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Resumo 

Objetivo: avaliar, por meio de testes de reconhecimento de sentenças no ruído e 

questionário de auto-avaliação, o desempenho de antigos usuários de próteses auditivas, 

segundo o desempenho cognitivo, sintomas depressivos, tempo de uso do AASI, 

escolaridade e idade. Método: Foram selecionados 25 idosos, deficientes auditivos, de 

ambos os sexos, antigos usuários de próteses auditivas em adaptação binaural, com 

idade média de 69,7 anos. Os indivíduos foram submetidos a uma única sessão de 

avaliação com duração de aproximadamente 90 minutos. Primeiramente foi realizada uma 

avaliação subjetiva composta por dois testes para avaliar as habilidades cognitivas, o Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) e a Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer - 

Cognitiva (ADAS-Cog), um para detectar quadros depressivos (Escala de Depressão 

Geriátrica), e o outro para avaliar os benefícios da prótese auditiva (QI-AASI). A seguir, foi 

realizada uma avaliação objetiva, por meio de um teste comportamental para avaliar a 

habilidade de reconhecimento de fala no ruído que constou da pesquisa da relação 

sinal/ruído (relação S/R), obtida no teste de Reconhecimento de Sentenças no Ruído 

(LRSR), em campo livre. Todos os indivíduos realizaram o teste com as suas próprias 

próteses auditivas, adaptadas há pelo menos três meses. A análise estatística incluiu 

a elaboração de diagramas de dispersão, com respectivas curvas lowess e o cálculo 

de correlação de Spearman. Resultados: Os resultados revelaram não haver correlação 

entre os escores dos testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e da Relação S/R, com a 

variável idade e o tempo de uso do AASI. No que se refere à variável escolaridade, foram 

observadas correlações significantes entre os escores dos testes MEEM, EDG e a relação 

S/R. Já na análise da correlação entre os testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a 

Relação S/R observamos correlação entre os escores da relação S/R com os dos testes 

MEEM, Adas-Cog e EDG além da correlação dos escores do Adas-Cog com os do MEEM 

e EDG. Conclusão: não há contribuição das variáveis, sintomas depressivos, idade e 

tempo de uso de próteses auditivas para explicar a relação S/R. Quanto melhor o nível 

cognitivo e maior a escolaridade melhor é o desempenho do paciente no ruído. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos países em desenvolvimento, observa-se um envelhecimento 

populacional acelerado, maior do que nos países desenvolvidos. No Brasil, 

atualmente, a população idosa representa cerca de 10% da população total. Dos 

169,5 milhões de brasileiros, 15,5 milhões têm 60 anos ou mais, sendo que 

projeções apontam um crescimento desse grupo populacional para 18 milhões até 

2010 e 25 milhões até 2025 (IBGE, 2006; Garrido & Menezes, 2002).  

Com o avanço da medicina e a conservação da saúde, a expectativa de 

vida tem se elevado, e, consequentemente, ocorrido um aumento da longevidade 

da população.  

Mesmo havendo muitos estudos, há controvérsias sobre o início do 

envelhecimento. Sabe-se, porém, que o processo de envelhecimento é natural, 

universal, inevitável e irreversível. Estes estudos destacam que muitas doenças 

geriátricas acometem vários órgãos e sistemas em graus variados, provocando 

um conjunto de limitações, que pode causar no indivíduo idoso um estado de 

dependência e isolamento (Bess et al., 2001; Douglas,1994).  

Dentre as alterações sensoriais que acompanham este processo, a perda 

auditiva ou a redução da função auditiva, também conhecida como presbiacusia, é 

a que causa um impacto devastador no processo de comunicação. Quanto maior 

a perda auditiva, maior é a quantidade de sons que são perdidos. (Corrêa, Russo, 

1999; Schneider et al., 2002; Bogardus et al., 2003).  

Para alguns autores, a utilização de recursos tecnológicos, como os 

Aparelhos de Amplificação Sonora Individuais (AASI), também conhecidos como 

próteses auditivas, é o ponto principal para o tratamento da presbiacusia, já que, 

atualmente, não existe um tratamento que restaure a audição perdida (Barros & 

Queiroga, 2006; Korn & Weckx, 2006; Almeida & Iório, 2003). 
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A prótese auditiva tem como principal função amplificar os sinais sonoros 

do ambiente na tentativa de restabelecer o potencial auditivo (Iório e Menegotto, 

1997). 

 Da mesma forma que os sons importantes para a comunicação tornam-se 

audíveis, os ruídos ambientais também são amplificados, provocando desconforto 

ao usuário.  

Toda a tecnologia desenvolvida para melhorar o desempenho das próteses 

auditivas, visa a adequar à percepção de fala por meio de estratégias, 

restabelecendo a função comunicativa do deficiente auditivo. Houve avanços que 

têm auxiliado enormemente o deficiente auditivo a melhorar a sua audição para a 

fala, especialmente em ambiente silencioso. Contudo, o desempenho, que os 

pacientes usuários de próteses auditivas apresentam em situações de ruído 

competitivo, ainda não atingiu um nível de melhora satisfatória (McFarland, 2003). 

Observamos que muitos idosos, apesar de apresentarem benefício com as 

próteses auditivas, não estão muito satisfeitos, assim como encontramos muitos 

deles que apresentam satisfação com o uso de próteses auditivas, mesmo, sem 

grandes benefícios. 

De acordo com Pichora-Fuller (2003), para se compreender melhor a 

influência da audição na participação das atividades de vida diária de um 

indivíduo, precisa-se entender primeiramente a correção da idade, com as 

diferenças no desempenho cognitivo e perceptual. Dessa forma, as dificuldades, 

na compreensão de fala, são aumentadas por vários fatores, como o ruído e a 

capacidade de memória. Além disso, a significância destes processos vai 

depender dos fatores sócio-emocionais apresentados por cada indivíduo. 

Os distúrbios funcionais são muito comuns, principalmente como fatores 

determinantes da privação das atividades de vida diária na população geriátrica. 

As avaliações geriátricas permitem detectar incapacidades, avaliar a 

gravidade de doenças e, também, a evolução delas, assim como planejar 
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cuidados prolongados. Entre os instrumentos de avaliação geriátrica, mais 

comumente utilizados na prática clínica, destacam-se aqueles que avaliam o idoso 

do ponto de vista cognitivo. 

Há testes que foram elaborados com o objetivo de identificar alterações 

cognitivas. Os mais utilizados são: o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), 

elaborado por Folstein et al. (1975) e traduzido e adaptado por Bertolucci et al. 

(1994a) e por Almeida (1998), que contêm questões quanto à memória imediata, 

memória de evocação, orientação temporal, espacial, atenção e cálculo e 

linguagem e a Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer (ADAS-cog), 

adaptada por Bertolucci et al. (2001), que contêm questões quanto à memória, à 

linguagem, às praxias e à compreensão de comandos.  

Levando-se em consideração que o déficit cognitivo tem mostrado estar 

associado com o não relato de sintomas depressivos e que a depressão é o 

problema de saúde mental mais comum na terceira idade, faz-se necessária, 

também, a avaliação da depressão. A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) é um 

dos instrumentos mais frequentemente utilizados para a detecção de depressão 

no idoso. Foi criada em 1983, por Yesavage et al., sendo traduzida para o 

português e adaptado para a aplicação no Brasil, por Stoppe Júnior et al. em 

1994. Posteriormente, no Brasil, vários estudos foram realizados, empregando-se 

a tradução para o português da EDG em duas versões (30 e 15 itens) (Almeida e 

Almeida, 1999; Ribeiro et al., 1994).  

 Com base nessas considerações, este estudo tem como objetivo avaliar, 

por meio de testes de reconhecimento de sentenças no ruído e questionário de 

auto-avaliação, o desempenho de antigos usuários de próteses auditivas, segundo 

o desempenho cognitivo, os sintomas depressivos e as variáveis tempo de uso do 

AASI, escolaridade e idade.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, serão apresentados alguns estudos relacionados ao tema 

deste estudo. Para um melhor entendimento, optamos em separar este capítulo 

em três partes a seguir:  

2.1 Presbiacusia e próteses auditivas 

2.2 Testes de fala no ruído 

2.3 Questionários e testes 

  

2.1 Presbiacusia e próteses auditivas 

2.1.1 Presbiacusia 

 

Sabe-se que em alguns momentos de nossas vidas, já vivenciamos 

situações de não compreendermos a fala no dia-a-dia. Muitas vezes essas 

dificuldades são interpretadas por muitos como sendo uma desatenção, ambientes 

bastante ruidosos, má articulação por parte do interlocutor, ou até mesmo o 

cansaço e o estresse da rotina diária. Porém, essas dificuldades ocorridas com 

freqüência podem também ser indícios de alguma perda de audição. 

Russo (1988) relatou em seu estudo com 169 indivíduos idosos com 

presbiacusia, que os seus achados audiológicos mais evidentes foram perdas 

auditivas neurossensoriais, bilaterais, simétricas, lentamente progressiva, com 

maior evidência nas freqüências altas e no sexo masculino. Perceberam também 

que, quanto maior a idade do indivíduo, maior era os limiares tonais e a maioria 

dos indivíduos estudados apresentou um índice de reconhecimento de fala 

variando entre 68 a 84%.   
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Apesar de muitos estudos existentes há controvérsias sobre o início da 

senilidade. Sabe-se, porém, que o processo de envelhecimento é natural, 

universal, inevitável e irreversível e é caracterizado, principalmente, pelo declínio 

físico, psíquico, social e mental no indivíduo, podendo levá-lo ao isolamento social 

e a perda da sua independência física e mental (Douglas, 1994; Bess et al. 2001).  

Autores como Bilton et al. (1995), Bacha et al. (1999) e Viude (2002) 

relatam em seus estudo que a incidência de perda auditiva decorrente do 

envelhecimento, na população brasileira, é ainda maior: 63%, 71,8% e 82,3%. 

Alguns pesquisadores referem que muitos outros distúrbios podem 

influenciar e agravar o processo presbiacúsico como uso de medicamentos, a 

exposição ao ruído, o estresse, os distúrbios vasculares e metabólicos, as 

doenças sistêmicas, o alcoolismo e a influencia também de fatores genéticos (Iório 

& Menegotto, 1997; Souza & Russo, 1998). 

Entre os idosos norte-americanos, a perda auditiva é a terceira condição 

crônica mais comum. Estima-se que a cada 3 indivíduos com idade entre 65 e 75 

anos, um apresenta perda auditiva e cerca de aproximadamente metade dos 

indivíduos com mais de 75 anos possui algum tipo de deficiência auditiva 

Cruickshanks et al. 1998; Bess et al. 2001).  

A presbiacusia é uma perda progressiva da audição, associada ao 

envelhecimento (Souza & Russo, 1998; Weinstein, 1999; Hungria, 2000; Bess et 

al. 2001) É caracterizada por uma deficiência auditiva neurossensorial, 

predominantemente nas altas freqüências (sons agudos), podendo com o tempo, 

acometer também as freqüências médias e baixas (sons graves). Essa perda pode 

comprometer a percepção dos sons consonantais, principalmente quando o 

discurso ocorre na presença de ambientes ruidosos e quanto pior a perda auditiva, 

maior é a quantidade de sons que são perdidos (Souza & Russo, 1998). 

Estudos observaram que, nos idosos, a deficiência auditiva neurossensorial 

apresenta como característica principal a dificuldade para discriminação de fala. 

As modificações no sistema auditivo periférico ou central e os fatores cognitivos 
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são os responsáveis pelo déficit na compreensão da mensagem (Weinstein,1999; 

Tremblay & Ross, 2007). 

De acordo com Hull (1999) a diminuição da acuidade auditiva é a 

manifestação mais efetiva e frustrante entre os déficits sensoriais encontrados no 

processo de envelhecimento. 

Dentre as alterações sensoriais, que acompanham este processo, a perda 

auditiva ou a redução da função auditiva, também conhecida como presbiacusia, é 

uma das deficiências mais devastadoras e incapacitantes presentes no processo 

de envelhecimento. Essa deterioração da função auditiva, que freqüentemente 

acompanha a diminuição da compreensão de fala, acarreta prejuízos na 

integridade física e mental dos indivíduos levando-os a um estado característico 

de isolamento, agravados pelo estresse, irritabilidade, frustração, baixa auto-

estima e depressão (Corrêa, Russo, 1999; Russo, 1999). Os idosos muitas vezes 

demoram em perceber, aceitar e tratar suas dificuldades e, como conseqüência 

disso, acabam se afastando do convívio familiar e social para evitar situações 

constrangedoras.   

Com o aumento da idade as pessoas costumam deparar-se com a 

proximidade da morte, a perda do cônjuge, de amigos, e a sensação do fim da 

vida chegando. Falta de objetivos, de planos, de atividades recreativas e aumento 

da dependência podem colaborar para a desesperança e conseqüentemente para 

quadros depressivos. Devemos enfatizar que, na população geriátrica, a 

deficiência auditiva acarreta também uma série de limitações na vida social e 

familiar desses indivíduos (Marin, Angerami, 2002). 

Gates & Mills (2005) referem que os indivíduos com presbiacusia têm uma 

redução na compreensão de fala em níveis supraliminares e na sensibilidade 

auditiva, principalmente em ambientes ruidosos, dificuldade na localização de 

fonte sonora, além da lentidão no processamento das informações acústicas, 

comprometendo seriamente seu processo de comunicação verbal.  
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Venites et al (2005) refere que com o envelhecimento ocorre muitas 

mudanças que vão além do simples avanço cronológico. Muitas são as perdas 

nesta população e dentre estas, a perda auditiva é a primeira que apresenta um 

significado bastante negativo podendo gerar entre muitos fatores a redução 

considerável da percepção de fala nas mais variadas situações e principalmente 

em ambientes acústicos, dificuldades auditivas em teatro, igrejas, cinema e 

televisão, percepção reduzida para sons de alerta e defesa, como por exemplo, 

telefones, campainhas, alarmes, etc., isolamento social e alterações psicológicas 

como depressão, frustração, irritabilidade, raiva, medo e constrangimentos.  

 

2.1.2 Próteses auditivas 

Studebaker (1991) relata que os métodos objetivos e subjetivos podem 

mensurar a inteligibilidade e o reconhecimento de fala. O autor define que os 

procedimentos objetivos são aqueles que o examinador julga as respostas do 

indivíduo como corretas ou incorretas. Já os métodos subjetivos são aqueles nos 

quais o indivíduo é solicitado através de entrevistas ou questionários a fazer um 

julgamento sobre algum aspecto do sinal.  

Autores definiram que aclimatização seria o benefício no desempenho de 

reconhecimento de fala em níveis de intensidades elevados na orelha protetizada 

decorrente da amplificação do sinal de entrada proporcionado pelas próteses 

auditivas e que, sendo assim, o cérebro necessitaria de algum tempo para utilizar 

a nova informação acústica, invariável desde a adaptação da prótese (Gatehouse, 

1992). 

Gatehouse (1992) acompanhou um grupo de indivíduos com Deficiência 

auditiva neurossensorial bilateral, simétrica, adaptados com AASI unilateral, 

através de testes de detecção de gap com ruído, fala com ruído e logoaudiometria 

durante 12 semanas e observou que houve um melhor desempenho entre 6 e 12 

semanas na orelha protetizada comparado com a orelha não protetizada, que 

sofreu piora no desempenho nos testes. Os autores concluíram que os resultados 
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foram considerados consistentes na presença de aclimatização e privação 

sensorial, sugerindo que a avaliação das próteses auditivas deveria ser realizada 

sempre após o período de aclimatização.  

Porém, o estudo de Taylor (1993), Saunders e Cienkowsky (1997) não 

observaram nenhuma mudança no reconhecimento de fala durante os primeiros 

meses de uso das próteses auditivas. 

As próteses auditivas foram desenvolvidas com o intuito de minimizar os 

problemas do deficiente auditivo com relação, principalmente, às situações de 

comunicação. Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para avaliar o benefício 

que as próteses auditivas trazem para estes indivíduos. Killion (1993) referiu em 

seu estudo que apesar do objetivo do uso das próteses auditivas ser o de auxiliar 

o deficiente auditivo na habilidade de reconhecer a fala, muitas vezes, estas, 

pioram o desempenho do paciente, principalmente em situação de comunicação 

no ruído. Essa piora talvez se deva ao fato da própria deficiência acarretar uma 

perda de pistas da fala, pois há uma diminuição da redundância da mensagem. 

O tratamento para a presbiacusia varia de acordo com a etiologia mais 

comum e na maioria das vezes a necessidade deste é observada pelos familiares 

devido às mudanças de comportamento do idoso. A utilização de recursos 

tecnológicos através de Aparelhos de Amplificação Sonora Individuais (AASI), 

mais conhecidos como próteses auditivas, é o ponto principal para o tratamento da 

presbiacusia, já que, atualmente, não existe um tratamento, que restaure a 

audição perdida (Russo, 1999; Almeida, 2003; Barros & Queiroga, 2006; Korn & 

Weckx, 2006). 

Hosford e Hush (2000) observaram que a relação entre o tempo de uso da 

prótese auditiva em atividades diárias e adaptação à amplificação é bastante 

estreita. O fato do indivíduo não rejeitar o uso da prótese auditiva pode estar 

relacionado à aceitação da perda auditiva e, conseqüentemente, à necessidade do 

uso da amplificação. A aceitação pode também ser caracterizada como um 

processo psicológico de estar lidando com a idéia e a sensação da amplificação 
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sonora, ao mesmo tempo em que incorpora o aparelho em seu estilo de vida. Esta 

atitude pode ou não implicar em satisfação.  

