na discussão 

dos resultados, os autores propuseram alguns critérios para definir a presença da 

interferência binaural a fim de auxiliar o audiologista na escolha da adaptação uni ou 

bilateral: 

1. Se o desempenho no ruído for igual ao da melhor orelha tanto com adaptação 

mono ou binaural, isto demonstra que não há interação entre as orelhas e, 

portanto, ocorre a dominância da orelha melhor. 

2. Se o desempenho for melhor com adaptação binaural, isto evidencia presença 

de integração binaural, isto é, ocorre uma sinergia de informações vindas das 

duas orelhas. 
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3. Se o desempenho com adaptação binaural é pior do que o desempenho com 

adaptação monoaural, denotando a presença de interferência binaural, o 

desempenho da orelha pior interfere no processamento da informação que 

chega à orelha melhor. 

4. Por fim, se o desempenho com adaptação binaural é pior do que o desempenho 

da melhor orelha com prótese, há suspeita de superinterferência. 

  

Desta forma, sugeriram que em alguns casos, a adaptação monoaural pode ser a 

escolha, e mesmo que a adaptação binaural seja adequada em ambientes silenciosos, 

na presença de ruído, pode-se orientar ao paciente que retire uma das próteses 

auditivas, no caso a da orelha esquerda, a qual mostrou maior degradação de 

desempenho no ruído. 

 

2.2 Treinamento Auditivo 
 

O conceito de treinamento auditivo (TA) data do século VI, no qual realizava-se 

sessões de treinamento auditivo com objetivo de recuperar a sensibilidade auditiva do 

paciente. Hoje sabe-se que a condição periférica não se modifica com o treinamento, 

no entanto, a parte central pode ser modificada por meio da estimulação. 

Segundo Bode, Oyer (1970) não existe melhor maneira de ensinar os ouvintes do 

que motivá-los e os fazer ouvir. Seguindo esta premissa, realizaram um programa de 

treinamento auditivo, sem próteses auditivas, em adultos com perda auditiva de grau 

leve, utilizando duas condições de escuta – uma com ruído do tipo babble constante 

numa relação +5, com redução progressiva da intensidade de apresentação e outra 

com ruído variável entre +10 e +2 e intensidade de apresentação fixa, e dois tipos de 

respostas – conjunto aberto e conjunto fechado. Após o treinamento, organizado em 5 

sessões com 25 minutos cada, observaram discreta melhora no reconhecimento de 

fala, sendo que cada grupo melhorou mais na tarefa na qual foi treinado. Concluíram 

que o treinamento auditivo é aconselhável como uma forma, juntamente com as 

próteses auditivas, leitura labial e aconselhamento, para reduzir a deficiência de 

recepção decorrente da DA. 

Já neste artigo, foram enumerados alguns aspectos oriundos da teoria de 

aprendizagem que podem ser aproveitados na área de treinamento auditivo: 
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1. A distribuição da prática deve ser coerente com o conteúdo a ser aprendido. 

2. A participação do indivíduo deve ser ativa. 

3. O material a ser praticado deve ser variado para que o indivíduo possa adaptar-

se à variação do mundo real e para que sua motivação seja sempre estimulada. 

4. Manter registros precisos do desempenho para avaliar o progresso e os efeitos 

do treinamento. 

5. Fornecimento imediato de comentários sobre o desempenho do indivíduo. 

 

Ao relatar a experiência de um centro de reabilitação auditiva na Alemanha, 

Lundborg (1980) afirmou que o treinamento auditivo vinha demonstrando utilidade no 

complemento da adaptação das próteses auditivas em adultos com DA. Apesar disto, 

neste estudo retrospectivo, dos 3400 pacientes atendidos, apenas 10% foram 

encaminhados para o treinamento auditivo, os quais apresentavam perda auditiva pior 

do que 60 dB. Ao resumir suas conclusões o autor afirmou que: 

 

1. Próteses com tecnologia avançada e um programa de seleção e adaptação 

adequado são apenas alguns dos pré-requisitos para a reabilitação aural. 

2. Há necessidade de uma equipe altamente especializada. 

3. Importância de equipamentos auxiliares e bem como a indicação de TA para 

melhorar a motivação ao ouvir e estimular uma melhora na comunicação do 

paciente. 

 

Mapes, Moreau (1980) submeteram 42 indivíduos com perda auditiva 

neurossensorial de grau severo a profundo, usuários de próteses auditivas, 

matriculados em uma escola de surdos a um programa de treinamento auditivo 

organizado em 10 semanas. As atividades do programa de treinamento envolveram a 

detecção da palavra chave de sentenças. Após o treinamento observou-se melhora de 

aproximadamente 60% e 32% nas sentenças treinadas e não treinadas, 

respectivamente, demonstrando que a generalização para materiais não utilizados no 

treinamento pode não ser tão satisfatória. 

Em 1981, Walden et al. propuseram avaliar os efeitos do treinamento auditivo de 

reconhecimento de consoantes em indivíduos adultos, incluindo idosos, portadores de 

perda auditiva neurossensorial com configuração descendente e novos usuários de 

próteses auditivas. Foram realizadas 50 horas de terapia em grupo durante duas 
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semanas, constituídas por sessões de treinamento em leitura orofacial, 

aconselhamento e treinamento de reconhecimento de consoantes. Ao final do 

programa, foram verificadas melhoras significantes nos testes de reconhecimento de 

sentenças e de consoantes, apesar da grande variabilidade observada entre os 

pacientes. Alertaram para o fato de não se poder esperar a mesma magnitude de 

melhora entre os candidatos ao treinamento auditivo. Os autores concluíram que a 

habilidade de reconhecimento de fala pode ser melhorada por meio de treinamento 

auditivo em adultos com deficiência auditiva e que o mesmo deve fazer parte de um 

programa abrangente de reabilitação auditiva. 

Segundo Rubinstein, Boothroyd (1987), o treinamento auditivo tem sido assunto 

de poucos estudos quantitativos, especialmente com adultos deficientes auditivos. Os 

problemas relacionados a tais estudos incluem dificuldade em medir os benefícios do 

treinamento, em controlar as inúmeras variáveis e o tempo para executar tais 

pesquisas. Além disso, referiram que a manutenção das melhoras proporcionadas pelo 

treinamento ao longo do tempo tem sido um aspecto praticamente ignorado pelos 

pesquisadores. Os autores submeteram 20 indivíduos adultos portadores de perda 

auditiva neurossensorial de grau leve a moderadamente severo (média dos limiares 

tonais até 65 dB), de origem pós-lingual, usuários de próteses auditivas, a um 

programa de treinamento auditivo organizado em oito sessões de uma hora cada 

realizadas durante um mês, envolvendo atividades de reconhecimento de fonemas, 

frases e palavras e orientações e discussões quanto ao desempenho na sessão. Cada 

indivíduo serviu como seu próprio controle. Para garantir que as melhoras verificadas 

pudessem ser atribuídas ao treinamento, foram realizadas três reavaliações a cada 

quatro semanas, a primeira tendo ocorrido antes do início do treinamento, a segunda 

logo após o término do programa e a última quatro semanas após o término do 

treinamento. Verificaram que o treinamento auditivo resultou em melhora, 

estatisticamente significante, no desempenho de reconhecimento de fala (melhora de 

aproximadamente 5%) e que estas melhoras não se perderam após o término do 

treinamento, pelo contrário foi observada uma tendência de melhora, provavelmente 

decorrente da plasticidade cerebral. Os resultados deste estudo demonstraram a 

necessidade de incluir algum tipo de treinamento auditivo formal nos programas de 

reabilitação aural de adultos. 

Um dos primeiros trabalhos utilizando potenciais evocados para monitorar as 

modificações decorrentes de intervenção terapêutica foi realizado por Jirsa (1992) em 
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crianças diagnosticadas com desordem do processamento auditivo. O autor avaliou 40 

crianças (20 com DPA e 20 normais). Metade das crianças do grupo com DPA foi 

submetida a um programa de treinamento auditivo informal  realizado duas vezes por 

semana, com 28 sessões de 45 minutos cada, envolvendo exercícios auditivos 

intensos, tais como, atividades de memória auditiva, compreensão de linguagem, 

discriminação e atenção auditivas, interpretações de comandos entre outras. As 

crianças tiveram seus resultados de avaliação comportamental e eletrofisiológica (P300 

com tone bursts) comparadas antes e após a realização do treinamento para o grupo 

com DPA e em duas oportunidades diferentes para o grupo controle (metade das 

crianças com DPA e as 20 crianças normais). Foram observadas reduções nos valores 

médios da latência média de todos os componentes do potencial evocado e aumento 

da amplitude no grupo submetido ao treinamento. Além disso, observou-se melhora 

significante na bateria de testes comportamentais. O autor ressaltou que a melhora 

ocorreu em todos os indivíduos treinados em graus diferentes e afirmou que, do ponto 

de vista clínico, as comparações intra-sujeito são mais fidedignas do que a 

intersujeitos. Concluiu que apesar das variáveis inerentes ao estudo, a latência e a 

amplitude do P3 demonstraram ser sensíveis a modificações clínicas após um 

programa de treinamento auditivo. 

Em 1996, Tallal et al. publicaram um artigo clássico descrevendo os efeitos da 

exposição à fala modificada acusticamente na discriminação de fala e na compreensão 

de linguagem em sete crianças com distúrbio de aprendizagem submetidas a um 

programa de treinamento auditivo informal, constituído por 10 exercícios diferentes 

realizados em 4 semanas numa freqüência de 3 horas/dia, cinco vezes/semana na 

clínica e de 1 a 2 horas/dia em casa. A modificação acústica promovida tornou a fala 

encadeada mais lenta (50% de prolongamento) mantendo o conteúdo espectral e a 

qualidade natural da mesma. O grupo de pesquisadores pode observar que o 

treinamento auditivo com fala modificada juntamente com exercícios adaptativos para 

melhorar as habilidades de processamento temporal provocou melhoras dramáticas na 

linguagem receptiva. Além disso, pode-se observar que a melhora não ficou restrita aos 

componentes trabalhados, tendo ocorrido generalização para os testes padronizados 

utilizados para o controle pré e pós-treinamento. As aquisições do treinamento foram 

mantidas pelo menos seis semanas após o término do treinamento. 

Merzenich et al. (1996) apontaram as características que um treinamento auditivo 

deve ter para maximizar a plasticidade cortical e a aprendizagem: 
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• Ser o mais intenso possível, de preferência com sessões diárias. 

• Apresentar ordem crescente de complexidade para possibilitar melhoras 

contínuas. 

• Ser realizado em condições de grande motivação. 

 

Ao estudar sete crianças com distúrbio de aprendizagem utilizando jogos 

audiovisuais em tarefas repetitivas e dependentes da atenção, este grupo de autores 

pode verificar que em um total de 5 a 10 horas de treinamento intensivo em sessões 

diárias curtas foi possível observar melhora significativa em quase todas as crianças 

treinadas. Puderam, desta forma, demonstrar que déficits de processamento temporal 

podem ser superados em crianças com distúrbio de aprendizagem. 

Segundo Musiek, Baran (1996) os efeitos da estimulação no sistema auditivo, seja 

em modelos animais ou em humanos, indicaram que a melhora comportamental traz 

consigo um correlato anatômico e tais efeitos são exemplos de plasticidade cerebral. 

Quando o índice de reconhecimento de fala melhora com o uso de próteses auditivas 

também estamos diante dos efeitos de uma forma de plasticidade. De acordo com esta 

visão, os conceitos de plasticidade e aclimatização se confundem. 

Os autores encerraram afirmando que os sistemas auditivos periférico e central 

funcionam conjuntamente e são interdependentes e que ambos precisam funcionar em 

sua total potencialidade para que suas funções sejam expressas de forma adequada. 

Assim sendo, a introdução da amplificação afeta tanto o sistema periférico como o 

central e ambos precisam ser considerados no processo de avaliação. 

Musiek, Schochat (1998) relataram os efeitos de um programa de treinamento 

auditivo ao descreverem o caso de um adolescente com DPA. Para estes autores, o 

papel do treinamento auditivo na reabilitação da DPA é o de melhorar as funções 

auditivas mediadas pelo SNAC. O paciente deste estudo apresentava sensibilidade 

auditiva normal e os testes especiais revelaram alteração de grau leve envolvendo 

dificuldade de reconhecimento de sons verbais (dígitos) em escuta dicótica, ordenação 

temporal dos sons (teste de padrão de freqüência) e no reconhecimento de sons 

fisicamente distorcidos (fala comprimida). O adolescente foi submetido à um programa 

de treinamento auditivo formal em cabina acústica, organizado em 18 sessões (três 

sessões/semana durante seis semanas), envolvendo atividade de treinamento dos 

aspectos acústicos da fala (freqüência, intensidade, duração), treino de escuta dicótica 
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e de percepção de fala com competição. O grau de exigência variou de sessão para 

sessão em função do desempenho do paciente, sendo necessária uma porcentagem 

de no mínimo 70% de acertos para passar para a outra fase.  A reavaliação 

comportamental após o treinamento demonstrou melhora em todos os testes, 

especialmente no teste de fala comprimida. Além disso, observaram-se melhoras no 

comportamento e no desempenho escolar. Os autores puderam concluir com este 

relato de caso que sessões de estimulação intensivas e exigentes foram a chave para 

alterar o substrato neural do sistema auditivo de uma forma positiva, demonstrando a 

existência da plasticidade cerebral. 

Com o objetivo de determinar a eficácia da reabilitação aural utilizando medidas 

de reconhecimento de fala, autopercepção de prejuízo auditivo e condições 

psicossociais, Kricos, Holmes (1996) estudaram 78 adultos entre 52 e 85 anos com 

perda auditiva neurossensorial, usuários de próteses auditivas há pelo menos nove 

meses. Dividiram os indivíduos em três grupos: dois receberam sessões de 

treinamento analítico (reconhecimento de consoantes no ruído) e sintético 

(compreensão do conteúdo da mensagem) e o último grupo serviu de grupo controle, 

não tendo recebido nenhum treinamento.  O treinamento auditivo foi realizado com 

próteses auditivas.  Os desempenhos no teste de fala conectada (CST) e nos 

questionários HHIE (sigla em inglês para Hearing Handicap Inventory for the Elderly)  e 

CPHI (sigla em inglês para Communication Profile of the Hearing Impaired) foram 

comparados pré e pós-treinamento. 

Todos os grupos, inclusive o grupo controle, demonstraram melhores 

desempenhos na reavaliação. No entanto, o melhor desempenho foi observado no 

grupo de indivíduos submetidos ao treinamento sintético. O questionário HHIE não foi 

um bom instrumento para diferenciar os grupos. Já o questionário CPHI, revelou 

diferenças entre os grupos controle e submetido ao treinamento sintético na avaliação 

e reavaliação nos aspectos de consciência da deficiência, comportamento e atitudes de 

terceiros, estratégias verbais e não verbais e na aceitação da perda auditiva. 

Concluíram que o treinamento auditivo sintético mostrou ser um procedimento de 

reabilitação efetivo para adultos idosos com perda auditiva, melhorando de forma 

significante tanto a discriminação de fala como o funcionamento psicossocial. 

Em 1998b, Musiek, Berge descreveram a visão da neurociência sobre a 

estimulação/treinamento auditivo nas desordens do processamento auditivo. Afirmaram 

que as melhoras comportamentais observadas após a realização de treinamento 
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auditivo não estão relacionadas com modificações nos processos auditivos periféricos 

e sim com o SNAC. Sendo assim, a plasticidade neural é fator chave nas melhoras 

obtidas com a estimulação auditiva e o treinamento auditivo. Segundo estes autores, o 

termo plasticidade corresponderia a uma alteração das células nervosas para 

acomodar as influências ambientais imediatas, estando esta alteração freqüentemente 

associada a uma modificação comportamental. Além da plasticidade, a potenciação de 

longo prazo parece ser fator imprescindível para o sucesso do treinamento auditivo. A 

potenciação de longo prazo corresponde ao aumento na transmissão sináptica induzida 

por atividade sináptica intensa, a qual está intimamente relacionada à memória e ao 

aprendizado. Sem estimulação, seja natural ou artificial, não há potenciação de longo 

prazo. Quando não há estimulação, ocorre a privação, a qual também pode levar à 

modificação do sistema neural. 

Neste sentido, a DANS pode ser considerada uma situação de privação auditiva. 

Sabe-se que a estimulação monoaural pela adaptação unilateral de prótese auditiva 

provoca degradação constante no reconhecimento de fala, a qual pode ser revertida 

com a estimulação da orelha sob privação. 

Para estes autores, ao montar um programa de treinamento auditivo deve-se ter 

em mente os seguintes princípios: 

 

1. O cérebro (sistema auditivo central e sistemas relacionados) apresenta 

plasticidade e pode ser alterado por estimulação acústica ou pela falta dela. Os 

tipos de modificação incluem alterações neuroquímicas, fisiológicas e neurais. 

Desta forma, o TA pode melhorar o desempenho auditivo. 

2. Deve-se lembrar que a plasticidade ainda está presente no sistema auditivo 

adulto. 

3. O TA deve ser indicado a partir de resultados em testes específicos e pela 

história clínica do paciente. 

4. A dificuldade da tarefa deve ser monitorada, de modo a ser desafiante, mas não 

muito difícil para não desmotivar o paciente. 

5. As tarefas devem ser sistemáticas e apresentadas em grau crescente de 

complexidade. 

6. O TA deve ser intenso, tanto no programa como um todo, como dentro da 

própria sessão. 
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Os mesmos autores classificaram o treinamento auditivo em quatro tipos: 

 

• Analítico: envolve tentativas de quebrar a fala em segmentos menores 

(fonemas). As atividades incluem tarefas de discriminação de intensidade, 

freqüência e duração, além de discriminação de vogais e consoantes. 

• Sintético: utiliza pistas do contexto e da sintaxe para auxiliar na depreensão 

do significado. As atividades incluem compreensão de mensagens de baixa 

redundância para treinamento de fechamento auditivo, e também atividades 

com tarefas dicóticas, as quais contribuem para estimular a transferência 

inter-hemisférica. 

• Pragmático: prevê o controle dos fatores de comunicação tais como, 

intensidade, relação sinal-ruído. Prevê a utilização de programas de 

computador e equipamentos auxiliares de audição (ALDs). 

• Eclético: combinação de todas as abordagens. 

 

Para Chermak, Musiek (1998) a redução da plasticidade do sistema nervoso no 

adulto implica que as estratégias de reabilitação nesta população devam enfatizar mais 

a compensação do que a recuperação. 

Com o objetivo de estudar as modificações neurofisiológicas associadas com o 

treinamento, investigando se as mesmas precediam o aprendizado comportamental, 

Tremblay et al. (1998) submeteram 10 indivíduos adultos com audição normal a um 

programa de treinamento auditivo organizado em 10 sessões envolvendo a 

identificação de contrastes de fala diferenciados pelo VOT. Para monitorar as 

modificações neurofisiológicas utilizaram a captação do potencial evocado auditivo de 

longa latência – MMN eliciado por estímulos de fala. Todos os indivíduos mostraram 

modificações no MMN e em nenhum caso a modificação comportamental precedeu a 

neurofisiológica. Em 50% dos casos, a partir do 4º dia de treinamento, ocorreram 

modificações significantes tanto na neurofisiologia como no comportamento. Puderam 

concluir que o TA alterou a atividade neural e que estas modificações foram rápidas e 

posteriormente foram integradas em um comportamento funcional. Além disso, 

afirmaram que a combinação entre medidas comportamentais e neurofisiológicas 

forneceu a possibilidade de avaliar tanto o comportamento como as modificações 

neurais induzidas pelo aprendizado. 
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Kraus (1999) recomendou a utilização de algum tipo de treinamento auditivo, 

formal ou informal, após a adaptação das próteses auditivas, abordando o novo sinal 

amplificado e mais importante, o novo padrão de processamento. Lembrou que a 
percepção sonora pode ser modificada por meio de treinamento auditivo direto. Este 

consiste em um treinamento de curto-prazo em ambiente laboratorial com sessões de, 

em média, uma hora de duração. Tanto adultos como crianças podem beneficiar-se do 

treinamento auditivo e os benefícios podem ser generalizados para outros ambientes 

acústicos e para contextos mais reais.  Segundo a autora, a modificação 

neurofisiológica parece preceder a comportamental, sugerindo que o treinamento 

auditivo altera a atividade neural subjacente à codificação de eventos acústicos antes 

que estas modificações sejam integradas em percepção consciente, uma vez que o 

aprendizado comportamental exige maior nível de atenção e processos cognitivos mais 

centrais. Concluiu enfatizando a utilização de medidas eletrofisiológicas para monitorar 

as modificações provocadas pelo treinamento auditivo, já que a neurofisiologia reflete a 

percepção da fala, o treinamento e a generalização. 

Em um artigo no qual revisou três abordagens para reabilitação das DPA, Musiek 

(1999) definiu o treinamento auditivo formal (TAF) como um conjunto de procedimentos 

realizado na clínica ou laboratório utilizando equipamentos eletroacústicos e/ou 

computadores sob a coordenação do audiologista. Este treinamento é realizado para 

fornecer estímulos acústicos específicos e paradigmas de treinamento que podem ser 

trabalhados pelo paciente. Como exemplos de atividades, citou o treinamento em 

tarefas de discriminação auditiva, utilizando parâmetros de freqüência, intensidade e 

duração. Além disso, enumerou as vantagens e as desvantagens do TAF. Como 

vantagens citou: o maior controle das variáveis e a precisão no monitoramento do 

desempenho do paciente. A dificuldade no deslocamento do paciente, os custos dos 

programas disponíveis no mercado e a inadequação do paciente e/ou seu distúrbio ao 

TAF foram as desvantagens enumeradas. 

Segundo Hurley (1999), o efeito da privação da orelha não protetizada, na 

adaptação monoaural, pode ser revertido em alguns indivíduos. Para o autor, três 

fatores precisam ser considerados no desenvolvimento e recuperação do efeito de 

privação sensorial da orelha não protetizada: 
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1. O efeito estabelece-se dois anos ou menos após a protetização monoaural com 

recuperação completa do IRF após a adaptação binaural – mecanismo de 

modificação de comportamento. 

2. O efeito desenvolve-se entre 3 a 5 anos após a adaptação monoaural com 

melhora parcial do IRF após a adaptação binaural – modificações fisiológicas 

reversíveis. 

3. O efeito aparece 6 anos após a protetização monoaural e não ocorre nenhuma 

recuperação no IRF após a adaptação binaural – modificações fisiológicas 

permanentes. 

 

Lembrou que a questão central na recuperação após períodos de privação 

sensorial é a plasticidade neural. No primeiro padrão, a instalação rápida e a 

recuperação total acontecem devido à plasticidade neural produzida pela re-introdução 

de um padrão auditivo normal no nível sináptico. No segundo padrão, a recuperação 

parcial reflete uma modificação na plasticidade na qual há necessidade de reativação 

dos circuitos neurais, a qual leva mais tempo. No último padrão, a assimetria interaural 

foi tão longa que não há possibilidade de reativar os circuitos neurais. Desta forma, o 

autor recomendou que o audiologista sempre indique e incentive a adaptação binaural 

das próteses auditivas. 

Em um artigo sobre atualização em aclimatização, termo utilizado para definir a 

melhora no desempenho de reconhecimento de fala ao longo do tempo, decorrente da 

introdução da amplificação e ao uso aprendido das pistas acústicas disponíveis, Bentler 

et al. (1999) colocaram que a melhora resultante do efeito de aclimatização varia de 0 a 

10% com diferentes materiais de fala e condições de apresentação. Como 

reconheceram esta melhora como sendo de pequena magnitude, os autores 

recomendaram que a questão da aclimatização fosse encarada dentro do contexto da 

literatura especializada e que estudos de casos isolados deveriam ser considerados 

com cuidado. 

Para Musiek (2000), as funções auditivas que podem ser modificadas por meio de 

treinamento são as relacionadas com o cérebro. O TA influencia estas funções porque 

o cérebro tem propriedades plásticas. Já o sistema auditivo periférico não apresenta 

plasticidade. Mesmo o treinamento auditivo proposto antigamente nos casos de DA 

periférica estimulava o SNAC. As lesões da orelha interna parecem ser permanentes. 

Já com o cérebro isto não é verdade em decorrência da plasticidade. As modificações 
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plásticas estariam sempre ocorrendo, toda vez que o cérebro precisasse acomodar-se 

a novas influências ambientais. Segundo o mesmo autor, existiriam duas possibilidades 

de reorganização: 

 

1. As reservas de conexões neuronais substituiriam as conexões que perderam a 

atividade. 

2. Formação de novas conexões, as quais poderiam ser lentas e exigiriam tempo e 

treinamento extensos ou poderiam ser rápidas e espontâneas. 

 

Desta forma, segundo esta visão, o treinamento auditivo levaria à modificação do 

SNAC, enquanto que as estratégias de compensação possibilitariam apenas 

acomodações funcionais. 

 

Tremblay et al. (2001) estudaram a eficácia do complexo N1-P2 em refletir as 

modificações neurais induzidas por treinamento associadas com a melhora da 

percepção do VOT. Para isso, submeteram 10 indivíduos com sensibilidade auditiva 

normal a um treinamento auditivo composto por atividades de discriminação de 

segmentos de fala (/mba/ /ba/) com diferentes VOTs. O experimento durou 10 dias para 

cada indivíduo. Nos dias 1,2,4,6,8 e 10 os voluntários foram submetidos ao teste 

eletrofisiológico, complexo N1-P2 eliciado por fala sintetizada e nos dias 3,5,7 e 9 

foram realizadas as sessões de treinamento auditivo. Observaram que o complexo N1-

P2 mostrou-se estável, sem modificações significantes entre teste-reteste, o 

treinamento auditivo melhorou a identificação dos estímulos com diferentes VOTs e 

que a amplitude do complexo N1-P2 (medida de pico a pico) aumentou após o 

treinamento auditivo. Concluíram que o SNAC é capaz de modificações e que as 

modificações na atividade neural refletem-se no complexo N1-P2. 

Numa série de três artigos publicados em 2001(a,b,c), Domínguez-Ugidos et al. 

estudaram o efeito de um programa de treinamento auditivo utilizando ruído de banda 

larga em pacientes com perda auditiva neurossensorial. De acordo com os autores, o 

treinamento auditivo com o uso de ruído branco de banda larga segue o princípio de 

que como o ruído de banda larga estimula todas as freqüências da cóclea, esta 

estimulação permitiria que células ciliadas circunvizinhas às lesadas na DANS 

assumissem sua função melhorando ou possibilitando a condução do estímulo pela via 

auditiva até chegar ao SNAC. Seria um treinamento auditivo destinado a pessoas com 



 50

DANS com restos auditivos com o objetivo de melhorar qualitativamente a função 

auditiva em um período de tempo relativamente curto. Para isso, foi construído um 

equipamento que gerava o ruído de banda larga denominado de ruído K. Os estímulos 

foram apresentados via fones auriculares, em apresentações uni ou bilaterais, com 

variação da relação sinal ruído entre +5 e +30. 

O programa de treinamento contou com 15 sessões diárias com duração de 30 

minutos cada, envolvendo atividades com textos e palavras apresentados em ordem 

crescente de dificuldade, iniciando com sentenças até chegar a monossílabos sem 

sentido. Cada orelha foi treinada separadamente. 

Os autores aplicaram o programa de treinamento descrito acima em 48 pacientes 

idosos (entre 60 e 75 anos) com perda auditiva neurossensorial bilateral simétrica e 

com índice de reconhecimento de fala melhor do que 50%, buscando correlacionar os 

efeitos do treinamento com os seguintes aspectos: limiares tonais, limiar da dor e 

índice de reconhecimento de fala. Seus resultados revelaram que o treinamento 

auditivo não modificou os limiares auditivos de forma significante, apesar de terem 

obtido uma melhora média de 10 dB, a qual atribuíram à melhora na atenção do 

paciente. Já em relação ao limiar da dor, verificaram que os pacientes ficaram mais 

“resistentes”, tendo aumentado sua área dinâmica da audição de forma significante. 

Este fato pode ser importante na adaptação das próteses auditivas. Além disso, 

verificaram que o TA melhorou as medidas de reconhecimento de fala, tornando 

possível o aumento da área da curva logoaudiométrica e do índice de reconhecimento 

máximo.  Os efeitos do treinamento auditivo pareceram se manter após o término do 

mesmo e ficou claro que a manutenção das melhoras depende do uso. Observaram, no 

entanto, importantes diferenças individuais na aquisição das habilidades auditivas, 

devendo-se considerar os seguintes fatores: tempo de evolução da perda auditiva, 

tempo decorrido até o início da intervenção, grau e configuração da perda auditiva, 

grau de assimetria e sua repercussão na organização binaural do sistema auditivo, 

nível de adaptação do paciente e suas habilidades cognitivas. 

Elencaram, ainda, os princípios gerais relacionados à aprendizagem e ao 

treinamento auditivo: 

 

1. Quanto mais complexa a tarefa, há necessidade de mais tempo para o 

treinamento e para a aprendizagem; 
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2. Quanto maior a semelhança entre as condições e características de realização 

do treinamento e os testes, maior é a transferência de melhora; 

3. Quanto maior a familiaridade com o estímulo, mais rápida a aprendizagem. 

 

Chermak, Musiek (2002) afirmaram que o objetivo final do TAF deve ser melhorar o 

processamento de fala. O interesse em relação ao TAF foi reavivado a partir das 

pesquisas que demonstraram a existência da plasticidade do SNAC. Os autores 

recomendaram uma avaliação completa das condições auditivas do paciente antes da 

implementação do programa de TAF. Como características gerais de qualquer 

programa de TAF citaram: utilizar diferentes estímulos para treinar os processos 

auditivos, as tarefas devem ser apresentadas sistematicamente e serem gradualmente 

mais complexas, por exemplo, deve-se iniciar com atividades de detecção e 

discriminação para posteriormente partir para atividades que envolvam identificação, 

reconhecimento e produção, e apesar de não haver um consenso, sempre que possível 

o TA deve ser intensivo com múltiplas sessões relativamente curtas durante a semana 

(entre 5 e 7 sessões com duração de 15 a 30 minutos). 

O TAF pode englobar atividades que envolvam processos de discriminação 

auditiva, fechamento auditivo, análise e síntese temporal, separação binaural, 

integração binaural e localização e lateralização sonoras. A opção em treinar um ou 

mais processos em uma mesma sessão dependerá das necessidades do paciente e da 

decisão do audiologista. 

Por fim, os autores concordaram que o treinamento do reconhecimento de fala em 

condições competitivas propicia melhora na discriminação auditiva e no processamento 

temporal e que apesar da maioria dos trabalhos envolver a reabilitação de crianças, o 

TAF pode ter suas atividades adaptadas para ser utilizado com adultos, inclusive 

portadores de perda auditiva periférica. 

Segundo Tremblay, Kraus (2002), a plasticidade neural relacionada ao treinamento 

auditivo pode ser medida em humanos utilizando potenciais evocados de campo 

distante e as mudanças na atividade neural podem fornecer indicadores fisiológicos 

precoces associados com o aprendizado. 

Com o objetivo de investigar se o treinamento com sons de fala resultaria em 

modificação na atividade neural medida sobre os hemisférios direito ou esquerdo e se 

diferentes padrões de ativação hemisférica estariam associados com cada um dos 

componentes do potencial evocado auditivo, as autoras submeteram sete indivíduos 
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com audição normal a um programa de treinamento auditivo constituído por atividades 

de identificação de sons de fala. A avaliação eletrofisiológica foi realizada por meio da 

captação do complexo N1-P2 eliciado por estímulos de fala. O experimento teve 

duração de dez dias para cada voluntário e o efeito do treinamento auditivo levou em 

conta a comparação entre a avaliação realizada no primeiro e no décimo dia. Os 

resultados revelaram aumento das amplitudes dos componentes P1, N1 e P2, o qual 

coincidiu com a melhora na percepção de diferentes VOTs. No entanto, o aumento da 

amplitude não mostrou relação direta com a melhora no desempenho comportamental. 

Além disso, a amplitude de P2 aumentou em ambos os hemisférios, enquanto que P1 e 

N1 tiveram aumento de amplitude registrado somente sobre o hemisfério direito. 

As autoras hipotetizaram que as mudanças na amplitude observadas após o TA 

poderiam relacionar-se mais com o processo de aprendizado do que com o 

desempenho quantitativo. As mudanças assimétricas demonstraram que os 

hemisférios direito e esquerdo apresentam diferentes funções, as quais melhoraram 

com o treinamento. Além disso, com este estudo, ficou provado que a combinação dos 

potenciais evocados auditivos (PEA) e as medidas comportamentais fornece uma 

oportunidade para estudar as relações do comportamento cerebral durante o 

aprendizado auditivo em humanos. 

Para Jirsa (2002), a comparação entre o desempenho pré e pós-intervenção em 

testes auditivos selecionados pode ser a medida da eficiência de vários programas de 

intervenção. O autor reforçou a utilização de medidas eletrofisiológicas para esta 

comparação, já que as mesmas permitem a avaliação de todas as áreas do 

processamento auditivo: do nervo auditivo até o córtex auditivo com o mínimo de 

interferência de variáveis externas. Indicou tanto os potenciais de média e longa 

latência (P300 e MMN) para serem utilizados neste monitoramento, uma vez que estes 

potenciais refletem as respostas em níveis mais elevados de processamento. 

