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RESUMO 
 
 
Com a diminuição da audição periférica, ocorre uma piora no processamento da 
informação, associada ao declínio da memória de trabalho e atenção. A 
compreensão da fala é uma atividade altamente especializada e envolve 
basicamente a percepção e a cognição. O objetivo deste estudo foi investigar se a 
avaliação das habilidades auditivas e de percepção de fala em idosos,	   novos 
usuários de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), auxilia no processo 
de seleção e de adaptação do AASI. Métodos:	  Foram selecionados 15 indivíduos 
portadores de perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderado,	   novos 
usuários de próteses auditivas bilaterais, com idades entre 60 e 75 anos. Os sujeitos 
foram avaliados por meio dos testes de Duration Pattern Sequence (DPS), Teste 
Dicótico de Dígitos (TDD), Limiar Diferencial de Intensidade (LDI), Pesquisa do 
Índice de reconhecimento de sentenças (IRS) no silêncio e no ruído, Pesquisa do 
Limiar de reconhecimento para sentenças (LRS) no silencio e no ruído e pelo 
questionário de auto avaliação do handicap auditivo para idosos (HHIE-S) em dois 
momentos: sem próteses (1ª avaliação), e após 3 meses (2ª avaliação).	  Resultados:	  
Somente nos testes de LDI na OE, LRS no silêncio e no ruído, e IRS no silêncio não 
mostraram diferenças estatisticamente significantes entre as duas avaliações. Nos 
demais testes houve diferença estatisticamente significante entre as avaliações. 
Conclusão: Os testes propostos poderão fazer parte do processo de adaptação do 
AASI, pois contribuem na medida de satisfação e desempenho, permitindo ao 
fonoaudiólogo encaminhar para a reabilitação auditiva/cognitiva, quando for 
necessário. 
 

Palavras-chave: audição, percepção auditiva, percepção da fala, idoso, 
presbiacusia, auxiliares de audição. 
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SUMMARY 
 
 
With the decreased peripheral hearing, occurs a worsening in information 
processing, associated with the decline of working memory and attention. The 
comprehension of speech is a highly specialized activity and involves the perception 
and cognition. The objective of this study was to investigate whether the assessment 
of auditory skills and speech perception in the elderly, new users of Individual sound 
amplification device, assists in the process of selection and adaptation of AASI. 
Methods: we selected 15 individuals with sensorineural hearing loss from mild to 
moderate degree, new users of bilateral hearing aids, aged between 60 and 75 
years. The subjects were assessed by means of Duration Pattern Sequence Test 
(DPST), Dichotic Digits Test (DDT), Differential Limen of Intensity (DLI), Index of 
Sentence Recognition (ISR) in quiet and in noise, Sentence Recognition Threshold 
(SRT) in quiet and in noise  and by self-evaluation questionnaire auditory handicap 
for senior citizens (HHIE-S) in two instances: without hearing aid (first evaluation), 
and after 3 months (2nd evaluation). Results: tests, DLI only in LE, SRT in noise , 
SRT in quiet and ISR in quiet showed that there were no statistically significant 
difference between the two evaluations. In the remaining tests there is difference 
statistically significant between the assessments. Conclusion: The proposed tests 
may be part of the process of adaptation of the HEARING AID, because they 
contribute to the extent of satisfaction and performance, allowing the audiologist 
forward to hearing/cognitive rehabilitation when necessary. 
 
Keywords: hearing, auditory perception, speech perception, aged, presbycusis, 
hearing aids. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento do número de idosos na população é uma realidade para a maior 

parte dos países. Esse público, no geral, demanda mais cuidado de saúde, o que 

significa necessidade de direcionar mais recursos financeiros e de profissionais, 

para que sejam atendidos de forma integral e igualitária diante de suas 

necessidades e demandas (Paiva et al., 2011). Segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) a população de idosos no Brasil, que era de 

5% em 1960, elevou-se para 8,6% em 2000 e atingiu aproximadamente 10,9% em 

2010. Sendo assim, surge a necessidade de se compreender melhor as alterações 

decorrentes do processo de envelhecimento, logo que estas ocorrem em vários 

sistemas do organismo, entre eles a audição (Nóbrega, Câmara, Borges, 2008). 