A mensuração dos benefícios e as incapacidades vivenciadas com o uso da 

amplificação envolvem tarefas formais de reconhecimento de fala ou subjetivas, 

baseadas na percepção do sujeito quanto aos benefícios e dificuldades 

enfrentadas no dia-a-dia. As medidas objetivas são menos influenciadas pelo 

acaso ou pela variabilidade, porém, para uma boa adaptação das próteses 

auditivas, é fundamental a opinião do usuário (Almeida & Taguchi, 2004).  

  De acordo com Marques et al (2004), os idosos portadores de presbiacusia 

apresentam uma redução da sensibilidade auditiva e na inteligibilidade de fala em 

níveis supraliminares, vindo a comprometer o seu processo de comunicação 

verbal. Afirmam com isso que a seleção, indicação e adaptação do aparelho 

juntamente com programas de reabilitação auditiva, são necessárias para 

minimizar as reações psicossociais do idoso decorrentes da deficiência auditiva. 

Com isso é possível observar a redução da percepção do handicap auditivo 

refletindo na melhora de qualidade de vida, nos contatos sociais e diminuição do 

isolamento.  

Alguns autores afirmam que os aparelhos de amplificação sonora individual 

(AASI) representam um recurso tecnológico disponível para o portador de perda 

auditiva que não apresentam benefícios com tratamentos terapêuticos clínicos e 

cirúrgicos e que com o avanço da tecnologia, as próteses auditivas surgem no 

mercado com recursos cada vez mais sofisticados, que visam suprir as 

necessidades do deficiente auditivo. (Pereira & Feres, 2005; Perrella, Branco-

Barreiro, 2005). 

A adaptação ao uso de prótese auditiva costuma ser um processo 

complexo, especialmente para os idosos que, geralmente, requerem mais tempo 

para assimilar todas as etapas do processo de adaptação e ajustamento à 

amplificação (Miranda et al, 2008). 
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2.2 Testes de fala no ruído 

Para determinar o Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF), Levitt & 

Rabiner em 1967 descreveram um estudo sobre uma nova técnica denominada 

“estratégia seqüencial”, adaptativa ou ascendente-descendente. A qual permite 

determinar a relação sinal/ruído (S/R) onde o indivíduo é capaz de reconhecer 

corretamente 50% das sentenças apresentadas. A relação sinal/ruído (S/R) é a 

diferença entre a intensidade de um estímulo (fala), e a intensidade de um som 

competitivo (ruído), apresentados simultaneamente. Sempre que este valor for um 

número negativo, entende-se que o indivíduo foi capaz de reconhecer a fala em 

um nível abaixo do nível do ruído. 

Tillman et al. (1970) relataram, nesta época, que as próteses auditivas 

existentes tornavam a audição pior; ou seja, os usuários destas precisavam de 

uma relação sinal/ruído (S/R) mais favorável para entender a fala com suas 

próteses do que sem eles. Estes autores observaram que enquanto um indivíduo 

normal, numa relação S/R de -5 dB obtinha 50% de acerto de palavras 

monossilábicas e 95% de sentenças, indivíduos com presbiacusia necessitavam 

de uma relação de +9 dB para obter o mesmo desempenho e aqueles adaptados 

com a melhor prótese auditiva disponível, necessitavam de uma relação de +27 

dB para atingir o mesmo resultado. 

Plomp (1986) sugeriu em seu estudo alguns critérios para serem utilizados 

como padrão na utilização dos testes de sentenças. Entre estes critérios estão: 

utilizar o nível de pressão sonora suficiente para que o indivíduo possa reconhecer 

50% das frases empregando a “estratégia seqüencial adaptativa” proposta por 

Levitt & Rabiner, (1967); utilizar sentenças que apresentem significado para 

melhor representar situações do cotidiano; como ruído mascarante, utilizar o ruído 

com espectro de fala, pois estes não podem ser atenuados por tratamentos 

acústicos.  

Alguns autores relatam que para avaliar o reconhecimento de fala na 

presença de estímulo competitivo, o uso de sentenças é melhor que o uso de 
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palavras, pois as sentenças melhor simulam as situações de comunicação diária 

(Bronkhorst & Plomp, 1990). 

Alguns pesquisadores demonstraram que com o avanço da idade há uma 

piora no reconhecimento de fala com ou sem a presença de ruído que parece não 

estar associado ao declínio da sensibilidade auditiva (Helfer, Wilber, 1990, 

Gordon-Salant, 1993, Calais et al., 2008). Outros estudos, porém, relataram que o 

declínio da sensibilidade auditiva associada à idade contribui negativamente no 

reconhecimento de fala de idosos (Humes, Christopherson, 1991).  

A motivação, o interesse, o nível intelectual e educacional, a idade, a 

familiaridade com as palavras e o nível de estresse do paciente são fatores que 

podem influenciar as respostas dos indivíduos quando são submetidos a 

avaliações de reconhecimento de fala (Pereira, 1993). 

Russo & Behlau (1993) referem que a compreensão de fala é a 

interpretação dos padrões de fala que depende de processos supraliminares 

diretamente relacionados a vários fatores como: atenção à mensagem, 

intensidade da mensagem e do ruído, tipo de material de fala articulação, 

pronúncia, fatores suprasegmentais, fatores temporais, ritmo e velocidade, 

qualidade de voz do falante. Nada mais é do que a discriminação entre vários 

sons de diferentes espectros, características temporais, durações, formas 

seqüenciais e ritmos.  

Schochat (1996) relatou a importância da utilização de meios para avaliar e 

conhecer a capacidade que de um indivíduo em discriminar a fala nas mais 

variadas situações do dia-a-dia. A autora acrescenta a necessidade de considerar 

a influência que os testes que utilizam sentenças como estímulo de fala quando 

levamos em consideração a memória, a inteligência e o conhecimento do 

indivíduo avaliado.  

Com o objetivo de avaliar a habilidade de reconhecimento de fala usuários 

de próteses auditivas nas situações mais próximas às situações diárias de 

comunicação, em 1997, Costa et al. elaborou uma lista de 25  sentenças em 
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português brasileiro e na tentativa de simular uma situação de comunicação em 

ambiente ruidoso, criou também um ruído com espectro de fala para a avaliação 

do reconhecimento de fala na presença de ruído competitivo. Nesse estudo os 

autores observaram a semelhança entre as diferentes listas e avaliou a relação 

S/R em indivíduos normais. 

Gatehouse & Robson (1997) afirmaram em suas pesquisas que a estratégia 

adaptativa pode fornecer informações que poderiam não ser a mais adequada 

quando se utilizam os métodos dos estímulos constantes, onde as condições de 

apresentação dos estímulos são fixas e o desempenho é apresentado em 

porcentagem de acerto. Eles alegam que nesse tipo de estratégia as condições do 

teste tanto a intensidade de fala quanto a do ruído podem ser modificados 

(aumentando ou diminuindo) e que nesses casos pode ser difícil configurar um 

nível de apresentação fixo para a intensidade de fala e para o ruído em um 

indivíduo com limiares normais e um com uma perda auditiva de 70dB. Nessas 

condições implica-se que poderia haver prejuízo onde o ouvinte normal obteria um 

índice quase perfeito, enquanto que o deficiente auditivo um índice próximo de 

zero.  

Muitos estudos têm sido realizados visando investigar todas as 

possibilidades de aplicação dos testes que avaliam o reconhecimento de fala, 

utilizando as Listas de Sentenças em Português (LSP), em diferentes populações 

e objetivos, buscando estabelecer os parâmetros para a sua aplicação clínica e 

ambulatorial (Scharlach, 1998; Soldera, 2001; Soncini, 2003; Humes et al., 2004). 

Em estudos realizados para avaliar a influência da audiometria de tons-

puros e a idade no reconhecimento de fala no ruído com 1895 pacientes de ambos 

os gêneros, com audição normal e perda auditiva neurossensorial de vários graus, 

divididos em dois grupos: grupo teste e grupo controle. Para avaliar o 

reconhecimento de fala os indivíduos foram avaliados através palavras 

monossilábicas utilizando um nível fixo de ruído competitivo (relação S/R +4). Os 

autores observaram a perda auditiva nas altas freqüências influenciaram 

diretamente o reconhecimento de fala no ruído tendo os idosos apresentado uma 
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capacidade de reconhecimento de fala pior do que pessoas mais jovens com o 

mesmo grau de perda auditiva e se a audição fosse normal, a idade não 

influenciava no reconhecimento de fala. Concluíram então que a diferença do 

reconhecimento de fala no ruído entre pessoas com problemas de audição e a 

população geral foi insignificante se a função auditiva for boa e pouca se a 

audição for pior (aproximadamente 10 a 15%) (Barrenäs, Wikström, 2000). 

No envelhecimento, o sistema auditivo, geralmente leva a uma perda na 

sensibilidade do limiar e uma redução na habilidade de compreender a fala em 

intensidade confortável. Acreditam que a deteriorização na compreensão de fala, 

nessa população, parece estar exacerbada devido à degradação do sinal de fala e 

em conseqüência disto, o desempenho no reconhecimento de sentenças tende a 

diminuir sistematicamente. Se as sentenças forem apresentadas com mensagem 

competitiva ipsilateral o desempenho é bem pior do que para palavras 

monossílabicas apresentados no silêncio. Este resultado pode ser atribuído a um 

“efeito central do envelhecimento” (Bess et al, 2001).  

           Em um estudo realizado com o objetivo de verificar, em um grupo de 

indivíduos idosos, a efetividade do uso de aparelhos de amplificação sonora intra-

aurais, digitalmente programáveis, através de testes de reconhecimento de 

palavras dissílabas e de sentenças no silêncio e no ruído, foi possível observar 

que houve uma efetividade na compreensão de fala com o uso das próteses 

auditivas tanto no silêncio como no ruído, com um melhor desempenho nos 

ambientes silenciosos (Soldera, 2001). 

Schneider et al. (2002) a compreensão de fala é um processo complexo 

que envolve não somente a percepção dos sons de fala e palavras isoladas como 

também a percepção desses sons e também a integração sucessiva de palavras 

ouvidas, frases e sentenças que melhor definem o significado da mensagem que 

está sendo comunicada. 

No estudo realizado por Humes et al. (2002), através de testes de fala e 

questionários, 134 indivíduos idosos foram avaliados após o primeiro mês, seis 
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meses e 1 ano de adaptação e 49 destes idosos foram acompanhados até o 

segundo ano de uso das próteses auditivas. Estes autores observaram mudanças 

significativas no desempenho dos usuários ao longo dos meses. No entanto as 

maiores mudanças ocorreram entre o primeiro e o sexto mês, quando comparado 

aos resultados obtidos com um ano de uso. Quanto aos pacientes acompanhados 

após o segundo ano, mudanças mínimas foram registradas. 

Alguns autores referem em seus estudos que os problemas em entender a 

fala são exacerbados por fatores estressores perceptuais e cognitivos, como o 

ruído e a capacidade de memória, sendo este, um fator de grande importância 

para compreendermos a correlação da idade com as diferenças no desempenho 

perceptual e cognitivo na influência da audição quando levamos em consideração 

um contexto em geral (Pichora-Fuller, 2003). 

Há muitas maneiras de se avaliar o resultado da protetização, que se 

baseiam em testes objetivos e subjetivos que mensuram e estimam o 

desempenho, benefício, satisfação e uso da prótese auditiva (Almeida, 2003). 

Atualmente, muitos estudos, inclusive no Brasil, têm valorizado a aplicação de 

questionários e testes de reconhecimento de fala como forma de avaliar indivíduos 

no processo de adaptação das próteses auditivas (Bucuvic & Iório, 2004; Dan e 

Iório, 2004; Almeida e Taguchi, 2004). 

   Em um estudo realizado com 100 indivíduos com o objetivo de verificar a 

interferência do envelhecimento do sistema auditivo no reconhecimento de fala os 

autores concluíram que mesmo quando audição periférica é normal nos 

indivíduos, o processo de envelhecimento do sistema auditivo de um modo geral é 

um fator preponderante no declínio do reconhecimento de fala tanto no silêncio 

quanto no ruído (Soncini, 2003). 

Quanto à relação S/R e o tempo de uso das próteses auditivas, Sweetow, 

Henderson-Sabes, (2004) verificaram que há uma estabilidade dos resultados dos 

testes ao longo de 12 semanas, concluindo que, apenas o uso da prótese auditiva 



15 
 

não produz a adaptação ideal do sistema auditivo e a conseqüente melhora das 

habilidades de reconhecimento de fala. 

           Caporali, Silva (2004) pesquisaram os efeitos da perda auditiva e da idade 

no reconhecimento de fala, utilizando-se diferentes tipos de ruído. Avaliaram três 

grupos, divididos em: indivíduos adultos sem alteração auditiva, indivíduos adultos 

com perda auditiva em freqüências altas e pessoas idosas com perda semelhante 

a dos adultos com perda. Observaram que o ruído interferiu de modo negativo em 

todos os grupos estudados. O desempenho no reconhecimento de fala na 

presença do ruído foi aquém do esperado para os grupos com perda auditiva, 

sendo ainda mais expressivo no grupo de idosos. O ruído do tipo coktail party foi 

mais efetivo, sendo que o ruído branco de espectro ampliado e a condição sem 

ruído não diferenciaram significativamente os grupos. 

Uma grande maioria dos indivíduos com perda auditiva em altas 

freqüências (acima de 3.000 Hz) pode referir pouca ou nenhuma dificuldade em 

compreender a fala em ambiente silencioso, isto se dá devido à existência de 

várias pistas auditivas que podem ser utilizadas para haver uma melhor 

compreensão de fala. Contudo, em ambiente com muito ruído ou em condições 

adversas o indivíduo pode apresentar inúmeras dificuldades na inteligibilidade de 

fala, pois o número de pistas cai significativamente, levando-o a utilizar somente 

as pistas disponíveis na situação (Caporali & Silva, 2004). Isto justifica a 

importância de medir a capacidade de reconhecimento de fala mais próximos da 

vida real e não apenas em situação de isolamento acústico, em que os estímulos 

concorrentes estão sob controle (Schochat, 1994). 

Prates & Iório, (2006) avaliaram 16 deficientes auditivos no primeiro dia de 

adaptação de AASI e reavaliaram mensalmente até o terceiro mês. Em todos os 

meses foram realizados os testes de fala Índice Percentual de Reconhecimento de 

Fala (IPRF) e o Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (LRSR), por 

meio de sentenças, determinando assim a relação sinal/ruído (S/R). Também foi 

aplicado o Questionário Internacional de Avaliação de Aparelhos de Amplificação 

Sonora Individual (QI - AASI) após um mês e três meses de adaptação das 



16 
 

próteses auditivas. Puderam observar com esse estudo que a avaliação objetiva, 

por meio de tarefas de reconhecimento de fala, indicou melhores resultados nos 

meses subseqüentes à adaptação das próteses auditivas evidenciando melhora 

progressiva das habilidades de fala a partir do primeiro mês de adaptação e que a 

avaliação subjetiva não revelou melhora entre o primeiro e o terceiro mês após a 

adaptação das próteses auditivas. 

Calais et al. (2008) realizaram um estudo com 55 indivíduos de ambos os 

sexos, com idade superior a 60 anos, divididos em dois grupos: grupo controle, 

com idosos sem comprometimento auditivo e grupo estudo com indivíduos 

portadores de perdas auditivas neurossensorial simétrica. Este estudo teve como 

objetivo caracterizar e comparar as habilidades auditivas em indivíduos idosos 

através de um teste monótico de percepção de fala sem e com a presença de 

ruído competitivo. Na avaliação utilizaram primeiramente uma lista de palavras 

sem a presença de ruído e depois na presença de ruído do tipo Speech Noise. Os 

autores concluíram que mesmo havendo um maior prejuízo no reconhecimento de 

fala na presença de ruído para o grupo de idosos com a perda auditiva, houve 

também redução no reconhecimento de fala na presença de ruído para o grupo de 

idosos que apresentavam limiares tonais dentro dos padrões de normalidade. 

Acrescentaram ainda que a idade refletiu de maneira negativa na habilidade de 

reconhecer os sons de fala mesmo sem a presença de ruído e em idosos que 

apresentavam perda auditiva. 

Henriques et al. (2008) fizeram uma pesquisa para determinar o valor de 

referência para os limiares de reconhecimento de sentenças no ruído em 

indivíduos adultos normo-ouvintes. Participaram deste estudo 150 indivíduos entre 

18 e 64 anos, sendo a avaliação realizada a partir da aplicação do teste de Listas 

de Sentenças e Português, em cabina acústica tratada, apresentadas em campo 

livre, na presença de um ruído competitivo na intensidade fixa de 65dB. Os 

autores observaram através deste estudo que o valor de referência para 

indivíduos normo-ouvintes, encontrados a partir dos limiares de reconhecimento 

de sentenças em campo livre, obtidos na relação sinal ruído, foi de -8,14dB A.  
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2.3 Questionários e Testes 

 

2.3.1 Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e Escala de Avaliação da Doença 

de Alzheimer – Cognitiva (Adas-Cog)  

De acordo com Folstein et al (1975), o Mini –Exame do Estado Mental 

(MEEM), é um teste que avalia a deterioração mental, ao nível das funções 

cognitivas sendo composto por 30 itens assim distribuídos: orientação temporal, 

orientação espacial, memória imediata, atenção e cálculo, leitura e escrita, 

habilidades de memória de evocação e linguagem. Para cada resposta correta é 

atribuído 1 ponto perfazendo um total de 30 pontos.  