Quanto aos componentes de latência e amplitude do P300, o autor estabeleceu a 

seguinte correlação: 

 

• Latência do P300 – relacionada com a avaliação do tempo do estímulo, 

reconhecimento e categorização do mesmo, velocidade de processamento 

de informação e processos de memória de trabalho de curto prazo. 

• Amplitude do P300 – probabilidade subjetiva do estímulo, significado do 

estímulo e processamento da informação. 
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Musiek et al. (2002) afirmaram que o TA aplicado à DPA tem o cérebro como 

principal local de estimulação e o cérebro diferentemente da audição periférica é 

plástico. A melhora na função auditiva central relaciona-se com a capacidade do SNC 

em sofrer modificações. Já existem evidências de que o cérebro tem capacidade de 

adaptação em resposta ao TA mesmo na idade adulta e após longos períodos de 

privação. Se as áreas auditivas do cérebro anteriormente em privação podem ser 

estimuladas, o grau de sucesso desta abordagem de reabilitação dependerá da 

qualidade e da duração do acompanhamento. Segundo o autor, técnicas de imagem, 

ressonância magnética e potenciais evocados cerebrais estão ganhando popularidade 

para demonstrar a plasticidade neural de sistemas auditivos em privação após a 

estimulação por meio de implantes cocleares e por meio do TA. 

Para estes autores, os potenciais evocados são as medidas mais adequadas 

para documentar a plasticidade do sistema auditivo, já que são procedimentos não 

invasivos e não dependem tanto de fatores tais como atenção, motivação e 

aprendizagem. 

Os autores descreveram neste artigo algumas tarefas que devem fazer parte do 

programa de treinamento auditivo: 

 

• Processamento temporal → identificação, imitação ou produção de 

padrões com diferentes durações e freqüências. 

• Discriminação auditiva → discriminação dos parâmetros de freqüência, 

intensidade e duração de estímulos tonais. 

• Fechamento auditivo → treinamento auditivo na presença de modificação 

física do estímulo. 

• Integração binaural → atentar a dois estímulos diferentes apresentados 

um em cada canal auditivo. 

• Separação binaural → dirigir a atenção para um dos canais auditivos. 

• Vigilância auditiva → treinamento de atenção sustentada. 

 

Para finalizar, os autores atribuíram grande importância à motivação do paciente 

para o bom resultado da estimulação, afirmando que o esforço e a motivação do 

paciente para realizar as tarefas são elementos chave para maximizar a possibilidade 
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de plasticidade. Por isso, sugeriram que a mesma seja garantida por meio de reforço 

positivo e tarefas desafiadoras. 

Cone-Wesson, Wunderlich (2003) referiram que o P300 tem sido utilizado para 

documentar a plasticidade do SNAC, seja decorrente da privação (perda auditiva) ou 

da estimulação (treinamento auditivo). O aumento da amplitude do P300 após o 

treinamento auditivo, pode ser interpretado como evidência de plasticidade neural, isto 

é o treinamento pode propiciar o recrutamento de um número maior de fibras nervosas 

ou aumentar a sincronia do disparo neural. Além disso, o treinamento auditivo pode 

resultar em aumento da atenção ao estímulo raro. Para os autores, a principal 

conclusão é que o aumento da amplitude dos potenciais endógenos em decorrência de 

experiência auditiva sugere que estes potenciais podem ser utilizados para documentar 

os resultados de um programa de treinamento auditivo. 

Hayes et al. (2003) estudaram a plasticidade neural associada com modificações 

perceptuais e cognitivas em crianças submetidas a programas de treinamento auditivo. 

As crianças, diagnosticadas com distúrbio de aprendizagem, foram divididas em dois 

grupos. Um deles foi submetido a um programa de treinamento auditivo formal 

comercialmente disponível no mercado dos EUA chamado Earobics, o qual conta com 

atividades de discriminação e memória auditivas, entre outros aspectos. O programa 

contou com 25-40 sessões com duração de uma hora cada, durante oito semanas. 

Para o monitoramento da evolução e a comparação com o grupo controle, não 

submetido ao treinamento, utilizaram medidas eletrofisiológicas – PEATE (sigla para 

Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico) eliciada por estímulos de fala e 

potencial de longa latência eliciado por estímulos de fala no silêncio e na presença de 

ruído. A análise dos resultados não revelou modificações no PEATE, demonstrando 

diferença de plasticidade ao longo da via auditiva. Já em relação aos potenciais 

evocados mais tardios, as respostas mostraram-se mais robustas após o treinamento. 

Os autores concluíram que as medidas neurofisiológicas foram mais adequadas para 

melhor compreensão da plasticidade das habilidades auditivas, uma vez que revelaram 

aumento da sincronia neural. 

Segundo Tremblay (2003), as próteses auditivas e os implantes cocleares 

compensam parcialmente os distúrbios auditivos. Para esta autora, a reabilitação eficaz 

também depende da habilidade do sistema auditivo central em representar e integrar 

as informações espectrais e temporais apresentadas pela prótese auditiva. Desta 

forma, a reabilitação auditiva não deve envolver somente a compensação da patologia 
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periférica, mas também deve superar os efeitos centrais da privação auditiva. Muitos 

pacientes rejeitam o uso das próteses auditivas e não são todos os usuários que estão 

completamente satisfeitos com as mesmas. Uma das explicações para este fato pode 

estar além da orelha. A plasticidade auditiva pode ser um fator a ser considerado. Já 

existem relatos de modificações fisiológicas e perceptuais alguns meses após o 

implante coclear. No entanto, as modificações fisiológicas associadas com o uso de 

próteses auditivas ainda não foram estudadas. 

A autora referiu que à luz dos estudos sobre a plasticidade do cérebro torna-se 

extremamente importante estabelecer as relações entre o cérebro e o comportamento 

auditivo em usuários de próteses auditivas. Talvez por meio de TA seja possível induzir 

modificações fisiológicas e perceptuais neste grupo de pacientes. As evidências de 

modificações na atividade neural relacionadas ao treinamento auditivo, medidas por 

testes eletrofisiológicos, demonstraram a importância do treinamento auditivo na 

reabilitação auditiva. 

Durante o TA, o objetivo é melhorar a percepção dos contrastes acústicos. Em 

outras palavras, os pacientes são ensinados a fazer novas distinções perceptuais, uma 

vez que a adaptação das próteses auditivas expõe o sistema auditivo um “novo” sinal 

que, portanto carrega um “novo padrão de resposta neural”, o qual precisa ser 

integrado em eventos perceptuais com significado. Desta forma, além de considerar as 

características da prótese auditiva é necessário considerar a capacidade individual 

para a modificação neural. 

A mesma autora alertou para o fato de que um programa de TA igual para todos 

os pacientes talvez não seja a solução, devido à grande variabilidade de desempenho 

e de alteração perceptual. No entanto, afirmou que os testes eletrofisiológicos podem 

auxiliar no direcionamento da reabilitação, determinando os aspectos efetivos do TA. 

Desta forma, talvez o número de pacientes satisfeitos com suas próteses auditivas 

aumente. 

Em 2003c, Bellis citou que a maioria dos estudos realizados na área de 

neuroplasticidade investigou os efeitos da privação sensorial no SNC. Os resultados de 

alguns destes estudos demonstrou que a plasticidade não está restrita somente ao 

mamífero imaturo ou em desenvolvimento. A habilidade de reorganização do córtex 

auditivo continua durante toda a vida e reflete a possibilidade de adquirir novas 

habilidades e comportamentos. 
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Desta forma, hipotetizou que se a privação auditiva resulta em modificações 

morfológicas no SNAC e o sistema nervoso mantém a habilidade de reorganizar-se 

durante a vida, o aumento na estimulação auditiva também pode resultar em alterações 

morfológicas no SNAC. De fato, a estimulação auditiva e o treinamento parecem 

facilitar a melhora nas habilidades de processamento auditivo. A estimulação e a 

experiência ativam e fortalecem as vias neurais enquanto que as vias não estimuladas 

entram em atrofia. Parece que a estimulação e o treinamento intensivos resultam em 

maior coerência e sincronia na atividade neuronal cortical do sistema auditivo. 

Finalizou enfatizando que pelo fato dos efeitos neurofisiológicos e 

comportamentais do treinamento de discriminação auditiva poderem generalizar-se 

para outros contextos, mesmo envolvendo estruturas não treinadas, o uso do 

treinamento auditivo como um instrumento terapêutico para melhorar os déficits de 

processamento auditivo é altamente recomendado. 

Ao descrever as características do TA, Bellis (2003d) utilizou os seguintes 

adjetivos: freqüente, desafiador e intensivo. No entanto, sugeriu a necessidade de 

novas pesquisas que elucidem o tempo e a freqüência mínimas necessárias para 

atingir o ponto máximo de melhora. Segundo a autora, estes aspectos parecem estar 

mais relacionados com o sucesso do treinamento do que as atividades propriamente 

ditas. Além disso, para um programa de TA ser bem sucedido ele precisa contar com a 

participação ativa do paciente e abordar especificamente as alterações auditivas 

apresentadas. 

Recomendou que as atividades de treinamento envolvam mecanismos de 

processos auditivos fundamentais, tais como a discriminação auditiva, localização 

sonora e processamento temporal, os quais estão subjacentes a comportamentos 

auditivos mais complexos. Além disso, reforçou a necessidade de utilizar estímulos 

verbais e não verbais no treinamento, uma vez que as análises feitas com base nos 

parâmetros de freqüência, intensidade e duração auxiliam na discriminação sonora e 

conseqüentemente na compreensão da informação. Com isto, acredita-se que a 

utilização de processos auditivos básicos ajude a reduzir a lacuna entre os 

processamentos bottom-up e top-down e que garanta a generalização das habilidades 

aprendidas para os ambientes auditivos da vida diária. Com isso, fica claro que os 

objetivos do treinamento não envolvem somente a melhora nos aspectos auditivos 

trabalhados, mas também uma melhora concomitante nas habilidades de linguagem 

funcional, aprendizado e comunicação. 
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Baseando-se no fato de que um certo grau de neuroplasticidade se mantém 

durante toda a vida, Bellis (2003d) afirmou que o TAF em pacientes adultos não só 

provoca alterações comportamentais como também estas modificações são 

acompanhadas por alterações nas respostas neurofisiológicas. Recomendou que para 

um programa de TAF ser bem sucedido deve ser baseado em um diagnóstico preciso, 

ser realizado de forma freqüente com atividades intensas e desafiadoras, ser capaz de 

manter a motivação do paciente e envolver orientação aos pacientes e aos familiares. 

Apesar de defender a utilização de um programa individualizado, recomendou que os 

aspectos de discriminação, localização, transferência inter-hemisférica, separação e 

integração binaural e reconhecimento de fala na presença de ruído sejam incluídos nos 

programas de TAF envolvendo adultos. 

English et al. (2003) submeteram 10 crianças entre 5 e 10 anos de idade, com 

alterações na orelha esquerda no teste dicótico de dígitos, alterações em discriminação 

auditiva, memória para sons em seqüência e resolução temporal a um programa de 

treinamento auditivo organizado em 10-12 sessões. O treinamento contou com a 

atividade de estimulação da orelha esquerda com estímulos gravados apresentados 

em diferentes intensidades, além do treinamento das outras habilidades prejudicadas. 

Os autores reavaliaram os pacientes na metade do programa (5-6 sessão) e após o 

término do mesmo. Verificaram que 100% das crianças melhoraram os resultados da 

orelha esquerda no teste dicótico de dígitos, sendo que 90% delas atingiram os 

resultados esperados para a idade. Recomendaram a realização de novos estudos 

para investigar as razões pelas quais alguns pacientes não respondem tão bem ao TAF 

e sugeriram que tais estudos envolvessem grupos controle não submetidos ao 

treinamento auditivo. 

Em 2004, Bloom afirmou que a adaptação pura e simples da amplificação não 

contempla as necessidades de muitos deficientes auditivos. A maioria dos profissionais 

envolvidos na área concorda que a terapia pode aumentar o benefício das próteses 

auditivas. No entanto, considerações quanto ao tempo e custo geralmente impedem a 

realização da mesma. A amplificação facilita a recepção, mas não pode melhorar os 

outros componentes da conversação – o ouvir, a compreensão e a comunicação, 

aspectos que podem ser trabalhados no treinamento auditivo. Desta forma, o TA 

deveria fazer parte do processo de adaptação de próteses auditivas.  

Segundo o autor, com o avanço de tecnologia, inúmeros circuitos e possibilidades 

de ajustes foram incorporados às próteses auditivas. Estas características trouxeram 
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consigo uma elevação no custo da amplificação e conseqüentemente um aumento na 

expectativa do paciente em relação ao uso das próteses auditivas. É neste cenário que 

o TA pode ter papel fundamental na maximização dos benefícios oferecidos por 

equipamentos tão sofisticados. Certamente serão os pacientes que decidirão sobre a 

realização do TA, mas caberá ao fonoaudiólogo disponibilizar todas as informações 

sobre os benefícios do mesmo. 

Schochat (2004) referiu que desde o século VI, o TA já era utilizado em casos de 

perda auditiva. Entretanto, este treinamento não melhorava os limiares auditivos, como 

esperado, e sim a percepção auditiva. Nesta evidência, estava embutido o conceito de 

plasticidade, ou seja, a possibilidade de o TA modificar os processos auditivos 

reorganizando o substrato neural. A autora diferenciou dois tipos básicos de 

treinamento, o formal e o informal, os quais envolvem o uso de equipamentos 

eletroacústicos ou programas de computador e/ou que sejam realizados em casa ou 

ambiente de terapia sem a utilização de equipamentos sofisticados, respectivamente. 

Finalizou recomendando que a eficácia de um programa de treinamento auditivo 

deve basear-se na melhora das habilidades funcionais, tais como compreensão 

auditiva, processamento de fala e desempenho acadêmico. 

Para Sweetow, Henderson-Sabes (2004), as próteses auditivas modernas 

fornecem a possibilidade de tornar o sinal acústico audível, mas não são capazes de 

recuperar a resolução temporal e de freqüência que acompanham as perdas auditivas 

neurossensoriais. Estas limitações podem fazer com que o paciente precise basear 

suas decisões em informações acústicas fragmentadas, mesmo na presença de boa 

sensibilidade auditiva. 

Segundo os autores, existem diferenças entre ouvir (verbo to hear, em inglês) e 

escutar (verbo to listen to, em inglês). Enquanto o ato de ouvir é um mecanismo 

passivo que permite o acesso à informação acústica, escutar é um mecanismo ativo, 

pois implica em ouvir com atenção e intenção para chegar à compreensão, a qual 

depende da interpretação correta da informação acústica e lingüística (mecanismo 

unidirecional). A comunicação, entretanto, é um mecanismo bidirecional já que prevê o 

uso e transmissão efetivas da informação. A presença de um distúrbio da audição em 

quaisquer destes níveis levará ao comprometimento dos outros. Portanto, os autores 

sugerem que sejam incluídos testes que avaliem a habilidade do paciente em utilizar as 

pistas contextuais e suas habilidades metalingüísticas, para que o desempenho com a 

prótese auditiva possa ser maximizado. 
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Os autores fizeram uma analogia entre a adaptação de próteses auditivas e 

ortopédicas, citando que na segunda, a realização de fisioterapia é imprescindível para 

favorecer a adaptação fisiológica visando a otimização da função. De forma 

semelhante, é possível que a simples adaptação da amplificação não produza a 

adaptação ideal do sistema auditivo e das habilidades auditivas, a menos que seja 

seguida de um treinamento auditivo. Com o treinamento auditivo, ocorre a melhora nas 

habilidades auditivas, as quais levam à melhor compreensão e comunicação e estas 

últimas melhoram as habilidades auditivas, formando um círculo de realimentação 

positiva. 

Neste mesmo artigo, os autores apresentaram o projeto piloto com o programa de 

computador LACE (sigla em inglês para Listening and auditory communication 

enhancement training), o qual constitui-se de um CD-ROM para ser utilizado pelo 

paciente em seu próprio computador, contendo 1500 sentenças gravadas digitalmente, 

com distorções físicas – presença de ruído, fala acelerada – apresentadas em relações 

sinal/ruído variando de –5 a +3. As sentenças são organizadas por tópicos. O 

treinamento com este dispositivo conta com as seguintes etapas: 

 

1. Ajuste do volume em uma sentença de calibração – nível confortável de 

intensidade. 

2. Apresentação auditiva de sentenças – identificação do máximo de componentes 

da sentença possível – voz alta ou silenciosamente. 

3. Apresentação auditiva e visual da mesma sentença – feedback imediato. 

4. Apresentação auditiva – paciente deve prestar muita atenção aos elementos não 

percebidos anteriormente. 

5. Próxima sentença. Procedimentos nos itens 2-5 repetidos até atingir 30 minutos 

de treinamento. 

 

As reavaliações são realizadas no seguinte cronograma: duas semanas após o 

início do treinamento (metade do programa), ao final do treinamento (após o término do 

programa) e entre quatro e seis semanas após o término do treinamento (seguimento). 

Neste estudo piloto, oito usuários experientes de próteses auditivas foram 

submetidos a 20 sessões diárias (cinco sessões/semana) com o LACE. A análise dos 

resultados revelou que ¾ dos indivíduos treinados apresentaram melhora no 

desempenho, enquanto que o grupo controle (sem treinamento) não apresentou 
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nenhuma evolução, demonstrando que as habilidades auditivas podem ser melhoradas 

com treinamento auditivo.  

Musiek (2004) descreveu uma técnica de treinamento auditivo denominada de 

DIID (sigla em inglês para Dichotic Interaural Intensity Difference), na qual os estímulos 

são apresentados na melhor orelha numa intensidade menor do que os apresentados 

na orelha pior, com o objetivo de melhorar o desempenho da orelha pior em tarefas 

dicóticas. Com o treinamento neste paradigma, seja em atividade de separação ou 

integração binaural, a intensidade da orelha melhor pode ser elevada que o 

desempenho da orelha contralateral mantém-se inalterado. Após o término do 

treinamento, é possível observar maior simetria de desempenho entre os canais 

auditivos. 

Gotteselig et al. (2004) realizaram um estudo com potencial evocado auditivo – 

MMN – com o objetivo de investigar se o aprendizado da discriminação de seqüências 

tonais provocaria modificações neste potencial e se estas modificações estariam 

relacionadas especificamente aos estímulos treinados ou seriam mais gerais. Para 

isso, 32 adultos com audição normal tiveram o potencial evocado (MMN) eliciado com 

tone bursts em dois paradigmas raro-freqüente, um mais fácil e o outro mais difícil. 

Após esta primeira captação, cada metade do grupo foi treinada utilizando a 

discriminação de um dos paradigmas durante seis minutos e uma nova captação do 

potencial foi realizada. Os resultados revelaram que o grupo treinado com a seqüência 

mais fácil apresentou aumento significante na amplitude do MMN, enquanto que o 

grupo treinado com a seqüência mais difícil não melhorou significativamente na 

discriminação desta seqüência, mas realizou a seqüência mais simples, não treinada, 

de forma fácil, evidenciando generalização para estímulos não treinados. Os autores 

argumentaram que a relação temporal entre o aprendizado e a plasticidade 

neurofisiológica é variável e depende da dificuldade relativa da tarefa. 

Os autores concluíram que a plasticidade auditiva cortical pode ocorrer em 

minutos, que o grau de dificuldade da tarefa de discriminação interfere com o resultado 

eletrofisiológico e que as medidas eletrofisiológicas podem servir como um 

complemento importante à avaliação comportamental. 

Russo et al (2005) estudaram a eficácia de um programa de treinamento auditivo 

comercialmente disponível nos EUA em crianças com distúrbio de aprendizagem 

utilizando potenciais evocados auditivos de curta (PEATE) e longa latência eliciados 

por estímulos de fala. Participaram do estudo 19 crianças com audição normal, 
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divididas em três grupos: 9 crianças com distúrbio de aprendizagem (grupo 

experimental), 5 crianças normais e 5 com distúrbio de aprendizagem (grupo controle). 

O treinamento constituiu-se de 35-40 sessões utilizando o CD-ROM Earobics, 

envolvendo atividades de consciência fonológica, processamento fonológico e 

processamento de linguagem. Para avaliar a eficácia do treinamento auditivo e a 

manutenção dos resultados, a avaliação neurofisiológica foi realizada antes e três 

meses após o término do treinamento. Os resultados revelaram modificações 

neurofisiológicas a partir dos 11 ms, indicando estabilidade nas medidas de tronco 

encefálico e melhora das respostas corticais após o treinamento. O tempo entre o 

término do treinamento e a reavaliação não interferiu nos resultados. 

Philibert et al. (2005) propuseram-se medir as modificações perceptuais e 

fisiológicas decorrentes do uso de próteses auditivas binaurais resultantes dos efeitos 

da aclimatização, visando documentar a plasticidade funcional. Oito adultos com perda 

auditiva neurossensorial bilateral simétrica de configuração descendente, novos 

usuários de próteses auditivas foram avaliados por meio da escala de loudness do 

equipamento Aurical e do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) 

antes da adaptação das próteses auditivas, um, três e seis meses após a adaptação. 

Os resultados revelaram que a loudness foi sendo classificada como cada vez menos 

intensa ao longo dos meses e que ocorreu aumento da amplitude e redução das 

latências no PEATE obtido na orelha direita, restabelecendo a vantagem da orelha 

direita com o uso das próteses auditivas. Os autores concluíram que o uso das 

próteses auditivas provavelmente induziu a plasticidade funcional de indivíduos com 

DANS. 

Segundo Sweetow (2005) a plasticidade neural pode ser estimulada por 

aprendizado/treinamento. Além disso, deve-se ensinar estratégias de audição e 

comunicação a portadores de deficiência auditiva, de modo a provocar alteração das 

associações corticais. 

Como características gerais do treinamento auditivo elencou: utilização de 

materiais variados, integração entre TA e estratégias de comunicação, atividades 

organizadas em grau crescente de dificuldade, participação ativa do paciente, 

viabilidade do ponto de vista custo-benefício, acessibilidade (realizado em casa), 

registro preciso do desempenho e reforço imediato. 

Em um estudo realizado com 42 pacientes treinados pelo programa LACE (sigla 

em inglês para Listening and auditory communication enhancement training) e 25 
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pacientes sem treinamento revelou que 90% dos indivíduos treinados melhoraram as 

habilidades nas tarefas treinadas, enquanto que o grupo controle não apresentou 

diferenças de desempenho entre avaliação e reavaliação. Além disso, os indivíduos 

treinados demonstraram mais segurança e maior capacidade para enfrentar situações 

de escuta difícil. 

Para concluir, o autor afirmou que qualquer tipo de treinamento auditivo 

complementa o processo de adaptação de próteses auditivas reforçando que as 

próteses auditivas sozinhas não podem resolver todos os problemas de comunicação 

do paciente. Além disso, recomendou que todos os pacientes fossem  submetidos ao 

TA, independente do grau da DA e do uso ou não da amplificação. 

Numa revisão sistemática da literatura, norteada pelo interesse em buscar 

evidências de melhora das habilidades de comunicação por meio do treinamento 

auditivo individual em adultos deficientes auditivos, Sweetow, Palmer (2005) 

encontraram apenas 6 estudos que contemplaram os critérios de inclusão na revisão 

dentre os 213 artigos levantados. Este levantamento suscitou as seguintes críticas: 

todos os estudos apresentavam amostras pequenas (entre 8 e 13 indivíduos), apenas 

um estudo envolveu mais do que 25 indivíduos; nenhum demonstrou a generalização 

das habilidades melhoradas para estímulos não treinados; não apresentavam 

acompanhamento em longo prazo para estudar a manutenção dos ganhos adquiridos 

após o treinamento; não forneciam feedback imediato para o paciente; não constituíam 

estudos do tipo duplo-cego; alguns estudos não tinham grupo controle; nenhum dos 

estudos apresentava uma descrição detalhada do treinamento utilizado e muitos 

utilizavam medidas não padronizadas para medir a eficácia do treinamento. 

Concluíram que há pouca evidência da eficácia do treinamento auditivo individual, 

no entanto, há tendências que indicam que o treinamento auditivo sintético pode 

ensinar o deficiente auditivo a utilizar estratégias ativas que possam ser traduzidas em 

melhora na função psicossocial. Por outro lado, não existem evidências de que o TA 

apresente efeitos deletérios, especialmente a partir dos estudos sobre plasticidade 

cerebral, os quais demonstraram que mesmo sistemas adultos e maduros são capazes 

de serem modificados a partir da estimulação. Afirmaram por fim, que é preciso 

estabelecer a eficácia dos programas de TA, pois o paciente só irá se convencer de 

que o TA é válido se o audiologista também acreditar que ele é importante. O foco 

principal do treinamento deve ser a comunicação e não somente a audição. 
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Schochat et al (no prelo) descreveram a eficácia de um programa de TAF na 

reabilitação das DPA em 13 pacientes entre 6 e 13 anos de idade. O programa de 

treinamento foi organizado em 8 sessões com aproximadamente 50 minutos de 

duração, realizadas uma vez por semana. Contou com atividades de discriminação de 

intensidade, freqüência e duração, percepção de escuta dicótica, reconhecimento de 

fala no ruído e fala filtrada. Além disso, os pacientes foram estimulados a realizar 

atividades em casa durante 10-15 minutos por dia. Ao comparar o desempenho dos 

pacientes em testes comportamentais realizados pré e pós-treinamento verificaram 

melhora de aproximadamente 50% em ambos os canais auditivos. Observaram que a 

melhora foi menos significante do ponto de vista qualitativo em pacientes com 

comprometimentos cognitivos e/ou emocionais. Concluíram que o TAF foi um 

importante complemento à abordagem terapêutica das DPA. 

 

2.3 Questionários de Auto-avaliação 
 

Os questionários de auto-avaliação assumiram grande importância na aferição do 

benefício das próteses auditivas fora do ambiente clínico, uma vez que possibilitam ao 

audiologista conhecer melhor as dificuldades enfrentadas pelos pacientes em situações 

reais, as quais nem sempre refletem e coincidem com os resultados obtidos em testes 

audiológicos padronizados. Existem diferentes questionários para diferentes 

investigações: expectativa em relação à adaptação das próteses, conseqüências da 

perda auditiva no âmbito profissional, social e emocional, dificuldades em relação à 

perda auditiva entre outras. 

O questionário APHAB (sigla em inglês para Abbreviated Profile of Hearing Aid 

Benefit) foi elaborado por Cox, Alexander em 1995. Trata-se de uma versão abreviada 

de dois outros questionários o PHAB e o HAPI. Constitui-se por 24 itens divididos em 

quatro sub-escalas de avaliação da comunicação incluindo situações em ambientes 

favoráveis (FC), na presença de ruído (RA), salas reverberantes (RV) e quanto a sons 

intensos (SI). Para a análise das respostas utiliza-se um programa de computador, o 

qual calcula as dificuldades em cada sub-escala em duas situações: com e sem o uso 

das próteses auditivas. Ao subtrair uma resposta da outra obtém-se a quantidade de 

benefício proporcionada pela prótese auditiva. 

Na validação do questionário, os autores utilizaram as respostas de 55 indivíduos 

com perda auditiva de grau leve a moderado com configuração audiométrica plana ou 
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descendente e que utilizavam próteses auditivas com amplificação linear há mais de 

um ano, com uso de no mínimo 4 horas/dia. Os valores porcentuais das dificuldades 

nas diferentes sub-escalas foram: 1ª etapa (sem amplificação) FC=55, RV=72, RA=70 

e SI=26; já a 2ª etapa (com amplificação) revelou os seguintes resultados: FC=24, 

RV=37, RA=40 e SI=55. Observaram diminuição das dificuldades com o uso da 

amplificação. O benefício obtido foi de FC=31, RV=35, RA=30 e SI=-30 nas diferentes 

sub-escalas. 

Mueller, Hall (1996) enfatizaram a utilização de questionários de auto-avaliação 

para todos os pacientes candidatos ao uso da amplificação e relataram que por meio 

destes questionários há possibilidade de: 

• Conhecer e aprender mais sobre as desvantagens de comunicação. 

• Determinar se o paciente é realmente um candidato ao uso de prótese 

auditiva. 

• Comparar as respostas com e sem o uso da amplificação. 

• Comparar diferentes circuitos de aparelhos auditivos. 

• Monitorar o desempenho com e sem próteses auditivas ao longo do tempo. 

• Avaliar diferentes tipos de estratégias de adaptação 

• Monitorar indiretamente o desempenho de diferentes serviços e 

profissionais. 

Os autores recomendaram a utilização do APHAB destacando que o mesmo 

apresenta fácil entendimento, interpretação e marcação. 

Chmiel, Jerger (1996) utilizaram o questionário HHIE para mensurar os efeitos do 

prejuízo auditivo central em idosos. O questionário foi utilizado com os pacientes e com 

membros da família e/ou cuidadores. Para isso, o questionário foi repetido em quatro 

oportunidades ao longo do acompanhamento após a adaptação das próteses auditivas. 

Os resultados revelaram que se a perda auditiva periférica coexistir com um déficit 

auditivo central, o benefício proporcionado pela amplificação pode ser percebido como 

menor tanto pelo paciente como pelos familiares. 

Almeida (1998) utilizou os questionários APHAB e HHIE para quantificar o 

benefício subjetivo proporcionado pela adaptação de próteses auditivas em indivíduos 

com perda auditiva de grau leve a moderadamente severo, divididos em dois grupos 

quanto à experiência com uso de amplificação. Verificou diferenças estatisticamente 

significantes entre as condições com e sem a prótese auditiva, indicando melhor 
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desempenho com o uso da amplificação. Não verificou diferenças significantes entre os 

resultados médios obtidos em usuários experientes e inexperientes, demonstrando que 

a experiência prévia não foi fator determinante no benefício. 

Ao comparar o desempenho de próteses auditivas com tecnologia analógica e 

digital em 16 indivíduos portadores de perda auditiva neurossensorial, Bortholuzzi 

(1999) utilizou o questionário APHAB como procedimento subjetivo, tendo observado 

os seguintes índices médios com o uso dos aparelhos auditivos analógicos e digitais 

nas diferentes sub-escalas do APHAB: FC=21,13; RV=22,62; RA=22,50 e SI=25,44 e 

FC=19,38; RV=17,69; RA=22,69 e SI=29,88, respectivamente. Houve diferenças 

estatisticamente significantes entre as condições sem e com o uso de amplificação e 

não houve diferenças entre próteses auditivas analógicas e digitais. 

Huch, Hosford-Dunn (1999) classificaram as escalas e perfil dos questionários de 

auto-avaliação em quatro grupos diferentes de acordo com suas aplicações. O grupo I 

corresponderia ao sucesso do prognóstico, o grupo II perfil da desvantagem, o grupo III 

as escalas de benefício e finalmente no grupo IV estariam os inventários de satisfação. 

Os questionários do grupo II podem ser utilizados depois da intervenção ou tratamento, 

mas sua intenção original é traçar um perfil das desvantagens pré-tratamento ao invés 

de determinar as estratégias adequadas de intervenção. As escalas de benefício 

(grupo III) são administradas antes e depois da intervenção, sendo que a análise da 

diferença entre estes períodos indica o benefício e o grau de melhora. O grupo IV 

avalia a satisfação, na qual estão incluídos fatores dos outros três grupos e também 

investiga as questões relacionadas diretamente ao ambiente de trabalho. 

Segundo Bentler, Kramer (2000) os questionários de auto-avaliação são utilizados 

para avaliar o plano de intervenção e a efetividade da reabilitação. A efetividade pode 

ser medida em função da redução das inabilidades/incapacidades (disability, em inglês) 

e desvantagens (handicap, em inglês), áreas de concentração e satisfação. 

Ressaltaram a existência de inúmeros questionários e que a escolha de um deles 

dependerá dos objetivos que nortearão sua utilização e das áreas específicas de 

comprometimento a serem investigadas. 

Num documento originado da participação em um workshop sobre “Medidas de 

resultados na reabilitação aural com próteses auditivas”, Cox et al (2000) relataram que 

o ideal seria que a medida para avaliar o desempenho do indivíduo com deficiência 

auditiva se originasse de uma auto-avaliação individualizada, na qual os itens a serem 

avaliados ou as situações auditivas fossem trazidos pelo próprio paciente ao invés de 
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serem padronizadas. Esta medida deveria englobar tanto a avaliação da inabilidade 

(limitação de atividades) e a desvantagem (restrição da participação) como também 

incluir uma escala de satisfação. 

As informações coletadas poderiam ser úteis na elaboração do programa 

terapêutico uma vez que revelariam a motivação do paciente em obter a reabilitação e 

afeririam divergências quanto a deficiência auditiva referida e a medida tanto pelo 

paciente como por seus familiares/acompanhantes. 

Para Palmer, Mueller (2000), o clínico deve utilizar uma escala de auto-avaliação 

que permita a re-administração após a implementação de alguma medida terapêutica. 

Os autores afirmaram que a necessidade de documentar os efeitos de qualquer 

tratamento de reabilitação vem tornando-se mais e mais importante e estas escalas 

podem ser um instrumento poderoso para documentar a eficácia do tratamento, desde 

que escolhidas cuidadosamente. 

Citaram o questionário APHAB com um exemplo de escala de auto-avaliação que 

pode ser utilizada para avaliar os tipos de dificuldades de comunicação que estão 

sendo experimentados pelo paciente e então pode ser utilizado como um pós-teste 

acerca do benefício da adaptação da prótese auditiva. 