Conhecida como presbiacusia, a diminuição da sensibilidade auditiva 

resultante da idade, acompanha o processo de envelhecimento e afeta a 

comunicação, ao gerar sequelas de caráter emocional, social e ocupacional. O 

audiograma inicia-se com perda auditiva (PA) nas frequências mais altas, depois, as 

frequências mais baixas também são afetadas. Além dessas características, o 

desempenho da inteligibilidade de fala pode cair em torno de 35% (Gonçalves, Mota, 

2002; Liporaci, Frota, 2010). 

Com a diminuição da audição periférica, ocorre também uma piora no 

processamento da informação, associada ao declínio da memória de trabalho e 

atenção. A compreensão da fala é uma atividade altamente especializada e envolve 

basicamente a percepção e a cognição. Portanto, além da PA, é possível observar 

mudanças nas funções cognitivas que, no idoso, são caracterizadas pela lentidão 

sugerindo déficit na transmissão do processamento temporal (Pinheiro, Pereira, 

2004;	  Pichora-Füller, Souza, 2003a). 

O processamento temporal, por sua vez, é definido como a capacidade de 

processar eventos acústicos mínimos necessários à percepção da fala 

(discriminação dos traços de sonoridade e duração das consoantes), o que 

demonstra ser um componente importante na capacidade do processamento 

auditivo (Shinn, 2007, Pichorra-Fuller, 2003a). 

Para a reabilitação da audição, principalmente do idoso portador de 

presbiacusia, é recomendado o uso de aparelhos de amplificação sonora individual 
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(AASI), o qual permite ouvir os sons da fala e os sons ambientais, promovendo a 

melhora da habilidade da comunicação. Entretanto, como já foram citados, fatores 

como idade, cognição e memória, podem influenciar no desempenho em testes de 

fala durante o processo de adaptação do AASI. Sendo assim, os fonoaudiólogos tem 

reconhecido a importância desses aspectos na reabilitação auditiva (Pichora-Fuller, 

2006; Azzolini, 2010). 

Sendo assim, a utilização de alguns testes que avaliam, não somente a 

percepção de fala, mas também a percepção auditiva, durante o período de 

adaptação do AASI, pode auxiliar a elucidar as causas subjacentes de algumas 

dificuldades, principalmente em idosos que frequentemente relatam não 

compreender a fala, sobretudo quando há ruído competitivo. Em muitos casos, a PA 

não justifica/não explica, as queixas apresentadas e em outros, há idosos que 

referem não apresentar problema auditivo periférico, porém podem ter um 

rebaixamento das funções auditivas centrais (Perrella, Branco-Barreiro, 2005; 

Lunner, Rudner, Rönnerberg, 2009; Avila et al., 2011). 

O processo de seleção e adaptação do AASI requer a utilização de protocolo 

clínico, uma vez que possibilita a escolha do melhor aparelho para cada indivíduo. 

Almeida (2003) relatou que, as mensurações objetivas das habilidades auditivas 

envolvem tarefas formais de reconhecimento de fala, enquanto que as subjetivas, 

podem expressar, não apenas este reconhecimento, mas também outros aspectos 

da vida diária. Por essa razão, o questionário de auto-avaliação tem sido usado para 

medir o desempenho do indivíduo ou a percepção de mudanças que podem ocorrer 

ao longo do tempo, principalmente nas atividades que envolvem a comunicação. 