Devido à necessidade de se utilizar pontos de corte diferenciados, segundo 

a escolaridade de cada indivíduo, são declarados indivíduos com alterações 

cognitivas, analfabetos com pontuação <15 pontos; aqueles que têm de 1 a 11 

anos de escolaridade com pontuação < 22 pontos; aqueles com escolaridade 

superior a 11 anos com pontuação < a 27 pontos. Dessa forma, levando-se em 

consideração a escolaridade do indivíduo, quanto maior a pontuação no resultado 

do teste, menor é o comprometimento cognitivo (Bertolucci et al., 1994b; Brucki et 

al., 2003; Almeida, 1998; Stoppe Jr et al., 1994; Almeida & Almeida, 1999). 

Alguns autores relataram em seus estudos a importância da escolaridade 

nos escores dos testes cognitivos. Alegaram que a escolaridade é o principal fator 

que influenciou no desempenho dos indivíduos nesses testes e que existe uma 

relação direta entre as variáveis demência, nível sócio-econômico e escolaridade. 

Acrescentaram que mesmo em pessoas que não apresentavam evidências de 

déficit cognitivo, quanto menor a escolaridade e maior a idade, menor era a 

pontuação nos escores do MEEM (Bertollucci et al, 1994a; Almeida,1998; Brucki 

et al., 2003; Lourenço & Veras, 2006).  

De acordo com Mackinnon e Mulligan (1998), os instrumentos que 

identificam casos leves de alterações cognitivas têm sido importante objeto de 

estudo entre muitos autores. Esses autores sugeriram que a combinação do uso 
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de testes cognitivos (como por exemplo, o Mini-Exame do Estado Mental – MEEM) 

e uma avaliação funcional, que avalia atividades de vida diária são de grande 

importância para a constatação de alterações cognitivas principalmente em 

populações homogêneas, do ponto de vista cultural e socioeconômico, 

proporcionando uma maior precisão diagnóstica.  

A Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer (ADAS) foi desenvolvida 

com o intuito de avaliar a intensidade cognitiva e as mudanças não cognitivas que 

são características dessa doença é composta por duas partes, com uma 

pontuação máxima de 120 pontos. Uma delas, é a que utilizamos neste estudo, foi 

a cognitiva, ADAS Cog, que inclui itens de 1 a 11, com uma pontuação máxima de 

70 pontos, incluindo os seguintes itens: memória, linguagem, praxias e 

compreensão de comandos. Levando-se em consideração a escolaridade, foi 

declarado indivíduos com alterações cognitivas aqueles que apresentavam 

escores acima de 22,9 para 0 a 4 anos de escolaridade, acima de 22,4 para 5 a 11 

anos de escolaridade e 15,4 para 12 ou mais anos de escolaridade (Bertolucci et 

al., 2001). 

Silva et al (2002) realizaram um estudo com o objetivo de descrever, 

através de relatos de pacientes, portadores de deficiência auditiva, com idade 

superior a 77 anos, as dificuldades que apresentavam antes da adaptação com as 

próteses auditivas e após a reabilitação com estes dispositivos eletrônicos. Os 

autores puderam concluir que houve uma importante relação entre a reabilitação 

auditiva e a melhora da função cognitiva. A reabilitação provocou a melhora da 

atenção, diminuindo quadros de dificuldade de comunicação, isolamento social e 

problemas emocionais ocasionados pela deficiência auditiva, além de contribuir 

para a melhora da qualidade de vida do idoso. 

Além disso, indivíduos analfabetos e com nível de escolaridade muito baixo 

(por exemplo, um ano de escolaridade) formam um grupo no qual a performance 

cognitiva é mais heterogênea em relação a indivíduos com maior nível 

educacional (por exemplo, quatro anos de escolaridade), o que dificulta a 
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interpretação comparativa dos resultados da avaliação cognitiva nesses 

subgrupos (Diniz et al, 2007). 

 

2.3.2 Escala de Depressão Geriátrica (EDG) 

A ocorrência de depressão é condição que afeta todos os indivíduos em 

alguma fase de suas vidas, seja como humor transitório ao se sentir abatido ou 

melancólico, ou como uma forma mais séria, que pode prejudicar o desempenho 

físico e psicológico e está associada a fatores como idade, estado civil, classe 

social e condições sociais. 

A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) é um dos instrumentos mais 

freqüentemente utilizados na prática clínica para a detecção de depressão no 

idoso investigando a sua satisfação das atividades de vida diária. Foi criada em 

1983, por Yesavage et al., sendo traduzida para o português e adaptada para a 

aplicação no Brasil, por Stoppe Júnior et al., em 1994. Posteriormente, no Brasil, 

vários estudos foram realizados, empregando-se a tradução para o português da 

EDG em duas versões (30 e 15 itens) (Almeida e Almeida, 1999; Ribeiro et al., 

1994). Neste estudo, utilizamos apenas a versão reduzida, com 15 itens, contendo 

perguntas negativas/afirmativas, onde o resultado de cinco ou mais pontos 

diagnostica depressão e se o resultado for igual ou maior que 11 pontos 

diagnostica depressão grave. 

Alguns pesquisadores observaram em seu estudo que idosos com 

deficiência auditiva, não usuários de próteses auditivas, apresentam sintomas de 

depressão e ansiedade, ocorrendo melhora significante dos escores do EDG 

quando se tornam usuários dos dispositivos, demonstrando uma melhora nos 

sintomas depressivos e na restrição de participação em atividades de vida diária 

(Soler, 2008; Mulrow et al., 1990). 

Thompson (1994) afirmou existir uma pequena contribuição do uso das 

próteses auditivas para a melhora dos sintomas depressivos, principalmente em 
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indivíduos idosos, nos quais, existe, freqüentemente, associação entre a 

depressão e quadros de demência.  

No que se refere aos transtornos depressivos algumas evidências sugerem 

que com a idade poderia haver aumento destes (Blazer et al., 1991). A partir de 

levantamento diagnóstico em comunidade, alguns autores observaram alta 

prevalência de sintomas depressivos em idosos e verificaram que estes fatores 

estavam diretamente relacionados com o aumento da idade e também com as 

variáveis sexo, baixa renda, limitações físicas, distúrbios cognitivos e pouco 

suporte social. Até mesmo aqueles mais idosos, acima de 85 anos, apresentavam 

menos sintomas depressivos quando estes fatores associados foram 

desconsiderados (Ferrari, Dalacorte, 2007). 

Almeida, Almeida (1999), realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

confiabilidade de teste-reteste das versões com 1, 4, 10 e 15 itens da Escala de 

Depressão Geriátrica (EGD). Participaram deste estudo 64 idosos com 

diagnósticos de transtornos depressivos e apresentavam escores maiores que 10 

no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Foram avaliadas duas vezes com a 

versão de 15 itens, sendo as entrevistas com intervalos de 48 a 72 horas. 

Concluíram que as versões da EDG têm utilidade clínica limitada. Entretanto, as 

versões com 10 e 15 itens pode ser utilizada na prática clínica, pois apresentaram 

relativa confiabilidade, principalmente quando foram levados em consideração os 

escores totais das escalas. O ponto de corte 5/6 (não caso/caso) para a GDS 15 

obteve índices de sensibilidade de 85,4% e especificidade de 73,9%. 

Meara et al. (1999) relataram que, se, a depressão pode simular um quadro 

demencial por piora no desempenho cognitivo dos pacientes nos dois testes, da 

mesma forma, um desempenho cognitivo muito baixo, pode interferir com a EDG, 

a qual, na presença de déficit cognitivo, pode ser menos confiável por apresentar 

menor sensibilidade, resultando em possíveis falso-positivos.  

Sabe-se que a comunicação é fundamental para a vida de qualquer 

indivíduo, pois permite aquisição de conhecimentos e experiências, além de 
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manter o indivíduo presente no convívio familiar e social. Quando a comunicação 

está comprometida, como ocorre comumente na perda auditiva em idosos, podem 

ocorrer grandes frustrações diante da situação de vida diária, levando o indivíduo 

a quadros de isolamento e até mesmo originando ou agravando a depressão 

(Corrêa, Russo, 1999; Russo, 1999; Weinstein, 1999; Boechat et al., 2003). 

O envelhecimento vem conjuntamente com o aumento de várias patologias, 

dentre elas as psiquiátricas como a demência e a depressão. Reys et al, (2006) 

afirmam que quando os sintomas depressivos torna-se evidentes, pode haver um 

prejuízo em alguma funcionalidade desse indivíduo. Dessa forma, orientam que na 

prática clínica seja dada uma maior atenção para essa população levando-se em 

consideração que as síndromes demenciais são as principais causas de 

incapacidade e dependência na velhice. 

Teixeira et al. (2007) estudaram se o uso de próteses auditivas auxiliavam a 

redução da sintomatologia depressiva em adultos e idosos com deficiência 

auditiva neurossensorial. Avaliaram 20 indivíduos novos usuários de próteses 

auditivas através da Escala de Depressão Geriátrica, em dois momentos, pré e 

pós adaptação. Os dados evidenciaram diminuição significativa da sintomatologia 

depressiva, comparando-se os dois momentos. 

Soler (2008) observou no desempenho de idosos protetizados pelo SUS, 

antes da adaptação das próteses auditivas e após dezesseis semanas de uso 

destes dispositivos eletrônicos, correspondente ao período de aclimatização, que 

houve melhora dos sintomas depressivos mostrados pela redução dos escores do 

EDG, assim como na restrição de participação em atividades de vida diária, 

entretanto, não observou melhora nos índices cognitivos. Em outro estudo, foi 

observada uma correlação inversa e significativa entre os escores da EDG e 

MEEM.  
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2.3.3 Questionário Internacional de Avaliação do Aparelho de Amplificação 

Sonora Individual (QI-AASI) 

O QI - AASI apresenta um total de sete itens, investigando vários aspectos 

relacionados ao uso das próteses auditivas: tempo de uso, benefício, satisfação, 

dificuldade auditiva residual, limitação atividades residual, relacionamento com 

pessoas e qualidade de vida. Cada pergunta contem cinco alternativas, com 

respostas que recebem um escore de 1 a 5, levando-se em consideração a pior 

resposta e a melhor resposta. Dessa forma, quanto maior for a contagem, melhor 

será o resultado, lembrando-se que o escore máximo corresponde a 35 pontos.  

Cox & Alexander (1992) realizaram uma pesquisa com vários objetivos. 

Dentre eles destacamos: determinar se havia aumento do benefício com as 

próteses auditivas após dez semanas; verificar se as mudanças no benefício 

seriam afetadas pelo tipo de mensuração (objetiva ou subjetiva); avaliar a relação 

entre as medidas objetivas e subjetivas; determinar se as mudanças no benefício 

seriam similares para usuários experientes e não experientes com a amplificação. 

Utilizaram os testes de fala como medidas objetivas e questionário como medida 

subjetiva logo após a adaptação das próteses auditivas e com dez semanas de 

uso da amplificação. Esses autores concluíram que em todas as situações 

avaliadas houve um aumento significante do benefício subjetivo, entretanto, 

quando analisaram a comparação entre usuários antigos e novos, observaram 

que, apesar dos usuários experientes obterem maior benefício, os novatos 

apresentaram mudanças similares durante as primeiras semanas de uso das 

próteses auditivas.     

Sabe-se que, em indivíduos idosos com deficiência auditiva, é de 

fundamental importância o uso de próteses auditivas para manter a saúde física e 

mental, permitindo a eles melhor qualidade de vida. Entretanto, de acordo com 

Andrade et al (1998), devido falta de critérios clínicos específicos para a avaliação 

do desempenho da prótese auditiva, salienta-se a necessidade de analisar a sua 

adaptação a partir de questionários de auto-avaliação, com o objetivo de verificar 



23 
 

o nível de satisfação que pacientes idosos portadores de perdas auditivas têm em 

relação ao seu aparelho auditivo. 

Almeida (1998) alertou que muitas vezes os pacientes podem exagerar nas 

suas respostas em relação ao benefício. Ao valorizar em demasia o aparelho de 

amplificação sonora, os pacientes buscam demonstrar sua gratidão ao profissional 

que se esforça em minimizar suas dificuldades comunicativas. Portanto, antes de 

realizar uma avaliação, é importante conscientizar o paciente de que precisamos 

de respostas honestas sobre suas experiências com o aparelho de amplificação 

sonora. 

De acordo com Silveira e Russo (1998), a avaliação audiológica 

convencional fornece apenas dados referentes ao tipo e grau de perda auditiva 

que o indivíduo apresenta, sendo também imprescindível a avaliação do modo que 

esta perda auditiva afeta a qualidade de vida emocional e social de seu portador, 

por outros meios. 

O Questionário Internacional de Avaliação do Aparelho de Amplificação 

Sonora Individual (QI – AASI) é uma forma de suplementação na investigação da 

melhora de pacientes protetizados e foi produto de um “workshop” internacional 

Self-Report Outcome Measures in Audiological Rehabilitation, que ocorreu em 

2000, elaborado por Cox et al.(2002) e traduzido e adaptado por Bevillaqua et al. 

Cox e Alexander (2002) verificaram uma alta pontuação dos indivíduos 

avaliados em seu estudo no questionário QI-AASI, sugerindo atitudes favoráveis 

em relação ao uso de suas próteses auditivas. Comentaram sobre a provável 

sensibilidade do questionário em detectar indivíduos com experiência negativa em 

relação às próteses auditivas. 

Silva et al (2002) realizaram um estudo com o objetivo de descrever, 

através de relatos de pacientes, portadores de deficiência auditiva, com idade 

superior a 77 anos, as dificuldades que apresentavam antes da adaptação com as 

próteses auditivas e após a reabilitação com estes dispositivos eletrônicos. Os 
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autores puderam concluir que houve uma importante relação entre a reabilitação 

auditiva e a melhora da função cognitiva. A reabilitação provocou a melhora da 

atenção, diminuindo quadros de dificuldade de comunicação, isolamento social e 

problemas emocionais ocasionados pela deficiência auditiva, além de contribuir 

para a melhora da qualidade de vida do idoso. 

Almeida (2003) afirmou que os procedimentos de verificação, como o ganho 

funcional e medidas de inserção, não são suficientes para avaliar a satisfação do 

usuário de aparelho de amplificação sonora nas situações diárias de comunicação 

e que nos últimos anos houve um interesse crescente no desenvolvimento de 

procedimentos de validação que permitissem avaliar o benefício do usuário fora do 

ambiente clínico, constituindo-se em questionários de auto-avaliação. 

Assayag & Russo (2006) afirmam que o benefício não é condição básica 

para a satisfação do idoso com o uso de aparelho de amplificação sonora e a 

avaliação dos efeitos proporcionados pelo seu uso indica que cada sujeito pode 

apresentar uma configuração de resultados particular às suas condições físicas, 

emocionais, sociais e culturais. Esses autores acreditam que é possível haver 

variação entre as respostas da avaliação subjetiva do benefício, pois os usuários 

de amplificação sonora poderiam modificar suas respostas diante de profissionais 

conhecidos e profissionais estranhos. 

Prates e Iório (2006) realizaram um estudo para verificar a aclimatização 

após adaptação de próteses auditivas através de avaliações objetivas (testes de 

fala) e subjetivas (Questionário). Avaliaram 16 indivíduos deficientes auditivos no 

primeiro dia de adaptação de AASI e reavaliaram mensalmente até o terceiro mês. 

Em todos os meses foram realizados os testes de fala, por meio de monossílabos, 

e Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (LRSR), por meio de 

sentenças, determinando assim a relação sinal/ruído (S/R). Aplicaram também o 

Questionário Internacional de Avaliação de Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual (QI - AASI) após um mês e três meses de adaptação das próteses 

auditivas. Verificaram que a avaliação objetiva, por meio de tarefas de 
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reconhecimento de fala, indicou melhores resultados nos meses subseqüentes à 

adaptação das próteses auditivas evidenciando melhora progressiva das 

habilidades de fala a partir do primeiro mês de adaptação. Enquanto que na 

avaliação subjetiva não foi observada melhora entre o primeiro e o terceiro mês 

após a adaptação das próteses auditivas. 
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3. MÉTODO 

 Neste capítulo, são apresentados os critérios utilizados para a seleção dos 

indivíduos que fizeram parte da amostra, a descrição dos procedimentos 

realizados, os critérios de avaliação e o método estatístico empregado na análise 

dos resultados. 

3.1 Considerações sobre os aspectos Éticos da Pesquisa 

Todos os indivíduos foram avaliados no NIAPEA (Núcleo Integrado de 

Assistência, Pesquisa e Ensino em Audição) do Departamento de Fonoaudiologia 

do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

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 1415/08 

(anexo 1). Todos os indivíduos foram esclarecidos sobre o objetivo e 

procedimentos deste estudo, no intuito de que pudessem manifestar autorização 

para a participação na pesquisa, por meio de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, elaborado com base na resolução 196/96, que versa sobre diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisa, envolvendo seres humanos (anexo 2). 

3.2 Casuística 

Os critérios de elegibilidade para a composição da amostra foram: 

 Idade igual ou superior a 60 anos; 

 Ser portador de perda auditiva neurossensorial, simétrica (diferença 

interaural de até 10dB), adquirida, de grau leve a moderadamente severo 

(média dos limiares de audibilidade de até 70 dB nas freqüências de 500, 

1000 e 2000 Hz), segundo a classificação de Davis e Silvermann, 1970; 

 Indivíduos com curva timpanométrica do tipo A bilateral; 

 Apresentar o reconhecimento de fala igual ou superior a 72% 

bilateralmente; 
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 Ser usuário de próteses auditivas: adaptação bilateral, modelos idênticos 

retroauriculares ou intra-aurais, de AASI e uso efetivo dos mesmos, há, 

pelo menos, três meses; 

 Ausência de comprometimentos evidentes de alterações neurológicas, 

articulatórias e/ou de fluência verbal e doenças reumáticas com 

comprometimento motor. 