Segundo Weinstein (2000), o APHAB é uma escala de inabilidade e as respostas 

fornecidas indicam a freqüência na qual os pacientes experimentam problemas 

auditivos nas situações apresentadas. As diferenças entre as respostas com e sem 

próteses auditivas em cada uma das sub-escalas deste questionário serve como índice 

do benefício nas situações específicas de cada item. 

Para esta autora, a quantidade de benefício referido no campo da inabilidade nem 

sempre é suficiente para justificar a compra da prótese auditiva para o deficiente 

auditivo. Desta forma, pode-se dizer que a satisfação não está diretamente relacionada 

com o benefício obtido com a prótese auditiva no campo da inabilidade. 

Welsh et al (2000) ao avaliarem o reconhecimento de fala no silêncio, no ruído e 

na condição de fala comprimida em indivíduos usuários de próteses auditivas 

unilaterais também utilizaram um instrumento de auto-avaliação. Pela análise das 

respostas na escala empregada, puderam verificar que a prótese auditiva mostrou-se 

efetiva no contato de um para um ou em pequenos grupos, mas foi muito ruim no ruído, 

em ambientes adversos de escuta e em grandes eventos sociais. 

Segundo Bess et al. (2001), as escalas e questionários de auto-avaliação 

permitem ao audiologista investigar a percepção do paciente e da família sobre as 
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dificuldades de comunicação, monitorar seu progresso e localizar suas necessidades 

auditivas, extrapolando a bateria de testes padronizados. Estes instrumentos podem 

fornecer não somente um método objetivo para avaliar o progresso do paciente em um 

programa de reabilitação, mas também fornecer informação ao profissional para 

orientação do deficiente auditivo e das outras  pessoas importantes para ele. Além 

disso, as escalas de auto-avaliação fornecem medidas quantificáveis do benefício 

percebido pelo paciente. 

Humes et al. (2002) utilizaram os questionários HAPI e HHIE a fim de obter 

medidas subjetivas sobre o beneficio do uso das próteses auditivas em idosos. 

Realizaram um acompanhamento de aproximadamente 24 meses após a adaptação da 

prótese.  Tanto os dados do grupo como os individuais não demonstraram 

modificações no benefício nos dois primeiros anos de uso das próteses auditivas. Na 

verdade, algumas medidas subjetivas sofreram piora ao longo do tempo, 

especialmente durante os primeiros 6 a 12 meses de uso. 

Para Lindley (2002), de modo geral, os instrumentos de auto-avaliação contribuem 

para a avaliação do desempenho com prótese, já que não é possível simular as 

situações e dificuldades da vida cotidiana do paciente no laboratório. Estas escalas 

fornecem informações subjetivas não somente sobre a inteligibilidade da fala em 

diferentes ambientes e situações, mas também sobre loudness e qualidade sonora. 

Pode-se comparar as respostas dos pacientes com próteses auditivas em relação a 

indivíduos com audição normal. 

Ao escreverem sobre as variáveis que influenciariam a reavaliação do 

processamento auditivo após a realização de treinamento auditivo, Chermak, Musiek 

(2002) afirmaram que a repetição dos testes da avaliação do PA pode ser menos 

indicativa de melhora e pode indicar um efeito da aprendizagem. Referiram que as 

escalas de desempenho e questionários de auto-avaliação também podem ser úteis 

para documentar a eficácia do treinamento auditivo. 

Almeida (2003) referiu que a reabilitação audiológica é considerada eficiente 

quando reduz as dificuldades de comunicação do indivíduo, quando aumenta seu bem 

estar psicossocial, reduzindo a desvantagem (handicap) e quando as melhoras 

funcionais permanecem ao longo do tempo. Citou que para avaliar os resultados da 

intervenção podem ser utilizadas medidas objetivas e subjetivas, as quais envolvem, 

respectivamente, testes padronizados ou questionários nos quais o paciente deve 

expressar um julgamento sobre algum aspecto do sinal sonoro. 
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Segundo a autora, o benefício percebido com uso da prótese auditiva é muito 

variável independentemente da adequação da prótese em relação à perda auditiva ou 

dos resultados nos testes padronizados. Neste contexto, é importante diferenciar 

benefício de satisfação. A satisfação está mais relacionada com o desejo ativo por 

parte do usuário e certamente é mais importante para o paciente do que o benefício. A 

satisfação depende da aceitação que o indivíduo tem do seu problema auditivo. 

Com o objetivo de quantificar as dificuldades auditivas e o benefício da 

amplificação em novos usuários de próteses auditivas segundo as variáveis tempo de 

uso e tipo de amplificação, Bucuvic (2003) avaliou 42 indivíduos com perda auditiva 

neurossensorial ou mista adquirida de grau leve a severo com o questionário auto-

avaliação APHAB em três situações: antes da adaptação, dois e seis meses após a 

adaptação da amplificação. Os resultados foram comparados da seguinte forma: antes 

versus após dois meses de uso, antes versus após seis meses de uso e após dois 

versus seis meses de uso da prótese auditiva. 

Verificou que houve redução das dificuldades auditivas com o uso das próteses 

auditivas em ambientes relativamente favoráveis, ambientes e salas reverberantes e 

ambientes com elevado nível de ruído, tendo sido esta redução progressivamente 

maior após dois e seis meses de adaptação, demonstrando que o beneficio com o uso 

do aparelho é satisfatório independentemente do tipo de amplificação e do tempo de 

uso. Não foram observadas diferenças quanto ao tipo de amplificação. Concluiu ainda 

que usuários de amplificação e indivíduos normais apresentam as mesmas dificuldades 

com sons intensos do ambiente. 

Chisolm et al (2004) estudaram os benefícios em curto e longo-prazo de um 

programa de reabilitação aural baseado em aconselhamento como um adjunto à 

adaptação das próteses auditivas em adultos com perda auditiva adquirida utilizando a 

aplicação do questionário CPHI em diferentes oportunidades: antes da adaptação das 

próteses, após as 4 semanas de aconselhamento, 6 meses e 1 ano após a adaptação. 

Dos 168 indivíduos incluídos no estudo, metade foi submetida a um programa de 

aconselhamento de 4 semanas. A análise dos resultados revelou que as próteses 

auditivas melhoraram a autopercepção do desempenho comunicativo, sem benefícios 

adicionais com a participação no grupo de aconselhamento. 

Apenas no acompanhamento de curto-prazo, houve uma diferença quase 

significante entre os grupos. No entanto, ao longo do acompanhamento enquanto o 

grupo experimental manteve-se estável, o grupo controle continuou melhorando, 
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fazendo com que com um ano de acompanhamento não houvesse diferença entre os 

grupos. Estes achados podem indicar a necessidade da inclusão de sessões de 

aconselhamento em um período no qual o paciente ainda está decidindo ficar com a 

prótese ou não. 

Hawkins (2005) realizou revisão sistemática da literatura sobre a eficácia da 

orientação a pacientes adultos usuários de próteses auditivas medida pela aplicação de 

questionários de auto-avaliação envolvendo aspectos de ajuste social, desvantagem 

auditiva, benefício e/ou satisfação com o uso das próteses auditivas. Nos 12 estudos 

selecionados para a revisão, verificou que a medida de resultado mais utilizada foi 

questionários de auto-avaliação verificando a redução da desvantagem auditiva, sendo 

o mais freqüentemente utilizado o HHIE (sigla em inglês para Hearing Handicap 

Inventory for the Elderly). Além disso, observou grande variabilidade envolvendo os 

resultados de diferentes estudos: uns demonstraram claramente a redução da 

desvantagem, outros mostraram pequena melhora ou até piora. Os benefícios 

observados pareceram estar relacionados à redução da percepção da desvantagem, 

melhora na qualidade de vida, melhor utilização das próteses auditivas e das 

estratégias de comunicação e alguma melhora no ajuste pessoal. Além disso, os 

efeitos pareceram limitados ao curto prazo. Não pode estabelecer nenhuma conclusão 

definitiva sobre a eficácia do aconselhamento no processo de reabilitação aural de 

adultos deficientes auditivos e sugeriu que em estudos futuros fossem observadas as 

seguintes variáveis: amostragem adequada, medição da influência de terceiros, 

utilização de múltiplas medidas de resultados que abranjam as diferentes áreas de 

benefício e acompanhamento em curto e longo prazo. 

 

 

  



 70

3. MÉTODO 
 

 Esta investigação consiste em um estudo transversal, descritivo. 

 O estudo foi realizado no NIAPEA – Núcleo Integrado de Atendimento, Pesquisa 

e Ensino em Audição do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

São Paulo – EPM, entre Maio de 2004 e Julho de 2005. 

O projeto deste estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob o número CEP Nº 0685/05 

(Anexo 1). Somente foram incluídos na pesquisa, sujeitos cujos responsáveis, ou o 

próprio sujeito, consentiram na participação, após a explicação completa sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, riscos e sigilo 

quanto à identificação. O responsável ou o próprio sujeito assinou o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), que autorizou a participação voluntária 

na pesquisa. 

Para compor a amostra, os indivíduos foram selecionados de acordo com os 

seguintes critérios de elegibilidade: 

 

• Idade entre 15 e 60 anos; 

• Presença de perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderado 

(média das freqüências sonoras de 500, 1000 e 2000 Hz até 55 dB NA) em 

ambas as orelhas; 

• Configuração audiométrica descendente; 

• Simetria entre as orelhas; 

• Índice de reconhecimento de fala simétrico e igual ou maior do que 72% 

acertos bilateralmente; 

• Adaptação de próteses auditivas intra-aurais em ambas as orelhas há pelo 

menos três meses; 

• Não apresentar outro tipo de distúrbio, ou seja, sem outras deficiências 

(distúrbios neurológicos, psicológicos, mentais ou cognitivos). 

 

Para a seleção dos pacientes, foram levantados os nomes dos indivíduos que 

haviam recebido doação de próteses auditivas intra-aurais em adaptação binaural. A 

partir desta listagem, foram excluídos os pacientes que já neste primeiro momento não 



 71

preenchiam os critérios estabelecidos, como, por exemplo, não pertencerem ao grupo 

etário desejado e/ou por apresentarem deficiência auditiva do tipo condutiva ou mista. 

Nesta primeira fase, optamos por excluir os pacientes que não residiam no estado de 

São Paulo. 

A partir desta primeira seleção, os prontuários dos pacientes foram levantados a 

fim de buscar a contemplação dos demais critérios de inclusão no estudo. Nesta fase, 

outros pacientes foram excluídos uma vez que não apresentavam a configuração 

audiométrica (descendente e simétrica) e/ou o desempenho de reconhecimento de fala 

exigidos e/ou apresentarem outros comprometimentos (deficiência mental, síndromes, 

medicação psiquiátrica etc). 

Com base nestes critérios, foram selecionados 20 indivíduos de ambos os 

gêneros, sendo 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com idades variando 

entre 16 e 58 anos. No entanto, dois pacientes abandonaram o estudo, um por 

problema de saúde em família e o outro por ter mudado de estado. Outros quatro 

indivíduos não compareceram às convocações. Desta forma, o estudo contou com a 

participação de 14 indivíduos, oito homens e seis mulheres, divididos em dois grupos: 

sete com treinamento auditivo (Grupo Experimental) e sete sem treinamento auditivo 

(Grupo Controle). Nos Quadros 1 e 2, apresentamos as características gerais dos 

integrantes do Grupo Experimental e Grupo Controle, respectivamente. 

 

Quadro 1. Características gerais do Grupo Experimental (com treinamento auditivo)  

(N=7). 

 

Indivíduo Idade Sexo Escolaridade Preferência
manual 

Grau da
DANS 

Tipo de 
prótese 

Tipo de 
amplificação

1 58 anos Fem. Analfabeta Direita Leve Intracanal Não linear 

2 39 anos Fem. 1º grau Direita Moderada Intracanal Não linear 

3 19 anos Masc. 2º grau Direita Moderada Intracanal Não linear 

4 28 anos Masc. 1º grau Direita Moderada Intraauricular Não linear 

5 30 anos Fem. Superior Direita Moderada Intracanal Não linear 

6 54 anos Fem. 1º grau Direita Moderada Intracanal Não linear 

7 43 anos Masc. 2º grau Esquerda Moderada Intracanal Não linear 

 

 

 



 72

Legenda: DANS – deficiência auditiva neurossensorial 

Fem. – Feminino 

Masc. – Masculino 

Quadro 2. Características gerais do Grupo Controle (sem treinamento auditivo) (N=7). 

 

Indivíduo Idade Sexo Escolaridade Preferência
manual 

Grau da
DANS 

Tipo de 
prótese 

Tipo de 
amplificação

1 32 anos Masc. 2º grau Direita Moderada Microcanal Não linear 

2 16 anos Fem. 2º grau Direita Moderada Intracanal Não linear 

3 50 anos Fem. Analfabeta Esquerda Moderada Intracanal Não linear 

4 39 anos Masc. 2º grau Direita Leve Intraauricular Não linear 

5 49 anos Masc. 2º grau Direita Leve Intracanal Não linear 

6 46 anos Masc. 1º grau Direita Moderada Intracanal Não linear 

7 31 anos Masc. Técnico Esquerda Moderada Microcanal Não linear 

 

Legenda: DANS – deficiência auditiva neurossensorial 

       Fem. – Feminino 

       Masc. – Masculino 

 

Os pacientes foram convocados a comparecer ao NIAPEA para a realização de 

audiometria tonal com próteses auditivas com fones auriculares e de avaliação 

comportamental e eletrofisiológica inicial do processamento auditivo e para a formação 

dos grupos com e sem treinamento auditivo (grupos experimental e controle, 

respectivamente). Neste primeiro encontro, os indivíduos foram solicitados a 

preencherem o questionário de auto-avaliação APHAB (sigla em inglês para 

Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit) (Anexo 3), foram explicados os objetivos e 

os procedimentos do estudo e os indivíduos assinaram o termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Após o término da avaliação inicial o próprio indivíduo realizou um sorteio de 

modo a incluí-lo no grupo com ou sem treinamento auditivo.  

Os indivíduos incluídos no Grupo com Treinamento Auditivo, denominado Grupo 

Experimental, foram submetidos a um programa de treinamento auditivo formal (TAF) 

em cabina acústica organizado em oito sessões de 45 minutos cada. Os indivíduos 

incluídos no Grupo Sem Treinamento Auditivo, denominado Grupo Controle, não 

receberam nenhum tipo de treinamento e foram orientados a aguardar nova 
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convocação para realizarem a reavaliação. Deixamos claro que tendo em mente os 

princípios éticos que devem reger a pesquisa envolvendo seres humanos, os 

indivíduos do Grupo Controle, após a reavaliação, foram convidados a participar do 

Programa de Treinamento Auditivo. 

Ambos os grupos foram reavaliados, o Grupo Experimental após o Treinamento 

Auditivo e o Grupo Controle mediante convocação, por meio dos mesmos 

procedimentos realizados na avaliação inicial (Avaliação Comportamental e 

Eletrofisiológica do Processamento Auditivo e Preenchimento do Questionário de Auto-

Avaliação APHAB). Esta segunda avaliação foi denominada de Reavaliação Após 

Treinamento Auditivo e para caracterizar um estudo duplo-cego foi realizada por duas 

examinadoras diferentes da avaliação inicial, as quais não tinham conhecimento a qual 

grupo o paciente pertencia (Grupo Controle ou Grupo Experimental). 

Segue abaixo o detalhamento de todos os procedimentos utilizados neste estudo. 

  

Audiometria tonal com próteses auditivas com fones auriculares 
 

Com o objetivo de verificar o efeito do uso das próteses auditivas nos limiares 

tonais e selecionar o nível de intensidade mais adequado para a realização da 

avaliação comportamental do processamento auditivo, todos os pacientes foram 

submetidos à audiometria tonal liminar com próteses auditivas com fones auriculares. 

Foram obtidos limiares auditivos nas freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz por 

meio de técnica descendente (Carhart, Jerger, 1959). 

Este procedimento foi realizado em cabina acústica utilizando o audiômetro da 

marca Interacoustics AC-33, calibrado de acordo com a norma ANSI 1969, com os 

fones supra-aurais TDH-39 adaptados no coxim MX-41. 

Demonstramos nos Quadros 3 e 4, os limiares auditivos e a média aritmética das 

freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz com próteses auditivas, para o Grupo 

Experimental (Com treinamento) e para o Grupo Controle (Sem treinamento). 

 

Quadro 3. Limiares auditivos e média das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz 

com próteses auditivas do Grupo Experimental (com treinamento auditivo). 
 

Indivíduo Orelha 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Média (dB) 
1 OD 15 20 25 25 20 
 OE 15 20 25 35 20 
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2 OD 25 30 30 40 30 
 OE 30 30 30 40 30 

3 OD 20 15 20 30 20 
 OE 20 20 20 25 20 

4 OD 30 30 25 35 30 
 OE 30 35 25 35 30 

5 OD 20 25 25 25 25 
 OE 15 25 25 25 20 

6 OD 15 15 40 55 25 
 OE 15 20 35 55 25 

7 OD 15 25 35 50 25 
 OE 25 35 45 50 35 

 

Legenda: 
OD – orelha direita 

OE – orelha esquerda 

 

Quadro 4. Limiares auditivos e média das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz 

com próteses auditivas do Grupo Controle (sem treinamento auditivo). 

 

Indivíduo Orelha 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Média(dB) 
1 OD 30 35 35 30 35 
 OE 35 35 40 35 35 

2 OD 20 35 35 40 30 
 OE 20 30 45 45 35 

3 OD 30 35 30 50 30 
 OE 30 35 30 55 30 

4 OD 30 35 35 50 35 
 OE 25 30 40 50 30 

5 OD 20 25 40 50 30 
 OE 25 30 40 50 30 

6 OD 15 35 40 40 35 
 OE 15 30 40 35 30 

7 OD 20 35 40 40 30 
 OE 20 20 30 35 25 

  

Os limiares auditivos sem próteses auditivas nas freqüências de 500, 1000, 2000 

e 4000 Hz dos indivíduos de ambos os grupos estão apresentados nos Anexos 4 e 5. 

 

Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo 
 

A avaliação do processamento auditivo em indivíduos portadores de perda 

auditiva é assunto controverso na literatura especializada, pois segundo diferentes 
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autores a influência da perda auditiva periférica nos mecanismos fisiológicos avaliados 

pelos testes especiais prejudica sua aplicação. No entanto, alguns testes especiais 

mostraram-se mais resistentes à presença de perda auditiva periférica, tais como o 

teste Dicótico de Dígitos e o Teste de Identificação de Sentenças Dicóticas (DSI) 

(Baran, 1997). Para pacientes com perda auditiva devem ser selecionados testes 

centrais que não sejam muito afetados pela perda auditiva (Chermak, Musiek, 1998a). 

Outro teste auditivo central que parece ser resistente à presença de perda auditiva 

periférica é o teste de Identificação de Sentenças Sintéticas (SSI), sendo inclusive 

utilizado para comparar o desempenho de indivíduos com perda auditiva 

neurossensorial com diferentes próteses auditivas (Pugh et al., 1998). 

 O teste de fala com ruído branco (Pereira, 1993a) foi utilizado no Brasil em 

indivíduos com perdas auditivas tanto condutivas como neurossensoriais (Schochat, 

1991;Gordo, 1994; Silva, 1994). 

Além da sensibilidade e especificidade, outros fatores a serem considerados na 

seleção dos testes auditivos centrais são a eficiência do teste e o tempo de 

administração. No caso de uma bateria de testes, cada teste deve ser suficientemente 

curto de modo que a bateria completa não seja excessivamente longa.  A aplicação dos 

testes deve ser fácil para o examinador e facilmente compreendida pelo paciente. Os 

testes que exigem muito treinamento geralmente não são viáveis do ponto de vista 

clínico (Chermak, Musiek, 1998a). 

Com base nestas evidências, foram selecionados os seguintes testes especiais 

para avaliar a função auditiva central, segundo a proposta de Pereira, Schochat (1997): 

 

•  Localização sonora em cinco direções (LS); 

• Memória para sons verbais em seqüência (MSV); 

• Memória para sons não verbais em seqüência (MSNV); 

• Índice de reconhecimento de fala não sensibilizado (IPRF); 

• Reconhecimento de fala na presença de ruído branco (FRB); 

• Identificação de Sentenças Sintéticas (PSI/SSI); 

• Teste Dicótico de Dígitos – Etapa de Integração Binaural (DD). 

 

Cabe ressaltar que a avaliação comportamental do processamento auditivo foi 

realizada com próteses auditivas. Para que todos os pacientes fossem avaliados em 
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condição semelhante, foi fornecida uma pilha nova para cada prótese auditiva antes do 

início da avaliação. O equipamento utilizado foi o audiômetro de dois canais 

Interacoustics AC-33 acoplado ao CD player portátil Toshiba CDP 4147. Os testes 

especiais fazem parte do livro Processamento Auditivo Central – Manual de Avaliação, 

CD 1 e CD 2, com exceção dos Testes de Localização Sonora em Cinco Direções e os 

Testes de Memória para Sons Verbais e Não Verbais em Seqüência, os quais são 

realizados com instrumentos musicais em campo livre. 

 

Localização sonora em cinco direções 

 

O teste de localização sonora (LS) foi realizado por meio da apresentação de um 

som instrumental (guizo) em cinco direções: à direita, à esquerda, acima, atrás e à 

frente, sempre tendo como referencial a cabeça do paciente. O instrumento foi 

percutido evitando-se dar pista visual e o paciente foi instruído a apontar o local de 

origem do som. No teste de localização sonora, consideramos normal a ocorrência de 

quatro ou cinco acertos nas cinco direções pesquisadas (Pereira, 1993b, Pereira 2004). 

 

Teste de Memória para Sons Verbais e Não Verbais em Seqüência  
 

O teste de memória para sons verbais em seqüência (MSV) foi realizado com 

quatro sílabas: PA, TA, CA, FA em três seqüências diferentes, sendo apresentada uma 

de cada vez, sem pista visual. O paciente foi instruído a repetir a seqüência de sílabas 

na mesma ordem em que a tivesse escutado. 

Para o teste de memória para sons não verbais em seqüência (MSNV) utilizamos 

quatro instrumentos diferentes: sino, agogô, guizo e coco. Apresentamos os 

instrumentos e seus respectivos sons ao paciente e, em seguida, o instruímos a ouvir a 

seqüência dos sons e a apontar os instrumentos dispostos a sua frente, um a um, na 

seqüência em que fossem tocados. Solicitamos então, que o paciente fechasse os 

olhos e apresentamos uma seqüência de quatro sons. Em seguida o paciente deveria 

abrir os olhos e apontar a seqüência ouvida. Este procedimento foi repetido por três 

vezes, sempre com a modificação da ordem de apresentação dos instrumentos. 
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O critério de normalidade para os testes de memória para sons verbais e não 

verbais em seqüência foi o acerto de duas ou mais das seqüências pesquisadas 

(Pereira, 1993b, Pereira, 2004). 

As respostas do paciente foram anotadas em protocolo específico (Anexo 6). 

 

Índice de Reconhecimento de Fala não Sensibilizado (IPRF com gravação) e 

Teste de Fala com Ruído Branco (FRB) 

Obtivemos o índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) por meio de 

gravação (CD 1 – faixa 2), contendo uma lista de 25 palavras monossilábicas, 

organizadas em quatro listas diferentes (D1, D2, D3, D4) (Pen, Mangabeira-Albernaz, 

1973). As listas D1 e D2 foram utilizadas para a obtenção do IPRF das orelhas direita e 

esquerda, respectivamente, as quais foram estimuladas a 40 dBNS – a partir da média 

dos limiares das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz. 

Para avaliar a habilidade auditiva de fechamento auditivo, o teste de 

reconhecimento de fala na presença de ruído branco foi realizado com a apresentação 

das listas D3 e D4 às orelhas direita e esquerda, respectivamente. Este teste envolve a 

apresentação dos estímulos a serem repetidos pelo paciente na presença de ruído 

ipsilateral na relação fala-ruído +5. Neste estudo, utilizamos ruído do tipo speech noise 

com efetividade 0. Desta forma, se a intensidade de apresentação selecionada fosse 

65 dBNA, o ruído seria apresentado a 60 dBNA. 

Em ambos os testes, o paciente foi solicitado a repetir a palavra conforme a 

tivesse entendido e na etapa com ruído foi solicitado a ignorar a presença do mesmo. 

As respostas foram anotadas em protocolo específico e no caso de erro por 

substituição, a palavra produzida pelo paciente foi escrita pelo examinador (Anexos 7 e 

8). 

O critério de normalidade para o IPRF foi de 88% de acertos em ambas as 

orelhas. Já para o teste de fala com ruído branco (FRB) o limite de normalidade 

estabelecido foi de no mínimo 72% de acertos. 

 

Teste de Identificação de Sentenças Sintéticas PSI/SSI 
 

O Teste de Identificação de Sentenças Sintéticas foi realizado a 40 dBNS (a partir 

da média das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz) para avaliar a habilidade de figura-
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fundo para sons verbais (frases) em duas etapas: a de escuta dicótica e monótica. Em 

ambas as etapas, o paciente foi instruído a apontar a frase ou a figura que 

representasse a frase ouvida e a ignorar a presença da mensagem competitiva. 

Trata-se de um teste que visa o reconhecimento de frases (mensagem) na 

presença de uma história (mensagem competitiva). Pode ser realizado com frases 

grafadas em um cartaz a partir do qual o paciente aponta a frase ouvida ou a partir do 

reconhecimento de figuras que representem as frases apresentadas. A realização com 

frases grafadas depende de um bom domínio do código gráfico. O teste com figuras é 

utilizado com crianças ou indivíduos que não sejam fluentes na leitura. Em nossa 

amostra, optamos por realizar o teste com figuras em três indivíduos (dois do grupo 

experimental e um do grupo controle). 

A etapa de escuta dicótica – mensagem em uma orelha e mensagem competitiva 

na orelha oposta – foi realizada nas relações sinal-ruído 0 e –40. Na relação 0 foram 

apresentados cinco estímulos (frases) e na relação –40 foram apresentados 10 

estímulos (frases) em cada orelha. As respostas do paciente, bem como as condições 

de estimulação, foram registradas em porcentagem de acertos em folha padronizada 

(Anexo 9), tendo sido considerado como critério de normalidade 90% de acertos. Cabe 

ressaltar, que mesmo quando a média de 500, 1000 e 2000 excedeu 20 dBNA, optou-

se por apresentar os estímulos a  60 dBNA para que a relação sinal-ruído –40 pudesse 

ser respeitada, já que o limite de intensidade do equipamento para estímulos gravados 

é 100 dB. 

Na etapa de escuta monótica, tanto a mensagem como a mensagem competitiva 

são apresentadas na mesma orelha. Nesta etapa, foram apresentadas 10 frases para 

as relações sinal-ruído 0 e –10 em cada orelha. O critério de normalidade foi 

porcentagem de acertos entre 70% e 100%. Mesmo quando o paciente não acertava 

mais de sete frases (70%) na relação sinal-ruído –10, realizamos o teste na relação –

15, com a apresentação de mais 10 frases. O critério de normalidade para a relação 

sinal-ruído –15 foi 60% de acertos ou mais. 

 

Teste Dicótico de Dígitos – Etapa de Integração Binaural 
 

O teste dicótico de dígitos (DD) na etapa de integração binaural, tem como 

objetivo avaliar a habilidade de figura-fundo para sons verbais. É realizado a 50 dBNS 
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(média dos limiares tonais das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz). Foi estudado em 

crianças e adultos com audição normal por Santos (1998). 

Os dígitos que compõem o teste são os que representam os dígitos dissílabos da 

língua portuguesa na escala de um a dez, portanto incluem os dígitos 4,5,7,8 e 9. 

Consiste na apresentação de 20 seqüências de 4 dígitos cada, sendo dois 

apresentados em uma orelha e outros dois na orelha oposta simultaneamente (tarefa 

dicótica). O paciente foi solicitado a reproduzir os estímulos apresentados 

independentemente da ordem de apresentação dos mesmos. A avaliadora registrou as 

respostas em um protocolo (Anexo 10), riscando os dígitos omitidos (erro por omissão) 

e/ou anotando o dígito reproduzido inadequadamente (erro por substituição). 

Após a apresentação das 20 seqüências, os fones auriculares foram invertidos 

para evitar a influência de qualquer diferença de calibração entre eles e o procedimento 

foi repetido. 

Os resultados foram registrados em porcentagem de acertos, sendo que cada 

dígito assumiu valor entre 1,25 a 1,31%. Esta variação deve-se ao fato da 6ª seqüência 

(5795) envolver dois números 5. Desta forma, quando o paciente omitia ou não 

produzia um destes dígitos, não poderíamos atribuir o acerto/erro a uma orelha 

específica e neste caso o item foi desconsiderado. Ao computar o resultado geral por 

orelha, sem este item, o número total de dígitos apresentados por orelha variou de 76 a 

78. O critério de normalidade considerado neste teste foi 95% acertos no mínimo. 

 

Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência – P300 (PEALL) 
 

A avaliação eletrofisiológica tem sido considerada um poderoso complemento à 

avaliação audiológica comportamental. Os potenciais evocados corticais têm sido 

utilizados na estimação de limiares auditivos, na inferência sobre habilidades de 

discriminação e indicação dos efeitos da reabilitação aural, incluindo o benefício com o 

implante coclear (Cone-Wesson, Wunderlich, 2003). Segundo estes autores, os 

potenciais endógenos ou cognitivos apresentam características que variam com a 

atenção do ouvinte e com o desempenho em tarefas cognitivas durante sua captação. 

Desta forma, os potenciais evocados auditivos corticais são afetados pela experiência 

auditiva e pela atenção e assim podem ser utilizados para medir os efeitos da 

reabilitação aural. 
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Schochat (2003) explicou a fisiologia subjacente ao paradigma de estimulação 

raro-freqüente (odd-ball): o sistema auditivo habitua-se a ouvir o estímulo freqüente e, 

portanto, recruta menos neurônios para responder a este estímulo. Já o estímulo raro, 

o qual é ouvido poucas vezes, requer o recrutamento de um número maior de fibras 

nervosas e a curva de resposta gerada por estes neurônios é maior. Subtraindo o 

estímulo raro do freqüente, temos o P300. 

Neste estudo, para o registro dos PEALL (P300) foi utilizado o equipamento Bio-

logic Systems Corp, de quatro canais. O exame foi realizado em uma sala silenciosa 

em ambiente semi-escuro. Os indivíduos mantiveram-se em vigília e deitados em uma 

maca. 

Antes da pesquisa do PEALL (P300) o indivíduo foi questionado quanto ao uso de 

medicamentos nas 24 horas anteriores ao exame, à realização de atividades físicas ou 

mentais extenuantes, ao tabagismo e/ou ingestão de estimulantes tais como chá, café 

ou chocolate. Caso o paciente tivesse feito uso de alguma destas substâncias a 

avaliação eletrofisiológica foi remarcada. 

Após explicar ao paciente sobre o procedimento a ser realizado, solicitou-se ao 

mesmo que retirasse as próteses auditivas e procedeu-se à limpeza de sua pele, vértex 

craniano e lóbulos das orelhas, utilizando pasta abrasiva e gaze. 

Os eletrodos de superfície foram fixados com pasta eletrolítica (Ten20) e fita 

adesiva micropore na fronte (Fpz= eletrodo terra), no vértex craniano (Cz= eletrodo 

ativo), e nos lóbulos das orelhas (eletrodos de referência: A1= orelha esquerda e A2 = 

orelha direita), segundo o padrão do sistema internacional 10-20 (Jasper, 1958).  

Garantiu-se impedância elétrica intereletrodos menor ou igual a 5 Kohms para dar 

início ao teste. 

O paciente foi orientado a permanecer deitado, imóvel, com os olhos fechados e a 

evitar a movimentação ocular. Além disso, deveria prestar atenção aos estímulos 

diferentes (estímulo raro) que apareciam, aleatoriamente, numa seqüência de 

estímulos iguais (estímulo freqüente). Cada participante foi solicitado a contar 

mentalmente os estímulos raros. 

Antes de iniciar o registro, foi realizado um breve treinamento para garantir a 

compreensão do procedimento. 

Os estímulos foram apresentados por meio de fones de inserção ER-3A e a 

intensidade de apresentação dos estímulos variou de 70 a 85 dBNA, de acordo com o 

limiar de audibilidade para tons puros sem próteses auditivas nas freqüências do teste. 
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A freqüência do estímulo freqüente foi 1000 Hz e a do estímulo raro 2000 Hz, 

apresentados em um paradigma do tipo raro-freqüente (odd-ball), com probabilidade de 

80% e 20% de aparecimento, respectivamente. Os demais parâmetros para aquisição 

do PEALL seguem descritos no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Parâmetros utilizados para aquisição do PEALL (P300). 