A partir dos critérios de elegibilidade, acima relacionados, foi realizado um 

levantamento de prontuários de pacientes do NIAPEA, que haviam recebido 

próteses auditivas retroauriculares ou intra-aurais, com adaptação binaural, entre 

2004 e primeiro trimestre de 2008. Todos os indivíduos, que compuseram a 

amostra, foram convocados, por telefone, para a participação deste estudo. 

Foram convocados 28 indivíduos. Destes, três foram excluídos por não 

preencherem todos os critérios de inclusão, determinados para esta pesquisa. Um 

indivíduo apresentou obstrução do Meato Acústico Externo (Cerumen), um não 

fazia uso efetivo das próteses auditivas e um apresentou o reconhecimento de fala 

inferior a 72%.  

Dessa forma, a amostra, deste estudo, foi constituída por 25 indivíduos, 

nove do gênero masculino e 16 do gênero feminino, com idades variando entre 60 

e 85 anos (média de 69,7 anos). Estes indivíduos foram classificados como 

idosos, baseados no critério estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, 

que preconiza a idade de 60 anos, como sendo o início da terceira idade para 

países em desenvolvimento e estabelecido pelo estatuto do idoso (Brasil, 2003). 

Consideramos antigo usuário de prótese auditiva, o paciente que fazia uso 

de amplificação sonora há mais de três meses, pois é considerado o período 

necessário, para que a aclimatização aconteça.  
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3.3 Procedimentos: 

Todos os pacientes foram submetidos à anamnese, avaliação audiológica 

básica, composta por audiometria tonal liminar, logoaudiometria e imitanciometria, 

pesquisa da relação sinal/ruído (relação S/R), obtida no teste de Reconhecimento 

de Sentenças no Ruído (LRSR), Mini - Exame do Estado Mental (MEEM), Escala 

de Avaliação da Doença de Alzheimer - Cognitiva (ADAS-Cog), a Escala de 

Depressão Geriátrica (EDG) e o Questionário Internacional de Avaliação do 

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (QI – AASI). 

3.3.1 Anamnese 

 A anamnese do prontuário do paciente foi complementada pela 

pesquisadora, que incluiu questões referentes às atividades de vida diária, 

dificuldades de comunicação, grau de escolaridade e tempo de uso de 

amplificação. 

3.3.2 Inspeção do meato acústico externo 

Para verificarmos as condições favoráveis à realização destes exames, 

realizamos a inspeção do meato acústico externo anteriormente à realização dos 

testes. 

3.3.3 Avaliação Audiológica Básica 

Realizamos a avaliação audiológica em cabina acústica, utilizando o 

audiômetro de dois canais, da marca Interacoustics, modelo AC 33, calibrado 

segundo as normas da ANSI 1969, com os fones supra-aurais TDH-39 e coxim 

MX-41. Na audiometria tonal liminar, para via aérea, foram pesquisados os 

limiares de audibilidade para as frequências de 250 Hz a 8000 Hz, em ambas as 

orelhas, e, quando os limiares de via aérea foram superiores a 25 dB NA, foram 

pesquisados os limiares por via óssea (de 500 Hz a 4 kHz), com utilização do 

vibrador ósseo. 

As audiometrias foram classificadas quanto ao grau, segundo o critério 
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sugerido por Davis, Silverman (1970), sendo esta classificação baseada na média 

dos limiares tonais das frequências baixas e médias (500 Hz, 1 kHz e 2 kHz).  

Para a pesquisa dos limiares de audibilidade, foi utilizada a técnica 

descendente, partindo sempre de um som audível para um som inaudível. Dessa 

forma, o estímulo foi apresentado em intensidade suficiente para ser audível, 

diminuindo de 10 em 10 dB até que o paciente não mais percebesse o som e, em 

seguida, foi aumentado em intervalos de 5 dB até que o paciente novamente 

percebesse o som. O menor nível de intensidade, no qual o indivíduo respondeu a 

duas de quatro apresentações, foi, então, considerado como limiar de audibilidade 

(Carhart, Jerger, 1959) 

A logoaudiometria foi realizada à viva voz e incluiu a pesquisa do limiar de 

reconhecimento de fala (LRF) e o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala 

(IPRF). 

Na pesquisa do LRF, os indivíduos foram instruídos a repetir uma lista de 

palavras dissilábicas. Inicialmente, o estímulo foi apresentado a 40 dB acima da 

média dos limiares tonais de 500 Hz, 1 kHz e 2 kHz. O LRF foi considerado como 

o menor nível de intensidade, no qual o sujeito identificou 50% das palavras 

apresentadas e o método empregado foi a técnica descendente. 

Quanto à pesquisa do IPRF, os estímulos foram apresentados a 40 dB 

acima da média tritonal (500 Hz, 1000Hz e 2000 Hz) ou no nível de maior conforto 

referido pelo paciente e este foi instruído a repetir uma lista de 25 palavras 

monossilábicas, foneticamente balanceadas, na orelha direita (OD) e na orelha 

esquerda (OE) (Pen, Mangabeira-Albernaz,1973). 

Por fim, foram realizadas as medidas de imitância acústica, utilizando o 

imitanciômetro Zodiac 901, da marca Madsen, que incluiu a timpanometria e a 

pesquisa do reflexo do músculo do estapédio. Foram obtidos os valores de volume 

do Meato Acústico Externo (MAE) e ponto de máxima compliância (pressão e 

volume de orelha média). Os resultados da timpanometria foram analisados de 
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acordo com o padrão de normalidade, sugerido por Jerger (1970). Nesse caso, a 

curva timpanométrica do tipo A é classificada como normal, quando o ponto de 

máxima compliância for igual ou próximo à pressão atmosférica normal, ou seja, 

dentro da faixa de +90 a 100 daPa para adultos.  

3.3.4 Relação Sinal Ruído (S/R), obtida no teste Limiar de Reconhecimento 

de Sentenças no Ruído (LRSR)  

Após serem submetidos à avaliação audiológica básica, os indivíduos 

passaram pelo teste de Sentenças em Português, que incluiu a obtenção dos 

limiares de reconhecimento de sentenças no ruído (LRSR), em campo livre. Foi 

utilizado o teste proposto por Costa (1998), composto por uma lista de 25 

sentenças (lista 1A) e sete listas com 10 sentenças cada uma (1B a 7B). Neste 

estudo, porém, optou-se por utilizar apenas as listas 1A e 1B (anexo 3), sendo a 

lista 1A utilizada para familiarização do teste e a lista 1B para a avaliação 

propriamente dita. Foi empregado, também, um ruído competitivo de espectro de 

fala (Costa et al., 1998).  

Os indivíduos realizaram o teste com as suas próprias próteses 

auditivas, reguladas, de acordo com os dados da avaliação audiométrica no 

dia de sua adaptação. O procedimento foi realizado em campo livre, em uma 

cabina acusticamente tratada, utilizando-se um audiômetro de dois canais da 

marca Interacoustics, modelo AC 33, sendo que, nos testes apresentados, utilizou-

se um Compact Disc Player Digital Toshiba – 4149, acoplado ao audiômetro. O 

paciente foi posicionado de frente para o alto-falante, a um metro em relação à 

caixa acústica, com os sinais de fala (sentenças) e ruído sendo sempre 

apresentados a 0º Azimute, ou seja, formando um ângulo de 0º, com relação aos 

planos horizontal e vertical. 

Antes de iniciar as medidas em campo livre, foi realizada a mensuração do 

sinal e do ruído no ambiente de teste, no local equivalente ao ponto médio entre 

as duas orelhas, a um metro do alto-falante. As medidas foram obtidas com o 

auxílio de um Medidor de Pressão Sonora Digital, Marca Radio Shack Sound 

Level Meter. Para as medições, utilizou-se a escala A, com respostas rápidas, por 
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ser esta a mais indicada na mensuração de ruídos contínuos e na determinação 

de valores extremos de ruídos intermitentes.  

Foram verificados, separadamente, os níveis de pressão sonora, tanto para 

a fala quanto para o ruído. Para a obtenção do nível do ruído em campo livre, foi 

medida a intensidade deste entre as modulações, por se tratar de um som 

contínuo, que apresenta uma pequena modulação de 1 dB. Como na fala temos 

uma diferença de 30 dB entre o som mais intenso e o menos intenso, foi 

necessário estabelecer um valor médio de referência, o qual foi obtido por meio do 

cálculo da média dos valores dos picos de maior amplitude de cada sentença da 

lista. Para monitorar e garantir a reprodutibilidade das condições de apresentação, 

a unidade de volume (V.U.) foi ajustada na posição zero, durante a apresentação 

de um tom puro a 1.000 Hz, gravado no início dos CDs.  

No referido ambiente de teste, conforme anteriormente discutido, verificou-

se que a diferença entre a intensidade apresentada no dial do equipamento e a 

obtida com o medidor de pressão sonora em campo livre para o ruído foi de 20 dB, 

e para as sentenças foi de 13 dB acima do valor do dial do equipamento. 

Para garantir maior confiabilidade dos resultados, todos os indivíduos 

receberam um par de pilhas novas para as suas próteses auditivas antes da 

realização dos testes. 

Antes de iniciar o teste, todos os indivíduos foram orientados a repetir toda a 

sentença, exatamente como a tivesse escutado, e, em seguida, treinados, tanto 

no silêncio quanto no ruído, no mesmo nível de apresentação da realização do 

teste, utilizando as sentenças da lista 1A. 

A intensidade inicial de apresentação das sentenças foi de 40 dB acima da 

média dos limiares auditivos tonais das frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz 

com próteses auditivas.  

Henriques et al. (2008) recomendam que seja assegurada que a 

intensidade inicial de apresentação do teste seja num nível de intensidade audível 
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para cada sujeito, possibilitando assim que o indivíduo tenha êxito na primeira 

sentença de cada lista do teste. 

O nível de ruído foi mantido constante durante a apresentação das 

sentenças, sendo somente modificada a intensidade de apresentação das 

sentenças. Foi estabelecida a intensidade fixa do ruído 5 dB abaixo da 

apresentação da primeira sentença, fixando-se, assim, uma relação S/R inicial de 

+5 dB, que é uma relação favorável para o paciente com perda auditiva.  

Quando a primeira resposta foi correta, diminuiu-se 4 dB no nível de 

apresentação do estímulo seguinte. Quando a resposta foi incorreta, aumentou-

se 2 dB do nível de apresentação do estímulo seguinte. Os autores sugerem 

que se deve utilizar intervalos de 4 dB até a primeira mudança no tipo de 

resposta. Em seguida, os intervalos de apresentação dos estímulos devem ser 

de 2 dB, entre si, até o final da lista (Levitt, Rabiner, 1967; Costa, 1998).  

A resposta foi considerada correta, quando toda a sentença apresentada foi 

repetida, sem nenhum erro ou omissão. 

Durante o teste, os níveis de apresentação de cada sentença foram 

anotados e, posteriormente, a média destes valores foi calculada, a partir do nível 

de apresentação da sentença em que ocorreu a primeira mudança de resposta até 

o nível de apresentação da última sentença da lista. 

Para o cálculo da relação S/R, o valor médio do LRSR foi subtraído do nível 

de intensidade do ruído. Desta forma, a relação S/R correspondeu à diferença, em 

dB, entre o valor do LRSR e o valor do ruído competitivo.  

3.3.5 Mini-Exame do Estado Mental e ADAS-Cog 

Com o objetivo de avaliar a cognição, foram aplicados o Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM), elaborado por Folstein et al (1975), traduzido e adaptado 

por Bertolucci et al. (1994a) e com as recomendações de Bertolucci et al. (1994b) 

e por Almeida (1998), que contêm questões quanto à memória imediata, à 

memória de evocação, à orientação temporal, à orientação espacial, atenção e 
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cálculo e linguagem (anexo 4) e a Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer 

(ADAS-cog), adaptado por Bertolucci et al. (2001), contendo questões quanto à 

memória, à linguagem, às praxias e à compreensão de comandos (anexo 5).  

Todos os indivíduos realizaram o teste, Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM), que avalia a deterioração mental, ao nível das funções cognitivas. É 

composto por seis questões, dividido em duas partes: A primeira, prevê respostas 

verbais, contendo 10 itens sobre orientação, sendo cinco sobre orientação 

temporal e cinco sobre orientação espacial, três itens sobre memória imediata e 

cinco itens sobre atenção e cálculo e a segunda, prevê respostas que incluem 

leitura e escrita, contendo três itens sobre as habilidades de memória de evocação 

e nove itens sobre linguagem. Para cada resposta correta, foi atribuído 1 ponto 

perfazendo um total de 30 pontos. Para alguns itens, foram realizadas adaptações 

que mantivessem a versão original proposta por Folstein et al (1975), para um 

melhor ajuste às especificidades da cultura brasileira.  

De acordo com Bertolucci et al. (1994b), devido à necessidade de se 

utilizarem pontos de corte diferenciados, segundo a escolaridade de cada 

indivíduo, foram declarados com alterações cognitivas, analfabetos com 

pontuação <13 pontos; aqueles que têm escolaridade média (até 8 anos de 

instrução formal), com pontuação < 18 pontos; aqueles com alta escolaridade 

(mais de 8 anos de instrução) < a 26 pontos. 

O teste foi realizado com a orientação do examinador, a fim de que fosse 

garantida a compreensão dos itens propostos e teve uma duração média de 5 a 

10 minutos.  

A Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer (ADAS) foi desenvolvida 

com o intuito de avaliar a cognição e as mudanças não cognitivas que são 

características dessa doença. Esta escala é composta por duas partes, com uma 

pontuação máxima de 120 pontos. Uma delas, utilizada neste estudo, foi a 

cognitiva, ADAS - Cog, que inclui itens de 1 a 11, com uma pontuação máxima de 

70 pontos, incluindo a avaliação da: memória, linguagem, praxias e compreensão 
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de comandos. Levando-se em consideração a escolaridade, foram declarados 

indivíduos com alterações cognitivas aqueles que apresentavam escores acima de 

22,9 para 0 a quatro anos de escolaridade, acima de 22,4 para cinco a 11 anos de 

escolaridade e 15,4 para 12 ou mais anos de escolaridade. Uma pontuação alta 

indica um mau desempenho. A duração média, deste teste, foi de 35 a 40 minutos 

(Bertolucci et al., 2001). 

 
3.3.6 Escala de Depressão Geriátrica (EGD) - Geriatric Depression Scale 

(GDS) e Questionário Internacional de Avaliação do Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual (QI – AASI) - International Outcome Inventory 

for Hearing Aids (IOI - HA) 

 A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) é um dos instrumentos mais 

frequentemente utilizados na prática clínica para a detecção de depressão no 

idoso, investigando a sua satisfação em atividades de vida diária. Foi criada em 

1983, por Yesavage et al., sendo traduzida para o português e adaptada para a 

aplicação no Brasil, por Stoppe Júnior et al., em 1994. Posteriormente, no Brasil, 

vários estudos foram realizados, empregando-se a tradução para o português da 

EDG em duas versões (30 e 15 itens) (Almeida e Almeida, 1999; Ribeiro et al., 

1994). Neste estudo, foi utilizada apenas a versão reduzida, com 15 itens, 

contendo perguntas negativas/afirmativas, sendo que o escore de cinco ou mais 

pontos diagnostica depressão e se o escore for igual ou maior do que 11 pontos 

diagnostica depressão grave (anexo 6).  

 Já o Questionário Internacional de Avaliação do Aparelho de Amplificação 

Sonora Individual (QI – AASI) é uma forma de suplementação na investigação da 

melhora de pacientes protetizados e foi produto de um “workshop” internacional 

Self-Report Outcome Measures in Audiological Rehabilitation, que ocorreu em 

2000, coordenado por Cox e o questionário em português foi traduzido e adaptado 

por Bevillaqua et al. (Cox et al, 2002) (anexo 7). 

 O QI - AASI apresenta um total de sete itens e investiga os seguintes 

aspectos relacionados ao uso das próteses auditivas: tempo de uso, benefício, 
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satisfação, dificuldade auditiva residual, limitação atividades, relacionamento com 

pessoas e qualidade de vida. Cada pergunta contém cinco alternativas, com 

respostas que recebem um escore de 1 a 5, levando-se em consideração a pior 

resposta e a melhor resposta, respectivamente. Dessa forma, quanto maior for a 

contagem, melhor será o resultado, lembrando-se que o escore máximo 

corresponde a 35 pontos.  

 Para a aplicação da EDG e do QI-AASI, houve a participação direta do 

pesquisador junto ao indivíduo, garantindo a compreensão das perguntas e das 

respostas e apresentou uma duração média de cinco minutos na aplicação de 

cada questionário.  

3.4 Análise Estatítica 

Para estudar a correlação entre os testes e a Relação S/R com a Idade, 

Escolaridade e Tempo de uso do ASSI, foram construídos diagramas de dispersão 

e calculados coeficientes de correlação de Spearman (Fisher e van Belle, 1993). 

Nos diagramas de dispersão, foram representadas curvas lowess (Cleveland, 

1979), com o objetivo de visualizar possíveis tendências na nuvem de pontos. O 

formato da curva é ditado pelos próprios pontos. 

Os mesmos procedimentos foram adotados no estudo das correlações 

entre os testes dois a dois e entre os testes e a Relação S/R. 

Foi ajustado um modelo de regressão (Fisher e van Belle, 1993), tendo 

como variável resposta a Relação S/R e como possíveis variáveis explicativas os 

testes e a escolaridade. O procedimento forward stepwise foi adotado na seleção 

das variáveis explicativas.  A adequação do modelo foi checada por meio da 

análise dos resíduos. 