 

Unidade Elétrica para PEA: Biologic – Versão 5.70 

Nº de canais: 2 

Estímulo: Tone Burst 

Freqüente (probabilidade de 80%) – 1000 Hz 

Raro (probabilidade de 20%) – 2000 Hz 

Intensidade: Variou de acordo com o limiar auditivo do indivíduo 

Taxa de apresentação (s): 1.1 

Via: aérea em ambas as orelhas 

Polaridade: alternada 

P300 ratio: 5 

Máximo estímulo: 500 

Plat. 30.00 

Rise: 10.0 

Ramp: Linear 

Eletrodos: 

Ativo: Vértex (Cz) 

Referência: lóbulos das orelhas (A1= OE, A2 = OD) 

Terra: fronte (Fpz) 

Derivações: Cz-A1 ; Cz-A2 

Janela: 512 ms 

Filtro: 1 a 100 Hz 

Amostra: 300 

Sensibilidade: 5µV 

Fones: Inserção ER-3A 

Paciente: 

Estado: Desperto com atenção 

Tarefa: contar mentalmente o número de estímulos raros 
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Análise: identificação do estímulo raro 

 

Os artefatos foram controlados durante a realização do exame para que os 

mesmos não interferissem na entrada do estímulo e conseqüentemente no registro das 

respostas. 

Para determinação do P300 e dos componentes (N1,P2,N2) foi utilizado o critério 

elaborado por Junqueira, Frizzo (2002): 

 

Complexo N1-P2-N2: três ondas que aparecem próximas e apresentam 

polaridade negativa-positiva-negativa, respectivamente, ocorrendo na replicação dos 

traçados (freqüente e raro), entre 60 e 300ms. 

P300 ou P3: maior pico positivo após o complexo N1-P2-N2, ocorrendo na 

replicação dos traçados para o estímulo raro, entre 240 e 700 ms. 

 

Recomendações: 

 

As latências devem ser marcadas no maior pico, ou seja, no ponto de máxima 

amplitude da onda. 

As amplitudes devem ser marcadas do pico da onda até a linha de base. 

 

Os componentes N1, P2 e N2 tiveram suas latências e amplitudes marcadas no 

traçado do estímulo freqüente. A subtração do traçado raro pelo freqüente deu origem 

a uma forma de onda na qual foram marcadas a latência e a amplitude do componente 

P3. Para garantir o melhor nível de atenção do paciente, os traçados não foram 

replicados de modo a não sofrerem interferência de fatores como cansaço e distração.  

Um exemplo do registro do exame de PEALL – P300 é apresentado no Anexo 11. 

 

Questionário de Auto-Avaliação APHAB 
 

Com o objetivo de estudar o benefício do treinamento auditivo sob o ponto de 

vista da avaliação subjetiva do paciente foi selecionado o questionário de auto-

avaliação APHAB (sigla em inglês para Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit), 

traduzido para o português e utilizado por Almeida (1998), Scharlach (1998) e Gordo 
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(1998) para ser respondido antes e após o treinamento nos indivíduos do grupo 

experimental e na avaliação e reavaliação nos indivíduos do grupo controle. 

O APHAB quantifica as dificuldades auditivas experimentadas no dia-a-dia em 

diferentes situações de comunicação, incluindo ambientes favoráveis, presença de 

ruído e salas reverberantes. Avalia, além disso, a tolerância a sons intensos do 

ambiente.  É composto por 24 perguntas, as quais descrevem uma situação de 

comunicação específica com duas colunas de resposta “sem próteses auditivas” e 

“com próteses auditivas”. Neste estudo, o paciente foi solicitado a preencher suas 

respostas somente na coluna correspondente ao uso das próteses auditivas, em duas 

oportunidades, antes e depois do treinamento auditivo no grupo experimental e na 

avaliação inicial e final no grupo controle. 

Na sub-escala “Facilidade de Comunicação” (FC), estão incluídas as situações 

das questões 4,10,12,14,15 e 23. As questões 1,6,7,16,19 e 24 correspondem à sub-

escala “Ruído ambiental” (RA). À sub-escala “Reverberação” (RV) correspondem as 

questões 2,5,9,11,18 e 21. Finalmente as questões 3,8,13,17,20 e 22 investigam os 

aspectos referentes à sub-escala “Sons indesejáveis” (SI). 

Para cada situação foram fornecidas alternativas correspondendo à freqüência de 

ocorrência da dificuldade naquela determinada situação, a saber, “sempre” (99%), 

“quase sempre” (87%), “geralmente” (75%), “metade das vezes” (50%), “às vezes” 

(25%), “raramente” (12%) e “nunca” (1%). 

Após explicação do procedimento e do preenchimento de uma situação com a 

avaliadora, o paciente foi solicitado a responder às demais questões.  Na amostra 

deste estudo, somente em três situações a examinadora leu e anotou todas as 

respostas dos indivíduos, pois os mesmos não apresentavam domínio do código 

gráfico para procederem com o preenchimento sozinhos. 

As respostas obtidas foram quantificadas com o auxílio de um programa de 

computador disponibilizado pela empresa PHONAK, o qual é utilizado na programação 

das próteses auditivas. O questionário, em sua versão traduzida para o português 

falado em Portugal, bem como a forma de análise dos resultados também podem ser 

encontrados no sítio http://www. ausp.memphis.edu/harl   
Os resultados foram interpretados comparando-se as respostas obtidas em cada 

sub-escala nas duas aplicações do questionário. Segundo Cox, Alexander (1995), ao 

considerar uma sub-escala individualmente, uma diferença de 22 pontos entre a 

condição sem e com prótese auditiva é considerada significante; caso haja interesse 
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em avaliar as sub-escalas globalmente, uma diferença de até cinco pontos evidencia 

melhora no desempenho com a prótese auditiva e uma diferença de dez pontos entre 

todas as sub-escalas representa um benefício real. Estes critérios são válidos para as 

sub-escalas FC, RV, RA, já que a sub-escala SI não está bem compreendida e deve 

ser considerada isoladamente. Para esta sub-escala, os autores consideraram 

significante uma diferença maior ou igual a 31 pontos. 

 

Todos estes procedimentos foram realizados em uma única sessão e foram 

repetidos em duas oportunidades – antes e depois do treinamento auditivo formal em 

cabina acústica no grupo experimental e com intervalo de 3 meses no grupo controle. 

O tempo médio para a avaliação comportamental do processamento auditivo foi de 45 

minutos e para a avaliação eletrofisiológica 30 minutos. Na reavaliação, a avaliação 

comportamental e a eletrofisiológica foram realizadas em duas sessões diferentes 

devido à disponibilidade das examinadoras. 

 

Programa de Treinamento Auditivo Formal em Cabina Acústica 
 

O programa de treinamento auditivo formal (TAF) proposto neste estudo contou 

com 8 sessões, com duração de 45 minutos cada, realizadas duas vezes por semana. 

Desta forma, o programa de TAF teve duração média de um mês para cada paciente, 

descontando faltas e feriados. 

O programa de TAF baseou-se na proposta de Ziliotto, Pereira (no prelo), tendo 

sido feitas algumas adaptações para melhor adequação ao grupo de adultos com 

deficiência auditiva deste estudo. 

As sessões foram organizadas em ordem crescente de complexidade, assim 

como as atividades em cada sessão, de modo a promover uma estimulação intensa e 

atividades que desafiassem o sistema auditivo. Para isso, variou-se a relação sinal-

ruído de positiva (mais favorável) para negativa (menos favorável). 

As sessões de treinamento incluíram treino dos aspectos de freqüência e duração 

dos sons em tarefas de escuta monótica, dos aspectos de figura-fundo para sons 

verbais (frases e dígitos) e sons não verbais em escuta dicótica e monótica e dos 

aspectos de fechamento auditivo.  

O paciente foi solicitado a apontar frases, dígitos, reproduzir padrões sonoros 

(humming) e repetir estímulos verbalmente. 
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As orelhas direita e esquerda foram treinadas separadamente. Desta forma, em 

uma sessão de treinamento cujo objetivo era treinar a orelha direita, os sons 

apresentados à esquerda deviam ser ignorados pelo paciente e vice-versa. Em relação 

ao nível de intensidade, a orelha sob treinamento teve sua intensidade fixada, 

enquanto a intensidade de apresentação na orelha contralateral foi aumentada, 

provocando uma modificação na relação sinal-ruído de positiva para negativa.  Nas 

tarefas envolvendo estímulos verbais, iniciou-se o treinamento pela orelha direita e nas 

tarefas com estímulos não verbais a orelha esquerda foi a primeira a ser treinada. 

Para treinar a habilidade de figura-fundo para sons verbais (frases e dígitos) e 

sons não verbais, ao ser solicitado a apontar frases, dígitos ou figura que 

representasse o som não verbal apresentado em uma sessão de treinamento 

envolvendo a orelha direita, o paciente o fez inicialmente com a mão direita, após um 

número determinado de estímulos foi solicitado a apontar com ambas as mãos e 

finalmente com a mão esquerda. Da mesma forma, no caso do treinamento da orelha 

esquerda, iniciou-se apontando com a mão esquerda, depois com ambas as mãos e 

finalmente com a mão direita. 

Durante as sessões de treinamento, foi permitida a repetição de itens dos testes 

sob a solicitação do paciente e/ou determinação da avaliadora. Em cada sessão de 

treinamento procurou-se manter um índice de acerto por volta dos 70% para manter a 

motivação e evitar a frustração do paciente (Musiek, Schochat, 1998). 

As respostas do paciente foram registradas em protocolos específicos (Anexos 12 

a 21). Ao final de cada sessão, o desempenho do paciente foi discutido com a 

avaliadora, a qual buscou reforçar os pontos positivos e estimular o paciente a tentar 

superar-se na sessão seguinte. Da mesma forma, antes do início das sessões, o 

paciente foi questionado sobre benefícios e/ou modificações percebidas ao longo do 

programa. 

O cronograma das sessões de treinamento auditivo bem como as atividades 

propostas em cada uma delas segue abaixo: 

 

1ª Sessão - Figura-fundo para sons verbais (frases) – Teste SSI – Orelha 
Direita ; Figura-fundo para sons não verbais – Teste Dicótico Não Verbal – Orelha 
Esquerda 
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2a Sessão: Figura-fundo para sons verbais (frases) – Teste SSI – Orelha 
Esquerda; Figura-fundo para sons não verbais – Teste Dicótico Não Verbal – 
Orelha Direita 

 

Os estímulos do teste PSI/SSI foram utilizados para o treino de figura-fundo para 

frases. Para isso, os mesmos foram apresentados inicialmente sem competição. Na 

etapa dicótica, foram utilizadas as relações sinal-ruído 0 e –40 e na etapa monótica 

utilizou-se as relações sinal-ruído +20, +10, 0, -10, -15 -20. Em cada relação sinal-ruído 

o paciente apontou 15 estímulos, sendo 5 com uma mão, 5 com ambas as mãos e 5 

com a mão oposta, dependendo da orelha sob treinamento. Na relação sinal-ruído – 

20, o paciente apontou 30 estímulos, 10 em cada tipo de resposta motora. 

Já o Teste Dicótico Não Verbal, foi utilizado para o treinamento da habilidade 

auditiva de figura-fundo para sons não verbais. Os estímulos do teste consistem em 

sons onomatopaicos e sons ambientais (cachorro latindo, gato miando, galo cantando, 

porta batendo, trovão e sino de igreja tocando) representados em desenhos 

globalizantes, os quais mostram o contexto e não o objeto sonoro em si. 

As relações sinal-ruído utilizadas neste teste, além da apresentação dos estímulos 

sem competição, foram: +10, 0, -20 e –40. Em cada relação, solicitou-se ao paciente 

apontar 12 estímulos, sendo 4 em cada tipo de resposta motora esperada (uma mão, 

ambas, mão oposta).  

Após o treinamento das duas orelhas com o teste dicótico não verbal, o paciente 

foi solicitado a identificar os estímulos apresentados em cada canal auditivo na mesma 

intensidade (integração binaural). 

 

3a Sessão: Figura-fundo para sons verbais (dígitos) – Teste Dicótico de 
Dígitos – Orelha Direita 

4a Sessão: Figura-fundo para sons verbais (dígitos) – Teste Dicótico de 
Dígitos – Orelha Esquerda 

 

Os estímulos do teste dicótico de dígitos foram utilizados para treinamento desta 

habilidade auditiva. Os dígitos contidos neste teste foram reproduzidos em um cartaz 

para que o paciente pudesse apontá-los. Para isso, os mesmos foram apresentados 

inicialmente sem competição e na etapa dicótica foram utilizadas as relações sinal-

ruído +20, +10, 0, -10, -20. Em cada relação sinal-ruído, o paciente apontou 15 
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estímulos, sendo 5 com uma mão, 5 com ambas as mãos e 5 com a mão oposta, 

dependendo da orelha sob treinamento. Na relação sinal-ruído – 20, o paciente 

apontou 30 estímulos, 10 em cada tipo de resposta motora. Assim sendo, na sessão de 

treinamento da orelha direita, se a seqüência 45(orelha direita)79(orelha esquerda) 

fosse a apresentada, o paciente deveria apontar os dígitos ouvidos à orelha direita (45) 

e ignorar os estímulos ouvidos na orelha oposta (79). Em caso de erro, a avaliadora 

permitiu duas repetições no máximo por item. 

Após o treinamento das duas orelhas com o teste dicótico de dígitos, o paciente 

foi solicitado a identificar os estímulos apresentados em cada canal auditivo na mesma 

intensidade, visando o treinamento da habilidade de integração binaural, ou seja, o 

paciente deveria identificar todos os dígitos ouvidos e atribuí-los a cada canal auditivo. 

 

5a Sessão: Aspecto de duração dos sons - Teste de Padrão de Duração  
6a Sessão: Aspecto de duração e freqüência dos sons – Teste de Padrão de 

Duração e de Freqüência 
7a Sessão: Aspecto de freqüência dos sons - Teste de Padrão de Freqüência  
 
Para o treino do mecanismo fisiológico de ordenação temporal dos sons (aspectos 

de duração e freqüência) foram destinadas três sessões de treinamento auditivo. 

 Inicialmente, o paciente foi conscientizado das diferenças de duração e 

freqüência utilizando estímulos discrepantes apresentados via audiômetro em campo 

livre. Nesta atividade, utilizou-se inicialmente seqüência de dois tons e posteriormente 

seqüência com três tons. Especificamente em relação à discriminação de padrões de 

freqüências, foram utilizadas escalas de tons puros, as quais o paciente deveria 

identificar como ascendentes ou descendentes. 

Para tornar a tarefa mais complexa, foi utilizado os Testes de Padrão de Duração 

e Freqüência propostos por Taborga-Lizarro (1999), os quais envolvem tom musical 

(flauta) variando em duração e freqüência, respectivamente. O paciente foi solicitado a 

nomear e a fazer a imitação (humming) destes estímulos apresentados em seqüências 

de três e quatro sons. 

Finalmente, foram utilizados os Testes de Reconhecimento de Padrão de Duração 

e Freqüência com tons puros (Pinheiro, Musiek, 1985; Corazza, 1998), os quais 

representam a tarefa mais complexa envolvendo processos temporais em nossa rotina 

clínica. Com estes estímulos, o paciente foi solicitado a inicialmente apontar a 
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seqüência ouvida (por exemplo, longo/curto/longo ou grave/grave/agudo), a realizar a 

imitação da seqüência ouvida (humming) e posteriormente nomear o padrão sonoro, 

seguindo desta forma, uma ordem crescente de complexidade de resposta. Em cada 

uma destas atividades, foram apresentadas 30 seqüências, exceto na resposta de 

nomeação a qual envolveu a apresentação de 60 estímulos. A atividades de apontar e 

imitar a seqüência ouvida foram realizadas em campo livre numa intensidade referida 

como confortável para o paciente. Já a atividade de nomeação foi realizada com fones 

auriculares, sendo 30 seqüências apresentadas em cada orelha. 

Além disso, a examinadora realizou treinamento destes aspectos fora da cabina, 

utilizando apito para o treino de duração e teclado para o treino de freqüência. Nestas 

atividades, foram utilizadas tanto a nomeação como a imitação (humming) dos padrões 

sonoros, realizadas ora pela avaliadora, ora pelo paciente. 

 

8a Sessão: Fechamento auditivo – Fala com Ruído com Frases – Orelhas 
Direita e Esquerda. 

 
O treinamento dos aspectos de fechamento auditivo foi realizado por meio da 

repetição de frases na presença de ruído competitivo (speech noise) ipsilateral em nível 

crescente de intensidade (relação sinal-ruído positiva para negativa). 

As frases utilizadas para este treinamento foram extraídas do material elaborado 

por Costa (1998) no CD Lista de Sentenças em Português, tendo sido utilizadas as 

relações sinal-ruído +25, +15, +10 e +5. Foram apresentadas 10 frases em cada 

relação sinal-ruído em cada orelha. O paciente foi instruído a repetir a frase, tentando 

ignorar a presença do ruído. 

A examinadora permitiu a repetição da frase duas vezes, caso o paciente errasse 

ou solicitasse a repetição.  

 

9a  Sessão: Reavaliação Eletrofisiológica 
10ª Sessão: Reavaliação Comportamental  
 

Nas sessões de reavaliação, os pacientes foram submetidos aos mesmos 

procedimentos descritos nos itens Avaliação Comportamental do Processamento 

Auditivo, Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (P300) e Questionário de Auto-

Avaliação APHAB deste capítulo. 
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Resumimos no Quadro 6, o cronograma das sessões do programa de treinamento 

auditivo formal utilizado neste estudo. 

 

Quadro 6. Cronograma das sessões de Treinamento Auditivo Formal (TAF). 

 

Sessão Teste Habilidade Relação F/R Orelha 

1 e 2 PSI/SSI 

TDNV 

Figura-fundo +20 a –20 

+10 a –40 

OD/OE 

OE/OD 

3 e 4 TDD Figura-fundo +20 a –20 OD/OE 

5 TPD Ordenação 

temporal 

Campo livre 

Tom musical 

OD+OE 

6 TPD+TPF Ordenação 

temporal 

TPD – tom puro 

fones 

TPF – tom 

musical CL 

OD + OE 

 

OD/OE 

7 TPF Ordenação 

temporal 

Tom puro – 

fones 

OD/OE 

8 FRB (frases) Fechamento +25 a +5 OD/OE 

 

Legenda: 
OD – orelha direita 

OE – orelha esquerda 

TDNV – teste dicótico não verbal 

TDD – teste dicótico de dígitos 

TPD – teste de padrão de duração 

TPF – teste de padrão de freqüência 

FRB – fala com ruído branco 

CL – campo livre 

 

Análise Estatística 
Os resultados da audiometria tonal com próteses auditivas não foram analisados 

neste trabalho, já que somente foram coletados para determinar a média das 
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freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz para a realização da avaliação comportamental do 

processamento auditivo. 

Na análise estatística deste trabalho foram utilizados os seguintes testes: 

 

• Teste ANOVA – Analysis of Variance – teste paramétrico utilizado para 

comparar médias utilizando a variância. 

• Teste de igualdade de duas médias – Teste-T – teste utilizado para dados 

pareados – mesmo indivíduo é pesquisa e controle dele mesmo. 

• Intervalo de confiança para a média – teste utilizado para observar o 

quanto a média pode variar numa determinada probabilidade de confiança. 

Para a análise descritiva dos dados foram construídos intervalos com confiança 

estatística de 95%. 

O nível de significância considerado neste estudo foi de 0,10 (10%). Este valor é 

um pouco acima do usualmente utilizado (5%), porém é recomendado quando a 

amostragem é pequena. Os valores significantes estão assinalados com asterisco (*). 

O símbolo sustenido (#), representa uma tendência a valores significantes. 

4. RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da comparação do desempenho 

dos grupos com e sem treinamento auditivo na avaliação eletrofisiológica, na avaliação 

comportamental do processamento auditivo e no questionário de auto-avaliação 

APHAB. 

Os resultados individuais por grupo em cada uma destas avaliações estão 

demonstrados nos Anexos de 22 a 31. 

Para facilitar a apresentação, este capítulo será dividido em três partes, a saber: 

 

 Parte 1: Avaliação Eletrofisiológica – PEALL – P300 

 Parte 2: Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo 

 Parte 3: Questionário de Auto-avaliação APHAB 

 

Parte 1: Avaliação Eletrofisiológica – PEALL – P300 

 

Inicialmente investigamos se haveria diferenças de latência e amplitude do PEALL 

– P300 segundo a variável lado da orelha (Anexo 32). Esta análise mostrou que a 
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variável lado não foi causadora de diferenças, permitindo-nos considerar ambos os 

valores. Desta forma, contaremos com um número maior de dados, o que nos confere 

maior fidedignidade dos resultados. 

Para maior clareza da exposição, consideraremos as análises por grupo e entre 

os grupos separadamente. 

 
Parte 1.1. Estudo da latência e amplitude inicial e final do PEALL – P300 por 

Grupo (Controle e Experimental) 
  

Para a comparação das duas situações de avaliação – inicial /pré-treinamento e 

final/pós-treinamento – de cada grupo foi utilizado o teste T-pareado, o qual é indicado 

na análise de dados pareados.  

As tabelas e figuras 1 e 2 mostram os resultados de latência e amplitude, 

respectivamente, nas avaliações eletrofisiológicas inicial e final do Grupo Controle (sem 

treinamento auditivo). 
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Tabela 1. Medidas descritivas da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 

nas avaliações inicial e final do Grupo Controle 

 

N1 P2 N2 P3 
Latência (Cont) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Média 93,06 92,84 160,34 173,20 198,03 197,80 322,84 329,27

Mediana 91,20 91,20 139,20 156,20 204,20 200,20 338,20 340,20

Desvio Padrão 14,58 15,67 33,74 43,63 27,94 25,72 46,93 36,95 

Limite Inferior 85,42 84,64 142,67 150,35 182,22 181,86 298,26 309,91

Limite Superior 100,69 101,05 178,02 196,05 213,84 213,74 347,43 348,63

p-valor 0,856 0,012* 0,007* 0,169 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

Legenda: Cont - Controle 
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Figura 1. Valores médios da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 do grupo 
controle nas avaliações inicial e final 
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Tabela 2. Medidas descritivas da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e P3 
nas avaliações inicial e final do Grupo Controle 

 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
(Cont) Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Média -3,58 -3,76 1,66 1,65 -2,56 -3,15 5,07 5,47 

Mediana -3,65 -3,69 1,35 1,34 -1,69 -2,88 4,56 5,88 

Desvio Padrão 1,88 1,60 1,34 1,37 4,09 3,82 2,38 1,98 

Limite Inferior -4,56 -4,60 0,96 0,93 -4,87 -5,65 3,82 4,44 

Limite Superior -2,59 -2,92 2,37 2,37 -0,24 -0,66 6,31 6,51 

p-valor 0,336 0,895 0,422 0,214 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

Legenda: Cont - Controle 
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Figura 2. Valores médios da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e P3 do 

grupo controle nas avaliações inicial e final 

 

Apresentamos nas tabelas e figuras 3 e 4 os resultados de latência e amplitude, 

respectivamente, nas avaliações eletrofisiológicas inicial (Pré-treinamento) e final (Pós-

treinamento) do Grupo Experimental (com treinamento auditivo). 
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Tabela 3. Medidas descritivas da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 

nas avaliações inicial e final do Grupo Experimental 

 

N1 P2 N2 P3 
Latência (Exp) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Média 87,06 86,34 146,49 154,91 195,28 210,37 323,49 299,06

Mediana 86,20 86,20 147,20 141,20 197,20 210,20 307,20 301,20

Desvio Padrão 5,40 9,79 15,40 38,57 42,42 63,72 61,32 53,10 

Limite Inferior 84,23 81,22 138,42 134,71 171,28 174,32 291,37 271,24

Limite Superior 89,89 91,47 154,55 175,12 219,28 246,42 355,61 326,87

p-valor 0,838 0,303 0,459 0,027* 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

Legenda: Exp – Experimental 

 
 
 
 
 
 
 

87,06 86,34

146,49 154,91
195,28 210,37

323,49
299,06*

0
50

100
150

200

250

300
350

400

N1 P2 N2 P3

Latência - Grupo Experimental

Inicial Final
 

 
Figura 3. Valores médios da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 do 

Grupo Experimental nas avaliações inicial e final 
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Tabela 4. Medidas descritivas da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e 

P3 nas avaliações inicial e final do Grupo Experimental 

 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
(Exp) Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Média -2,25 -3,98 0,83 0,77 -2,72 -3,70 5,62 5,82 

Mediana -2,95 -3,35 1,01 1,40 -2,48 -2,50 6,39 5,44 

Desvio Padrão 3,40 2,70 2,43 2,75 2,75 4,64 2,29 3,97 

Limite Inferior -4,03 -5,39 -0,44 -0,67 -4,27 -6,32 4,42 3,74 

Limite Superior -0,47 -2,56 2,10 2,21 -1,16 -1,07 6,81 7,90 

p-valor 0,162 0,900 0,201 0,775 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

Legenda: Exp – Experimental 
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Figura 4. Valores médios da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e P3 do 

Grupo Experimental nas avaliações inicial e final 
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Parte 1.2. Estudo da latência e amplitude inicial e final do PEALL – P300 
entre os grupos (Controle x Experimental) 

 

Para a comparação de um grupo com o outro nas duas situações de avaliação – 

inicial/pré-treinamento e final/pós-treinamento foi utilizado o teste paramétrico ANOVA, 

indicado para comparar dados independentes. 

 

As medidas comparativas da latência e amplitude iniciais dos componentes N1, 

P2, N2 e P3, respectivamente, dos Grupos Controle e Experimental são apresentadas 

nas tabelas e figuras 5 e 6. 
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Tabela 5. Medidas descritivas da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 

na avaliação inicial dos Grupos Controle e Experimental 

 

N1 P2 N2 P3 Latência 
Inicial Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. 

Média 93,06 87,06 160,34 146,49 198,03 195,28 322,84 323,49 

Mediana 91,20 86,20 139,20 147,20 204,20 197,20 338,20 307,20 

Desvio 
Padrão 

14,58 5,40 33,74 15,40 27,94 42,42 46,93 61,32 

Limite 
Inferior 

85,42 84,23 142,67 138,42 182,22 171,28 298,26 291,37 

Limite 
Superior 

100,69 89,89 178,02 154,55 213,84 219,28 347,43 355,61 

p-valor 0,161 0,174 0,853 0,975 

p-valor significante < 0,10 (10%) 
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Figura 5. Valores médios da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 na 

avaliação inicial dos Grupos Controle e Experimental 
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Tabela 6. Medidas descritivas da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e 

P3 na avaliação inicial dos Grupos Controle e Experimental 

 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
Inicial Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim.

Média -3,58 -2,25 1,66 0,83 -2,56 -2,72 5,07 5,62 

Mediana -3,65 -2,95 1,35 1,01 -1,69 -2,48 4,56 6,39 

Desvio Padrão 1,88 3,40 1,34 2,43 4,09 2,75 2,38 2,29 

Limite Inferior -4,56 -4,03 0,96 -0,44 -4,87 -4,27 3,82 4,42 

Limite Superior -2,59 -0,47 2,37 2,10 -0,24 -1,16 6,31 6,81 

p-valor 0,212 0,269 0,912 0,539 

p-valor significante < 0,10 (10%) 
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Figura 6. Valores médios da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e P3 na 

avaliação inicial dos Grupos Controle e Experimental 

 

 

Por fim, nas tabelas e figuras 7 e 8 apresentamos os resultados da comparação 

dos valores de latência e amplitude finais dos componentes N1, P2, N2 e P3, 

respectivamente, dos Grupos Controle e Experimental. 
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Tabela 7. Medidas descritivas da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 

na avaliação final dos Grupos Controle e Experimental 

 

N1 P2 N2 P3 
Latência Final 

Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim.

Média 92,84 86,34 173,20 154,91 197,80 210,37 329,27 299,06 

Mediana 91,20 86,20 156,20 141,20 200,20 210,20 340,20 301,20 

Desvio Padrão 15,67 9,79 43,63 38,57 25,72 63,72 36,95 53,10 

Limite Inferior 84,64 81,22 150,35 134,71 181,86 174,32 309,91 271,24 

Limite Superior 101,05 91,47 196,05 175,12 213,74 246,42 348,63 326,87 

p-valor 0,200 0,251 0,566 0,092* 

p-valor significante < 0,10 (10%) 
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Figura 7. Valores médios da latência (ms) dos componentes N1, P2, N2 e P3 na 

avaliação final dos Grupos Controle e Experimental 
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Tabela 8. Medidas descritivas da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e 

P3 na avaliação final dos Grupos Controle e Experimental 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
Final Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim.

Média -3,76 -3,98 1,65 0,77 -3,15 -3,70 5,47 5,82 

Mediana -3,69 -3,35 1,34 1,40 -2,88 -2,50 5,88 5,44 

Desvio Padrão 1,60 2,70 1,37 2,75 3,82 4,64 1,98 3,97 

Limite Inferior -4,60 -5,39 0,93 -0,67 -5,65 -6,32 4,44 3,74 

Limite Superior -2,92 -2,56 2,37 2,21 -0,66 -1,07 6,51 7,90 

p-valor 0,799 0,291 0,778 0,770 

p-valor significante < 0,10 (10%) 
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Figura 8. Valores médios da amplitude (µV) dos componentes N1, P2, N2 e P3 na 

avaliação final dos Grupos Controle e Experimental 
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Parte 2: Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo 

 

Da mesma forma que na avaliação eletrofisiológica, iniciamos a análise dos 

resultados da avaliação comportamental do processamento auditivo buscando 

evidenciar se haveria diferenças significantes entre as orelhas direita e esquerda 

(Anexo 33). Este estudo nos permitiu considerar ambos os valores já que a variável 

lado da orelha não mostrou ser causadora de diferenças. 

Como na exposição da Parte 1, iremos considerar os estudos por grupo e entre 

os grupos separadamente. 

   

Parte 2.1. Estudo do desempenho inicial e final na avaliação 
comportamental do processamento por grupo (Controle e Experimental) 

  

Para a comparação do desempenho de cada grupo nas duas situações de 

avaliação – inicial/pré-treinamento e final/pós-treinamento – foi utilizado o teste T-

pareado, o qual é indicado na análise de dados pareados.  

Na tabela e figura 9 apresentamos os resultados inicial e final do Grupo Controle 

na avaliação comportamental do processamento auditivo. 
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Tabela 9. Medidas descritivas dos testes comportamentais de processamento 

auditivo nas avaliações inicial e final do Grupo Controle 

Controle Média Mediana
Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

p-
valor 

Inicial 65,7% 60,0% 9,8% 58,5% 72,9% 
LS 

Final 68,6% 60,0% 10,7% 60,7% 76,5% 
0,356 

Inicial 33,3% 33,3% 19,2% 19,1% 47,6% 
MSV 

Final 33,3% 33,3% 19,2% 19,1% 47,6% 
1,000 

Inicial 66,7% 66,7% 38,5% 38,2% 95,2% 
MSNV 

Final 66,7% 66,7% 27,2% 46,5% 86,8% 
1,000 

Inicial 70,6% 74,0% 15,6% 62,4% 78,7% 
IRF 

Final 68,6% 70,0% 12,1% 62,2% 74,9% 
0,355 

Inicial 50,3% 54,0% 16,4% 41,7% 58,9% 
FRB 

Final 45,1% 50,0% 14,1% 37,8% 52,5% 
0,108# 

Inicial 77,3% 93,5% 30,1% 61,5% 93,1% 
DD 

Final 81,9% 93,0% 25,7% 68,5% 95,4% 
0,321 

Inicial 78,6% 90,0% 28,5% 63,6% 93,5% 
SSI MCC 

Final 82,1% 90,0% 22,9% 70,1% 94,2% 
0,431 

Inicial 61,4% 60,0% 22,5% 49,7% 73,2% 
SSI MCI 

Final 64,3% 65,0% 20,6% 53,5% 75,1% 
0,365 

Inicial 40,0% 45,0% 29,4% 24,6% 55,4% 
SSI –10 

Final 47,9% 50,0% 28,9% 32,7% 63,0% 
0,010* 

Inicial 15,0% 0,0% 23,5% 2,7% 27,3% 
SSI-15 

Final 30,7% 30,0% 25,3% 17,5% 43,9% 
0,018* 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 
Legenda:  
LS= localização sonora; MSV= memória para sons verbais em seqüência; MSNV= 

memória para sons não verbais em seqüência; IRF=índice de reconhecimento de fala; 

FBR= fala com ruído branco; DD= dicótico de dígitos; SSI MCC= teste de identificação 

de sentenças sintéticas – condição dicótica; SSI MCI= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R 0; SSI –10 = teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –10; SSI –15= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –15. 
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Figura 9. Gráfico dos resultados médios dos testes comportamentais de 

processamento auditivo nas avaliações inicial e final do Grupo Controle 

 

 

 

 

 

De forma semelhante, na tabela e figura 10 estão demonstrados os resultados  

inicial (pré-treinamento) e final (pós-treinamento) do Grupo Experimental na avaliação 

comportamental do processamento auditivo. 
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Tabela 10. Medidas descritivas dos testes comportamentais de processamento 

auditivo nas avaliações inicial e final do Grupo Experimental 

Experimental Média Mediana
Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

p-valor 

Inicial 60,0% 60,0% 16,3% 47,9% 72,1% 
LS 

Final 77,1% 80,0% 7,6% 71,5% 82,7% 
0,017* 

Inicial 71,4% 66,7% 30,0% 49,2% 93,6% 
MSV 

Final 85,7% 100,0% 17,8% 72,5% 98,9% 
0,352 

Inicial 71,4% 66,7% 12,6% 62,1% 80,8% 
MSNV 

Final 90,5% 100,0% 16,3% 78,4% 102,5% 
0,030* 

Inicial 86,0% 86,0% 6,8% 82,4% 89,6% 
IRF 

Final 88,0% 88,0% 8,3% 83,7% 92,3% 
0,355 

Inicial 64,9% 72,0% 23,9% 52,4% 77,4% 
FRB 

Final 77,7% 76,0% 14,2% 70,3% 85,1% 
0,009* 

Inicial 88,0% 95,5% 18,2% 78,4% 97,6% 
DD 

Final 95,3% 99,5% 7,7% 91,2% 99,3% 
0,032* 

Inicial 98,6% 100,0% 3,6% 96,7% 100,5% 
SSI MCC 

Final 100,0% 100,0% 0,0% - x - - x - 
0,165 

Inicial 81,4% 80,0% 12,9% 74,7% 88,2% 
SSI MCI 

Final 98,6% 100,0% 3,6% 96,7% 100,5% 
<0,001* 

Inicial 52,1% 50,0% 17,6% 42,9% 61,4% 
SSI -10 

Final 88,6% 85,0% 9,5% 83,6% 93,5% 
<0,001* 

Inicial 9,3% 0,0% 17,3% 0,2% 18,4% 
SSI-15 

Final 77,9% 70,0% 13,7% 70,7% 85,0% 
<0,001* 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: 
LS= localização sonora; MSV= memória para sons verbais em seqüência; MSNV= 

memória para sons não verbais em seqüência; IRF=índice de reconhecimento de fala; 

FBR= fala com ruído branco; DD= dicótico de dígitos; SSI MCC= teste de identificação 

de sentenças sintéticas – condição dicótica; SSI MCI= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R 0; SSI –10 = teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –10; SSI –15= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –15. 
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Figura 10.  Gráfico dos resultados médios dos testes comportamentais de 

processamento auditivo nas avaliações inicial e final do Grupo Experimental 

 

 

 

Parte 2.2. Estudo do desempenho inicial e final na avaliação 
comportamental do processamento auditivo entre os grupos (Controle x 
Experimental) 

 

Por estarmos diante de dados independentes, o teste ANOVA foi utilizado para 

esta etapa da comparação entre os desempenho inicial/pré-treinamento e final/pós-

treinamento dos Grupos Controle e Experimental na avaliação comportamental do 

processamento auditivo. 