As médias dos escores, nos quatro testes, foram, também, estimadas por 

intervalo, sendo adotado coeficiente de confiança de 95%. Nos testes de hipótese, 

foi fixado nível de significância de 0,05 e os valores significantes foram grafados 

com asterisco (*). 
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4. RESULTADOS 

 

Para facilitar a apresentação dos resultados dividimos este capítulo em 

duas partes: 

PARTE 1 – Caracterização da amostra e análise da correlação entre os testes, 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a Relação S/R com a Idade, Escolaridade e 

Tempo de uso do AASI 

PARTE 2 - Análise da correlação entre os testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, 

EDG e a Relação S/R 

 

PARTE 1 – Caracterização da amostra e análise da correlação entre os 

testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a Relação S/R com a Idade, 

Escolaridade e Tempo de uso do AASI 

 

Caracterização da amostra 

Inicialmente, a partir do levantamento dos dados (anexo 8), apresentamos 

os resultados das estatísticas descritivas: média, desvio padrão, mínimo, mediana 

e máxima para a Idade, Escolaridade e Tempo de uso do AASI na tabela 1. 

Tabela 1- Estatísticas descritivas para Idade (anos), Escolaridade (anos) e Tempo 

de uso do AASI (meses) 

Variável N Média Desvio 

padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Idade 25 69,7 7,6 60 67 85 

Escolaridade 25 4,5 3,1 0 4 11 

Tempo 25 10,2 6,5 3 7 27 
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 Para facilitar a visualização dos dados confeccionamos os Box-plots que 

são demonstrados na figura 1. 
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Figura 1- Box-plots para Idade (anos), Escolaridade (anos) e Tempo de uso do 

AASI (meses) 

 

Análise da correlação entre os testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a 

Relação S/R com a Idade, Escolaridade e Tempo de uso do AASI 

 

 Procuramos investigar, inicialmente, se havia correlação entre os escores 

dos testes MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e Relação S/R com a variável idade. 

Na tabela 2 são apresentados os resultados deste estudo. 
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Tabela 2- Valores observados dos coeficientes de correlação de Spearman entre 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG, Relação S/R e a Idade 

Variável r P 

MEEM 0,04 0,855 

QI-AASI -0,01 0,953 

ADAS-COG -0,11 0,604 

EDG -0,22 0,296 

Relação S/R -0,22 0,286 

 

 Os resultados revelam não haver correlação entre os escores dos testes, 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e da Relação S/R, com a variável idade. 

 A seguir confeccionamos os diagramas de dispersão com os valores 

individuais e respectivas curvas lowess, dos escores dos testes, MEEM, Adas-

Cog, QI-AASI, EDG e da Relação S/R segundo a variável idade que são 

apresentados nas figuras 2 e 3 respectivamente. 
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Figura 2- Diagramas de dispersão do MEEM, Adas-Cog, QI-ASSI e EDG e a 

Idade  
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Figura 3- Diagrama de dispersão da Relação S/R e a Idade  
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Realizamos, após, o estudo da correlação dos escores dos testes, MEEM, 

Adas-Cog, QI-AASI, EDG e da Relação S/R segundo a variável escolaridade cujos 

resultados são apresentados na tabela 3 e figuras 4 e 5 respectivamente. 

 

Tabela 3- Valores observados dos coeficientes de correlação de Spearman entre 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e Relação S/R e a Escolaridade 

Variável r P 

MEEM 0,42 0,035* 

QI-AASI -0,19 0,367 

ADAS-COG -0,30 0,141 

EDG -0,40 0,049* 

Relação S/R -0,47 0,018* 

 Foram observadas correlações significantes entre os escores dos testes 

MEEM, EDG e relação sinal ruído e a variável escolaridade. 
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Figura 4- Diagramas de dispersão do MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a 

Escolaridade 
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Figura 5- Diagrama de dispersão da Relação S/R e a Escolaridade 
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 Finalmente realizamos o mesmo estudo segundo a variável tempo de uso 

de próteses auditivas cujos resultados são apresentados na tabela 4 e nas figuras 

6 e 7 respectivamente. 

Tabela 4- Valores observados dos coeficientes de correlação de Spearman entre 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e Relação S/R e o Tempo de uso do AASI  

Variável r P 

MEEM 0,37 0,073 

QI-AASI 0,08 0,723 

ADAS-COG -0,30 0,148 

EDG -0,31 0,130 

Relação S/R -0,13 0,536 

  

Não foram observadas correlações significantes entre os escores dos testes 

MEEM, EDG e relação S/R e a variável tempo de uso das próteses auditivas. 
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Figura 6- Diagramas de dispersão do MEEM, Adas-Cog, QI-ASSI , EDG e o 

Tempo de uso do AASI  
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Figura 7- Diagrama de dispersão da Relação sinal ruído e o Tempo de uso do 

AASI 
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PARTE 2 - Análise da correlação entre os testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, 

EDG e a Relação S/R 

 

Nesta etapa, investigamos se há correlação entre os escores dos testes, 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG entre si e dos testes com a relação S/R. Para 

tanto utilizamos o teste do coeficiente de correlação de Spearman, cujos 

resultados são apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5- Valores observados dos coeficientes de correlação de Spearman entre 

MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e Relação S/R 

  MEEM QI-AASI ADAS-COG EDG Relação S/R 

MEEM r 1,00 0,26 -0,59 -0,26 -0,57 

 p  0,214 0,002* 0,202 0,003* 

       

QI-AASI r 0,26 1,00 -0,06 -0,36 -0,23 

 p 0,214  0,772 0,075 0,278 

       

ADAS-COG r -0,59 -0,06 1,00 0,52 0,58 

 p 0,002* 0,772  0,008* 0,002* 

       

EDG r -0,26 -0,36 0,52 1,00 0,46 

 p 0,202 0,075 0,008*  0,022* 

       

Relação S/R r -0,57 -0,23 0,58 0,46 1,00 

 p 0,003* 0,278 0,002* 0,022*  
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Os resultados revelaram correlação entre os escores da relação S/R com 

os escores dos testes MEEM, Adas-Cog e EDG além da correlação dos escores 

do Adas-Cog com o MEEM e EDG. 

 Para ilustrar o comportamento dessas variáveis duas a duas 

confeccionamos diagramas de dispersão e respectivas curvas lowess que são 

apresentados nas figuras 8 a 11 respectivamente. 

Figura 8- Diagramas de dispersão do QI-AASI, Adas-Cog, EDG e Relação S/R 

com o MEEM 
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Figura 9- Diagramas de dispersão do Adas-Cog, EDG e Relação S/R com o QI-

AASI 

 

Figura 10- Diagramas de dispersão do EDG e Relação S/R com o Adas-Cog  
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Figura 11- Diagrama de dispersão do EDG e Relação S/R 

 

 

Análise de regressão 

 A seguir foi ajustado um modelo de regressão linear múltiplo, a partir da 

relação existente entre a relação S/R e as variáveis Adas-Cog e escolaridade. 

O modelo selecionado foi: relação S/R prevista = - 0,037 + 0,15 x Adas-Cog – 0,40 

x Escolaridade. 

 Após, calculamos as estatísticas descritivas para o QI-AASI, bem como o 

intervalo de confiança que são apresentados na tabela 6 e figura 12.  
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Tabela 6- Estatística descritiva e intervalos de confiança de 95% para a média 

de QI-AASI 

 

Variável N Média IC (95%) Desvio 

padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

QI-AASI 25 29,1 27,3 ; 31,0 4,5 21 30 35 
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Figura 12- Gráfico dos valores individuais e médios do QI-AASI 
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5. DISCUSSÃO 

 Neste capítulo, foi feita uma análise crítica dos resultados obtidos nesta 

pesquisa. Para facilitar a exposição dos comentários, optou-se por discutir os 

achados, obedecendo à mesma divisão realizada no capítulo de resultados, 

incluindo, no entanto, algumas considerações iniciais e comentários conclusivos. 

 

Considerações iniciais 

 

 Para um indivíduo deficiente auditivo, a prótese auditiva tem um papel 

fundamental no seu processo de reabilitação, porém é comum na prática clínica 

observar-se uma grande dificuldade nos indivíduos idosos durante o processo de 

adaptação. Este fato é justificado porque uma boa adaptação e, 

consequentemente o uso efetivo das próteses auditivas requer não só uma 

seleção adequada das características eletroacústicas, do modelo, das regulagens 

e um bom aconselhamento e orientação aos usuários e familiares, como também, 

é fundamental que haja a aceitação da deficiência auditiva e motivação por parte 

do deficiente auditivo. 

Com o avanço da tecnologia, nas últimas duas décadas, as próteses 

auditivas, no mercado, apresentam recursos cada vez mais sofisticados, que 

visam a suprir as necessidades do deficiente auditivo. Pode-se dizer, então, que 

atualmente, a maioria destes indivíduos portadores de deficiência auditiva irá obter 

benefícios com o uso desses equipamentos. Entretanto, existem indivíduos que, 

mesmo com todas as condições favoráveis para tal benefício, se recusam a usá-

las continuando com as dificuldades auditivas e de comunicação (Perrela, Branco-

Barreiro, 2005).  

Na população idosa, a adaptação das próteses auditivas exige ainda mais 

cuidados, pois, nestes casos, existem alguns outros fatores que devem ser 
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considerados, porque envolvem as alterações biológicas, fisiológicas e 

psicológicas comuns no envelhecimento. 

Sabe-se que a comunicação é fundamental para a vida de qualquer 

indivíduo, pois permite aquisição de conhecimentos e experiências, além de 

manter o indivíduo presente no convívio familiar e social. Quando a comunicação 

está comprometida, como ocorre comumente na perda auditiva em idosos, podem 

ocorrer grandes frustrações diante da situação de vida diária, levando o indivíduo 

a quadros de isolamento e até mesmo originando ou agravando a depressão 

(Corrêa, Russo, 1999; Russo, 1999; Weinstein, 1999; Boechat et al., 2003). 

De acordo com Pichora-Fuller (2003), para se compreender melhor a 

influência da audição na participação das atividades de vida diária de um 

indivíduo, deve-se considerar a variável idade com as diferenças no desempenho 

cognitivo e perceptual. Dessa forma, as dificuldades, na compreensão de fala, são 

aumentadas por alguns fatores como o ruído e a memória. Além disso, a 

significância destes processos vai depender das características sócio-emocionais 

apresentadas por cada indivíduo. 

A compreensão da mensagem é, na maioria das vezes, prejudicada pela 

presença de ruído competitivo. São cada vez mais comuns as queixas de 

dificuldades de compreensão de fala em ambientes ruidosos. Analisar a relação 

entre os limiares audiológicos e a capacidade de reconhecimento de fala é 

fundamental no processo de seleção e adaptação das próteses auditivas. Os 

testes audiológicos convencionais, entretanto, fornecem apenas a identificação da 

deficiência auditiva, pois são realizados em condições irreais, diferentes das 

enfrentadas pelo indivíduo no seu dia-a-dia. (Corrêa, Russo, 1999; Caporali, Silva, 

2004). Dessa forma, neste estudo, optou-se em utilizar testes de reconhecimento 

de fala com a presença de um estímulo competitivo (ruído), em campo livre, 

visando a avaliar estes indivíduos, simulando condições de comunicação mais 

próximas às encontradas no cotidiano. 
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Foram aplicados, com o objetivo de detectar o declínio cognitivo, os testes 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) com questões quanto à memória imediata, 

memória de evocação, orientação temporal, espacial, atenção e cálculo e 

linguagem e a Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer (ADAS-cog), com 

questões quanto à memória, à linguagem, às praxias e à compreensão de 

comandos, testes estes, os mais utilizados na prática clínica, para a detecção e 

rastreamento de quadros demenciais e com o intuito de verificar a presença de 

sintomatologia depressiva nessa população, aplicou-se, também, a Escala de 

Depressão Geriátrica (EGD). (Bertolucci et al., 1994a; Stoppe Jr et al., 1994; 

Almeida, 1998; Almeida, Almeida, 1999; Brucki et al., 2003). 

Ainda hoje, observa-se que muitos idosos, apesar de apresentarem 

benefício com os aparelhos de amplificação, não se encontram muito satisfeitos, 

assim como se encontram muitos deles que apresentam satisfação com o uso de 

próteses auditivas, porém sem grandes benefícios. 

Com base nesta constatação, a realização deste estudo partiu do 

questionamento da possível interferência de aspectos cognitivos e psicossociais 

na adaptação de próteses auditivas. Foram, então, selecionados idosos, antigos 

usuários de próteses auditivas digitais, onde foram avaliados por meio de testes 

de reconhecimento de sentenças no ruído e questionário de auto-avaliação, o 

desempenho desses usuários, segundo os aspectos cognitivos e os sintomas 

depressivos, tempo de uso das próteses auditivas, escolaridade e idade. 

 

Parte 1 – Discussão sobre a caracterização da amostra e análise da 

correlação entre os testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a Relação S/R 

com a Idade, Escolaridade e Tempo de uso do AASI 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi composta por 25 idosos com idade média de 69,7 anos, tendo 

o idoso mais novo 60 anos e o mais velho 85 anos. A escolaridade mostrou uma 
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média de 4,5 anos, variando de 0 a 11 anos e, quanto ao tempo de uso das 

próteses auditivas, houve uma média de 10,2 meses de uso do AASI, com o 

mínimo de 3 meses de uso e máximo de 27 meses (Tabela 1). Observou-se que 

as três distribuições são assimétricas à direita, isto é, os valores abaixo da 

mediana estão concentrados em um intervalo de menor amplitude que os acima 

da mediana (Tabela 1 e figura 1). Assim sendo, pode-se dizer que 50% da 

amostra tinha entre 60 e 67 anos de idade, 0 a 4 anos de escolaridade e 3 a 7 

meses de uso das próteses auditivas. 

 

ANÁLISE DA CORRELAÇÂO ENTRE OS TESTES, MEEM, ADAS-COG, QI-

AASI, EDG E A RELAÇÃO S/R COM A IDADE, ESCOLARIDADE E TEMPO DE 

USO DO AASI 

 

IDADE 

 O estudo dos escores dos testes MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a 

Relação S/R revelou que não há correlação significante entre estes e a variável 

idade (Tabela 2 e figuras 2 e 3). 

 Pesquisando a literatura especializada verificou-se que, com relação ao 

reconhecimento de fala no ruído, alguns estudos constataram os efeitos 

prejudiciais do ruído no reconhecimento de fala, tanto em indivíduos jovens como 

em idosos, porém, utilizando metodologias que diferem da do presente estudo 

(Pichora-Fuller, 2003; Caporali, Silva, 2004). Alguns pesquisadores demonstraram 

que, com o avanço da idade há uma piora no reconhecimento de fala com ou sem 

a presença de ruído, que parece não estar associado ao declínio da sensibilidade 

auditiva (Helfer, Wilber, 1990, Gordon-Salant, 1993, Calais et al., 2008). Outros 

estudos, porém, relataram que o declínio da sensibilidade auditiva, associada à 

idade, contribui negativamente no reconhecimento de fala de idosos (Humes, 

Christopherson, 1991).  
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 Assim sendo, verificamos que há consenso quanto à diminuição, na 

presença ou ausência de ruído, do reconhecimento de fala com o aumento da 

idade, associado ou não ao declínio da sensibilidade auditiva. No entanto, não foi 

encontrada alteração significante do reconhecimento de fala com o aumento da 

idade, o que pode ser justificado pela amostra reduzida.  

 Quanto aos transtornos depressivos, algumas evidências sugerem que, 

com a idade, poderia haver aumento destes (Blazer et al., 1991). A partir de 

levantamento diagnóstico em comunidade, alguns autores observaram alta 

prevalência de sintomas depressivos em idosos e verificaram que estes fatores 

estavam diretamente relacionados com o aumento da idade e, também, com as 

variáveis sexo, baixa renda, limitações físicas, distúrbios cognitivos e pouco 

suporte social. Acrescentaram, ainda, que, quando estas outras variáveis foram 

controladas, a associação entre aumento de idade e sintomas depressivos 

reverteu-se. Até mesmo aqueles mais idosos, acima de 85 anos, apresentavam 

menos sintomas depressivos, quando estes fatores associados foram 

desconsiderados (Ferrari, Dalacorte, 2007). 

Com o aumento da idade, as pessoas costumam deparar-se com a 

proximidade da morte, a perda do cônjuge, de amigos, e a sensação do fim da 

vida chegando. Falta de objetivos, de planos, de atividades recreativas e aumento 

da dependência podem colaborar para a desesperança e, consequentemente, 

para quadros depressivos. Deve-se enfatizar que, na população geriátrica, a 

deficiência auditiva acarreta, também, uma série de limitações na vida social e 

familiar desses indivíduos (Marin, Angerami, 2002). 

 Os achados encontrados concordam com os observados no estudo de 

Blazer et al. (1991), quando as outras variáveis foram eliminadas. Além disso, 

pode-se, também, justificar a ausência de correlação entre sintomas depressivos e 

idade no grupo estudado, na presente pesquisa, com o fato desses pacientes já 

serem usuários antigos bem adaptados de próteses auditivas. Sabe-se que esta 

intervenção pode auxiliar na melhora da comunicação, melhora do relacionamento 

com seus familiares, permite sentimentos positivos de auto-confiança, melhora da 



54 
 

saúde mental, promove maior independência e segurança no desempenho de 

suas atividades cotidianas. 

 

 

TEMPO DE USO 

 

 O estudo dos escores dos testes MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, EDG e a 

Relação S/R, segundo a variável tempo de uso das próteses auditivas, revelou 

que os escores dos testes e a relação S/R não dependem do tempo de uso das 

próteses auditivas (Tabela 4 e figuras 6 e 7).  

 Acredita-se que os resultados encontrados possam ser devidos ao 

momento em que esta avaliação ocorreu. Todos os indivíduos, desta amostra, já 

haviam passado do período de aclimatização, ou seja, já estavam adaptados há 

mais de três meses. Levando-se em consideração que a média do tempo de uso 

de próteses auditivas era de 10,2 meses (tabela 1) e todos os indivíduos avaliados 

faziam uso efetivo destes dispositivos eletrônicos (em média 8h/dia), o tempo de 

uso não determinaria mudanças no desempenho do paciente. Sabe-se que as 

maiores mudanças ocorreram quando comparou-se o desempenho pré e pós 

adaptação das próteses auditivas. 

Gatehouse (1992) relatou que aclimatização é a melhora no 

reconhecimento de fala com o tempo, devido ao uso de próteses auditivas, tempo 

este que pode variar de seis a 12 semanas e pode trazer uma melhora de até 10% 

no reconhecimento de fala. 

A constatação, de que os escores dos testes não dependem do tempo de 

uso das próteses auditivas, condiz com os resultados do estudo realizado por 

Thompson (1994), que afirmou existir uma pequena contribuição do uso das 

próteses auditivas para a melhora dos sintomas depressivos, principalmente em 

indivíduos idosos, nos quais, existe, frequentemente, associação entre a 

depressão e quadros de demência. Este resultado difere, porém, do obtido por 

alguns autores, que afirmam que idosos com deficiência auditiva, não usuários de 
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próteses auditivas, apresentam sintomas de depressão e ansiedade, ocorrendo 

melhora significante dos escores do EDG, quando se tornam usuários dos 

dispositivos, demonstrando uma melhora nos sintomas depressivos e na restrição 

de participação em atividades de vida diária (Mulrow et al., 1990; Soler, 2008). 

No que se refere à relação S/R e o tempo de uso das próteses auditivas, 

pode-se justificar tal achado com o estudo de Sweetow, Henderson-Sabes, (2004), 

que verificaram que há uma estabilidade dos resultados dos testes ao longo de 12 

semanas, concluindo que apenas o uso da prótese auditiva não produz a 

adaptação ideal do sistema auditivo e a consequente melhora das habilidades de 

reconhecimento de fala. 

No estudo realizado por Humes et al. (2002), através de testes de fala e 

questionários, 134 indivíduos idosos foram avaliados após o primeiro mês, seis 

meses e 1 ano de adaptação e 49 destes idosos foram acompanhados até o 

segundo ano de uso das próteses auditivas. Estes autores observaram mudanças 

significativas no desempenho dos usuários ao longo dos meses. No entanto, as 

maiores mudanças ocorreram entre o primeiro e o sexto mês, quando comparado 

aos resultados obtidos com um ano de uso. Quanto aos pacientes acompanhados 

após o segundo ano, mudanças mínimas foram registradas. 

Já em 2004, Humes et al. não encontraram diferenças entre o benefício 

objetivo e subjetivo fornecido pela amplificação sonora após um mês e seis meses 

de uso de próteses auditivas. 

Prates e Iório (2006), no entanto, verificaram que o reconhecimento de fala 

apresentou melhores resultados nos meses subsequentes à adaptação das 

próteses auditivas, evidenciando melhora progressiva da habilidade de 

reconhecimento de fala, a partir do primeiro mês de adaptação. Na avaliação 

subjetiva, por meio de questionários de auto-avaliação, não foi observada melhora 

entre o primeiro e o terceiro mês após a adaptação das próteses auditivas. 
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ESCOLARIDADE 

 Já, com relação ao estudo entre os escores dos testes e a variável 

escolaridade, observou-se que os escores do MEEM tendem a aumentar com a 

escolaridade e os do teste EDG e os valores da relação S/R tendem a diminuir 

com o aumento da escolaridade, demonstrando que há melhora da cognição e dos 

sintomas depressivos. Além disso, a diminuição da relação S/R mostra que 

indivíduos com maior tempo de escolaridade desempenham-se melhor em 

condições de escuta mais difíceis (Tabela 3 e figuras 4 e 5). 

Alguns autores relataram em seus estudos a importância da escolaridade 

nos escores dos testes cognitivos. Alegaram que a escolaridade é o principal fator 

que influenciou no desempenho dos indivíduos nesses testes e que existe uma 

relação direta entre as variáveis demência, nível sócio-econômico e escolaridade. 

Ou seja, o número de anos de estudo tem sido considerado tanto como fator de 

proteção neural quanto como elemento de confusão diagnóstica. Acrescentaram 

que, mesmo em pessoas que não apresentavam evidências de déficit cognitivo, 

quanto menor a escolaridade e maior a idade, menor era a pontuação nos escores 

do MEEM (Bertollucci et al, 1994a; Almeida,1998; Brucki et al., 2003; Lourenço & 

Veras, 2006).  

 

PARTE 2 - Análise da correlação entre os testes, MEEM, Adas-Cog, QI-AASI, 

EDG e a Relação S/R 

 

Os resultados, deste estudo, revelaram correlação entre os escores da 

relação S/R e os escores dos testes MEEM, Adas-Cog e EDG, além da correlação 

dos escores do Adas-Cog com os do MEEM e EDG. 

Primeiramente, observou-se uma correlação negativa dos escores MEEM 

com os do Adas-Cog e do MEEM com a relação S/R, ou seja, os escores do 



57 
 

MEEM tendem a diminuir com o aumento do Adas-Cog, o mesmo ocorrendo com 

o aumento da relação S/R (tabela 5).  

Segundo Mackinnon e Mulligan (1998), os instrumentos que identificam 

casos leves de alterações cognitivas têm sido importante objeto de estudo entre 

muitos autores. Esses autores sugeriram que a combinação do uso de testes 

cognitivos (como, por exemplo, o Mini-Exame do Estado Mental – MEEM) e uma 

avaliação funcional, que avalia atividades de vida diária, são de grande 

importância para a constatação de alterações cognitivas, principalmente, em 

populações homogêneas, do ponto de vista cultural e sócio-econômico, 

proporcionando uma maior precisão diagnóstica.  

Os testes cognitivos mais comumente utilizados na prática clínica, em 

pacientes com suspeita de alterações cognitivas, são o Mini-Exame do Estado 

Mental (MEEM), que é um teste cognitivo breve, composto por 30 itens, que avalia 

a deterioração mental, ao nível das funções cognitivas (Folstein et al., 1975), e a 

Escala para Avaliação da Doença de Alzheimer (Adas) que avalia a intensidade 

cognitiva e as mudanças não cognitivas, que são características dessa doença, 

composta por duas partes, com uma pontuação máxima de 120 pontos. Uma 

delas é a que foi utilizada neste estudo, a cognitiva, ADAS-Cog, que inclui itens de 

1 a 11, com uma pontuação máxima de 70 pontos (Bertolucci et al., 2001). 

Assim como no MEEM, o nível educacional influencia nos resultados do 

teste, ou seja, uma maior pontuação, no MEEM, indica um menor 

comprometimento cognitivo, enquanto que, no Adas-Cog, uma maior pontuação 

indica um mau desempenho. 

  
Os achados encontrados neste estudo foram relacionados no que se refere 

à diminuição nos resultados do MEEM e aumento da relação S/R, com o estudo 

de Pichora-Fuller (2003), que relatou que os problemas em entender a fala, são 

exacerbados por fatores estressores perceptuais e cognitivos, como o ruído e a 

capacidade de memória, sendo estes de grande importância para que se 

compreenda  a correlação entre a idade e o desempenho perceptual e cognitivo. 
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Há muitos anos, pesquisas vêm sendo desenvolvidas para avaliar o 

benefício que as próteses auditivas trazem para indivíduos idosos. Estudos mais 

antigos mostram que, apesar do objetivo do uso das próteses auditivas ser o de 

auxiliar o deficiente auditivo na habilidade de reconhecer a fala, estas, muitas 

vezes, pioram o desempenho do paciente, principalmente em situações mais 

adversas de comunicação, como, por exemplo, no ruído. Até mesmo indivíduos 

com audição normal apresentavam um desempenho pior com essas próteses. 

Essa piora talvez se deva ao fato da própria deficiência acarretar uma perda de 

pistas da fala, pois há uma diminuição da redundância da mensagem (Killion, 

1993). 

 Na análise da correlação entre os resultados do MEEM e QI-AASI e MEEM 

e EDG, não foi observada significância estatística. Pode-se, entretanto, observar 

que as curvas lowess dos diagramas de dispersão entre MEEM e QI-AASI e 

MEEM e EDG (figura 8) sugerem haver correlação do QI-AASI e EDG com o 

MEEM.  

 Esses achados condizem com os relatos de alguns autores que afirmam 

que o benefício não é condição básica para a satisfação do idoso com o uso de 

aparelho de amplificação sonora e a avaliação dos efeitos proporcionados pelo 

seu uso indica que cada sujeito pode apresentar uma configuração de resultados 

particular às suas condições físicas, emocionais, sociais e culturais (Assayag & 

Russo, 2006). 

Já, Soler (2008) observou no desempenho de idosos protetizados pelo 

SUS, antes da adaptação das próteses auditivas e após dezesseis semanas de 

uso destes dispositivos eletrônicos, correspondente ao período de aclimatização, 

que houve melhora dos sintomas depressivos mostrados pela redução dos 

escores do EDG, assim como na restrição de participação em atividades de vida 

diária. Entretanto, não observou melhora nos índices cognitivos. Em outro estudo, 

foi observada uma correlação inversa e significativa entre os escores da EDG e 

MEEM. Meara, Mitchelmore, Hobson, (1999) relataram que, se, a depressão pode 

simular um quadro demencial por piora no desempenho cognitivo dos pacientes, 
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nos dois testes, da mesma forma, um desempenho cognitivo muito baixo pode 

interferir com a EDG, a qual, na presença de déficit cognitivo, pode ser menos 

confiável por apresentar menor sensibilidade, resultando em possíveis falso-

positivos.  

Assim sendo, pode-se inferir que a correlação observada nos diagramas de 

dispersão (curvas lowess), possivelmente foi decorrente do escore abaixo de 15, 

obtido por um único paciente no MEEM. Os demais pontos, nestes gráficos, não 

sugerem haver tendência dos escores do MEEM, aumentando ou diminuindo com 

a variação do QI-AASI ou do EDG.   

 Foi ainda observado que não há correlação estatisticamente significante 

entre os escores do QI-AASI com o dos demais testes, nem com a relação S/R.  

Almeida (2003) afirmou que os procedimentos de verificação, como o ganho 

funcional e medidas de inserção, não são suficientes para avaliar o benefício do 

usuário de aparelho de amplificação sonora nas situações diárias de comunicação 

e que, nos últimos, anos houve um interesse crescente no desenvolvimento de 

procedimentos de validação, que permitissem avaliar o benefício do usuário fora 

do ambiente clínico, constituindo-se em questionários de auto-avaliação.  

Prates e Iório (2006) realizaram um estudo para verificar a aclimatização 

após adaptação de próteses auditivas, através de avaliações objetivas (testes de 

fala) e subjetivas (Questionário). Os autores puderam observar que a avaliação 

objetiva, por meio de tarefas de reconhecimento de fala, indicou melhores 

resultados nos meses subsequentes à adaptação das próteses auditivas, 

evidenciando melhora progressiva das habilidades de fala, a partir do primeiro 

mês de adaptação, enquanto que, na avaliação subjetiva, não foi observada 

melhora entre o primeiro e o terceiro mês após a adaptação das próteses 

auditivas. 

Cox e Alexander (2002) verificaram uma alta pontuação dos indivíduos 

avaliados em seu estudo no questionário QI-AASI, sugerindo atitudes favoráveis 

em relação ao uso de suas próteses auditivas. Comentaram sobre a provável 
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sensibilidade do questionário em detectar indivíduos com experiência negativa em 

relação às próteses auditivas. 

Hosford e Hush (2000) observaram que a relação entre o tempo de uso da 

prótese auditiva em atividades diárias e adaptação à amplificação é bastante 

estreita. O fato do indivíduo não rejeitar o uso da prótese auditiva pode estar 

relacionado à aceitação da perda auditiva e, consequentemente, à necessidade do 

uso da amplificação. A aceitação pode, também, ser caracterizada como um 

processo psicológico de estar lidando com a ideia e a sensação da amplificação 

sonora, ao mesmo tempo em que incorpora o aparelho em seu estilo de vida. Esta 

atitude pode ou não implicar em satisfação.  

Acredita-se que, de acordo com os resultados encontrados, deve-se 

reconhecer que a auto-percepção da restrição de participação em atividades de 

vida diária pode variar muito de indivíduo para indivíduo, considerando-se fatores 

como idade, situação sócio-conômica, comprometimentos cognitivos, aceitação da 

deficiência auditiva pelo próprio indivíduo e pelos familiares mais próximos. O 

conforto acústico, em ambientes ruidosos, e a capacidade de reconhecimento da 

fala, na presença de ruído, são fatores imprescindíveis, para que o indivíduo tenha 

um processo de adaptação satisfatório e aceitação da necessidade do uso da 

amplificação. 

Porém, apesar deste estudo não apresentar correlação estatisticamente 

significante quanto ao QI-AASI com os demais testes, nem com a relação S/R, 

observou-se um resultado bastante satisfatório à adaptação auditiva, evidenciado 

pela alta pontuação na avaliação total do questionário (anexo 8), onde a máxima 

pontuação possível é 35. Além disso, precisa-se levar em consideração que a 

amostra é pequena e que para observarmos uma correlação realmente 

significante nas análises dos questionários, seria necessária uma amostra maior 

que permitisse avaliar mais de uma variável para obtermos resultados mais 

significativos. 
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 Observa-se, também, que os escores do Adas-Cog apresentaram 

correlação estatisticamente significante com os escores do MEEM, EDG e relação 

S/R. A correlação é positiva entre eles, ou seja, os escores do Adas-Cog tendem a 

aumentar com o aumento da EDG e com o aumento da relação S/R.  

 

Análise de regressão 

No item anterior, foi estudada a correlação dos escores dos testes entre si e 

com a relação S/R. Nesta parte, foi ajustado um modelo de regressão linear 

múltiplo, a partir da relação existente entre a relação S/R e as variáveis Adas-Cog 

e escolaridade. As demais variáveis não apresentaram contribuição significativa 

adicional às selecionadas para explicar a relação S/R. 

Assim sendo, é possível prever a relação S/R em que o paciente identifica 

50% das sentenças, a partir do escore do teste Adas-Cog e do tempo de 

escolaridade. 

O modelo de regressão proposto, a partir da análise estatística realizada na 

presente pesquisa, é um instrumento que pode e deve ser utilizado na clínica, 

especialmente, quando não há recursos tecnológicos que possibilitem a aplicação 

de testes de fala na presença de ruído competitivo.  

Para demonstrar a aplicação deste modelo, utilizou-se o indivíduo 1 deste 

estudo (anexo 8) e obtive-se  a seguinte fórmula:  

Relação S/R prevista = - 0,037 + 0,15 x Adas-Cog – 0,40 x Escolaridade. 

Relação S/R prevista = - 0,037 + (0,15 x 45) – (0,40 x 0) 

Relação S/R prevista = - 0,037 + 6,75 – 0 

Relação S/R prevista = 6,71 
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 Não foram encontrados, na literatura, estudos que apresentassem modelos 

de regressão o que impossibilitou confrontar os resultados obtidos nesta etapa da 

pesquisa. 

 A partir dos coeficientes do Adas-Cog e da escolaridade no modelo 

ajustado, concluiu-se que, para um aumento de uma unidade no escore do Adas-

Cog, a relação S/R aumenta, em média, 0,15 dB e para um aumento de um ano 

na escolaridade, a relação S/R diminui, em média, 0,40 dB. 

Na análise da correlação entre os testes e a Relação S/R com a Idade, 

Escolaridade e Tempo de uso do AASI, observou-se que a Escolaridade se 

correlaciona com o MEEM, GDS e Relação S/R. Assim, a análise descritiva, 

destas variáveis, será feita por faixa de escolaridade. Levando-se em 

consideração que a Idade e o Tempo de uso do AASI não apresentaram 

correlação com os testes nem com a Relação S/R, não se considerou esses 

dados nesta parte da análise.  

 Na Tabela 6 foram apresentados os valores de estatísticas descritivas para 

o QI-AASI e intervalos de confiança de 95% para a média dos escores. Os valores 

individuais e médios dos escores dessa variável estão representados na Figura 

12. 
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Considerações Finais 

 

O nosso estudo revelou associação significante entre a variável 

escolaridade e os escores dos testes MEEM, EDG e relação S/R e entre os 

escores da relação S/R com os escores dos testes MEEM, Adas-Cog e EDG além 

da correlação dos escores do Adas-Cog com o MEEM e EDG, no entanto, não 

identificou correlação entre sintomas depressivos e compreensão de fala no ruído. 

Sabemos que a depressão interfere significativamente no desempenho cognitivo 

do paciente. Sugerimos, portanto, novos estudos com número maior de pacientes 

para continuar investigando possíveis associações entre esses. 

  Quanto ao tempo de uso consideramos que as mudanças importantes 

aconteceram no período de aclimatização, período este, não considerado neste 

estudo. Tal fato justifica não termos encontrado associação entre essa variável e o 

desempenho do paciente no ruído. 

 A variável idade, conforme demonstrado em vários estudos, pouco interferiu 

no reconhecimento de fala na presença ou ausência do ruído. A exemplo do 

relatado sobre os sintomas depressivos, sugerimos novos estudos. 

 Quanto ao questionário QI-AASI, analisamos neste trabalho apenas o 

escore global e não encontramos associação entre este e a relação S/R onde o 

paciente reconhece 50% das sentenças.  