A seguir, na tabela e figura 11 está apresentado o desempenho inicial dos Grupos 

Controle e Experimental na avaliação comportamental do processamento auditivo. 
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Tabela 11. Medidas descritivas dos testes comportamentais de processamento 

auditivo na avaliação inicial dos Grupos Controle e Experimental 

Inicial Média Mediana
Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior 

p-
valor 

Experim. 60,0% 60,0% 16,3% 47,9% 72,1% 
LS 

Controle 65,7% 60,0% 9,8% 58,5% 72,9% 
0,442 

Experim. 71,4% 66,7% 30,0% 49,2% 93,6% 
MSV 

Controle 33,3% 33,3% 19,2% 19,1% 47,6% 
0,015* 

Experim. 71,4% 66,7% 12,6% 62,1% 80,8% 
MSNV 

Controle 66,7% 66,7% 38,5% 38,2% 95,2% 
0,761 

Experim. 86,0% 86,0% 6,8% 82,4% 89,6% 
IRF 

Controle 70,6% 74,0% 15,6% 62,4% 78,7% 
0,002* 

Experim. 64,9% 72,0% 23,9% 52,4% 77,4% 
FRB 

Controle 50,3% 54,0% 16,4% 41,7% 58,9% 
0,071* 

Experim. 88,0% 95,5% 18,2% 78,4% 97,6% 
DD 

Controle 77,3% 93,5% 30,1% 61,5% 93,1% 
0,266 

Experim. 98,6% 100,0% 3,6% 96,7% 100,5% 
SSI MCC 

Controle 78,6% 90,0% 28,5% 63,6% 93,5% 
0,015* 

Experim. 81,4% 80,0% 12,9% 74,7% 88,2% 
SSI MCI 

Controle 61,4% 60,0% 22,5% 49,7% 73,2% 
0,008* 

Experim. 52,1% 50,0% 17,6% 42,9% 61,4% 
SSI -10 

Controle 40,0% 45,0% 29,4% 24,6% 55,4% 
0,196 

Experim. 9,3% 0,0% 17,3% 0,2% 18,4% 
SSI-15 

Controle 15,0% 0,0% 23,5% 2,7% 27,3% 
0,470 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: 
LS= localização sonora; MSV= memória para sons verbais em seqüência; MSNV= 

memória para sons não verbais em seqüência; IRF=índice de reconhecimento de fala; 

FBR= fala com ruído branco; DD= dicótico de dígitos; SSI MCC= teste de identificação 

de sentenças sintéticas – condição dicótica; SSI MCI= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R 0; SSI –10 = teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –10; SSI –15= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –15. 
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Figura 11.  Gráfico dos resultados médios dos testes comportamentais de 

processamento auditivo na avaliação inicial dos Grupos Controle e Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, apresentamos o desempenho final dos Grupos Controle e Experimental 

na avaliação comportamental do processamento auditivo na tabela e figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108

Tabela 12. Medidas descritivas dos testes comportamentais de processamento 

auditivo na avaliação final dos Grupos Controle e Experimental 

Final Média Mediana
Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior 

p-valor 

Experim. 77,1% 80,0% 7,6% 71,5% 82,7% 
LS 

Controle 68,6% 60,0% 10,7% 60,7% 76,5% 
0,109# 

Experim. 85,7% 100,0% 17,8% 72,5% 98,9% 
MSV 

Controle 33,3% 33,3% 19,2% 19,1% 47,6% 
<0,001* 

Experim. 90,5% 100,0% 16,3% 78,4% 102,5% 
MSNV 

Controle 66,7% 66,7% 27,2% 46,5% 86,8% 
0,070* 

Experim. 88,0% 88,0% 8,3% 83,7% 92,3% 
IRF 

Controle 68,6% 70,0% 12,1% 62,2% 74,9% 
<0,001* 

Experim. 77,7% 76,0% 14,2% 70,3% 85,1% 
FRB 

Controle 45,1% 50,0% 14,1% 37,8% 52,5% 
<0,001* 

Experim. 95,3% 99,5% 7,7% 91,2% 99,3% 
DD 

Controle 81,9% 93,0% 25,7% 68,5% 95,4% 
0,074* 

Experim. 100,0% 100,0% 0,0% - x - - x - 
SSI MCC 

Controle 82,1% 90,0% 22,9% 70,1% 94,2% 
0,007* 

Experim. 98,6% 100,0% 3,6% 96,7% 100,5% 
SSI MCI 

Controle 64,3% 65,0% 20,6% 53,5% 75,1% 
<0,001* 

Experim. 88,6% 85,0% 9,5% 83,6% 93,5% 
SSI –10 

Controle 47,9% 50,0% 28,9% 32,7% 63,0% 
<0,001* 

Experim. 77,9% 70,0% 13,7% 70,7% 85,0% 
SSI –15  

Controle 30,7% 30,0% 25,3% 17,5% 43,9% 
<0,001* 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: 
LS= localização sonora; MSV= memória para sons verbais em seqüência; MSNV= 

memória para sons não verbais em seqüência; IRF=índice de reconhecimento de fala; 

FBR= fala com ruído branco; DD= dicótico de dígitos; SSI MCC= teste de identificação 

de sentenças sintéticas – condição dicótica; SSI MCI= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R 0; SSI –10 = teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –10; SSI –15= teste de identificação de 

sentenças sintéticas – condição monótica F/R –15. 
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Figura 12.  Gráfico dos resultados médios dos testes comportamentais de 

processamento auditivo na avaliação final dos Grupos Controle e Experimental 

 

Parte 3: Questionário de Auto-Avaliação APHAB 
 

Como nas partes anteriores deste capítulo, consideraremos as análises por grupo 

e entre os grupos nas respostas de cada sub-escala do questionário de auto-avaliação 

APHAB separadamente. 

 
Parte 3.1. Estudo das respostas iniciais e finais no questionário de auto-

avaliação APHAB por grupo (Controle e Experimental) 
  

Para a comparação das respostas no questionário de auto-avaliação APHAB de 

cada grupo nas duas situações de avaliação – inicial/pré-treinamento e final/pós-

treinamento – foi utilizado o teste T-pareado, o qual é indicado na análise de dados 

pareados.  

Nas tabelas e figuras 13 e 14 apresentamos os resultados inicial e final em cada 

sub-escala do questionário de auto-avaliação APHAB nos Grupos Controle e 

Experimental, respectivamente. 
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Tabela 13. Medidas descritivas das respostas do Grupo Controle em cada sub-

escala do questionário APHAB nas avaliações inicial e final (pré e pós-treinamento) 

 

FC RV RA SI 
Controle 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Média 42,3% 44,3% 38,1% 37,7% 46,3% 49,9% 49,6% 50,6% 

Mediana 43,0% 47,0% 41,0% 41,0% 45,0% 56,0% 50,0% 53,0% 

Desvio Padrão 28,0% 29,5% 13,2% 15,2% 14,1% 18,7% 19,6% 19,3% 

Limite Inferior 21,6% 22,4% 28,3% 26,5% 35,8% 36,0% 35,0% 36,3% 

Limite Superior 63,0% 66,1% 48,0% 48,9% 56,8% 63,7% 64,1% 64,8% 

p-valor 0,530 0,889 0,337 0,730 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: FC = facilidade de comunicação; RV= reverberação; RA= ruído 

ambiental; SI= sons indesejáveis. 

 

 

42,3% 44,3%
38,1% 37,7%

46,3%
49,9% 49,6% 50,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FC RV RA SI

Grupo Controle

Pré Pós

 

Figura 13. Valores médios das respostas do Grupo Controle em cada sub-escala 

do questionário APHAB nas avaliações inicial e final. 
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Tabela 14. Medidas descritivas das respostas do Grupo Experimental em cada 

sub-escala do questionário APHAB nas avaliações inicial e final (pré e pós-

treinamento). 

 

FC RV RA SI 
Experimental 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Média 28,3% 23,4% 27,4% 22,9% 32,7% 24,7% 52,7% 49,0% 

Mediana 21,0% 14,0% 30,0% 23,0% 33,0% 21,0% 62,0% 58,0% 

Desvio Padrão 25,0% 24,8% 13,2% 11,3% 13,6% 13,4% 30,4% 26,9% 

Limite Inferior 9,8% 5,0% 17,6% 14,5% 22,7% 14,8% 30,2% 29,1% 

Limite Superior 46,8% 41,8% 37,2% 31,2% 42,8% 34,6% 75,2% 68,9% 

p-valor 0,332 0,095* 0,080* 0,238 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: FC = facilidade de comunicação; RV= reverberação; RA= ruído 

ambiental; SI= sons indesejáveis. 
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Figura 14. Valores médios das respostas do Grupo Experimental em cada sub-

escala do questionário APHAB nas avaliações inicial e final (pré e pós-treinamento). 
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Parte 3.2. Estudo das respostas iniciais e finais no questionário de auto-
avaliação APHAB entre os grupos (Controle x Experimental) 

   
Para a comparação entre as respostas iniciais e finais no questionário de auto-

avaliação APHAB nas duas aplicações – inicial/pré-treinamento e final/pós-treinamento 

e também quanto ao benefício – foi utilizado o teste ANOVA, por se tratarem de dados 

independentes. 

As tabelas e figuras 15 e 16 mostram a comparação das respostas iniciais e finais 

dos Grupos Controle e Experimental em cada sub-escala do questionário APHAB, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113

Tabela 15. Medidas descritivas das respostas dos Grupos Controle e 

Experimental em cada sub-escala do questionário APHAB na avaliação inicial 

 

FC RV RA SI 
Pré 

Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle

Média 28,3% 42,3% 27,4% 38,1% 32,7% 46,3% 52,7% 49,6% 

Mediana 21,0% 43,0% 30,0% 41,0% 33,0% 45,0% 62,0% 50,0% 

Desvio Padrão 25,0% 28,0% 13,2% 13,2% 13,6% 14,1% 30,4% 19,6% 

Limite Inferior 9,8% 21,6% 17,6% 28,3% 22,7% 35,8% 30,2% 35,0% 

Limite Superior 46,8% 63,0% 37,2% 48,0% 42,8% 56,8% 75,2% 64,1% 

p-valor 0,343 0,156 0,092* 0,822 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 
Legenda: FC = facilidade de comunicação; RV= reverberação; RA= ruído 

ambiental; SI= sons indesejáveis. 
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Figura 15. Valores médios das respostas dos Grupos Controle e Experimental em 

cada sub-escala do questionário APHAB na avaliação inicial 
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Tabela 16. Medidas descritivas das respostas dos Grupos Controle e 

Experimental em cada sub-escala do questionário APHAB na avaliação final 

 

 

FC RV RA SI 
Pós 

Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle

Média 23,4% 44,3% 22,9% 37,7% 24,7% 49,9% 49,0% 50,6% 

Mediana 14,0% 47,0% 23,0% 41,0% 21,0% 56,0% 58,0% 53,0% 

Desvio Padrão 24,8% 29,5% 11,3% 15,2% 13,4% 18,7% 26,9% 19,3% 

Limite Inferior 5,0% 22,4% 14,5% 26,5% 14,8% 36,0% 29,1% 36,3% 

Limite Superior 41,8% 66,1% 31,2% 48,9% 34,6% 63,7% 68,9% 64,8% 

p-valor 0,178 0,059* 0,013* 0,902 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: FC = facilidade de comunicação; RV= reverberação; RA= ruído 

ambiental; SI= sons indesejáveis. 
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Figura 16. Valores médios das respostas dos Grupos Controle e Experimental em 

cada sub-escala do questionário APHAB na avaliação final 
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Por fim, apresentamos na tabela e figura 17 o benefício, representado pela 

subtração dos valores obtidos em cada aplicação do instrumento, para as sub-escalas 

do questionário APHAB nos Grupos Controle e Experimental. 

 

Tabela 17. Medidas descritivas do benefício observado na comparação das 

avaliações inicial e final dos Grupos Controle e Experimental 

 

FC RV RA SI 
Benefício 

Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle Experim. Controle

Média 4,9% -2,0% 4,5% 0,4% 8,0% -3,6% 3,7% -1,0% 

Mediana 6,0% -2,0% 6,0% 0,0% 13,0% -4,0% 2,0% -2,0% 

Desvio Padrão 12,2% 7,9% 6,1% 7,8% 10,1% 9,1% 7,4% 7,3% 

Limite Inferior -4,2% -7,9% 0,0% -5,4% 0,5% -10,3% -1,5% -6,4% 

Limite Superior 13,9% 3,9% 9,1% 6,2% 15,5% 3,1% 9,5% 4,4% 

p-valor 0,236 0,290 0,043* 0,226 

p-valor significante < 0,10 (10%) 

 

Legenda: FC = facilidade de comunicação; RV= reverberação; RA= ruído 

ambiental; SI= sons indesejáveis. 
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Figura 17. Gráfico do benefício médio observado na comparação das avaliações 

inicial e final dos Grupos Controle e Experimental 
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5. DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo apresentaremos uma análise crítica dos resultados referentes ao 

estudo da eficácia do treinamento auditivo formal em cabina acústica em adultos com 

deficiência auditiva, usuários de próteses auditivas. 

Para facilitar a exposição, obedeceremos à mesma divisão adotada no capítulo de 

Resultados: 

 

 Parte 1: Avaliação Eletrofisiológica – PEALL – P300 

 Parte 2: Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo 

 Parte 3: Questionário de Auto-Avaliação APHAB 

 

Parte 1: Avaliação Eletrofisiológica – PEALL – P300 
 

Segundo diferentes autores, a presença de perda auditiva não deve impedir a 

captação dos potenciais evocados auditivos de longa latência desde que o paciente 

possa perceber a presença dos estímulos raros e freqüentes com a mesma facilidade 

(Hall, 1992; Stach, 2000a,b; Musiek, Lee, 2001; Oates et al, 2002; Schochat, 2003;  

Reis, 2003; Pinzan-Faria, 2005). 

Em nossa amostra verificamos que todos os pacientes, tanto os do grupo controle 

como os do grupo experimental, apresentaram o registro do complexo N1-P2-N2 e do 

componente P3 (Anexos 22-25), com valores de latência dentro dos limites da 

normalidade – entre 220 e 380ms para adultos com audição normal –demonstrando 

que a perda auditiva não interferiu na latência do componente P3. (Kraus, McGee, 

1994, McPherson, 1996) Já em relação à amplitude, os valores de normalidade para 

adultos audiologicamente normais são pouco mencionados na literatura e a faixa de 

normalidade é ampla, tendo sido citados valores entre 1,7µV a 19,0µV. (McPherson, 

1996) 

Considerando os valores individuais (Anexos 22-25), verificamos grande 

variabilidade intersujeitos, tanto nas medidas de latência como de amplitude, fato esse 

amplamente amparado pela literatura e citado como desvantagem ao utilizar a 

comparação entre grupos de indivíduos. Na verdade, alguns autores sugerem que o 

próprio indivíduo seja o controle dele mesmo para que esta variabilidade não mascare 
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os verdadeiros resultados. (Jirsa, 1992, 2002; Tremblay, Kraus, 2002, Russo et al, 

2005) 

Atualmente, os potenciais evocados têm sido indicados para monitorar 

modificações no SNAC já que estão mais relacionados com os fenômenos fisiológicos 

e são mais objetivos (Kraus et al, 1996; Musiek, Berge, 1998a; Tremblay et al, 1998; 

Jirsa, 1992, 2002; Oates et al, 2002; Cone-Wesson, Wunderlich, 2003; Hayes et al, 

2003; Schochat, 2003; Reis, 2003; Pinzan-Faria, 2005; Russo et al, 2005).  Os 

potenciais de média e longa latência podem complementar a avaliação audiológica, 

possibilitando uma avaliação mais completa de todo o sistema auditivo, uma vez que 

fornecem informações sobre o funcionamento mais central da via auditiva (Stach, 

2000a,b). Além disso, as modificações destes potenciais a partir de situações de 

privação/estimulação refletiriam maior sincronia neural ao longo da via auditiva, a qual 

traria consigo melhoras comportamentais, mesmo na ausência de modificações nos 

testes subjetivos (Musiek, Berge, 1998b).   

Por estes motivos, optamos por realizar a captação deste potencial para 

documentar a eficácia do treinamento auditivo e inferir a respeito da plasticidade neural 

em indivíduos adultos, já que apesar destas evidências, poucos são os estudos que 

correlacionam o processamento auditivo, a avaliação eletrofisiológica e o treinamento 

auditivo em adultos usuários de próteses auditivas. 

A aclimatização é um fenômeno no qual observa-se melhora no reconhecimento 

de fala ao longo do tempo, provavelmente em decorrência da introdução da 

amplificação e ao uso aprendido das pistas acústicas disponíveis (Gatehouse,1992; 

Bentler et al ,1999; Bucuvic, 2003; Philibert et al, 2005). O período de aclimatização 

varia de 6 a 12 semanas e pode representar uma melhora entre 0 e 10% no 

reconhecimento de fala (Gatehouse, 1992; Bentler et al, 1999). Para que as 

modificações observadas, tanto na avaliação eletrofisiológica como na comportamental, 

pudessem ser atribuídas ao treinamento auditivo com mais segurança, em nosso 

estudo, somente foram incluídos indivíduos que estivessem adaptados com próteses 

intra-aurais por três meses, no mínimo, ou seja, após o período de aclimatização citado 

na literatura especializada. 

Como a análise estatística não revelou diferenças significantes entre os canais 

auditivos (Anexo 32), tanto para a latência como para a amplitude, a discussão não 

considerará os dois canais auditivos separadamente, o que torna a análise estatística 

mais confiável, pois o tamanho da amostra é dobrado. 
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As Tabelas e Figuras de 1 a 4 descrevem os resultados de latência e amplitude, 

nas avaliações inicial e final, dos Grupos Controle e Experimental, respectivamente. 

As Tabelas 1 e 3 e Figuras 1 e 3 demonstram o estudo estatístico da latência dos 

componentes do P300 para os Grupos Controle e Experimental nas avaliações inicial e 

final.  

Observamos que houve diferenças significantes da latência dos componentes P2 

e N2 do Grupo Controle na comparação entre as duas avaliações (Tabela 1). 

Especificamente em relação ao componente P2 pudemos observar aumento do valor 

médio da latência na avaliação final (Tabela 1). Para Oates et al (2002), a DANS pode 

comprometer a velocidade de processamento, quanto mais elevado for o sítio gerador 

do potencial, sendo que, esta lentificação pode ter impacto importante no planejamento 

da reabilitação. O aumento da latência e do tempo de processamento pode ter 

implicação no processamento temporal levando a dificuldades na codificação da fala.  

Já em relação ao componente N2, os valores médios de latência apresentaram 

redução na comparação entre as avaliações inicial e final (Tabela 1). Sabe-se que os 

componentes do complexo N1-P2 também são influenciados pelo grau de atenção ao 

estímulo. Se o estímulo for ignorado, as formas de onda são atenuadas e 

possivelmente atrasadas ou vice-versa. (Musiek, Lee, 2001) Sendo assim, poderíamos 

hipotetizar que na segunda avaliação, os pacientes estivessem mais atentos, 

possivelmente por já estarem familiarizados com o procedimento. Mesmo sem 

diferença estatística, destacamos que a latência final do componente P3 para o Grupo 

Controle apresentou-se aumentada em relação à avaliação inicial. 

Na Tabela e Figura 3, verificamos que para o Grupo Experimental houve 

diferença estatisticamente significante entre o valor médio de latência do componente 

P3 registrada nas avaliações inicial e na final, sendo que na última foi observada 

redução deste parâmetro.  

A redução da latência dos potenciais evocados tem sido descrita como um 

correlato neurofisiológico da plasticidade neural e muitas vezes pode preceder a 

modificação comportamental, a qual necessita de maior tempo para aparecer, já que 

pressupõe a integração destas modificações em uma percepção consciente, além do 

envolvimento de processos cognitivos mais centrais (Kraus et al, 1996; Musiek, Berge, 

1998a,b; Tremblay et al, 1998; Kraus, 1999; Russo et al, 2005). 

Para Jirsa (1992,2002) a latência do P300 relaciona-se com a avaliação do tempo 

do estímulo, reconhecimento e categorização do mesmo, velocidade de processamento 
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da informação e processos de memória de trabalho de curto prazo. Além disso, afirmou 

que modificações na morfologia da onda podem refletir modificações nas condições 

clínicas do paciente. 

Visto a importância dos aspectos temporais para a maximização das habilidades 

de processamento auditivo, a redução da latência observada nas avaliações inicial e 

final do Grupo Experimental pode ter fundamental importância para a melhora da 

comunicação de pacientes usuários de próteses auditivas, especialmente em 

ambientes adversos de escuta. Unindo a melhora na velocidade de processamento 

com a tecnologia avançada das próteses auditivas atuais espera-se que o paciente 

esteja mais preparado para enfrentar as situações do dia-a-dia, utilizando as próteses 

auditivas em sua potencialidade e finalmente culminando numa integração social mais 

adequada. 

Observa-se que para ambos os grupos não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significantes em relação à amplitude de todos os componentes do 

PEALL – P300 (Tabelas 2 e 4 e Figuras 2 e 4). Apesar disto, verificamos que a 

amplitude do componente P3 foi maior na segunda avaliação do que na primeira.  

O aumento da amplitude, especialmente do componente P3, ao final do 

treinamento indicaria melhora na sincronia do disparo neural e melhora da atenção, 

sendo apontado como evidência da plasticidade neural. (Jirsa, 1992; Tremblay et al, 

1998; Tremblay et al, 2001; Tremblay, Kraus, 2002; Hayes et al, 2003; Cone-Wesson, 

Wunderlich, 2003; Gotteselig et al, 2004; Russo et al, 2005) Cabe ressaltar que dentre 

os estudos citados somente o de Jirsa (1992) utilizou o PEALL – P300 com tone bursts. 

Os outros utilizaram o MMN, o complexo N1-P2 e os PEATE.  No entanto, ainda 

existem controvérsias acerca de qual parâmetro do potencial evocado – latência ou 

amplitude – seria o melhor indicador de melhora neurofisiológica para definir a eficácia 

de determinada abordagem terapêutica. Para Kraus et al (1996) e Kraus (1999), a 

maior amplitude do MMN, observada após o treinamento ou como variável que 

diferencia grupos de pacientes, está relacionada à melhor discriminação dos estímulos 

utilizados para eliciar o potencial evocado, já que o mesmo é registrado em um 

paradigma passivo.  

Por outro lado, a grande variabilidade intersujeitos de ambos os parâmetros é um 

consenso na literatura especializada. (Jirsa,1992; Musiek,Berge,1998ab; McPherson, 

Ballachanda, 2000; Schochat, 2003; Reis, 2003) 
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Ainda em relação à amplitude, o estudo de Oates et al (2002) revelou maior 

variabilidade deste parâmetro em indivíduos com DANS do que as medidas de latência. 

De forma semelhante, Schochat (2003) afirmou que a latência do P300 parece ser um 

indicador mais confiável do que a amplitude, já que é dificilmente alterada em função 

da atenção. 

Ao comparar os dois grupos nos dois momentos de avaliação – inicial e final no 

Grupo Controle e pré e pós-treinamento no Grupo Experimental – quanto ao parâmetro 

da latência, verificamos que na primeira avaliação (Tabela e Figura 5) os grupos não 

diferiam entre si em nenhum dos componentes do PEALL. Este achado demonstra que 

os critérios de elegibilidade estabelecidos neste trabalho permitiram a constituição de 

grupos relativamente semelhantes quanto aos parâmetros de latência e amplitude do 

PEALL, mesmo com a realização do sorteio que decidiu a inclusão em um ou outro 

grupo. Tal informação é importante, pois nos permite atribuir, com maior confiança, as 

modificações nestes resultados à realização do treinamento auditivo, uma vez que 

alguns estudos já demonstraram a estabilidade dos potenciais evocados tardios em 

avaliações diferentes. (Tremblay et al, 2001; Tremblay, Kraus, 2002) 

Na avaliação final, os valores médios da latência do componente P3 do Grupo 

Experimental demonstraram redução significante em relação à mesma medida do 

Grupo Controle (Tabela e Figura 7). A redução da latência pode ser entendida como 

melhora na avaliação eletrofisiológica e esta melhora pode ser atribuída à realização do 

treinamento auditivo, não somente devido à estabilidade já referida dos parâmetros dos 

potenciais evocados, mas também pelo fato do treinamento auditivo ter sido realizado 

após o período de aclimatização preconizado na literatura. (Gatehouse, 1992; Almeida, 

1998; Bentler et al, 1999; Bucuvic, 2003; Philibert et al, 2005) 

Além disso, por ser uma medida objetiva das modificações neurais, evidencia a 

existência da plasticidade neural, mesmo em indivíduos adultos, a qual já foi relatada 

por diferentes autores (Moore, 1993; Jirsa, 1992,2002; Tremblay et al, 1998; Musiek, 

2000; Musiek et al, 2002; Hayes et al, 2003; Tremblay, 2003; Bellis, 2003b,c; Gotteselig 

et al, 2004) Ainda assim Baran (1998), em um primeiro momento, desencorajou o uso 

do treinamento auditivo em indivíduos mais velhos, pois acreditava àquela época ser 

muito difícil modificar ou reorganizar as conexões neurais em adultos. 

Atualmente, sabe-se que o treinamento auditivo provoca modificações no SNAC, 

as quais são traduzidas em melhora no desempenho comportamental. (Musiek, Baran, 
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1996; Musiek, Berge 1998b; Musiek et al, 2002; Bellis, 2003c; Sweetow, Henderson-

Sabes, 2004; Philibert et al, 2005; Sweetow, 2005, Sweetow, Palmer, 2005) 

A maioria dos estudos sobre plasticidade neural foi realizada com amostras de 

indivíduos submetidos à privação auditiva. (Silman et al, 1984; Moore, 1993; Gelfand, 

Silman, 1993; Silvermann, Emmer, 1993) No caso do sentido da audição, quando há 

falta de estimulação, como por exemplo, perda de sensibilidade auditiva, ou seja, 

deficiência auditiva, ocorrem modificações no sistema neural até o córtex auditivo. A 

habilidade de reorganização do córtex auditivo continua durante toda a vida e reflete a 

habilidade de adquirir novas habilidades e comportamentos. (Bellis, 2003abc) 

De acordo com Chermak et al (1998b) a potenciação de longo prazo, ou seja, o 

aumento na transmissão sináptica induzida por atividade sináptica intensa pode ser o 

processo fisiológico subjacente a vários processos plásticos no sistema nervoso. 

Da mesma forma que na análise de cada grupo separadamente, o parâmetro de 

amplitude não mostrou diferenças estatisticamente significantes em ambas as 

avaliações na comparação entre os grupos (Tabelas 6 e 8 e Figuras 6 e 8). Cabe 

ressaltar, no entanto, que os valores médios da amplitude aumentaram na segunda 

avaliação de ambos os grupos. Desta forma, concluímos que a amplitude não 

possibilitou inferir a respeito da eficácia do programa de treinamento auditivo proposto 

neste estudo, diferentemente do observado por outros autores. (Jirsa, 1992; Kraus et 

al, 1996; Oates et al, 2002; Tremblay, Kraus, 2002; Hayes et al, 2003; Gotteselig et al, 

2004) 

De acordo com Oates et al (2002) e Schochat (2003), o estímulo utilizado para 

eliciar o potencial evocado deve ser o mais próximo possível do problema que está 

sendo avaliado. Desta forma, poderíamos pensar que se buscamos compreender o 

processamento da fala que chega ao SNC via o sentido da audição, o mais correto 

seria utilizar estímulos de fala na pesquisa dos potenciais corticais. Talvez com este 

tipo de estímulo, pudéssemos observar diferenças quanto à amplitude entre os grupos 

com e sem treinamento auditivo. Enquanto no exterior este tipo de avaliação é bem 

conhecido e utilizado, no Brasil, a realidade não é a mesma, já que mesmo os 

potenciais de média e longa latência com estímulos não verbais, como por exemplo, 

tone bursts, não fazem parte da rotina de avaliação do processamento auditivo.  
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Acreditamos que a modificação neurofisiológica verificada neste estudo é 

promissora uma vez que pode fazer com que o paciente aprenda a lidar com as novas 

pistas acústicas e espectrais que acompanham a adaptação das próteses auditivas. 

 

Parte 2: Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo 
 

A avaliação do processamento auditivo em pacientes candidatos e/ou usuários de 

próteses auditivas possibilita o estabelecimento de um perfil mais completo das 

habilidades auditivas do paciente, auxiliando na escolha das estratégias de 

amplificação e de abordagens terapêuticas complementares. (Miltenberger et al, 1978; 

Chmiel, Jerger, 1996; Chermak et al, 1998a,b; Stach, 2000a,b; Bellis, 2003a,c) 

As próteses auditivas, especialmente com o avanço constante da tecnologia, são 

na maioria das vezes muito eficientes para resolver o problema da perda de 

sensibilidade. No entanto, não resolvem os outros problemas auditivos decorrentes da 

perda auditiva, tais como dificuldade de localização sonora e de processamento 

temporal e déficits de relação sinal-ruído. (Kraus, 1999; Stach 2000b; Welsh et al, 

2000; Bellis, Wilber, 2001; Baran, 2002; Tremblay, 2003; Sweetow, Henderson-Sabes, 

2004; Sweetow, 2005). Além disso, uma simetria entre as orelhas na audiometria tonal 

não garante desempenho simétrico nos testes especiais de processamento auditivo 

(Chermak et al, 1998a). 

Em nosso estudo, selecionamos seis testes especiais para avaliar o 

processamento auditivo de adultos usuários de próteses auditivas em adaptação 

binaural em duas oportunidades, pré e pós-treinamento auditivo no Grupo Experimental 

e na avaliação inicial e final no Grupo Controle. 

A escolha dos testes levou em consideração os procedimentos referidos na 

literatura especializada como sendo os mais resistentes à influência da perda auditiva 

periférica e também a disponibilidade dos mesmos em nossa prática clínica.  

Os testes dicótico de dígitos e PSI/SSI são indicados para avaliar indivíduos com 

deficiência auditiva por serem rápidos, de fácil compreensão e com pouca demanda 

lingüística. (Speaks et al, 1985; Musiek, Baran, 1996; Baran, 1997; Chermak et al, 

1998a; Stach, 2000b; Bellis, Wilber, 2001) Um outro teste bastante recomendado para 

esta população é o DSI – Teste de Identificação de Sentenças Dicóticas (Miltenberger 

et al, 1978; Chmiel, Jerger, 1996; Musiek, Baran, 1996), mas, infelizmente, este 

procedimento não faz parte da bateria de testes especiais realizada no Brasil.  
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A análise estatística não revelou diferenças significantes entre os canais auditivos 

para todos os indivíduos de nossa amostra nas duas avaliações realizadas (Anexo 33), 

de modo que nossa discussão considerará o resultado médio de ambas as orelhas. O 

desempenho de cada paciente, por orelha, está apresentado nos Anexos 26-30.   

Ao analisarmos os resultados individuais, observamos que todos os pacientes 

apresentaram alteração em pelo menos um dos testes realizados, evidenciando 

dificuldade auditiva com estímulos degradados. Estas dificuldades não puderam ser 

previstas pelo ganho funcional ou pelo IRF realizado com próteses auditivas a viva voz, 

uma vez que em muitos casos a adaptação das próteses auditivas resultou em limiares 

auditivos normais ou próximos do normal. (Anexos 4 e 5).  

Segundo Lindley (2002) a audição normal com prótese auditiva pode ser uma 

meta possível para alguns pacientes, especialmente os que apresentam perdas 

auditivas com limiares auditivos máximos de 55 dB. No entanto, audição normal não 

significa não ter nenhuma dificuldade em determinadas situações. Muitas vezes 

quando há lesão de células ciliadas internas, mesmo atingindo esta meta, pode-se não 

compensar os déficits supraliminares, como por exemplo, alteração de freqüência e 

resolução temporal, as quais prejudicam o desempenho em ambientes adversos de 

escuta. 

Portanto, ao introduzir um som em um sistema auditivo em privação, as pistas 

espectrais e temporais representadas no SNAC estarão alteradas. Desta forma, os 

pacientes precisarão relacionar códigos espectrais e temporais diferentes com a 

memória dos sons de fala, levando à dificuldade de compreensão, especialmente no 

ruído. (Tremblay, 2003) Sendo assim, é possível que a simples adaptação da prótese 

auditiva não produza a adaptação ideal do sistema auditivo e das habilidades auditivas 

(Bellis, 2003a; Sweetow, Henderson-Sabes, 2004) 

Para Kraus (1999) e Bloom (2004) o uso de próteses auditivas deve incluir algum 

tipo de treinamento auditivo, seja formal ou informal, para ensinar ao paciente como 

lidar com o novo som amplificado e mais importante ao novo padrão de 

processamento. Com base nos nossos resultados da avaliação comportamental, 

inferimos que a avaliação do processamento auditivo deveria ser considerada durante 

o processo de seleção e adaptação das próteses auditivas. 

Na Tabela e Figura 9 observamos os resultados do Grupo Controle nas 

avaliações inicial e final do processamento auditivo. Cabe ressaltar que os resultados 

médios em todos os testes encontram-se fora dos padrões da normalidade, 
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estabelecidos para indivíduos com audição normal, tanto na avaliação inicial como 

final, com exceção do teste de memória para sons não verbais em seqüência. Os 

testes de memória para sons verbais e não verbais em seqüência mantiveram-se 

inalterados, enquanto que os testes de IRF não sensibilizado e fala com ruído branco 

apresentaram deterioração do desempenho na avaliação final, sendo o último com 

diferenças que tendem a ser significativas por estarem próximas do limite de aceitação 

estatística. 

Já os testes de localização sonora, dicótico de dígitos e SSI/PSI – condições 

dicótica e monótica – apresentaram melhores resultados médios na avaliação final em 

comparação com a inicial, sendo as diferenças para a condição monótica nas relações 

sinal/ruído –10 e –15 estatisticamente significantes. Estas diferenças podem ser 

atribuídas ao fato dos pacientes na avaliação final já estarem familiarizados com os 

testes e poderem assimilar com mais facilidade a orientação de não precisarem ouvir o 

estímulo completo para apontar para a frase ou figura nas relações mais negativas do 

procedimento.  As melhoras observadas, no entanto, não foram suficientes para que o 

desempenho pudesse ser considerado normal.  No estudo de Russo et al (2005) o 

Grupo Controle, sem treinamento, também apresentou melhora em alguns dos 

procedimentos, todavia a melhora não teve a mesma magnitude à apresentada pelo 

grupo submetido ao treinamento auditivo. 

Na Tabela e Figura 10 estão descritos os resultados do Grupo Experimental nas 

avaliações do processamento auditivo no pré-treinamento (avaliação inicial) e no pós-

treinamento (avaliação final). Na avaliação inicial, todos os testes, com exceção dos 

testes de memória para sons verbais e não verbais em seqüência e SSI/PSI (condição 

dicótica) apresentavam resultados aquém dos esperados. Na avaliação final, todos os 

testes, mesmo os que já apresentavam resultados dentro dos padrões normais, 

revelaram melhora no desempenho, sendo que nos testes de localização sonora, 

memória para sons não verbais em seqüência, fala com ruído branco, dicótico de 

dígitos e SSI/PSI – condições monóticas – relações sinal/ruído 0, -10 e –15, as 

diferenças entre as avaliações inicial e final foram estatisticamente significantes. Além 

disso, na avaliação final todos os testes encontravam-se dentro dos padrões de 

normalidade propostos para adultos audiologicamente normais, com exceção do teste 

de localização sonora. 

Na Tabela e Figura 11 estão descritos os dados comparativos da avaliação inicial 

do processamento auditivo nos Grupos Controle e Experimental. Verificamos que o 
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Grupo Experimental apresentou resultados significativamente melhores do que o Grupo 

Controle nos testes de memória para sons verbais em seqüência, IRF não 

sensibilizado, fala com ruído branco e SSI/PSI na condição dicótica e na condição 

monótica na relação sinal/ruído 0.  Pudemos concluir que diferentemente do que foi 

verificado na avaliação eletrofisiológica, para a avaliação comportamental do 

processamento auditivo o desempenho entre os grupos na avaliação inicial não foi 

semelhante. 

Na Tabela e Figura 12 são apresentados os resultados da avaliação final do 

processamento auditivo nos Grupos Controle e Experimental. Pudemos observar que 

para todos os testes, o desempenho do Grupo Experimental foi ainda melhor do que o 

do Grupo Controle, com exceção do teste de localização, cuja comparação revelou 

diferenças muito próximas do limite de aceitação estatística. Mesmo os testes que 

apresentavam diferenças favorecendo o Grupo Experimental na avaliação inicial, na 

avaliação final a diferença tornou-se mais significativa, demonstrando que o 

treinamento auditivo formal proposto neste estudo foi eficiente em provocar 

modificações nas habilidades auditivas do grupo submetido ao mesmo. 

Os resultados obtidos na avaliação inicial do processamento auditivo em nosso 

estudo mostraram-se de acordo com os relatados na literatura especializada, os quais 

em sua maioria revelaram alterações importantes das habilidades auditivas com 

estímulos degradados em pacientes com perda auditiva periférica. (Miltenberger et al, 

1978; Speaks et al, 1985; Gatehouse, 1992; Chmiel, Jerger, 1996; Baran, 1997; Stach, 

2000a,b; Welsh et al, 2000; Flamme, 2002; Sweetow, Henderson-Sabes, 2004, 

Sweetow, 2005) 

Sabe-se que quando a desordem do processamento auditivo (DPA) coexiste com 

perda auditiva periférica, o benefício real da amplificação pode ser mascarado, levando 

o paciente a ficar insatisfeito e frustrado com o uso da prótese. (Chmiel, Jerger, 1996; 

Baran 1997; Welsh et al, 2000; Tremblay, 2003; Sweetow, Henderson-Sabes. 2004) 

Na verdade Baran em 1998, afirmou ser de extrema importância estabelecer esta 

coexistência para que a reabilitação seja bem sucedida. A autora considerou três 

possibilidades para incluir a avaliação do processamento auditivo no processo de 

seleção e adaptação das próteses auditivas: 

4. Acrescentar a avaliação do PA em pacientes com história de envolvimento neurológico 

antes da indicação de próteses auditivas. 
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5. Realizar triagem do PA em todos os pacientes em processo de seleção e adaptação de 

próteses auditivas. No caso de falha, realizar a avaliação completa do PA. 

6. A avaliação do PA seria realizada em pacientes que retornam da experiência domiciliar 

com resultados insatisfatórios ou que não estão obtendo os benefícios esperados com as 

próteses. 

Bellis (2003b) recomendou a inclusão de pelo menos um teste especial, de preferência 

dicótico, em candidatos ao uso de próteses auditivas para tornar o planejamento da reabilitação 

auditiva mais individualizado. 

Especificamente em relação à localização da fonte sonora, os erros observados 

em nossa amostra em ambos os grupos e avaliações foram registrados no plano 

vertical, demonstrando que a recuperação da audibilidade com o uso das próteses 

auditivas auxilia na localização no plano horizontal, a qual depende de pistas binaurais, 

ou seja, da diferença interaural de fase. Já no plano vertical, as pistas para a 

localização estão situadas na concha e no pavilhão auricular.Segundo Flamme (2002) 

mesmo com o uso de próteses intra-aurais, as pistas acústicas para a localização no 

plano vertical podem ficar comprometidas. De forma semelhante, a tecnologia de 

microfones direcionais não traz nenhuma vantagem para a habilidade de localização, 

podendo até prejudicá-la já que as pistas vindas de outras direções que não da frente 

do paciente são atenuadas por esta possibilidade de programação. Talvez por este 

motivo, o teste de localização sonora foi o único que não apresentou resultados 

compatíveis com a normalidade na avaliação final do Grupo Experimental. A dificuldade 

de localização da fonte sonora em indivíduos com perda auditiva já havia sido citada 

por Pereira (2004). Cabe ressaltar que o programa de treinamento aqui apresentado 

não incluiu nenhuma atividade para o treino desta habilidade auditiva em particular. 

Já em relação ao teste de fala com ruído branco, verificamos que a introdução do 

ruído provocou modificações importantes, considerando que os estímulos utilizados 

neste teste eram os mesmos do IRF, exceto pela ordem de apresentação. Este fato já 

havia sido documentado por Welsh et al (2000) e Dominguez-Ugidos et al (2001abc), 

cujos estudos revelaram que a amplificação fornecida pelas próteses auditivas não 

consegue manter a mesma qualidade no silêncio e no ruído. Lembramos que esta 

degradação no desempenho no ruído pode levar o paciente a ficar insatisfeito com o 

benefício da amplificação, pois as mesmas parecem não ajudar nos ambientes nos 

quais os pacientes apresentam maior dificuldade de comunicação. 
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Vale lembrar que estudos de avaliação do processamento auditivo em usuários 

de próteses auditivas são raros na literatura e quando são realizados têm como 

objetivo principal documentar a existência da interferência binaural, fenômeno que 

corresponde a um desempenho inferior com adaptação binaural das próteses auditivas 

em relação à adaptação monoaural (Jerger et al, 1993; Chermak et al, 1998; Baran, 

1998; Baran 2002; Bellis, 2003b; Walden, Walden, 2005.), demonstrando que a orelha 

pior pode prejudicar e até mesmo anular o desempenho da orelha melhor. Para estes 

autores, embora as vantagens da audição binaural sejam exaltadas, a presença da 

interferência binaural pode justificar a indicação de prótese auditiva unilateral. 

Ocorre que quando a protetização é monoaural, a orelha sem prótese pode sofrer 

os efeitos deletérios da plasticidade neural (Silman et al, 1984; Gatehouse, 1992; 

Boothroyd, 1993; Silverman, Emmer, 1993; Moore, 1993; Gelfand et al, 1993; Hurley, 

1999), fazendo com que o desempenho de reconhecimento de fala seja 

progressivamente pior neste lado, mesmo com a estabilidade dos limiares auditivos. 

Walden, Walden (2005) propuseram alguns critérios para definir a presença da 

interferência binaural a fim de auxiliar o audiologista na escolha da adaptação uni ou 

bilateral: 

1. Se o desempenho no ruído for igual ao da melhor orelha tanto com adaptação 

mono ou binaural, isto demonstra que não há interação entre as orelhas e, 

portanto, ocorre a dominância da orelha melhor. 

2. Se o desempenho for melhor com adaptação binaural, isto evidencia presença 

de integração binaural, isto é, ocorre uma sinergia de informações vindas das 

duas orelhas. 

3. Se o desempenho com adaptação binaural é pior do que o desempenho com 

adaptação monoaural, denotando a presença de interferência binaural, o 

desempenho da orelha pior interfere no processamento da informação que 

chega à orelha melhor. 

4. Por fim, se o desempenho com adaptação binaural é pior do que o desempenho 

da melhor orelha com prótese, há suspeita de superinterferência. 

 

Na atuação clínica com pacientes com audição normal e desordem do 

processamento auditivo, freqüentemente nos deparamos com assimetrias significantes 

entre os canais auditivos. Nestes casos, indicamos o treinamento auditivo formal e não 

raras vezes observamos maior simetria entre as orelhas ao final do treinamento. Estes 
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achados já foram comprovados nos estudos de English et al, 2003 e Musiek, 2004. 

Segundo Musiek (2004), ao estimular a orelha pior em um nível de intensidade fixo e 

introduzir mensagens competitivas na orelha melhor em ordem crescente de 

intensidade, solicitando ao paciente direcionar sua atenção para os estímulos da orelha 

pior, há possibilidade de reduzir a assimetria entre os canais auditivos. Esta técnica 

denominada de DIID (sigla em inglês para Dichotic Interaural Intensity Difference) é 

semelhante ao paradigma de apresentação utilizado em nosso programa de 

treinamento. 

Apesar de na nossa amostra, as diferenças de desempenho entre os canais 

auditivos não terem sido significativas do ponto de vista estatístico, ao analisarmos os 

resultados individuais pode-se observar que vários pacientes, tanto do Grupo Controle 

como do Experimental, apresentavam assimetria de desempenho entre os canais 

auditivos nos testes especiais e que a mesma foi reduzida após o treinamento auditivo 

no Grupo Experimental. Acreditamos que uma maior simetria entre as orelhas pode 

tornar as trocas comunicativas mais funcionais, principalmente em ambientes ruidosos, 

já que as habilidades da audição binaural, tais como localização sonora, percepção 

auditiva equilibrada, audição no ruído, audição à distância, são potencializadas. Na 

verdade, o desempenho discrepante entre os canais auditivos diante de audição 

simétrica pode sugerir envolvimento central. (Musiek, Baran, 1996; Moore, 1993; 

Walden, Walden,2005) 

Uma das hipóteses para a interferência binaural é uma dificuldade de 

processamento binaural, pois para a adaptação binaural de próteses auditivas surtir 

efeito há necessidade dos processos binaurais do sistema auditivo funcionarem 

adequadamente. (Musiek, Baran, 1996) 

Para Moore (1993), os aspectos gerais das modificações no cérebro adulto 

dependem do distúrbio sensorial e da experiência e que a assimetria entre as orelhas 

pode ser o fator determinante no disparo das modificações centrais e não a deficiência 

auditiva em si. Nos primatas, e provavelmente nos humanos, as modificações 

começam logo após a lesão e podem progredir durante vários anos. 

O que estamos questionando é se não seria indicado protetizar ambas as orelhas 

pensando em maximizar as vantagens da audição binaural, aguardar o período de 

aclimatização, realizar o treinamento auditivo e então decidir sobre a adaptação uni ou 

bilateral. 
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As melhoras comportamentais do Grupo Experimental na avaliação após o 

treinamento auditivo, juntamente com a melhora eletrofisiológica comentada na Parte 1 

deste capítulo, apontam para a existência de plasticidade neural em adultos usuários 

de próteses auditivas e alertam para o fato dos profissionais envolvidos na seleção e 

adaptação de próteses auditivas buscarem a interação entre o SNAC e o som 

amplificado conforme recomendação de diversos autores (Musiek, Baran, 1996; Kraus, 

1999; Stach, 2000; Baran, 2002; Bellis, 2003abc; Schochat, 2003; Tremblay, 2003) 

para que o planejamento da reabilitação seja mais individualizado. Além disso, estes 

resultados demonstram a importância da combinação entre medidas eletrofisiológicas e 

comportamentais no estudo da eficácia de determinada abordagem terapêutica. 

(Chermak et al, 1998a; Musiek, Berge, 1998a; Stach, 2000b; Junqueira,Frizzo, 2002) 

O treinamento auditivo fez parte desde sempre da reabilitação auditiva (Bode, 

Oyer, 1970; Musiek, 2000; Tremblay, 2003; Sweetow, Henderson-Sabes, 2004; 

Schochat et al, no prelo). No entanto, por motivos financeiros e de tempo acabou 

caindo em desuso, mesmo com a maioria dos audiologistas reconhecendo sua 

importância (Boothroyd, 1987; Sweetow, Henderson-Sabes, 2004; Sweetow, 2005; 

Seewtow, Palmer, 2005). A mesma justificativa aplica-se à realização de pesquisas 

envolvendo o estudo da eficácia de treinamento auditivo em usuários de próteses 

auditivas, acrescentando-se à dificuldade em controlar as inúmeras variáveis 

envolvidas, entre elas, a grande variabilidade de desempenho após a adaptação 

prótese auditiva em indivíduos com padrão audiológico semelhante. 

Foi somente com a utilização bem sucedida do TAF como parte do processo de 

reabilitação das DPA, especialmente de crianças com diferentes distúrbios da 

comunicação, que o interesse dos pesquisadores sobre o assunto foi reavivado. (Jirsa, 

1992; Tallal et al, 1996; Merzenich et al., 1996; Musiek, Schochat, 1998; Kraus, 1999; 

Musiek, 1999; Schochat, no prelo) 

Diferentes autores citaram as características gerais de um programa de 

treinamento auditivo eficaz (Bode, Oyer, 1970; Merzenich et al, 1996; Chermak, et al., 

1998b; Chermak, Musiek, 2002; Musiek et al, 2002; Schochat, 2004; Sweetow, 

Henderson-Sabes, 2004, Sweetow, Palmer, 2005) e apesar de algumas diferenças 

todos são unânimes em afirmar que o mesmo precisa ser intensivo, conter atividades 

desafiantes ao sistema auditivo e suficientemente interessante de modo a manter a 

motivação do paciente, evitando sua frustração. 
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Para Chermak et al (1998b), a estimulação possibilitaria o uso da plasticidade, 

maximizando o potencial da reabilitação bem sucedida. A plasticidade permitiria a 

acomodação do sistema nervoso e possibilitaria que o fonoaudiólogo e o audiologista 

trabalhassem para melhorar o processamento auditivo. 

O treinamento auditivo do tipo sintético, ou seja, que utiliza pistas contextuais 

para melhorar a depreensão do significado parece ser a abordagem mais adequada na 

reabilitação de usuários de próteses auditivas. (Rubinstein, Boothroyd, 1987; 

Dominguez-Ugidos et al, 2001a,b,c; Sweetow, 2005, Sweetow, Palmer, 2005) 

Segundo Chermak, Musiek (2002), o TAF pode contar com atividades que 

envolvam processos de discriminação auditiva, fechamento auditivo, análise e síntese 

temporal, separação binaural, integração binaural e localização e lateralização sonoras. 

A opção em treinar um ou mais processos em uma mesma sessão dependerá das 

necessidades do paciente e da decisão do audiologista.  

Dominguez-Ugidos et al (2001 a,b,c)  destacaram alguns aspectos gerais 

relacionados à aprendizagem e ao treinamento auditivo: 

1. Quanto mais complexa a tarefa, há necessidade de mais tempo para o 

treinamento e para a aprendizagem; 

2. Quanto maior a semelhança entre as condições e características de realização 

do treinamento e os testes, maior é a transferência de melhora; 

3. Quanto maior a familiaridade com o estímulo, mais rápida a aprendizagem. 

 
O programa aqui apresentado foi desenvolvido com base nestes princípios e 

apesar das atividades serem repetitivas e dos pacientes relatarem cansaço ao final das 

sessões, a avaliadora sempre buscou motivá-los, incentivando-os a se superarem e 

discutindo o desempenho ao final de cada sessão. Além disso,  treinamos os canais 

auditivos separadamente, visando reduzir as diferenças de desempenho entre as 

orelhas de modo a potencializar os benefícios da amplificação binaural. Finalmente, no 

início da sessão, o paciente foi estimulado a relatar diferenças, dificuldades/facilidades 

percebidas durante o treinamento. A motivação tem sido referida como um fator chave 

no disparo da plasticidade neural.  (Bode, Oyer, 1970; Boothroyd, 1993; Musiek, 

Schochat, 1998; Musiek et al, 2002; Schochat, no prelo) 

Uma das grandes controvérsias na literatura é o fato de se utilizar os mesmos 

testes para avaliar e para treinar as habilidades auditivas, correndo o risco de “treinar o 

paciente para o teste” e os resultados da reavaliação serem decorrentes de 
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aprendizado (Chermak, Musiek, 2002; Musiek et al, 2002; Bellis, 2003b; English et al, 

2004; Gotteselig et al, 2004). Outras preocupações acerca dos benefícios 

proporcionados pelo treinamento auditivo envolvem a generalização para conteúdos e 

situações não treinadas, ou seja, como paciente fará uso dos padrões aprendidos fora 

do ambiente da reabilitação e finalmente a manutenção dos benefícios adquiridos em 

longo prazo.  

Apesar de termos utilizado os testes SSI/PSI e Dicótico de Dígitos tanto nas 

avaliações inicial e final e no treinamento, os outros testes – localização da fonte 

sonora, memória para sons verbais e não verbais em seqüência e fala com ruído 

branco – não foram utilizados no treinamento, de modo que a melhora observada 

nestes testes na avaliação do Grupo Experimental após o treinamento auditivo 

(Tabelas e Figuras 10 e 12) podem ser atribuídas ao TAF, demonstrando que houve 

generalização dos conteúdos treinados para contextos diferentes, assim como relatado 

por outros autores. (Mapes, Moureau, 1980; Lundborg, 1980; Tallal et al, 1996; 

Tremblay, Kraus 2002; Sweetow, Henderson-Sabes, 2004; Gotteselig et al, 2004) Além 

disso, utilizamos as medidas objetivas do teste eletrofisiológico e as medidas subjetivas 

do questionário de auto-avaliação APHAB para inferir a respeito da eficácia do 

treinamento. Vale lembrar, ainda, que este estudo foi do tipo duplo-cego, sendo que as 

audiologistas que reavaliaram os pacientes não tinham conhecimento se o mesmo 

havia sido submetido ao treinamento auditivo. 

Apesar de não ser objetivo desta pesquisa avaliar a manutenção dos benefícios 

adquiridos após o treinamento, acreditamos que uma vez que o substrato neural tenha 

sido modificado e o padrão comportamental aprendido, quando, ao final do 

treinamento, o indivíduo retoma sua rotina de atividades, o próprio ambiente com suas 

exigências encarrega-se de reforçar o padrão aprendido e até mesmo manter a 

tendência de melhora. Já existem relatos de acompanhamentos em longo prazo, nos 

quais observa-se a manutenção dos ganhos adquiridos e até a tendência de melhora 

(Rubinstein, Boothroyd, 1987; Boothroyd, 1993; English et al, 2003; Musiek, Baran, 

1996; Tallal et al, 1996) Outros autores afirmaram que a manutenção dos padrões 

aprendidos depende do uso funcional que o indivíduo faz dos mesmos. (Domínguez-

Ugidos, 2001 a,b,c; Musiek et al, 2002; Tremblay, Kraus, 2002) 

Frente ao exposto, verificamos que o programa de treinamento auditivo proposto 

mostrou-se eficiente para minimizar as dificuldades de processamento auditivo em 

adultos usuários de próteses auditivas. 
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Parte 3: Questionário de Auto-Avaliação APHAB 
 

Os questionários de auto-avaliação têm sido bastante valorizados na etapa de 

validação dos resultados da adaptação das próteses auditivas, uma vez que 

possibilitam aferir sobre os benefícios proporcionados pela amplificação nas situações 

do dia-a-dia de cada paciente. Além disso, podem promover o direcionamento no 

acompanhamento clínico, por identificar áreas de dificuldades em situações específicas 

e diárias. (Mueller, Hall, 1996; Lindley, 2002; Bucuvic, 2003) 

Muitas vezes, uma programação é efetiva dentro da clínica ou consultório, mas o 

mesmo não ocorre na situação real, seja no ambiente familiar, social ou de trabalho. 

Em última análise, os questionários de auto-avaliação possibilitam conhecer melhor as 

necessidades e expectativas dos pacientes, de modo a tornar o processo de adaptação 

das próteses auditivas mais individualizado. 

Vale destacar que todos os participantes deste estudo, independente do grupo ao 

qual pertenciam relataram estar bem adaptados às próteses auditivas e reconheceram 

a importância das mesmas para facilitar suas trocas comunicativas. No entanto, quase 

todos trouxeram queixas quanto à compreensão em ambientes ruidosos, sendo a 

retirada da prótese auditiva a estratégia utilizada para evitar o desconforto. Ao 

recorrerem a esta estratégia, muitos referiram perder partes das conversas, cultos e 

diálogos, fato que os colocava em uma situação de conflito, pois com as próteses 

sentiam-se incomodados e sem elas precisavam se esforçar muito para compreender 

as informações. As maiores dificuldades de usuários de próteses auditivas 

apresentadas em ambientes ruidosos já havia sido relatada por Cox, Alexander, 1995; 

Welsh, et al, 2000; Bucuvic, 2003. 

Existem diferentes tipos de questionários de auto-avaliação e a escolha de um ou 

de outro dependerá de qual aspecto deseja-se enfatizar. Segundo a classificação 

proposta por Huch, Hosford-Dunn (1999) os questionários do grupo III, denominadas 

escalas de benefício, podem ser administradas antes e depois da intervenção, e a 

análise da diferença entre estes períodos indica o benefício e o grau de melhora. 

Não encontramos em nossa pesquisa da literatura nenhum instrumento de auto-

avaliação que se propusesse especificamente a quantificar as modificações 

provocadas pela realização de treinamento auditivo em deficientes auditivos usuários 

de próteses auditivas. Musiek, Schochat (1998) idealizaram uma escala de freqüência 
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de ocorrência de dificuldades auditivas, comunicativas e acadêmicas para ser aplicado 

após a realização de treinamento auditivo formal. No entanto, optamos por não utilizar 

este questionário uma vez que o mesmo foi destinado para a avaliação de crianças, 

devendo ser respondido pelos pais e/ou responsáveis. 

Desta forma, em nosso estudo, optamos por aplicar o questionário APHAB nas 

duas oportunidades de avaliação, para investigarmos se as melhoras 

esperadas/observadas nas avaliações eletrofisiológica e comportamental do 

processamento auditivo refletiriam em algum benefício na avaliação subjetiva pelo 

próprio paciente. A escolha deste questionário baseou-se no fato do mesmo já estar 

adaptado e validado na língua portuguesa (Almeida, 1998) e ter sido utilizado para 

estudar diferentes grupos de pacientes adultos usuários de próteses auditivas. (Gordo, 

1998; Scharlach, 1998; Bortholuzzi, 1999) Além disso, é indicado como instrumento 

poderoso para documentar o benefício de determinada abordagem terapêutica, sendo  

de fácil compreensão e de aplicação simples e rápida (Mueller, Hall, 1996; Palmer, 

Mueller, 2000; Weinstein, 2000) 

Segundo Bentler, Kramer, 2000; Palmer, Mueller, 2000; Bess et al, 2001; Almeida, 

2003, os questionários de auto-avaliação podem e devem ser utilizados para monitorar 

a efetividade de qualquer intervenção terapêutica, pois muitas vezes são os únicos 

instrumentos a documentar a eficácia do tratamento. Para Musiek, Chermak (2002), os 

questionários de auto-avaliação e as escalas de desempenho podem ser uma 

alternativa para documentar os efeitos do treinamento auditivo, já que muitas vezes as 

melhoras verificadas nos testes comportamentais podem ser efeito da aprendizagem. 

Os resultados individuais de cada grupo deste estudo nas duas aplicações do 

questionário APHAB estão descritos nos Anexos 30 e 31. 

Ao analisarmos o resultados médios em cada sub-escala (Tabelas e Figuras 13 e 

14), verificamos que nossos resultados, mostraram-se mais elevados em relação aos 

obtidos por Cox, Alexander (1995); Bortholuzzi, (1999); Bucuvic, (2003) na aplicação do 

questionário após a adaptação das próteses auditivas, demonstrando que os pacientes 

de nosso estudo apresentavam mais dificuldades nas situações envolvidas neste 

procedimento. No entanto, semelhantemente aos estudos acima citados, a sub-escala 

RA (Ruído Ambiental) foi a sub-escala que demonstrou a maior percentagem de 

dificuldade, considerando que a sub-escala SI ainda aguarda novos estudos para sua 

melhor compreensão. (Cox, Alexander, 1995) 
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Observamos que para o Grupo Controle a comparação entre as respostas 

fornecidas nas avaliações inicial e final não diferiu do ponto de vista estatístico em 

todas as sub-escalas do questionário (Tabela e Figura 13), demonstrando que as 

dificuldades relatadas mantiveram-se estáveis durante o tempo transcorrido entre as 

aplicações do APHAB. Este dado é compatível com os achados de Humes et al (2002); 

Chisolm et al (2004), os quais realizaram um acompanhamento em longo prazo 

utilizando os questionários HAPI e HHIE e CPHI, respectivamente. 

O estudo de Humes et al (2002) revelou num acompanhamento de 24 meses 

após a adaptação das próteses auditivas, estabilidade do benefício adquirido ao  longo 

do tempo.  Na verdade, os autores verificaram piora de algumas medidas subjetivas, 

especialmente entre 6 e 12 meses após a adaptação. De forma semelhante, em nosso 

estudo, apesar de não ser estatisticamente significante, notamos que das quatro sub-

escalas do questionário APHAB, três revelaram aumento da dificuldade média na 

avaliação final (Tabela e Figura 13). 

Além disso, Chmiel, Jerger (1993) observaram que quando a deficiência auditiva 

coexiste com a DPA, apesar das próteses auditivas compensarem parcialmente os 

prejuízos relatados pelos pacientes e familiares, a melhora na qualidade de vida pode 

ser menor, conforme evidenciado pela aplicação do questionário HHIE em diferentes 

oportunidades no acompanhamento de idosos usuários de próteses auditivas e/ou 

equipamentos auxiliares de audição. Weinstein (2000) também alertou para o fato da 

coexistência da DPA com a deficiência auditiva poder comprometer o benefício e a 

satisfação com o uso da amplificação. Desta forma, poderíamos hipotetizar que as 

dificuldades relatadas pelos indivíduos do Grupo Controle fossem decorrentes da 

desordem do processamento auditivo, conforme demonstrada na avaliação 

comportamental do processamento auditivo, discutida na Parte 2 deste capítulo. 

Já no Grupo Experimental, verificamos que para as sub-escalas RV 

(Reverberação) e RA (Ruído Ambiental) houve diferença estatisticamente significante 

entre a aplicação do questionário no pré e no pós-treinamento auditivo (Tabela e Figura 

14), favorecendo a aplicação após o treinamento auditivo, já que a percentagem de 

inabilidade foi menor nesta avaliação. Embora sem diferença estatística, as outras duas 

sub-escalas FC (Facilidade de Comunicação) e SI (Sons Indesejáveis) também 

revelaram redução da dificuldade média relatada. Assim sendo, as melhoras reveladas 

no Grupo Experimental tanto na avaliação eletrofisiológica como na avaliação 
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comportamental, puderam ser percebidas pelos pacientes, especialmente em 

ambientes adversos de escuta após o treinamento auditivo.  

Nossos achados diferem dos relatados por Welsh et al (2000), já que o 

questionário auto-avaliação empregado por estes autores revelou que na percepção 

dos pacientes a simples adaptação das próteses auditivas resolve no contato de um 

para um ou em pequenos grupos, mais é muito ruim no ruído, em ambientes com 

condições acústicas pobres e em grandes eventos sociais. 

O estudo de Bucuvic (2003) demonstrou haver redução progressivamente maior 

das dificuldades médias em todas as sub-escalas do questionário APHAB, com 

exceção da sub-escala SI, em um acompanhamento realizado entre dois e seis meses 

após a adaptação das próteses auditivas. Devemos lembrar, no entanto, que este 

estudo foi realizado durante o período de aclimatização, sem a implementação de 

nenhuma medida terapêutica, além da adaptação da amplificação. No estudo desta 

autora, os conceitos de aclimatização e plasticidade neural parecem se confundir como 

citado por Musiek., Baran (1996), os quais atribuem a melhora no índice de 

reconhecimento de fala com o uso das próteses a uma forma de plasticidade cerebral. 

Ao comparar as respostas entre os grupos em cada aplicação do questionário – 

inicial/pré-treinamento auditivo e final/pós-treinamento auditivo (Tabela e Figura 15) – 

verificamos que já na avaliação inicial/pré-treinamento havia diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos na sub-escala RA, ou seja, os indivíduos 

do Grupo Experimental apresentavam menos dificuldades do que os do Grupo Controle 

nas situações de ruído ambiental. Estas diferenças talvez possam se justificar pela 

diferença de ambientes freqüentados pelos pacientes, os quais, naturalmente, podem 

ser mais ou menos ruidosos.  

Weinstein (2000) citou que os aspectos da personalidade também podem 

interferir na percepção dos benefícios com a prótese auditiva, tendo recomendado 

sessões de aconselhamento para ajudar os pacientes nesta percepção subjetiva do 

benefício oferecido pelas próteses auditivas. Cox et al (2000) afirmaram que o ideal 

seria que o próprio paciente determinasse as situações auditivas da auto-avaliação 

subjetiva, ao invés de responder para situações padronizadas, tornando a avaliação do 

desempenho individualizada. 

Na avaliação final/pós-treinamento a comparação entre os grupos (Tabela e 

Figura 16) revelou diferenças significantes nas sub-escalas RV (Reverberação) e RA 

(Ruído Ambiental), sendo que na última a diferença tornou-se ainda mais significante 
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do que na avaliação inicial/pré-treinamento. Além disso, verificamos que os resultados 

médios obtidos em cada sub-escala para o Grupo Experimental mostraram valores 

semelhantes aos relatados por Cox, Alexander (1995) e Bucuvic (2003), sendo que o 

valor para a sub-escala RA mostrou-se inferior ao obtido pelas autoras. 