 Uma vez que cada questão avalia uma dimensão diferente, sugerimos que 

cada uma delas seja avaliada independentemente. Assim teremos a análise de 

tempo de uso, benefícios, satisfação, dificuldade auditiva residual, limitação de 

atividade, relacionamento inter-pessoais e qualidade de vida e sua correlação com 

o desempenho do paciente no ruído. 

 

 



64 
 

6. CONCLUSÃO 

 

Em pacientes antigos usuários de próteses auditivas permitimos 

estabelecer as seguintes conclusões: 

- Quanto melhor o nível cognitivo e maior a escolaridade melhor é o desempenho 

do paciente no ruído.  

- Não há contribuição significante das variáveis, sintomas depressivos, idade e 

tempo de uso das próteses auditivas para explicar a relação S/R. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 – CEP UNIFESP 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisa – AVALIAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DE IDOSOS USUÁRIOS DE 

PRÓTESES AUDITIVAS SEGUNDO O DESEMPENHO COGNITIVO E OS 

SINTOMAS DEPRESSIVOS 

 Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar, por meio de testes de 

reconhecimento de sentenças no ruído e questionário de auto-avaliação, o 

desempenho de antigos usuários de próteses auditivas, segundo o desempenho 

cognitivo, sintomas depressivos, tempo de uso do AASI, escolaridade e idade. 

Para isso, será realizada uma avaliação, onde você irá: 

 Realizar dois testes para avaliar as habilidades cognitivas - Mini Exame do 

Estado Mental e a Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer; 

 Realizar um teste para detectar quadros depressivos; 

 Realizar um teste para avaliar os benefícios com as próteses auditivas;  

 Realizar um teste comportamental para avaliar a habilidade de 

reconhecimento de sentenças no ruído. 

 Esta Avaliação não causa nenhum desconforto ou risco para sua saúde, 

não havendo nenhum benefício direto para você. Porém, trata-se de um estudo 

experimental no qual serão verificadas as reais dificuldades de comunicação do 

indivíduo com perda de audição em decorrência da idade e as características 

audiológicas apresentadas. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a fonoaudióloga Laura Maria Araújo de Carvalho, que pode ser 

encontrada na Rua Botucatu, 802, telefone: 5576-4531 / 7690-4600. Se você tiver 

alguma 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 É garantida a 

mailto:cepunifesp@epm.br
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liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

 Todas as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Você tem o 

direito de se manter atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, não 

havendo despesas pessoais em qualquer fase do estudo, incluindo os exames. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

houver qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

Eu discuti com a fonoaudióloga Laura Maria Araújo de Carvalho sobre 

minha decisão em participar nesse estudo e ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de discrição e de esclarecimentos permanentes. Compreendi 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar, quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

------------------------------ 

Assinatura do paciente Data: __/__/__ 

----------------------------------  

Assinatura da testemunha  Data: __/__/__ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

----------------------------       Laura Maria Araújo de Carvalho  Data: __/__/_
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ANEXO 3 – LISTA DE SENTENÇAS EM PORTUGUÊS (Costa, 1998) 

Lista 1 A 

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. Ela precisa esperar na fila.  

25. O banco fechou sua conta. 

Lista 1B    

   

1. O avião já está atrasado. 

2. O preço da roupa subiu. 

3. O jantar da 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. 
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ANEXO 4 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

Orientação Temporal 

 Errado Certo 

Dia do mês   

Mês   

Ano   

Dia da Semana   

Hora aproximada ( 1 
hora) 

  

Total de pontos:______ (1 Ponto para cada resposta correta) 

Orientação Espacial 

 Errado Certo 

Local Específico   

Local Genérico   

Bairro ou rua próxima   

Cidade   

Estado   

Total de pontos:______ (1 Ponto para cada resposta correta) 

Memória Imediata 

 Errado Certo 

Carro   

Vaso   

Tijolo   

Total de pontos:______ (1 Ponto para cada resposta correta) 

Atenção e Cálculo  

 Errado Certo 

1ª subtração (100-7)   

2ª subtração (93-7)   

3ª subtração (86-7)   

4ª subtração (79-7)   

5ª subtração (65-7)   

Total de pontos:______ (1 Ponto para cada resposta correta). 
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Memória de Evocação 

 Errado Certo 

Carro   

Vaso   

Tijolo   

Total de pontos:______ (1 Ponto para cada resposta correta) 

Linguagem 

 Errado Certo 

Nomeação relógio   

Nomeação caneta   

Repetir: “Nem aqui, nem 
ali, nem lá” 

  

Comando ” Pegue o papel 
com a mão direita... 

  

Dobre ao meio...   

e coloque no chão”   

Ler e executar ”Feche os 
olhos” 

  

Escrever uma frase   

Copiar o desenho (2 
pentágonos 
interseccionados) 

  

Total de pontos:______ (1 Ponto para cada resposta correta) 

 

Pontuação total:______  

Passou (   ) Falhou (  ) 
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ANEXO 5 

PROTOCOLO PARA ESTUDO E VALIDAÇÃO PARA A POPULAÇÃO 

BRASILEIRA DA SUB – ESCALA COGNITIVA DA “ESCALA DE AVALIAÇÃO 

DE DOENÇA DE ALZHEIMER” – (ADAS-COG.) 

 

Nome: ______________________________________________Idade:  ___________ 

RGHSP ___________ Data: ______  Local: _____________________________ 

Sexo: (    ) M   (    ) F  Cor: (    ) branco (    ) Negro (    ) pardo (    ) amarelo 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Tel: _______________Natural de : ____________ Procedente de: ________________ 

Profissão (Prof. Prévias): _________________________________________________ 

Escolaridade: __________________________________________________ 

 

Grupo pertencente e número (    ) Demenciado  (   ) grupo-controle 

Escores: 

1. Palavra evocada _____ (0-10) 

2. Nomeação de objetos e dedos _____ (0-5) 

3. Comandos _____ (0-5) 

4. Praxia construtiva _____ (0-5) 

5. Praxia ideativa _____(0-5) 

6. Orientação _____ (0-8) 

7. Teste de reconhecimento de palavras _____ (0-12) 

8. Teste de recordação/lembrança _____ (0-5) 

9. Habilidade em linguagem falada _____ (0-5) 

10. Dificuldade em achar palavras na fala espontânea _____ (0-5) 

11. Compreensão _____ (0-5) 

ESCORE TOTAL – máximo de 70 (          ) 
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ANEXO 6 – ESCALA DE DEPRESSÃO EM GERIATRIA 

 

Nome: _______________________________________________ Idade: ______ 

RH: ___________________ 

1. Você está basicamente satisfeito com sua vida? (     ) sim (     ) Não 

2. Você deixou muitos de seus interesses e atividades? (     ) sim (     ) Não 

3. Você sente que sua vida está vazia? (     ) sim (     ) Não 

4. Você se aborrece com freqüência? (     ) sim (     ) Não 

5. Você se sente de bom humor na maior parte do tempo?   (     ) sim 

(       )Não 

6. Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? (     ) sim (     ) Não 

7. Você se sente feliz a maior parte do tempo? (     ) sim (     ) Não 

8. Você sente que sua situação não tem saída? (     ) sim (     ) Não 

9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? (     ) sim (     ) Não 

10. Você se sente com mais problemas de memória que a maioria? (     ) sim  

(     ) Não 

11. Você acha maravilhoso estar vivo? (     ) sim (     ) Não 

12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? (     ) sim (     ) Não 

13. Você se sente cheio de energia? (     ) sim (     ) Não 

14. Você acha que sua situação é sem esperanças? (     ) sim (     ) Não 

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você? (    ) sim 

(     ) Não 
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ANEXO 7. QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL – APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO 
SONORA INDIVIDUAL (QI-AASI) 
 

1. Pense no tempo em que usou o(s) seu(s) aparelho(s) de amplificação sonora individual(is) 
nas últimas duas semanas.  Durante quantas horas usou o(s) aparelhos de amplificação 
sonora individual(is) num dia normal? 

 
Não usou 

 

  

Menos que uma 
hora por dia 

  
 

Entre 1 e 4 horas 
por dia 

  

Entre 4 e 8 horas 
por dia 

  
 

Mais que 8 horas 
por dia 

  

 
2. Pense em que situação gostaria de ouvir melhor, antes de obter o(s) seu(s) aparelho(s) de 

amplificação sonora individual(is).  Nas duas últimas semanas, como o(s) aparelhos de 
amplificação sonora individual(is) o/a ajudou (ou ajudaram) nessa mesma situação? 

 
Não ajudou 

(não ajudaram 
nada) 

 

  

Ajudou (ajudaram) 
pouco 

  
 

Ajudou (ajudaram) 
moderadamente 

  

Ajudou 
(ajudaram) 
bastante 

  
 

Ajudou 
(ajudaram) 

muito 

  

 
3. Pense novamente na mesma situação em que gostaria de ouvir melhor, antes de obter o(s) 

seu(s) aparelhos de amplificação sonora individual(is).  Que grau de dificuldade AINDA 
encontra nessa mesma situação usando o(s) aparelhos de amplificação sonora 
individual(is)? 

 
Muita  

dificuldade 
 

  

Bastante 
dificuldade 

  
 

Dificuldade 
moderada 

  

Pouca dificuldade 

  
 

Nenhuma 
dificuldade 

  

 

4. Considerando tudo, acha que vale a pena usar o(s) aparelhos de amplificação sonora 

individual(is)? 

 
Não vale a pena 

 

  

Vale pouco a 
pena 

  
 

Vale 
moderadamente a 

pena 

  

Vale bastante a 
pena 

  
 

Vale muito a pena 

  

 

5. Pense nas duas últimas semanas, usando o(s) ) aparelhos de amplificação sonora 

individual(is)? Quanto os seus problemas de ouvir o/a afetaram nas suas atividades?  

 
Afetaram muito 

 

  

Afetaram bastante 

  
 

Afetaram 
moderadamente 

  

Afetaram pouco 

  
 

Não afetaram 
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6. Pense nas duas últimas semanas, usando o(s) aparelhos de amplificação sonora 

individual(is). Quanto os seus problemas de ouvir afetaram ou aborreceram outras 

pessoas? 

 
Afetaram muito 

 

  

Afetaram bastante 

  
 

Afetaram 
moderadamente 

  

Afetaram pouco 

  
 

Não afetaram 

  

7. Considerando tudo, como acha que o(s) seu(s) aparelhos de amplificação sonora 

individual(is) mudou(ou mudaram) a sua alegria de viver ou o gozo na vida? 
Para pior ou 

menos alegria de 
viver 

 

  

Não houve 
alteração 

  
 

Um pouco mais 
alegria de viver 

  

Bastante alegria 
de viver 

  
 

Muito mais alegria 
de viver 

  

 

Fonte: International Journal of Audiology 2002; 41:3-26 

Tradução do International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) 
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ANEXO 8. RESULTADOS INDIVIDUAIS DAS VARIÁVEIS TEMPO DE USO DO AASI, 

SEXO, IDADE, ESCOLARIDADE, DOS TESTES MEEM, ADAS-COG, EDG, QI-AASI E 

DA RELAÇÃO S/R.  

 

Indivíduos Tempo 
de uso 

Sexo Idade Escolaridade MEEM QI-AASI Adas - 
cog 

EDG Relação 
S/R 

1 6 m F 65 0 13 22 45 09 + 5,5 

2 27m F 75 7 28 30 10 03 -2,88 

3 19m M 76 2 27 26 7 04 +0,74 

4 15m F 68 3 28 34 10 05 -7,00 

5 5m F 78 4 25 33 8 02 +0,5 

6 5m M 84 11 30 29 5 03 -6,0 

7 6m M 72 6 19 34 15 01 0,0 

8 15m F 65 6 29 32 5 01 -1,8 

9 16m F 65 3 29 35 7 04 -0,71 

10 15m M 60 3 28 34 11 09 +2,0 

11 15m F 60 0 23 35 14 03 +4,5 

12 15m F 70 9 29 24 12 05 +2,22 

13 4m F 67 4 25 25 7 04 -2,88 

14 5m M 65 7 24 23 28 06 +2,88 

15 16m M  78 4 20 25 8 04 -1,5 

16 4m F 65 0 18 25 22 07 +3,65 

17 15m M 63 7 22 30 27 06 +0,74 

18 4m F 71 3 25 27 10 09 +4,7 

19 4m M 71 3 28 33 12 06 -3,58 

20 16m M 60 11 28 21 03 05 -2,42 

21 3m F 84 4 27 34 10 05 -1,86 

22 7m F 65 4 25 33 8 03 -0,5 

23 4m F 63 4 23 28 9 05 -0,88 

24 12m F 67 7 27 30 10 01 -2,88 

25 3m F 85 0 17 26 23 06 +3,76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

Andrade ABS, Ferro APLP, Rossino GS, Blasca WQ, Motti TFG. Adaptação do 

aparelho de amplificação sonora individual em perda auditiva unilateral: o ponto de 

vista do usuário. Rev. Pró-fono, 1998;1:46-51. 

Almeida K. Avaliação objetiva e subjetiva do benefício das próteses auditivas em 

adultos [tese doutorado]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo. Escola 

Paulista de Medicina; 1998 

Almeida OP, Almeida SA. Confiabilidade da versão brasileira da escala de 

depressão em geriatria (GDS) versão reduzida. Arq Neuropsiquiatr 

1999;57(2B):421-6. 

Almeida K. Avaliação dos resultados da intervenção. In: Almeida K, Iório MCM. 

Próteses Auditivas: fundamentos teóricos e aplicações clínicas. 2. ed. São Paulo: 

Lovise, 2003. p. 357-379. 

Almeida K, Iório MCM. Próteses Auditivas: fundamentos teóricos e aplicações 

clínicas. 2. ed. São Paulo: Lovise, 2003. p. 119-148. 

Almeida K, Taguchi CK. Utilização do questionário na auto-avaliação do benefício 

das próteses auditivas. Rev. Pró - Fono. 2004;16(1):101-110. 

Assayag FHM, Russo ICP. Avaliação subjetiva do benefício e dos efeitos 

proporcionados pelo uso de amplificação sonora em indivíduos idosos. Distúrbios 

da Comunicação. 2006;18(3): 383-390.  

Bacha SMC, Giglio VP, Ribeiro JML, Souza MV. Perfil fonoaudiológico do idoso 

institucionalizado. Pró-Fono. 1999;11(2):1-7. 



78 
 

Barrenäs ML, Wikström I. The Influrnce of Hearing and Age on Speech 

Recognition Scores in noise in Audiologica Pacients an in General Population. Ear 

Hear. 2000; 21:569-577. 

Barros PFS, Queiroga BAM. As dificuldades encontradas no processo de 

adaptação de aparelho de amplificação sonora individual em indivíduos idosos. 

Rev CEFAC. 2006;8(3):375-85. 

Bertolucci PHF, SC Mathias, SMD Brucki et al. Proposta de padronização do Mini-

Exame do Estado Mental (MEM): estudo piloto cooperativo (FMUSP/EPM). Arq 

Neuropsiquiatr. 1994a;Supl 1. 

Bertolucci PHF, Brucki SMD, Campacci S, et al. O Mini-Exame do Estado Mental 

em uma população geral: impacto da escolaridade. Arq Neuropsiquiatr. 

1994b;52:1-7.  

Bertolucci PH, Okamoto IH, Brucki SM, Siviero MO, Toniolo J.Neto, Ramos LR. 

Applicabitity of the CERAD neuropsychological battery to Brazilian elderly. Arq 

Neuropsiquiatr. 2001;59:532-536. 

Bess FH, Heddley-Williams A, Lichtenstein MJ. Avaliação audiológica dos idosos. 

In Musiek FE, Rintelmann WF. Perspectivas atuais em avaliação auditiva. 1ª 

edição Brasileira. São Paulo: Manole; 2001. p. 343-69. 

Bilton TL, Ramos LR, Ebel S, Teixeira LS, Tega LP. Prevalência da deficiência 

auditiva em uma população idosa. Mundo saúde. 1995;21(4): 218-25. 

Blazer D, Burchett B, Service C, George LK. The association of age and 

depression among the elderly: an epidemiologic exploration. J Gerontol. 

1991;46(6):M210-5. 

Boéchat EM, Russo ICP, Almeida K. Reabilitação do Adulto deficiente auditivo. In: 

Almeida K, Iório MCM. Próteses auditivas. São Paulo; 2003, p. 437-46. 

Bogardus STJr, Yueh B, Shekelle PG. Screening and management of adult 



79 
 

hearing loss in primary care: clinical applications. JAMA. 2003;289(15):1986-90.  

Brasil. Lei n. 10.741 de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 

dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília 

(DF); 2003 Out 3.  

Bronkhorst, A. W. & Plomp, R. A. Clinical test for the assessment of binaural 

speech perception in noise. Audiology. 1990: v. 29:275-85. 

Brucki SM, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões para o 

uso do mini-exame do estado mental no Brasil. Arq Neuro-

Psiquiatr. 2003;61(3B):777-81. 

Bucuvic EC, Iório MCM. Benefício e dificuldades auditivas: um estudo em novos 

usuários de próteses auditivas após dois e seis meses de uso. Fono Atual. 2004; 

9(7): 19-29.  

Calais LL, Russo ICP, Borges ACLC. Desempenho de idosos em um teste de fala 

na presença de ruído. Pró-fono Revista de Atualização Científica. 2008 jul-

set;20(3):147-52.  

Camarano AA. Considerações finais. In: Camarano AA, organizador. Muito além 

dos 60: os novos idosos brasileiros. Rio de Janeiro: IPEA; 1999. p. 369-82.   

Caporali SA, Silva JA. Reconhecimento de fala no ruído em jovens e idosos com 

perda auditiva. Rev Bras Otorinolaringol. 2004; 70(4):525-32.  