A não diferença observada entre os grupos em ambas as avaliações na sub-

escala FC (Facilidade de Comunicação) corrobora com o relato dos pacientes de 

estarem bem adaptados com as próteses auditivas, principalmente em ambientes 

silenciosos ou nas conversas em pequenos grupos sem ruído ambiental elevado, 

conforme citado por Welsh et al (2000).  

Vale lembrar que segundo Killion, Niquette (2000) as perdas auditivas 

neurossensoriais com limiares acima de 40 dB envolvem perda de células ciliadas 

internas em menor ou maior grau. Para estes autores, a lesão de células ciliadas 

externas provoca perda de sensibilidade, enquanto a lesão de células ciliadas internas 

leva à perda de clareza, mesmo para sons suficientemente fortes e acarreta, desta 

forma, uma inabilidade para ouvir no ruído. Esta poderia ser uma das explicações para 

a diferença de desempenho no silêncio e no ruído observada e relatada por usuários 

de próteses auditivas. 

A melhora da comunicação em ambientes adversos de escuta deve ser o objetivo 

principal do treinamento auditivo tanto em usuários de próteses auditivas como em 

indivíduos audiologicamente normais com desordem do processamento auditivo, já que 

estes ambientes são os mais comuns na vida diária da maioria dos indivíduos, 

especialmente ao considerarmos adultos em plena atividade profissional. Se 

pensarmos que a possibilidade das próteses auditivas atuais compensarem a perda de 

sensibilidade, representada pela elevação do limiar auditivo, é muito grande, teríamos 

chance de estar diante de um indivíduo com sensibilidade auditiva normal, porém com 

DPA. Ou seja, suas queixas não mais estariam relacionadas com a dificuldade em 

receber os sons, mas sim em interpretá-los, sendo seu desempenho tanto pior quanto 

mais ruidoso fosse o ambiente. 

O treinamento auditivo, portanto, deve ter como objetivo melhorar a percepção 

dos contrastes acústicos. Em outras palavras, as pessoas devem ser ensinadas a fazer 

novas distinções perceptuais, especialmente após a adaptação da amplificação 

(Tremblay, 2003) 

Poderíamos hipotetizar que a melhora registrada na sub-escala RA para o Grupo 

Experimental (Tabela e Figura 16), também fosse decorrente das orientações 
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realizadas antes e após cada sessão de treinamento, nas quais o paciente era 

estimulado a enfrentar situações antes evitadas e observar seu desempenho. A 

influência do aconselhamento no benefício percebido com próteses auditivas foi citada 

por Weinstein (2000). 

Nestas orientações/conversas antes e após a sessão de treinamento auditivo, 

embora não tenhamos os dados quantificados, os pacientes referiram melhora do 

desempenho comunicativo, aumento do tempo de uso diário das próteses auditivas e 

melhora da concentração, sendo que um deles retomou atividades de aprendizado 

musical. Além disso, uma das pacientes do Grupo Experimental, envolvida no processo 

de alfabetização de adultos, teve a melhora do seu desempenho na associação 

fonema-grafema percebida pela professora. 

Segundo Cox, Alexander (1995) o benefício é calculado subtraindo-se as 

respostas obtidas entre as duas condições de aplicação do questionário APHAB – com 

próteses e sem próteses auditivas. Uma diferença de 22 pontos indica benefício 

satisfatório. A escala SI, por ainda não ser bem conhecida deve ser considerada 

separadamente, e a diferença entre a condição sem e com prótese deve ser de 31 

pontos para ser considerada significativa. 

Ao analisarmos o benefício obtido em cada sub-escala do questionário APHAB 

(Tabela e Figura 17) verificamos que a comparação entre os grupos revelou diferenças 

estatisticamente significantes na sub-escala RA (Ruído Ambiental), indicando que o 

Grupo Experimental apresentou um benefício maior do que o Grupo Controle em 

ambientes ruidosos. 

Cabe ressaltar, que embora não tenha sido objetivo deste estudo, as diferenças 

observadas, tanto no Grupo Controle como no Experimental, não atingiram a diferença 

preconizada pelos autores do questionário. Devemos considerar, no entanto, que 

nossos indivíduos preencheram o questionário em duas situações diferentes, mas em 

ambas utilizavam as próteses auditivas e o período de aclimatização já havia decorrido, 

de modo que a magnitude do benefício esperado não deveria ser a mesma da 

observada na comparação da situação sem prótese e com prótese. 

Diferentes estudos apontam para melhoras no comportamento, tais como melhora 

do tempo de atenção, da compreensão e do desempenho acadêmico em crianças 

audiologicamente normais submetidas a programas de treinamento auditivo. (Jirsa, 

1992; Tallal et al, 1996; Merzenich et al., 1996; Musiek, Schochat, 2003; Russo et al, 

2005; Schochat et al, no prelo) 
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Em adultos usuários de próteses auditivas submetidos a um programa de 

treinamento auditivo formal envolvendo habilidades de figura-fundo e fechamento 

auditivo, Sweetow (2005) verificou que após  o treinamento 90% dos participantes 

sentiam-se mais seguros e com maior capacidade para enfrentar situações de escuta 

difícil. 

Especificamente em relação à sub-escala SI (Sons indesejáveis), verificamos que 

a mesma foi a que apresentou o menor benefício médio no Grupo Experimental após o 

TAF. A variabilidade e a dificuldade de quantificação desta sub-escala foi relatada por 

diversos autores: Cox, Alexander, 1995; Almeida, 1998,2003; Bucuvic, 2003. O estudo 

de Bucuvic (2003) que comparou as respostas dos usuários de próteses auditivas com 

as de indivíduos audiologicamente normais, revelou que para esta sub-escala ambos 

os grupos apresentavam as mesmas dificuldades, demonstrando que a escala não foi 

eficiente para diferenciar os grupos. 

Apesar de não utilizarem nenhum instrumento de auto-avaliação, os resultados 

dos estudos de Domínguez-Ugidos et al (2001 a,b,c) revelaram que após o treinamento 

auditivo envolvendo aspectos de fechamento, os pacientes apresentaram melhora na 

área dinâmica da audição, não por melhora nos limiares auditivos, mas por deslocarem 

o nível de desconforto para intensidades mais elevadas. O mesmo foi observado por 

Philibert et al. (2005), ao utilizar a escala de loudness do equipamento Aurical para 

medir modificações perceptuais e fisiológicas com o uso das próteses auditivas. 

Segundo Weinstein (2000) e Almeida (2003) o benefício obtido com a prótese 

auditiva não está diretamente relacionado com a satisfação, estando a satisfação mais 

relacionada com a aceitação que o paciente tem da sua deficiência auditiva. 

Frente ao exposto, pudemos verificar que o questionário de auto-avaliação 

APHAB permitiu-nos inferir sobre a repercussão do treinamento auditivo formal em 

usuários de próteses auditivas após o período de aclimatização. 
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Considerações Finais 
 

Ao analisarmos os resultados deste estudo pudemos comprovar que o 

treinamento auditivo formal foi capaz de melhorar as habilidades auditivas centrais dos 

pacientes e que tais modificações contaram com um correlato neurofisiológico e 

portanto objetivo, além de serem percebidas pelos próprios pacientes no questionário 

de auto-avaliação. 

Sendo assim, acreditamos na importância de investirmos não só na avaliação 

auditiva central dos candidatos/usuários de próteses auditivas, mas também na 

reabilitação destas habilidades, independentemente da idade do paciente. 

O alto custo das próteses auditivas muitas vezes faz com que o paciente não as 

adquira por sentir que os benefícios proporcionados não compensam um investimento 

tão alto. Com a realização inicialmente da avaliação do processamento e 

posteriormente do treinamento auditivo, talvez estes pacientes sintam-se mais seguros 

para adquirir equipamentos tão sofisticados. Caberá a nós, audiologistas, 

sensibilizarmos os pacientes sobre a importância do treinamento auditivo colocando-o 

quem sabe na rotina do processo de adaptação das próteses auditivas. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
Após a análise crítica dos resultados deste estudo, podemos concluir que o 

treinamento auditivo formal em adultos usuários de próteses auditivas promove: 

 

- Redução na latência do componente P3 do Potencial Evocado Auditivo de 

Longa Latência; 

- Adequação das habilidades auditivas de memória para sons verbais e não 

verbais em seqüência, fechamento auditivo e figura-fundo para sons verbais; 

- Maior benefício com o uso das próteses auditivas em ambientes reverberantes e 

ruidosos. 
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7 ANEXOS 
 
Anexo 1 
                                    

 
 
 
IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) DANIELA GIL 
Co-Investigadores: Ana Paula Teixeira Alencar, Cristiana Correa de Almeida, Maria Cecília Martinelli 
lório (orientador) Disciplina do Departamento: Fonoaudiologia/Distúrbios da Comunicação Humana da 
Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 
 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: "Treinamento auditivo formal em adultos com deficiência 
auditiva". 
 
CARACTERíSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Intervenção diagnóstica. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, desconforto mínimo. 
OBJETIVOS: Verificar os efeitos de um programa de treinamento auditivo formal em indivíduos adultos portadores 
de deficiência auditiva neurossensorial de grau leve a moderado, utilizando testes comportamentais para avaliar a 
função auditiva central, um questionário de auto-avaliação e a captação do potencial de longa latência P300. 
RESUMO: Participarão do estudo, indivíduos com presença de perda auditiva neurossensorial de grau leve a 
moderado, com configuração audiométrica descendente, simétrica entre as orelhas, índice de reconhecimento de 
fala simétrico e maior do que 72% e adaptação de próteses auditivas intracanais ou intra-auriculares em ambas as 
orelhas. Após a realização da avaliação audiológica básica, os pacientes serão submetidos à avaliação da função 
auditiva central.Será realizada avaliação eletrofisiológica por meio do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência 
- P300. Os pacientes serão orientados a preencher o questionário de auto-avaliação APHAB para quantificar as 
dificuldades auditivas vivenciadas no dia-a-dia em diferentes situações de comunicação. Haverá um grupo controle, 
sem treinamento auditivo. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Estudo fundamentado, visando avaliar os efeitos de um programa de treinamento 
auditivo em portadores de deficiência auditiva. 
MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos, não havendo procedimento auditivo. 
TCLE: Adequado, contemplando os itens da resolução 196/96. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: CAPES - R$ 514,00. 
CRONOGRAMA: 8 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Doutorado. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 3/7/2006 e 28/6/2007. 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, após 
análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 
possível auditoria dos órgãos competentes. 
 
Atenciosamente 
 
Prof. Dr. João Medina Pestana - Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 
Paulo/ Hospital São Paulo 
 

 
Rua Botucatu, 572 - 1° andar - conj. 14 - CEP Q4023-062 

São Paulo Brasil Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo 

 
São Paulo, 8 de julho de 2005. 

CEP no. 0685/05 
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Anexo 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Treinamento Auditivo Formal em Usuários de Próteses Auditivas 
 

Para que a comunicação ocorra de forma efetiva é necessário não somente receber os 
estímulos adequadamente, mas também compreende-los de modo a reagir/responder de 
acordo com os mesmos. A deficiência auditiva compromete a recepção dos sons e dificulta de 
forma significativa as trocas comunicativas.  

Com a utilização das próteses auditivas muitas vezes a dificuldade de detecção é 
superada, especialmente com o avanço tecnológico recente. No entanto, a compreensão das 
mensagens, principalmente em ambientes ruidosos, na maioria dos casos ainda se mantém 
alterada. Em muitas oportunidades, a pessoa opta por não utilizar as próteses nestas ocasiões, 
limitando desta forma o auxílio proporcionado por esta tecnologia. 

Esta pesquisa tem por objetivo estudar a eficácia de um programa de treinamento 
auditivo formal em usuários de próteses auditivas, por meio de avaliação comportamental e 
eletrofisiológica da audição e um questionário de auto-avaliação. 

Por se enquadrar no grupo de interesse, o(a) Sr. (Sra.) está sendo convidado(a) a  
participar de nossa pesquisa chamada “Treinamento Auditivo Formal em Usuários de Próteses 
Auditivas” cuja principal investigadora é DANIELA GIL,  a qual pode ser encontrada à Rua dos 
Otonis, 556 – Fone 5571-5776. Se você tiver alma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 
1º andar, conjunto 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162, email: cepunifesp@epm.br. Em qualquer 
etapa do estudo, você terá acesso aos responsáveis pela pesquisa para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas. 

O Sr. será submetido aos seguintes procedimentos em dois momentos diferentes (antes 
e após o treinamento auditivo): 

 
AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 
 
Serão realizados 3 testes especiais em cabina acústica apresentados via fones 

auriculares a partir de estímulos padronizados gravados em CD – Teste de Fala com Ruído 
Branco, Teste Dicótico de Dígitos e Teste SSI. O Sr. será solicitado a repetir os estímulos e 
apontar figuras ou frases grafadas que representem os mesmos. 

Além disso, realizará os testes de Localização Sonora em Cinco Direções, Memória 
para Sons Verbais e Não Verbais em Seqüência os quais prevêem a identificação da origem do 
som, a repetição de estímulos verbais em ordem específica e indicação da ordem de 
apresentação de estímulos não verbais, respectivamente. 

Estes procedimentos serão realizados com as próteses auditivas. 
Duração: aproximadamente 40 minutos. 
 
AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA (P300) 
 
Neste exame, o Sr permanecerá deitado sobre uma maca e serão colocados eletrodos 

de superfície na testa, na cabeça e nos lóbulos das orelhas. Será utilizado um gel entre os 
eletrodos e a pele e a fixação dos mesmos será realizada por meio de micropore.  

O Sr será orientado a prestar atenção em sons raros (diferentes) que aparecerão 
aleatoriamente dentro de uma série de sons freqüentes, ambos apresentados via fones 
auriculares. O teste se baseia na contagem destes estímulos raros. Antes de iniciar o exame o 
Sr será submetido a um treino para reconhecer os estímulos raros e os freqüentes. 

Duração: aproximadamente 30 minutos 
 
QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO (APHAB) 
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O Sr. deverá responder o questionário que envolve perguntas sobre situações de 

dificuldade/facilidade auditiva. O Sr deverá selecionar a alternativa que expresse a freqüência 
de ocorrência de tal dificuldade/facilidade. 
 

DIVISÃO DOS GRUPOS 
 
Após estes procedimentos, o Sr realizará um sorteio no qual será decidida a sua 

participação ou não no grupo de Treinamento Auditivo. Caso o Sr. não seja selecionado para o 
Treinamento Auditivo, o Sr. será convocado novamente para repetir a avaliação descrita acima 
dentro de um determinado período de tempo. 

Caso o Sr. seja selecionado para participar do Programa de Treinamento Auditivo será 
convocado a comparecer a 8 (oito) sessões de treinamento, realizadas duas vezes por semana 
com duração aproximada de quarenta e cinco minutos cada. Neste programa, serão realizados 
testes comportamentais apresentados em grau crescente de dificuldade visando a melhora das 
habilidades auditivas de fechamento, figura-fundo e ordenação temporal. 

Após o término das sessões, o Sr repetirá a avaliação descrita acima (Sessão de 
Reavaliação). 

 
Deixamos claro que sua participação é voluntária e que o Sr não será obrigado a 

realizar todos os procedimentos se não quiser, mesmo que já tenha consentido participar da 
pesquisa. Se desejar, poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isso 
acarrete prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Os pacientes que participarem do Programa de Treinamento Auditivo receberão R$ 
30,00 (trinta reais) como ajuda de custo para transporte, a serem pagos na sessão de 
reavaliação após o treinamento auditivo. 

O Sr terá acesso aos resultados dos exames realizados. 
Os seus dados serão mantidos em sigilo. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identidade de nenhum participante. Em 
qualquer etapa do estudo o Sr terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. 

A pesquisadora se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para mim, 
descrevendo o estudo “Treinamento Auditivo Formal em Usuários de Próteses Auditivas”. 

Eu discuti com a Fonoaudióloga Daniela Gil sobre minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e risco, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso ao tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 
 
 
_____________________________      Data: ___/____/_____ 
assinatura do paciente/representante legal 
 
 
__________________________________  Data_______/____/_____ 
assinatura da testemunha 

 



 144

Anexo 3 
 

Questionário de auto-avaliação APHAB 
 

 Sem prótese Com prótese 
1.Quando estou no supermercado, conversando com o  
caixa, eu posso seguir a conversa. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

2.Eu perco informação quando estou em uma aula,  curso 
ou palestra. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

3.Sons inesperados, como um alarme de um carro são 
desconfortáveis. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

4.Eu tenho dificuldade em ouvir a conversa com um dos 
meus familiares em casa. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

5.Tenho dificuldade para entender um diálogo no cinema 
ou no teatro. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

6.Quando estou ouvindo as notícias no rádio do carro e os 
membros da família estão falando, tenho dificuldade para 
entender as notícias. 

A  B  C  D  E  F  G   
A  B  C  D  E  F 

7.Quando estou numa mesa de jantar com várias pessoas 
e estou tentando conversar com uma delas, é difícil 
compreender a fala.  

A  B  C  D  E  F  G   
A  B  C  D  E  F 

8.Os sons do trânsito são muito intensos. A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 
9.Quando estou conversando com alguém em uma sala 
ampla vazia, eu compreendo as palavras. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

10.Quando estou em uma sala pequena, perguntando ou 
respondendo questões tenho dificuldade de seguir a 
conversa. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

11.Quando estou em um teatro, assistindo a um filme ou 
peça e as pessoas ao meu redor estão sussurrando ou 
amassando papéis de bala, eu ainda posso entender o 
diálogo. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

12.Quando estou conversando em fraca intensidade com 
um amigo tenho dificuldade de compreensão. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

13.Os sons da água corrente, como na pia da cozinha, no 
banheiro ou no chuveiro são desconfortavelmente intensos.

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

14.Quando um falante se dirige a um pequeno grupo e 
todos estão ouvindo silenciosamente, tenho que me 
esforçar para compreender. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

15.Quando estou conversando com meu médico na sala de 
exame, é difícil acompanhar a conversa. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

16.Eu posso entender a conversa mesmo quando várias 
pessoas estão falando ao mesmo tempo. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

17.Os barulhos de uma construção são 
desconfortavelmente intensos. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

18.É difícil para eu entender o que é dito em palestra ou em 
igrejas. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

19.Eu posso me comunicar com os outros quando estou no 
meio da multidão. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

20.O som de uma sirene próxima é tão intenso que preciso 
cobrir minhas orelhas. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

21.Eu posso seguir as palavras de um sermão em uma 
missa ou culto religioso. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

22.O som de uma brecada de carro é desconfortavelmente 
intenso. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

23.Conversando com outra pessoa em ambiente silencioso, 
eu preciso pedir para ela repetir o que foi dito. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 

24. Tenho dificuldade para compreender o que os outros 
dizem quando o ar condicionado ou o ventilador está 
ligado. 

A  B  C  D  E  F A  B  C  D  E  F 
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Anexo 4 
 
Limiares auditivos tonais sem próteses auditivas do Grupo Experimental. 
 
 

Indivíduo Orelha 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Média (dB) 
1 OD 25 35 40 45 35 
 OE 30 35 45 55 35 

2 OD 40 45 50 60 45 
 OE 35 50 50 55 45 

3 OD 40 40 40 50 40 
 OE 40 40 50 55 45 

4 OD 30 50 60 70 45 
 OE 20 40 50 60 35 

5 OD 35 40 45 45 40 
 OE 30 50 50 55 45 

6 OD 35 45 65 80 50 
 OE 40 40 60 80 45 

7 OD 45 50 45 75 45 
 OE 35 45 50 70 45 
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Anexo 5 
 
Limiares auditivos tonais sem próteses auditivas do Grupo Controle. 
 
 
 
 
 

Indivíduo Orelha 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Média (dB) 
1 OD 45 55 55 55 50 
 OE 50 60 60 55 55 

2 OD 45 50 60 55 50 
 OE 40 50 50 65 45 

3 OD 45 50 55 80 50 
 OE 45 50 60 80 50 

4 OD 40 35 40 60 40 
 OE 30 30 55 70 40 

5 OD 15 30 45 75 30 
 OE 15 35 45 70 30 

6 OD 40 55 55 65 50 
 OE 35 55 55 60 50 

7 OD 40       55 55 65 50 
 OE 35 45 55 60 45 
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Anexo 6 
AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

 
 
NOME: __________________________________________________________ 
 
IDADE: _____ anos     DATA: ___ / ___ / _____ 
 
 

 TESTES DIÓTICOS: 
 
1. Teste de Localização Sonora:  (   ) direita  (   ) esquerda 

(   ) frente  (   ) atrás 
(   ) em cima 

 
          Total: ___ / 5 
 
2. Teste de Memória Seqüencial para Sons Verbais: 
 

 produção fonoarticulatória isolada da sílaba  PA (   ) CA   (   ) 
                                                                   TA (   ) FA   (   ) 
  
     Sim    Não             Sim     Não                                    
PA   TA   CA   (   )   (   )    PA   TA   CA   FA   (   )   (   ) 
TA   PA   CA   (   )   (   )    TA   CA   FA   PA   (   )   (   ) 
CA   TA   PA   (   )   (   )    CA   FA   PA   TA   (   )   (   ) 
 

Total: ___ / 3      Total: ___ / 3 
 
 
3. Teste de Memória Seqüencial para Sons Não - Verbais: 
 

 sino    agogô    coco    guizo     (demonstração) 
 
   Sim    Não             Sim    Não 
guizo   coco   sino    (   )   (   )  guizo   coco     sino      agogô   (   )   (   ) 
coco   guizo   sino    (   )   (   )  coco    guizo    sino      agogô   (   )   (   ) 
sino    guizo   coco   (   )   (   )  sino     guizo    agogô   coco     (   )   (   ) 
 
   Total: ___ / 3      Total: ___ /3 
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Anexo 7  
 

ÍNDICE PERCENTUAL DE  RECONHECIMENTO  DE  FALA 
COM GRAVAÇÃO 

 
 
 
         OD          OE 
         lista D1       lista D2 
 

1.TIL _____     1.CHÁ _____ 
2.JAZ _____     2.DOR_____ 
3.ROL _____     3.MIL _____ 
4.PUS _____     4.TOM_____ 
5.FAZ _____     5.ZUM_____ 
6.GIM _____     6.MEL _____ 
7.RIR _____     7.TIL _____ 
8.BOI _____     8.GIM _____ 
9.VAI _____     9.DIL _____ 
10.MEL_____    10.NÚ _____ 
11.NÚ _____     11.PUS_____ 
12.LHE_____    12.NHÁ_____ 
13.CAL_____    13.SUL_____ 
14.MIL_____     14.JAZ_____ 
15.TEM_____    15.ROL_____ 
16.DIL _____     16.TEM_____ 
17.DOR_____    17.FAZ_____ 
18.CHÁ_____    18.LHE_____ 
19.ZUM_____    19.BOI_____ 
20.NHÁ_____    20.CAL_____ 
21.CÃO_____    21.RIR_____ 
22.TOM_____    22.CÃO_____ 
23.SEIS_____    23.LER_____ 
24.LER_____    24.VAI_____ 
25.SUL_____    25.SEIS_____ 

 
 
OD: ____ % acertos    OE: ____ % acertos 
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Anexo 8 
 

TESTE DE FALA COM RUÍDO BRANCO 
 

Relação Fala/Ruído = + 5 dB 
 
 
 
         OD          OE 
         lista D3       lista D4 
 

1.DOR_____      1.JAZ _____ 
2.BOI _____      2.CÃO_____ 
3.TIL _____      3.CAL _____ 
4.ROL _____      4.BOI_____ 
5.GIM _____      5.NÚ_____ 
6.CAL _____      6.FAZ _____ 
7.NHÁ _____      7.GIM _____ 
8.CHÁ _____      8.PUS _____ 
9.TOM_____      9.SEIS_____ 
10.SUL_____     10.NHÁ_____ 
11.TEM_____     11.MIL_____ 
12.PUS_____     12.TEM_____ 
13.NÚ _____      13.ZUM_____ 
14.CÃO_____     14.TIL _____ 
15.VAI_____      15.LHE_____ 
16.MEL_____     16.SUL_____ 
17.RIR_____      17.CHÁ_____ 
18.JAZ_____     18.ROL_____ 
19.ZUM_____     19.MEL_____ 
20.MIL_____      20.DOR_____ 
21.LHE_____     21.VAI_____ 
22.LER_____     22.DIL _____ 
23.FAZ_____     23.TOM_____ 
24.SEIS_____     24.RIR_____  
25.DIL _____      25.LER_____ 

 
 
 
OD: ____ % acertos    OE: ____ % acertos 
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Anexo 9 
 

TESTE DE ESCUTA MONÓTICA E DICÓTICA COM SENTENÇAS 
PSI (   )  SSI (   ) 

 
 
série OT M 

dB NA
MC 

dB NA 
relação  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 acertos 

% 
 

1 OD   0 MCC            
2 OD   - 40 MCC            

 

3 OE   0 MCC            
4 OE   - 40 MCC            

 

5 OD   0 MCI            
6 OD   - 10 MCI            
7 OD    - 15 MCI            

 

8 OE   0 MCI            
9 OE   - 10 MCI            

10 OE   - 15 MCI            
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Anexo 10 
TESTE DICÓTICO DE DÍGITOS 

 
Integração Binaural 

 
 

   D      E       E       D 
 

5- 4-  8- 7-     5- 4-  8- 7- 
4- 8-  9- 7-     4- 8-  9- 7- 
5- 9-  8- 4-     5- 9-  8- 4- 
7- 4-  5- 9-     7- 4-  5- 9- 
9- 8-  7- 5-     9- 8-  7- 5- 
5- 7-  9- 5-     5- 7-  9- 5- 
5- 8-  9- 4-     5- 8-  9- 4- 
4- 5-  8- 9-     4- 5-  8- 9- 
4- 9-  7- 8-     4- 9-  7- 8- 
9- 5-  4- 8-     9- 5-  4- 8- 
4- 7-  8- 5-     4- 7-  8- 5- 
8- 5-  4- 7-     8- 5-  4- 7- 
8- 9-  7- 4-     8- 9-  7- 4- 
7- 9-  5- 8-     7- 9-  5- 8- 
9- 7-  4- 5-     9- 7-  4- 5- 
7- 8-  5- 4-     7- 8-  5- 4- 
7- 5-  9- 8-     7- 5-  9- 8- 
8- 7-  4- 9-     8- 7-  4- 9- 
9- 4-  5- 7-     9- 4-  5- 7- 
8-4-  7- 9-     8- 4-  7- 9- 

 
 
OD: ____ % acertos  erros: ____ 
 
OE: ____ % acertos  erros: ____ 
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Anexo 11 
 

 Exemplo do registro do potencial evocado de longa latência – P300 
 
 

BIO-LOGIC EVOKED POTENTIAL REPORT 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DISCIPLINA DOS DISTÚRBIOS DA AUDIÇÃO 

SÃO PAULO - SP 
 
Patient:     Date of birth:   Age: 
Address:     Sex:  File:   ID #: 
Physician:  
Date:      Operator: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P300 P300

OE OD
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Anexo 12 
 
TREINAMENTO AUDITIVO – PSI/SSI – OD 

 
 Mão D Ambas Mão E 

Sem comp.(15)    

MCC 0 (15)    

MCC –40 (15)    

MCI +20 (15)    

MCI +10 (15)    

MCI 0 (15)    

MCI –10 (15)    

MCI –15 (15)    

MCI –20 (30)    

 
TREINAMENTO AUDITIVO – SSI – OE 

 
 
 Mão E Ambas Mão D 

Sem comp. (15)    

MCC 0 (15)    

MCC –40 (15)    

MCI +20 (15)    

MCI +10 (15)    

MCI 0 (15)    

MCI –10 (15)    

MCI –15 (15)    

MCI –20 (30)    
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Anexo 13 
 

TREINAMENTO AUDITIVO – DÍGITOS – OD 

 
 
 
 Mão D Ambas Mão E 

Sem comp. (15)    

F/R +20 (15)    

F/R +10 (15)    

F/R 0 (15)    

F/R–10 (15)    

F/R –20 (30)    

 
TREINAMENTO AUDITIVO – DÍGITOS – OE 

 
 
 Mão E Ambas Mão D 

Sem comp. (15)    

F/R+20 (15)    

F/R +10 (15)    

F/R 0 (15)    

F/R –10 (15)    

F/R –20 (30)    

 
INTEGRAÇÃO BINAURAL (20) 
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Anexo 14 
TREINAMENTO AUDITIVO – NÃO VERBAL – OE 

 
 
 Mão E Ambas Mão D 

Sem comp.     

F/R +10 (12)    

F/R 0 (12)    

F/R–20 (12)    

F/R –40 (12)    

 
TREINAMENTO AUDITIVO – NÃO VERBAL – OD 

 
 
 Mão D Ambas Mão E 

Sem comp.    

F/R +10 (12)    

F/R 0 (12)    

F/R –20 (12)    

F/R –40 (12)    

 
 
INTEGRAÇÃO BINAURAL  (12) 
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Anexo 15 

TREINAMENTO AUDITIVO – PADRÃO DE DURAÇÃO 
Audiômetro (1000 Hz) 

Com dois tons 

1. curto – curto 

2. longo – curto 

3. longo – longo 

4. curto – longo 

5. longo – longo 

6. curto – longo 

7. longo – curto 

8. curto – curto 

Com três tons 

1. curto – longo – curto  

2. curto – curto – longo 

3. longo – longo – longo 

4. longo – curto – curto 

5. curto – curto – curto 

6. longo – longo – curto 

7. longo – curto –longo 

8. curto – longo – curto 
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Anexo 16 
 

TREINAMENTO AUDITIVO – PADRÃO DE FREQÜÊNCIA 
Audiômetro 

 
 
1. grave – agudo – grave 

2. agudo – grave – grave 

3. grave – grave – agudo 

4. agudo – agudo – agudo 

5. grave – agudo – agudo 

6. agudo – grave – agudo 

7. grave – grave – grave 

8. agudo – agudo – grave 

9. grave – agudo – grave 

10. agudo – agudo – grave 

 

 500 e 4000 Hz    /10 acertos 

 1000 e 4000 Hz    /10 acertos 

 2000 e 4000 Hz    /10 acertos 

 750 e 1000 Hz    /10 acertos 

Escalas 
 250 – 1000 Hz     750 – 2000 Hz 

 8000 – 3000 Hz     4000 – 8000 Hz 

 500 – 125 Hz     6000 – 1500 Hz 

 2000 – 8000 Hz     1000 – 2000 Hz 

 3000 – 1500 Hz     1000 – 500 Hz 
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Anexo 17 
 
Teinamento Auditivo - Teste de Padrão de Duração (Flauta) 

 
Nomeação ( )      Humming ( ) 
 
3 Sons        4 Sons 

 

1. LLC       1. LLCC 

2. CLL       2. LCLC 

3. LCL       3. CLLL 

4. LLL       4. CCLL 

5. LCC       5. CLCL 

6. CCL       6. LCCC 

7. CLC       7. CCCL 

8. CCC       8. CLCC 

9. LCL       9. LLLC 

10. CLC       10. LCCL 

 

Nomeação ( )      Humming ( ) 
 
3 Sons        4 Sons 
 

1.LLC       1. LLCC 

2.CLL       2. LCLC 

3.LCL       3. CLLL 

4.LLL       4. CCLL 

5.LCC       5. CLCL 

6.CCL       6. LCCC 

7.CLC       7. CCCL 

8.CCC       8. CLCC 

9.LCL       9. LLLC 

10.CLC       10. LCCL 
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Anexo 18 
Treinamento Auditivo - Teste de Padrão de Freqüência (Flauta)  

 

Nomeação (   )      Humming ( ) 
3 sons       4 sons 

 

1. GGA       1. GGAA 

2. AGG       2. GAGA 

3. GAG       3. AGGG 

4. GGG       4. AAGG 

5. GAA       5. AGAG 

6. AAG       6. GAAA 

7. AAA        7. AAAG 

8. GAG       8. AGAA 

9. AGA       9. GGGA 

10. AGA       10. GAAG 

 

Nomeação (   )      Humming ( ) 
 
3 sons       4 sons 

 

1.GGA       1. GGAA 

2.AGG       2. GAGA 

3.GAG       3. AGGG 

4.GGG       4. AAGG 

5.GAA       5. AGAG 

6.AAG       6. GAAA 

7.AAA       7. AAAG 

8.GAG       8. AGAA 

9.AGA       9. GGGA 

10.AGA       10. GAAG 
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Anexo 19 
TREINAMENTO AUDITIVO –TESTE DE PADRÃO DE DURAÇÃO (TOM PURO) 

 

1. LCL     23. CLC   45. CLC 

2. LLC     24. LLC   46. CCL 

3. CLL     25. LLC   47. LCC 

4. LLC     26. LCL   48. LLC 

5.CCL     27. CCL   49. CLL 

6. CLL     28. LCC   50. LCL 

7. LLC     29. CLC   51. LCC 

8. LCC    30. LCL   52. LCL 

9. CCL    31. CLC   53. CLC 

10. CLL    32. CCL   54. CLC 

11. CCL    33. CLC   55. CCL 

12. LCC    34. CCL   56. CCL 

13. CLL    35. CLC   57. CLC 

14. LCL    36. LCL   58. LCL 

15. LCC    37. CLL   59. LCL 

16. LLC    38. LCC   60. CLC 

17. LCC    39. CCL   61. LLC 

18. CLC    40. LCL   62. LCC 

19. LLC    41. LLC   63. LCL 

20. LLC    42. CLL   64. LCC 

21. CCL    43. LCC   65. CLL 

22. CLL    44. CLL   66. CLL 

 

Nomeação (  )    Humming ( ) 
OD __________% acertos   OD __________% acertos 

OE__________% acertos    OE__________% acertos 
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Anexo 20 
 

TREINAMENTO AUDITIVO - TESTE DE PADRÃO DE FREQÜÊNCIA 
(TOM PURO) 

 
 

1.AAG  21. AGA 41.GGA  1. AAG 21. GGA 41. GAG 

2.AGG 22. GGA 42. AGG  2. AGA 22. AGA 42. GAG 

3.GAG 23. AAG 43. AGG  3. GGA 23. GAG 43. AGA 

4. GAA 24. AGA 44. GAG  4. AGG 24. AGG 44. GAA 

5. GAA 25.AAG 45. AGA  5. GGA 25.AAG 45. GAG 

6.GGA 26. AGA 46. GAA  6.AGG 26. GAA 46. GAG 

7.GGA 27. AGA 47. GGA  7. GAG 27. AGG 47. AGA 

8. AGA 28. GAG 48. AGG  8. AAG 28. GAA 48. AGG 

9.AAG  29. GAA 49. AGG  9. AGG 29. AAG 49. GAA 

10. GAA 30. AAG 50. GAG  10. GAA 30. GAG 50. AGA 

11. AGG 31. GGA 51. AAG  11. AGA 31. AGG 51. AGG 

12. GAG 32. GGA 52. AGG  12. GAG 32. GGA 52. GGA 

13. AAG 33. AAG 53. GGA  13. GAA 33. AAG 53. AGG 

14. AAG 34. GAG 54. GAG  14. AAG 34. GAG 54. GAA 

15. AGA 35. GAA 55. GAG  15. AGA 35. GGA 55. AGA 

16. GAG 36. AGA 56. AGG  16. GGA 36. AGG 56. AAG 

17. GAA 37. AGA 57. AGG  17. AGA 37. AAG 57. GAA 

18. GGA 38. AGG 58. GAA  18. GAA 38. AAG 58. GGA 

19. AGA 39. AAG 59. GAA  19. GGA 39. GGA 59. GAA 

20. GGA 40. GAA 60. GAG  20. AGA 40. AAG 60. GAG 

 
 
Nomeação       Humming 
 
OD_______% acertos     OD________% acertos 
OE_______% acertos     OE_________% acertos 
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Anexo 21 
 

Lista 1A 
 SENTENÇA 

 
1.  Não posso perder o ônibus. 

2.  Vamos tomar um cafezinho. 

3.  Preciso ir ao médico. 

4.  A porta da frente está aberta. 

5.  A comida tinha muito sal. 

6.  Cheguei atrasado para a reunião. 

7.  Vamos conversar lá na sala. 

8.  Depois liga para mim. 

9.  Esqueci de pagar a conta. 

10.  Os preços subiram ontem. 

11.  O jantar está na mesa. 

12.  As crianças estão brincando. 

13.  Choveu muito nesse fim de semana. 

14.  Estou morrendo de saudade. 

15.  Olhe bem ao atravessar a rua. 

16.  Preciso pensar com calma. 

17.  Guardei o livro na primeira gaveta. 

18.  Hoje é meu dia de sorte. 

19.  O sol está muito quente. 

20.  Sua mãe acabou de sair de carro. 

21.  Ela vai viajar nas férias. 

22.  Não quero perder o avião. 

23.  Eu não conheci sua filha. 

24.  Ele precisa esperar na fila. 

25.  O banco fechou sua conta. 
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Anexo 21 

 
 

LISTA 1 B 
1 O AVIÃO JÁ ESTÁ ATRASADO 
2 O PREÇO DA ROUPA NÃO SUBIU 
3 O JANTAR DE SUA MÃE ESTAVA BOM 
4 ESQUECI DE IR AO BANCO 
5 GANHEI UM CARRO AZUL LINDO 
6 ELA NÃO ESTÁ COM MUITA PRESSA 
7 AVISEI SEU FILHO AGORA 
8 TEM QUE ESPERAR NA FILA 
9 ELAS FORAM ALMOÇAR MAIS TARDE 
10 NÃO PUDE CHEGAR NA HORA 
  
 

LISTA 2 B 
1 ACABEI DE PASSAR UM CAFEZINHO 
2 A BOLSA ESTÁ DENTRO DO CARRO 
3 HOJE NÃO É MEU DIA DE FOLGA 
4 ENCONTREI SEU IRMÃO NA RUA 
5 ELAS VIAJARAM DE AVIÃO 
6 SEU TRABALHO ESTÁ PRONTO AMANHÃ 
7 AINDA NÃO ESTÁ NA HORA 
8 PARECE QUE AGORA VAI CHOVER 
9 ESQUECI DE COMPRAR OS PÃES 
10 OUVI UMA MÚSICA LINDA 
  
 

LISTA 3 B 
1 ELA ACABOU DE BATER O CARRO 
2 É PERIGOSO ANDAR NESSA RUA 
3 NÃO POSSO DIZER NADA 
4 A CHUVA FOI MUITO FORTE 
5 OS PREÇOS SUBIRAM NA SEGUNDA 
6 ESQUECI DE LEVAR A BOLSA 
7 OS PÃES ESTAVAM QUENTES 
8 ELAS JÁ ALUGARAM UMA CASA NA PRAIA 
9 MEU IRMÃO VIAJOU DE MANHÃ 
10 NÃO ENCONTREI MEU FILHO 
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Anexo 21 

LISTA 4 B 

1 SUA MÃE PÔS O CARRO NA GARAGEM 
2 O ALUNO QUER ASSISTIR O FILME 
3 AINDA NÃO PENSEI NO QUE FAZER 
4 ESSA ESTRADA É PERIGOSA 
5 NÃO PAGUEI A CONTA DO BAR 
6 MEU FILHO ESTÁ OUVINDO MÚSICA 
7 A CHUVA INUNDOU A RUA 
8 AMANHÃ NÃO POSSO ALMOÇAR 
9 ELA VIAJA EM DEZEMBRO 
10 VOCÊ TEVE MUITA SORTE 
  
 

LISTA 5 B 
1 DEPOIS A GENTE CONVERSA 
2 ELA ACABOU DE SERVIR O ALMOÇO 
3 ESSA CARTA CHEGOU ONTEM 
4 PRECISO TERMINAR O MEU TRABALHO 
5 NÃO POSSO ESQUECER A MALA 
6 A RUA ESTAVA MUITO ESCURA 
7 A DATA DO EXAME FOI ADIADA 
8 ELAS ALUGARAM UM CARRO NO VERÃO 
9 MINHA VIAGEM FOI ÓTIMA 
10 ELES FORAM COMPRAR PÃES 
  
 

 
LISTA 6 B 

1 VOU VIAJAR ÀS NOVE DA MANHÃ 
2 MEU IRMÃO BATEU O CARRO ONTEM 
3 PROMETI A ELE NÃO CONTAR O SEGREDO 
4 CHEGUEI ATRASADA NA AULA 
5 ESSA RUA É PERIGOSA 
6 ESQUECI A BOLSA NA SUA MESA 
7 ELA COMPROU OS ÚLTIMOS PÃES 
8 A CASA DE CAMPO JÁ FOI ALUGADA 
9 OS PREÇOS NÃO DEVEM SUBIR 
10 NÃO FALEI COM SUA FILHA 
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Anexo 22 
 
     
LATÊNCIA DAS ONDAS - AVALIAÇÃO INICIAL 
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD 91,2 215,2 227,2 321,2 
1 OE 91,2 217,2 227,2 327,2 
2 OD 91,2 127,2 155,2 351,2 
2 OE 91,2 133,2 171,2 351,2 
3 OD 99,2 131,2 163,2 243,2 
3 OE 99,2 139,2 161,2 243,2 
4 OD 65,2 139,2 219,2 371,2 
4 OE 83,2 139,2 207,2 345,2 
5 OD 107,2 135,2 199,2 357,2 
5 OE 79,2 133,2 201,2 331,2 
6 OD 91,2 199,2 227,2 372,2 
6 OE 99,2 199,2 217,2 367,2 
7 OD 85,2 171,2 192,2 275,2 
7 OE 129,2 165,2 199,2 263,2 

     
     
     
     
     
     
     
     
AMPLITUDE DAS ONDAS - AVALIAÇÃO INICIAL 
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD -3,8 3,83 2,78 6,72 
1 OE -3,45 3,53 2,74 7,1 
2 OD -0,57 1,01 -0,49 4,59 
2 OE -0,5 1,21 -0,53 4,52 
3 OD -2,15 2,93 0,59 2,23 
3 OE -3,74 3,72 -0,073 0,48 
4 OD -6,47 1,38 -8,65 8,75 
4 OE -7,42 -0,28 -8,72 8,62 
5 OD -4,29 1,84 -6,69 6,76 
5 OE -3,12 0,36 -5,82 6,08 
6 OD -3,55 1,31 -2,85 3,35 
6 OE -4,12 1,38 -2,97 3,55 
7 OD -2,75 0,06 -2,33 4,25 
7 OE -4,16 1,02 -1,23 3,91 
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Anexo 23 
 
     
LATÊNCIA DAS ONDAS - AVALIAÇÃO FINAL 
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD 97,2 271,2 199,2 341,2 
1 OE 91,2 251,2 202,2 339,2 
2 OD 91,2 147,2 161,2 331,2 
2 OE 81,2 155,2 183,2 343,2 
3 OD 97,2 149,2 173,2 277,2 
3 OE 103,2 157,2 169,2 287,2 
4 OD 65,2 139,2 219,2 371,2 
4 OE 83,2 139,2 207,2 345,2 
5 OD 107,2 135,2 199,2 357,2 
5 OE 79,2 133,2 201,2 331,2 
6 OD 91,2 207,2 237,2 375,2 
6 OE 91,2 199,2 227,2 366,2 
7 OD 88,2 173,2 202,2 277,2 
7 OE 133,2 167,2 197,2 267,2 

     
     
     
AMPLITUDE DAS ONDAS - AVALIAÇÃO FINAL 
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD -4,24 4,22 -1,21 5,67 
1 OE -3,9 3,89 -1,34 6,85 
2 OD -1,97 1,01 -0,77 6,45 
2 OE -1,82 0,86 -0,87 6,2 
3 OD -3,16 3,12 1,48 2,19 
3 OE -2,79 2,8 0,81 4,04 
4 OD -6,47 1,38 -8,65 8,75 
4 OE -7,42 -0,28 -8,72 8,62 
5 OD -4,29 1,84 -3,45 6,76 
5 OE -3,12 0,36 -5,82 6,08 
6 OD -3,5 1,33 -2,88 3,37 
6 OE -4,12 1,35 -2,95 3,56 
7 OD -1,99 0,06 -5,43 4,15 
7 OE -3,88 1,2 -4,34 3,94 
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Anexo 24 
 
     
LATÊNCIA DAS ONDAS PRÉ-TREINO  
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD 83,2 157,2 259,2 437,2 
1 OE 83,2 171,2 273,2 417,2 
2 OD 87,2 147,2 187,2 275,2 
2 OE 87,2 147,2 222,2 275,2 
3 OD 79,2 121,2 227,2 249,2 
3 OE 81,2 117,2 123,2 255,2 
4 OD 93.20 139.20 169,2 307.20 
4 OE 93.20 137.20 165,2 307.20 
5 OD 81,2 137,2 197,2 281,2 
5 OE 85,2 145,2 203,2 277,2 
6 OD 85,2 153,2 168,2 325,2 
6 OE 89,2 151,2 163,2 385,2 
7 OD 95,2 165,2 197,2 373,2 
7 OE 95,2 161,2 197,2 363,2 

     
     
AMPLITUDE DAS ONDAS - PRÉ-TREINO  
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD -2,29 2,73 -0,91 0,88 
1 OE 2,85 2,9 -1,22 2,01 
2 OD -4,17 3,68 -3,33 3,06 
2 OE -4,64 3,19 -2,76 4,41 
3 OD -7,16 -3,75 -4,79 7,16 
3 OE 6,63 -3,13 -5,3 6,81 
4 OD -2,89 0,6 -3,99 7,21 
4 OE -4,98 -2,11 -3,74 7,32 
5 OD -1,88 1,22 -5,64 8,59 
5 OE -0,98 -0,12 -7,36 7,84 
6 OD -3,01 0,79 -0,36 6,06 
6 OE -3,14 -0,05 -0,97 6,72 
7 OD -3 2,85 0,84 5,21 
7 OE -2,82 2,78 0,84 5,33 
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Anexo 25 
 
     
     
LATÊNCIAS DAS ONDAS - PÓS TREINO  
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD 87,2 185,2 223,2 327,2 
1 OE 113,2 185,2 271,2 325,2 
2 OD 83,2 139,2 201,2 265,2 
2 OE 83,2 141,2 232,2 267,2 
3 OD 81,2 109,2 133,2 229,2 
3 OE 83,2 107,2 131,2 207,2 
4 OD 87,2 123,2 141,2 303,2 
4 OE 91,2 121,2 151,2 299,2 
5 OD 89,2 141,2 189,2 259,2 
5 OE 89,2 137,2 197,2 261,2 
6 OD 85,2 211,2 301,2 335,2 
6 OE 91,2 229,2 309,2 349,2 
7 OD 71,2 191,2 245,2 379,2 
7 OE 73,2 147,2 231,2 379,2 

     
     
AMPLITUDE DAS ONDAS - PÓS-TREINO  
     

 N1 P2 N2 P3 
1 OD -3,55 3,43 1,31 2,21 
1 OE -3,55 3,56 -0,21 3 
2 OD -4,82 1,21 -1,21 0,9 
2 OE -5,16 1,29 -3,34 0,89 
3 OD -3,74 -1,96 -5,47 5,3 
3 OE -2,3 -6,6 -4,82 5,57 
4 OD -0,9 -0,93 -4,12 7,31 
4 OE -1,93 -0,88 -4,88 7,08 
5 OD -9,44 1,5 -11,05 14 
5 OE -10,08 -0,35 -13,49 13,72 
6 OD -2,82 2,23 -0,46 5,64 
6 OE -3,15 2,93 0,05 4,63 
7 OD -2,22 2,7 -0,88 5,26 
7 OE -2,03 2,6 -0,34 6,02 
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Anexo 26 
 
Avaliação Comportamental – Grupo Controle – Avaliação Inicial (em percentagem 
de acertos) 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

LS 3/5 4/5 3/5 4/5 3/5 3/5 3/5 

MSV 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0/3 1/3 

MSNV 3/3 0/3 1/3 3/3 2/3 2/3 3/3 

IPRF OD 88% 60% 64% 80% 80% 56% 80% 

IPRF OE 92% 36% 52% 84% 72% 68% 76% 

FRB OD 72% 40% 44% 44% 64% 52%% 64% 

FRB OE 64% 24% 16% 40% 64% 60% 56% 

DD OD 93% 50% 88% 91% 100% 26% 94% 

DD OE 96% 37% 18% 96% 100% 95% 98% 

SSI 
MCC OD 

100% 90% 90% 100% 90% 10% 100% 

SSI 
MCC OE 

90% 70% 50% 90% 100% 30% 90% 

SSI MCI 
OD 

90% 40% 70% 60% 60% 30% 90% 

SSI MCI 
OE 

80% 40% 50% 70% 40% 40% 100% 

SSI –10 
OD 

60% 0% 50% 30% 40% 0% 70% 

SSI –10 
OE 

70% 0% 50% 60% 10% 30% 90% 

SSI –15 
OD 

0% 0% 0% 10% 20% 0% 60% 

SSI –15 
OE 

0% 0% 0% 30% 0% 20% 70% 
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Anexo 27 
 
Avaliação Comportamental – Grupo Controle – Avaliação Final (em percentagem 
de acertos) 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

LS 4/5 4/5 3/5 4/5 3/5 3/5 3/5 

MSV 2/3 1/3 0/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

MSNV 2/3 1/3 1/3 3/3 2/3 2/3 3/3 

IPRF OD 68% 60% 52% 80% 80% 56% 80% 

IPRF OE 80% 48% 56% 84% 72% 68% 76% 

FRB OD 52% 48% 20% 36% 56% 52% 64% 

FRB OE 40% 28% 24% 40% 52% 60% 60% 

DD OD 99% 86% 93% 90% 100% 40% 95% 

DD OE 83% 15% 60% 93% 100% 95% 98% 

SSI 
MCC OD 

100% 80% 100% 100% 100% 30% 100% 

SSI 
MCC OE 

50% 80% 80% 90% 100% 50% 90% 

SSI MCI 
OD 

80% 50% 80% 70% 60% 30% 90% 

SSI MCI 
OE 

60% 40% 80% 70% 50% 40% 100% 

SSI –10 
OD 

70% 10% 70% 40% 40% 10% 70% 

SSI –10 
OE 

70% 0% 80% 60% 30% 30% 90% 

SSI –15 
OD 

40% 0% 50% 30% 20% 0% 70% 

SSI –15 
OE 

505 0% 50% 30% 0% 20% 70% 
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Anexo 28 
 
Avaliação Comportamental – Grupo Experimental – Avaliação Inicial/Pré-
treinamento (em percentagem de acertos) 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

LS 4/5 2/5 3/5 4/5 2/5 3/5 3/5 

MSV 1/3 1/3 3/3 2/3 3/3 2/5 3/3 

MSNV 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 2/3 2/3 

IPRF OD 84% 84% 92% 88% 88% 72% 84% 

IPRF OE 80% 92% 92% 92% 96% 76% 84% 

FRB OD 56% 76% 72% 84% 92% 24% 60% 

FRB OE 76% 56% 16% 88% 92% 44% 72% 

DD OD 71% 100% 98% 96% 98% 90% 98% 

DD OE 64% 93% 100% 95% 97% 37% 95% 

SSI 
MCC OD 

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSI 
MCC OE 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 

SSI MCI 
OD 

80% 100% 80% 90% 70% 80% 90% 

SSI MCI 
OE 

100% 60% 60% 90% 80% 70% 90% 

SSI –10 
OD 

70% 50% 40% 80% 30% 60% 50% 

SSI –10 
OE 

40% 20% 40% 60% 50% 80% 60% 

SSI –15 
OD 

0% 0% 0% 0% 0% 30% 10% 

SSI –15 
OE 

0% 0% 0% 0% 0% 50% 40% 
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Anexo 29 
 
Avaliação Comportamental – Grupo Experimental – Avaliação Final (em 
percentagem de acertos) 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

LS 4/5 4/5 4/5 4/5 3/5 4/5 4/5 

MSV 3/3 3/3 2/3 2/3 3/3 2/3 3/3 

MSNV 2/3 3/3 3/3 2/3 3/3 3/3 3/3 

IPRF OD 84% 92% 80% 88% 100% 84% 88% 

IPRF OE 84% 88% 80% 100% 100% 72% 92% 

FRB OD 72% 76% 68% 72% 96% 72% 88% 

FRB OE 80% 76% 44% 92% 100% 68% 84% 

DD OD 82% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 

DD OE 84% 100% 99% 99% 99% 79% 100% 

SSI 
MCC OD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSI 
MCC OE 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSI MCI 
OD 

100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 

SSI MCI 
OE 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSI –10 
OD 

100% 80% 80% 100% 80% 100% 90% 

SSI –10 
OE 

100% 80% 80% 100% 90% 80% 80% 

SSI –15 
OD 

100% 70% 60% 60% 70% 90% 70% 

SSI –15 
OE 

100% 80% 90% 70% 90% 70% 70% 
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Anexo 30 
 
Questionário de Auto-Avaliação APHAB – Grupo Controle 
 

  FC RV BA SI 
      
1 pré 27% 21% 31% 50% 
 pós 16% 9% 17% 37% 
 benefício 11% 12% 14% 13% 
2 pré 80% 25% 64% 57% 
 pós 82% 35% 66% 64% 
 benefício -2% -10% -2% -7% 
3 pré 43% 47% 52% 23% 
 pós 47% 50% 62% 25% 
 benefício -4% -3% -10% -2% 
4 pré 2% 29% 33% 48% 
 pós 8% 29% 45% 56% 
 benefício -6% 0% -12% -8% 
5 pré 72% 41% 45% 54% 
 pós 70% 48% 56% 53% 
 benefício 2% -7% -11% 1% 
6 pré 51% 56% 64% 84% 
 pós 66% 52% 68% 82% 
 benefício -15% 4% -4% 2% 
7 pré 21% 48% 35% 31% 
 pós 21% 41% 35% 37% 
 benefício 0% 7% 0 -6% 
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Anexo 31 
 
Questionário de Auto-Avaliação APHAB – Grupo Experimental 
 
 
      
  FC RV BA SI 
      

1 pré 82% 33% 54% 62% 
 pós 68% 33% 33% 58% 
 benefício 14% 0 21% 4% 

2 pré 21% 50% 14% 1% 
 pós 2% 37% 17% 2% 
 benefício 19% 13% -3% -1% 

3 pré 31% 19% 35% 62% 
 pós 47% 19% 21% 62% 
 benefício -16% 0% 14% 2% 

4 pré 6% 30% 43% 84% 
 pós 12% 23% 47% 64% 
 benefício -6% 7% -4% 20% 

5 pré 14% 8% 19% 22% 
 pós 2% 2% 6% 23% 
 benefício 12% 6% 13% -1% 

6 pré 25% 31% 33% 58% 
 pós 19% 21% 18% 54% 
 benefício 6% 10% 15% 4% 

7 pré 19% 21% 31% 80% 
 pós 14% 25% 31% 80% 
 benefício 5% -4% 0 0 
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Anexo 32 
 
Medidas descritivas da latência e amplitude iniciais e finais do PEALL, por orelha, 
obtidas no Grupo Controle. 
 
 

N1 P2 N2 P3 Latência Inicial 
(Cont) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média 90,06 96,06 159,77 160,91 198,53 197,53 327,34 318,34
Mediana 91,20 91,20 139,20 139,20 209,20 204,20 351,20 331,20
Desvio Padrão 13,06 16,41 35,73 34,48 32,24 26,03 50,39 46,76 
Limite Inferior 80,38 83,90 133,30 135,37 172,74 176,71 290,02 283,70
Limite Superior 99,73 108,21 186,24 186,45 224,33 218,36 364,67 352,98
p-valor 0,494 0,547 0,817 0,113# 
 
 

N1 P2 N2 P3 Latência Final 
(Cont) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média 91,06 94,63 174,63 171,77 198,00 197,60 332,91 325,63
Mediana 91,20 91,20 149,20 157,20 199,20 201,20 341,20 339,20
Desvio Padrão 12,99 18,86 49,32 41,06 31,45 22,33 41,08 35,22 
Limite Inferior 81,43 80,66 138,09 141,35 170,43 178,02 302,49 299,54
Limite Superior 100,68 108,60 211,17 202,19 225,57 217,18 363,34 351,72
p-valor 0,697 0,469 0,951 0,255 
 
 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
Inicial (Cont) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média -3,37 -3,79 1,77 1,56 -2,55 -2,56 5,24 4,89 
Mediana -3,55 -3,74 1,38 1,21 -1,67 -1,75 4,59 4,52 
Desvio Padrão 1,84 2,03 1,26 1,52 4,40 4,17 2,27 2,66 
Limite Inferior -4,73 -5,29 0,84 0,44 -6,08 -5,90 3,56 2,92 
Limite Superior -2,00 -2,28 2,70 2,69 0,97 0,78 6,92 6,87 
p-valor 0,311 0,620 0,960 0,251 
 
 
 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
Final (Cont) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média -3,66 -3,86 1,85 1,45 -2,71 -3,51 5,33 5,61
Mediana -3,50 -3,88 1,38 1,20 -1,83 -2,95 5,67 6,08
Desvio Padrão 1,56 1,76 1,39 1,44 4,34 3,82 2,24 1,85
Limite Inferior -4,81 -5,17 0,82 0,39 -6,96 -6,86 3,67 4,24
Limite Superior -2,51 -2,56 2,88 2,52 1,55 -0,16 7,00 6,99
p-valor 0,614 0,309 0,221 0,446 
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Anexo 32 
 
Medidas descritivas da latência e amplitude iniciais e finais do PEALL, por orelha, 
obtidas no Grupo Experimental. 
 
 

N1 P2 N2 P3 Latência Inicial 
(Exp) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média 86,34 87,77 145,77 147,20 203,03 187,53 321,20 325,77
Mediana 85,20 87,20 147,20 147,20 197,20 181,20 307,20 307,20
Desvio Padrão 5,98 5,13 14,64 17,28 35,11 50,81 64,90 62,63 
Limite Inferior 81,91 83,97 134,93 134,40 174,94 146,88 273,12 279,38
Limite Superior 90,78 91,57 156,62 160,00 231,13 228,19 369,28 372,17
p-valor 0,094# 0,604 0,427 0,656 
 
 

N1 P2 N2 P3 Latência Final 
(Exp) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média 83,49 89,20 157,20 152,63 205,53 215,20 299,77 298,34
Mediana 85,20 89,20 141,20 141,20 206,20 214,20 303,20 299,20
Desvio Padrão 6,05 12,33 38,51 41,58 64,30 68,85 51,88 58,46 
Tamanho 7 7 7 7 6 6 7 7 
Limite Inferior 79,01 80,07 128,68 121,83 154,08 160,11 261,34 255,04
Limite Superior 87,97 98,33 185,72 183,43 256,99 270,29 338,20 341,65
p-valor 0,151 0,546 0,307 0,737 
 
 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
Inicial (Exp) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média -3,49 -1,01 1,16 0,49 -2,48 -2,96 5,45 5,78 
Mediana -3,00 -2,82 1,22 -0,05 -2,45 -2,48 6,06 6,72 
Desvio Padrão 1,77 4,28 2,46 2,55 2,67 3,06 2,67 2,04 
Limite Inferior -4,80 -4,18 -0,66 -1,39 -4,61 -5,41 3,47 4,27 
Limite Superior -2,17 2,16 2,98 2,38 -0,34 -0,51 7,43 7,28 
p-valor 0,276 0,164 0,145# 0,305 
 
 

N1 P2 N2 P3 Amplitude 
Final (Exp) OD OE OD OE OD OE OD OE 

Média -3,93 -4,03 1,17 0,36 -3,45 -3,95 5,80 5,84 
Mediana -3,55 -3,15 1,50 1,29 -2,50 -2,58 5,30 5,57 
Desvio Padrão 2,73 2,90 1,95 3,49 4,48 5,21 4,22 4,04 
Limite Inferior -5,95 -6,17 -0,28 -2,22 -7,03 -8,12 2,67 2,85 
Limite Superior -1,91 -1,88 2,62 2,95 0,14 0,22 8,93 8,83 
p-valor 0,745 0,298 0,382 0,868 
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Anexo 33 
 
Medidas descritivas das avaliações comportamentais do processamento auditivo 
iniciais e finais, por orelha, obtidas no Grupo Controle. 
 

Inicial 
Controle Média Mediana Desvio 

Padrão
Limite 
Inferior

Limite 
Superior

p-
valor 

OD 72,6% 80,0% 12,3% 63,4% 81,7% IRF OE 68,6% 72,0% 19,1% 54,4% 82,7% 0,412 

OD 54,3% 52,0% 12,4% 45,1% 63,5% FRB OE 46,3% 56,0% 19,8% 31,6% 61,0% 0,116# 

OD 77,4% 91,0% 28,0% 56,7% 98,2% DD OE 77,1% 96,0% 34,4% 51,7% 102,6% 0,986 

OD 82,9% 90,0% 32,5% 58,8% 106,9% SSI MCC OE 74,3% 90,0% 25,7% 55,2% 93,3% 0,289 

OD 62,9% 60,0% 22,9% 45,9% 79,8% SSI MCI OE 60,0% 50,0% 23,8% 42,4% 77,6% 0,604 

OD 35,7% 40,0% 27,6% 15,3% 56,2% SSI -10 OE 44,3% 50,0% 32,6% 20,1% 68,4% 0,325 

OD 12,9% 0,0% 22,1% -3,5% 29,3% SSI-15 OE 17,1% 0,0% 26,3% -2,3% 36,6% 0,448 

 
 

Final Controle Média Mediana Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

p-
valor 

OD 68,0% 68,0% 12,2% 58,9% 77,1% IRF OE 69,1% 72,0% 13,0% 59,5% 78,8% 0,760 

OD 46,9% 52,0% 14,6% 36,1% 57,6% FRB OE 43,4% 40,0% 14,5% 32,7% 54,2% 0,395 

OD 86,1% 93,0% 20,9% 70,6% 101,6% DD OE 77,7% 93,0% 30,9% 54,9% 100,6% 0,584 

OD 87,1% 100,0% 26,3% 67,7% 106,6% SSI MCC OE 77,1% 80,0% 19,8% 62,5% 91,8% 0,267 

OD 65,7% 70,0% 20,7% 50,4% 81,1% SSI MCI OE 62,9% 60,0% 22,1% 46,5% 79,3% 0,522 

OD 44,3% 40,0% 27,0% 24,3% 64,3% SSI -10 OE 51,4% 60,0% 32,4% 27,5% 75,4% 0,220 

OD 30,0% 30,0% 25,8% 10,9% 49,1% SSI-15 OE 31,4% 30,0% 26,7% 11,6% 51,2% 0,766 
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Anexo 33 
 
Medidas descritivas das avaliações comportamentais do processamento auditivo 
iniciais e finais, por orelha, obtidas no Grupo Experimental 
 
 

Inicial Exp. Média Mediana Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

p-
valor 

OD 84,6% 84,0% 6,3% 79,9% 89,2% IRF OE 87,4% 92,0% 7,5% 81,9% 93,0% 0,140# 

OD 66,3% 72,0% 22,5% 49,6% 82,9% FRB OE 63,4% 72,0% 26,9% 43,5% 83,3% 0,790 

OD 93,0% 98,0% 10,2% 85,4% 100,6% DD OE 83,0% 95,0% 23,6% 65,5% 100,5% 0,218 

OD 98,6% 100,0% 3,8% 95,8% 101,4% SSI MCC OE 98,6% 100,0% 3,8% 95,8% 101,4% 1,000 

OD 84,3% 80,0% 9,8% 77,1% 91,5% SSI MCI OE 78,6% 80,0% 15,7% 66,9% 90,2% 0,476 

OD 54,3% 50,0% 17,2% 41,6% 67,0% SSI -10 OE 50,0% 50,0% 19,1% 35,8% 64,2% 0,629 

OD 5,7% 0,0% 11,3% -2,7% 14,1% SSI-15 OE 12,9% 0,0% 22,1% -3,5% 29,3% 0,182 

 
 

Final Exp. Média Mediana Desvio 
Padrão

Limite 
Inferior

Limite 
Superior

p-
valor 

OD 88,0% 88,0% 6,5% 83,2% 92,8% IRF OE 88,0% 88,0% 10,3% 80,3% 95,7% 1,000 

OD 77,7% 72,0% 10,3% 70,1% 85,3% FRB OE 77,7% 80,0% 18,2% 64,3% 91,2% 1,000 

OD 96,3% 100,0% 7,0% 91,1% 101,4% DD OE 94,3% 99,0% 8,9% 87,7% 100,9% 0,328 

OD 100,0% 100,0% 0,0% - x - - x - SSI MCC OE 100,0% 100,0% 0,0% - x - - x - - x - 

OD 97,1% 100,0% 4,9% 93,5% 100,8% SSI MCI OE 100,0% 100,0% 0,0% - x - - x - 0,172 

OD 90,0% 90,0% 10,0% 82,6% 97,4% SSI -10 OE 87,1% 80,0% 9,5% 80,1% 94,2% 0,457 

OD 74,3% 70,0% 15,1% 63,1% 85,5% SSI-15 OE 81,4% 80,0% 12,1% 72,4% 90,4% 0,283 
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Abstract 
 
Objective: To verify the effects of a formal auditory training program in adult hearing aid 

users with mild to moderate sensorineural hearing loss using behavioral auditory 

processing tests, a self-report benefit scale and long latency auditory evoked potential – 

P300. Method: Fourteen intra-aural hearing aid users were divided into two groups: 

seven with auditory training and seven without auditory training. Subjects from 

experimental group have undergone a formal auditory training program with hearing 

aids, organized in eight sessions of 45 minutes each, twice a week, aiming at improving 

auditory closure, figure-to-ground for verbal and nonverbal sounds and temporal 

processing (frequency and duration of sounds) skills. The program itself and the 

activities within the session were proposed in progressive complexity in order to 

challenge the auditory system. Auditory training efficiency was verified by evaluating all 

subjects in two different occasions: pre and post-training in the Experimental Group and 

in the initial and final evaluations in the Control Group, including electrophysiologic and 

behavioral auditory processing evaluations and the application of the self-report benefit 

scale APHAB. Results: Neither amplitude and latency of P300 nor the behavioral 

central auditory tests used revealed significant differences for the right or left ears. In 

the post-training evaluation Experimental Group presented statistically significant 

reduction in P3 latency, improved performance in all behavioral auditory processing 

tests and higher benefit in noisy situations as demonstrated in the self-report benefit 

scale APHAB than the Control Group. Conclusions: We could conclude that formal 

auditory training in adult hearing aid users lead to reduction in P3 latency; 

improvements in memory for verbal and nonverbal sounds in sequence, auditory 

closure, figure-to-ground for verbal sounds and higher benefit in reverberant and noisy 

environments 
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