Carhart R, Jerger J. Preferred method for clinical determination of pure tone 

thresholds. J Sp Hear Dis.1959; 24:33-45. 

Corrêa GF, Russo ICP. Autopercepção do handicap em deficientes auditivos 

adultos e idosos. Rev CEFAC. 1999; 1(1): 54-63.    



80 
 

Costa MJ, Iório MCM, Mangabeira-Albernaz PL. Reconhecimento de Fala: 

desenvolvimento de uma lista de sentenças em português. Acta Awho. 1997; 

16(4): 164-73.  

Costa MJ. Lista de sentenças em português: apresentação e estratégias de 

aplicação na audiologia. São Paulo: Pallotti, 1998. 

Costa MJ, Iório MCM, Mangabeira-Albernaz PL, Cabral EF, Magni AB. 

Desenvolvimento de um ruído com espectro de fala. Acta Awho. 1998; 17(2): 84-9.  

Cox RM, Alexander GC. Maturation of hearing aid benefit: objective and subjective 

measurements. Ear Hear. 1992; 13(3):131-41. 

Cox RM, Alexander GC. The international outcome inventory for hearing aids (IOI-

HA): psychometric properties of the english version. Int. J. Audiol. 2002; 41(1):30-

5. 

Cox RM, Stephens D, Kramer SE. Translation of the international outcome 

inventory for hearing aids. (Tradução para o Português de Maria Cecília 

Belivacqua et al.) (IOI-HA). Int. J. Audiol.2002; 41(1):3-26. 

Cox R, Hyde M, Gatehouse S, Noble W, Dillon H, Bentler R. Optimal outcome 

measures, research priorities and international cooperation. Ear Hear (Suppl). 

2000; 21(4):106S-14S. 

Cruickshanks KJ, Wiley TL, Tweed TS, Klein BEK, Klein R, Mares-Perlman JA & 

Nondahl DM. Prevalence of hearing loss in older adults in Beaver Dam, Wisconsin. 

The epidemiology of hearing loss. Am J Epidemiol. 1998;148(Pt 9):879-86. 

Dan IB, Iório MCM. Dificuldade e desvantagem auditivas: estudo em idosos na 

adaptação de próteses auditivas. Fono atual. 2004; 29 (7):0-59. 

Davis H, Silverman SR. Hearing and deafness. 4a ed. New York: Rinehart and 

Winston; 1970. 



81 
 

Diniz BSO, Volpe FM, Tavares AR. Nível educacional e idade no desempenho no 

Miniexame do Estado Mental em idosos residentes na comunidade. Rev. psiquiatr. 

clín., 2007, 34 (1): 13-17. 

Douglas CR. Fisiologia e Fisiopatologia do envelhecimento. In: Tratado de 

fisiologia aplicada às ciências da saúde. São Paulo, Robe, 1994. p. 1357-79. 

Ferrari JF, Dalacorte RR. Uso da Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage 

para avaliar a prevalência de depressão em idosos hospitalizados. Scientia 

Medica, Porto Alegre. 2007; 17(1):3-8. 

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-Mental State: a practical method for 

grading the cognitive status of patients for the clinician. J Psychiat Res. 1975; 

12:189-198. 

Garrido R, Menezes PR. O Brasil está envelhecendo: boas e más notícias por uma 

perspectiva epidemiológica. Rev Bras Psiquiatr. 2002;24 Supp1:3-6. 

Gatehouse S. The time course and magnitude of perceptual acclimatization to 

frequency responses: evidence from monoaural fitting of hearing aids. J Acoust 

Soc Am. 1992; 92(3):1258-68. 

Gatehouse, S & Robson, K. – Speech tests as measures of auditory processing. 

In: Martin, M (ed) – Speech audiometry. San Diego, Singular Publishing, 1997.p. 

74-85. 

Gates GA, Mills JH. Presbycusis. Lancet 2005; 366(9491): 1111-20. 

Gordon-Salant S, Fitzgibbons PJ. Temporal factors and speech recognition 

performance in yong and elderly listeners. J Speech Hear Res. 1993; 36: 1276-85. 

Helfer K, Wilber LA. Hearing loss, aging, and speech perception in reverberation 

an noise, Journal of Speech and Hearing Research. 1990; 33:149-55. 



82 
 

Henriques OM, Miranda EC, Costa MJ. Limiares de reconhecimento de sentenças 

no ruído, em campo livre: valores de referência para adultos normo-ouvintes. Rev. 

Bras. Otorrinolaringol. 2008;74(2):188-92.  

Hosford-Dunn H, Hush JL. Acceptance Benefit and Satisfaction Measures of 

Hearing Aid User Attitudes. In: Sandlin RE. Hearing Aid Amplification: Technical 

and Clinical Considerations. 2nd ed. San Diego, California: Singular Publishing 

Group. 2000. p. 467-88. 

Hull, R.H. 1999. Atendimento ao paciente idoso. In J. Katz (Org), Tratado de 

aldiologia Clínica. São Paulo: Manole; 1999. p. 783-92.   

Humes LE, Christopherson L. Speech identification dificulties of hearing-impaired 

elderly persons: The contribution of auditory processing deficits. J Speech Hear 

Res. 1991;34:686-93. 

Humes LE, Wilson DL, Barlow NN, Garner, C. Changes in hearing-aid benefit 

following 1 or 2 years of hearing-aid use by older adults. J Sp Lang Hear Res. 

2002; 45:772-82. 

Humes LE, Humes LE, Wilson DL. A comparison of single-channel linear 

amplification and two-channel wide-dynamic-range-compression amplification by 

means of an independent-group design. Am J Audiol. 2004; 13:39-53. 

Hungria H. Otorrinolaringologia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan; 2000. p. 

443-7. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados preliminares do censo 

2000. Disponível em: http:/ /www.ibge.gov.br. Acessado mar 2006. 

Iório M.C.M., Menegotto, I.H. Aparelhos Auditivos. In: Lopes Filho, O. Tratado de 

Fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 1997. p. 437-61. 



83 
 

Iervolino SMS, Sousa MCF, Almeida K. O processo de orientação ao usuário de 

próteses auditivas. In: Almeida K, Iório MCM. Próteses auditivas: fundamentos 

teóricos & aplicações clínicas, São Paulo, Lovise, 1996. p. 191-203. 

Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry. Arch Otolaryngol. 

1970;92:311-24. 

Killion, MC. – The K-Amp hearing aid: An attempt to present high fidelity for the 

hearing impaired. Am. J. Audiol. 1993; 2(2):52-74. 

Korn GP, Weckx, LLM. Distúrbios da audição no idoso. Revista Brasileira de 

Medicina. 2006; 63(7):353-6. 

Kozlowski L. A percepção Auditiva e Visual da fala. São Paulo: Ed. Revinter; 1997. 

Levitt H, Rabiner LR. Use of a sequencial strategy in intelligibility testing. J. Acoust. 

Soc. Am. 1967(42): 609-12.  

Lourenço RA, Veras RP. Mini-exame do estado mental: características 

psicométricas em idosos ambulatoriais. Rev Saúde Pública. 2006; 40(4):712-9. 

Lubinski R. Perspectives on aging and communication. In: Lubinski R, 

Higginbotham DJ. Communication technologies for the elderly: vision, hearing and 

speech. San Diego: Singular; 1997. 

Mackinnon A, Mulligan R. Combining cognitive testing and informant report to 

increase accuracy in screening for dementia. Am J Psychiatry. 1998;155:1529-35. 

Marin MJS, Angerami ELS. Caracterização de um grupo de idosas hospitalizadas 

e seus cuidadores visando o cuidado pós-alta hospitalar. Rev Esc Enfermagem 

USP. 2002;36(1):33-41. 

Marques ACO, Kozlowski L, Marques JM. Reabilitação auditiva no idoso. Rev Bras 

Otorrinolaringol. 2004; 70(6):806-12.  

McFarland WH. Próteses auditivas e com preensão de fala. In: Almeida K., Iório 



84 
 

MCM. Próteses auditivas: fundamentos teóricos e aplicações clínicas. 2ª edição, 

São Paulo: Lovise, 2003, p. 17-34. 

Meara J, Mitchelmore E, Hobson P. Use of the GDS-15 geriatric depression scale 

as a screening instrument for depressive symptomatology in patients with 

Parkinson’s disease and their cares in the community. Age Ageing. 1999;28:35 8.  

Miranda EC, Calais LL, Vieira EP, Carvalho LMA, Borges ACLC, Iorio MCM. 

Dificuldades e benefícios com o uso de prótese auditiva: percepção do idoso e sua 

família. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2008;13(2):166-72 

Mulrow CD, Aguillar C, Endicott JE, Tulley MR, Velez R, Charlip WS, et al. Quality 

of life changes and hearing impairment. Annals of internal Medicine. 

1990;113(3):188-94. 

Pen M, Magabeira-Albernaz PL. Desenvolvimento de testes para logoaudiometria 

– discriminação vocal. In: Congresso Pan Americano de Otorrinolaringologia y 

Bronesofagia, Lima, Peru, 1973, p. 223-26. 

Pereira MB, Feres MCIC. Próteses Auditivas. Medicina (Ribeirão Preto). 2005; 38 

(3/4): 257-61. 

Pereira LD. Audiometria verbal: teste de discriminação vocal com ruído. 1993. 

Tese (Doutorado em Ciências dos Distúrbios da Comunicação Humana) – 

Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 1993. 

Perrella ACM, Branco-Barreiro FCA. Avaliação da função auditiva central em 

idosos e suas contribuições para a adaptação de próteses auditivas. Disturb 

Comun. 2005;17(3):333-46. 

Pichora-Fuller MK. Cognitive aging and auditory information processing. 

International. Journal  of Audiology. 2003; 42(suppl.2:2S):26-32. 

Plomp R. A signal-to-noise ratio model for the speech-reception threshold of the 

hearing impaired. J. Speech Hear. Res. 1986;(29):146-54. 



85 
 

Prates LPCS, Iório MCM. Acclimatization: speech recognition in hearing aid users 

(original title: Aclimatização: estudo do reconhecimento de fala em usuários de 

próteses auditivas). Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2006;18(3):259-

66. 

Reys BN, Bezerra AB, Vilela ALS. Diagnóstico de demência, depressão e psicose 

em idosos por avaliação cognitiva breve. Rev. Assoc. 85éd. Bras. 2006, 52 (6): 

401-404.  

Ribeiro MAM, Pietrobon RS, Rockembach RA, Ratzke O, Costa PAB. Prevalência 

da depressão em idosos institucionalizados em tempo integral. Rev psquiatr clín 

1994;21(1):4-8. 

Russo, ICP. – Uso de próteses auditivas em idosos portadores de presbiacusias; 

indicação, adaptação e efetividade. São Paulo, 1988. [Tese – Doutorado – 

Universidade Federal de São Paulo – EPM] 

Russo ICP, Behlau M. Percepção da fala: análise acústica do português brasileiro. 

São Paulo: Lovise, p.4-12, 1993. 

Russo ICP. Distúrbios da Audição: A presbiacusia. In: Russo ICP. Intervenção 

Fonoaudiológica na Terceira Idade. Rio de Janeiro: Ed. Revinter; 1999. p. 51-92. 

Sandlin RE. Processamento digital de sinal nas próteses auditivas. In: Almeida K, 

Iório MEM. Próteses auditivas: fundamentos teóricos e aplicações clínicas. 2.ed. 

São Paulo: Lovise; 2003. p. 151-87. 

Saunders GH, Cienkowski KM. Acclimatization to hearing aids. Ear Hear. 1997; 18: 

129-38. 

Scharlach RC. Estudo comparativo do desempenho de próteses auditivas com 

circuito K-amp e limitação por compressão. 1998. xx f. Dissertação (Mestrado em 

Distúrbios da Comunicação Humana) – Universidade Federal de São Paulo, São 

Paulo. 



86 
 

Schneider BA, Daneman M, Pichora-Fuller MK. Listening in aging adults: from 

discourse comprehension to psychoacoustic. Can J Exp Psychol. 2002;56(3):139-

52. 

Schochat E. Percepção de fala: Presbiacusia e perda auditiva induzida pelo ruído. 

[Tese de Doutorado]. São Paulo: FFLCH/USP; 1994. 

Schochat, E. Percepção de fala: In: Processamento auditivo. São Paulo: Lovise, 

1996. P.17. 

Silva AS, Venites JP, Bilton TL. A relação entre o uso do aparelho de amplificação 

sonora individual (AASI) e a melhora da função cognitiva no envelhecimento. 

Disturb Comun. 2002;14(1):63-89.  

Silveira KMM, Russo ICP. A percepção da deficiência auditiva por idoso 

institucionalizados. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 1998:05-11.  

Soldera, C.L.C. Limiar de reconhecimento de sentenças no silêncio e no ruído: 

aspectos que podem influenciar estas medidas. 2001. Monografia (especialização 

em Fonoaudiologia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2001. 

Soncini, F. Influência do Processo de envelhecimento no reconhecimento da fala 

em indivíduos normo-ouvintes. 2003. Monografia (especialização em 

Fonoaudiologia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2003. 

Sousa MCF, Wieselberg MB. Aconselhamento em audiologia. In: Lopes Filho O. 

(ed.). Tratado de fonoaudiologia, São Paulo, Roca, 1997. p. 587-604. 

Souza AEN, Russo ICP. Um programa de reabilitação audiológica para idosos, 

novos usuários de aparelho de amplificação sonora individual. Pró-Fono Revista 

de Atualização Científica, v. 10, n. 2, p. 16-22, set.1998. 

Stoppe Jr A, Jacob Filho W, Louza Neto MR. Avaliação da depressão em idosos 

através da “Escala de Depressão em Geriatria”: resultados preliminares. Ver ABP-

APAL. 1994; 16(4): 149-53. 



87 
 

Studebaker GA. Measures of inteligibility and quality. In: Studebaker, GA; Bess, 

FH & Beck, LB (eds). The Vanderbilt hearing aid report II. Parkton, York Press, 

1991. p.187-96. 

Sweetow RW, Henderson-Sabes J. The case for LACE: listening and auditory 

communication enhancement training. The Hearing Journal. 2004; 57(3):32-38. 

Tanimoto DA, Cinamori PM – Comparação do desempenho de indivíduos idosos 

no reconhecimento de sentenças em ambiente silencioso e com ruído 

competitivo.Trabalho de conclusão de curso. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2002.  

Taylor KS. Self-perceived and audiometric evaluations of hearing aid benefit in the 

elderly. Ear Hear. 1993;14(6):390-94.  

Tesch-Römer C. Psychological effects of hearing aid use in older adults. Journal of 

Gerontology. 1997;52b(3):127-38. 

Teixeira AR, Thedy RB, Jotz G, Barba MC. Sintomatologia Depressiva em 

Deficientes Auditivos Adultos e Idosos: Importância do Uso de Próteses Auditivas. 

Arq. Int. Otorrinolaringol. 2007;11(4):453-8. 

Thompson ME. Aging, hearing loss and hearing aids: myths revisited. American 

Rehabilitation. 1994;19(4):20. 

Tremblay K, Ross B. Effects of age and age related hearing loss on the brain. 

Journal of Communication Desorders, 2007. 40, 305-312. 

Tillman TW, Carhart R, Olsen WO: Hearing aid efficiency in a competing speech 

situation. J Speech Hear Res 1970;13:789-811.  

Venites, JP, Costa, LS, Pelegrini. Gerontologia, comunicação e alimentação. In: 

Ramos, LR. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar Unifesp – Escola 

Paulista de Medicina – Geriatria e Gerontologia, Ed.1, Manole, 2005, Barueri, 243-

254. 



88 
 

Viude A. Fatores associados a presbiacusia em idosos [Tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo; 2002. 

Weinstein BE. Presbiacusia. In: Katz J. Tratado de Audiologia Clínica. 4a Ed. 

Búffalo: University at Búffalo; 1999. p. 562-79.  

Yesavage JA, Brink TL, Rose T, Lum O, Huang V, Adey M, Leirer VO. 

Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary 

report. J Psychiatr Res. 1983;17(1):37-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Abstract 

Purpose: To evaluate the performance of experienced hearing aid users using 

sentence recognition in noise tests and self-assessment questionnaires 

considering cognitive performance, period of hearing aid user, educational level 

and age. Method: Twenty-five hearing impaired elderly, male and female, 

experienced binaural hearing aid users were selected. All subjects were evaluated 

in one session of 90 minutes. A subjective evaluation of cognitive abilities was 

performed using Mini Exam of Mental State (MEMS) and Alzheimer’s Disease 

Global Assessment Scale – Cognitive (ADAS-Cog), one to detect depressive state 

(Geriatric Depression Scale - GDS) and a last one to evaluate the benefits of 

hearing aid adaptation (IOI-HA). Finally, the Sentence Recognition in Noise Test 

was administered binaurally in free field order to evaluate speech recognition by 

varying signal-to-noise ratio (S/N). All subjects have undergone the test wearing 

their own hearing aids which were dispensed at least three months early. Statistical 

analysis included dispersion diagrams with their respective lowess curves and 

Spearmann correlation. Results: Results analysis revealed no correlation among 

tests scores – MEEM, Adas-Cog, IOI-HA, GDS and signal-to-noise ratio and age 

and period of hearing aid use. Considering educational level, significant 

correlations were observed in the scores of MEEM, Adas-Cog, IOI-HA, GDS and 

Signal-to-noise ratio. In the correlation among the tests, a significant correlation 

was observed between signal-to-noise ratio and scores of MEEM, Adas-Cog and 

GDS, and also correlation between Adas-Cog and MEEM and GDS scores. 

Conclusion: There is no contribution of depressive symptoms, age and period of 

hearing aid use to explain signal-to-noise ratio. The better the cognitive and 

educational levels the better the performance in noise. 
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