O questionário The Hearing Handicap Inventory for the Elderly – Screening 

Version (HHIE-S), é um dos instrumentos utilizados na auto-avaliação do idoso, com 

o intuito	   de avaliar as dificuldades na comunicação em várias situações como, 

percepção do handicap (desvantagem) e impressão do paciente quanto à forma 

como os outros percebem a sua PA. Esse instrumento foi desenvolvido por Ventry e 

Weinstein, nos Estados Unidos em 1983 (Ventry, Weinstein, 1983), e apresenta 

como versão reduzida o The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) 

(Ventry e Weinstein, 1982), que tem adaptação para a língua portuguesa por 

Wieselberg, 1997. O HHIES-S contém dez questões divididas em duas escalas: 

social/situacional e emocional, sendo cinco itens para cada escala. 
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No que diz respeito à adaptação do AASI, cada vez mais os fonoaudiólogos 

procuram formas de avaliar o benefício e a satisfação do usuário. Uma pesquisa 

realizada no Japão por Hougaard et al. (2013), demonstrou que apenas 14% dos 

deficientes auditivos usavam AASI, em contrapartida os índices de uso são maiores 

em países como a Noruega (42,5%), Reino Unido (38,8%) e Suíça (34%). Quanto 

menor a satisfação dos japoneses, menor também foi o uso dos AASI, que em 

média não ultrapassou 5,7 horas/dia, sendo que 12% dos usuários não utilizam e 

17% utilizam não mais que uma hora por dia. As principais questões levantadas 

pelos autores são que os AASI não funcionam bem em ambientes ruidosos e que 

são desconfortáveis. 

Atualmente, a satisfação com a adaptação do AASI não representa a maioria 

dos usuários. Sendo assim, uma das razões que determinou o desenvolvimento 

desta pesquisa foi a necessidade de melhorar a percepção de fala e minimizar as 

dificuldades no processo de adaptação do AASI, propondo testes que avaliem, 

desde a percepção de fala até as funções auditivas centrais. 

A partir dos estudos relacionados acima, algumas questões podem ser 

levantadas, como por exemplo: 

• Estudar as habilidades do processamento auditivo em idosos pode auxiliar na 

adequação dos protocolos de adaptação e no sucesso da adaptação de 

AASI? 

• O tempo de uso horas/dia pode ser uma variável que afeta a mudança do 

desempenho do paciente usuário de AASI? 

• A qualidade da	  percepção de fala dos idosos, principalmente no ruído, pode 

ser um fator que compromete a adaptação e o benefício do AASI? 

• A rotina clínica, no que diz respeito aos testes aplicados na avaliação do 

candidato ao uso de AASI, atende essa finalidade? 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 
Investigar se a avaliação das habilidades auditivas e de percepção de fala em idosos 

auxilia no processo de seleção e de adaptação do AASI. 

 

2.2. Objetivos específicos 
- Comparar o desempenho das habilidades auditivas por meio dos testes: Duration 

Pattern Sequence (DPS), Teste Dicótico de Dígitos (TDD), Limiar Diferencial de 

Intensidade, Lista de Sentença em Português (LSP), em dois momentos 

diferentes: no início e após três meses de uso- estudo piloto. 

- Avaliar o grau de Handicap dos indivíduos nas atividades de vida diária por meio 

do questionário HHIE-S, no início e após a adaptação do AASI. 

- Avaliar a influência do tempo de uso, horas/dia, do AASI no desempenho dos 

testes de habilidades auditivas e de percepção de fala. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1.  Envelhecimento, percepção auditiva e cognição 
Segundo Pichora-Füller, Souza (2003b), o processamento cognitivo e 

perceptivo-auditivo apresenta-se como um sistema integrado. Isso acontece porque 

a privação sensorial auditiva, ou seja, a falta de entrada dos estímulos periféricos, 

causa a degeneração dos neurônios auditivos primários do gânglio espiral; perda da 

mielina e mudanças na distribuição dos canais de sódio, afetando a propagação do 

potencial de ação e a velocidade de condução do estímulo nas vias auditivas 

centrais. Dentre outras consequências da privação auditiva, há também uma 

diminuição no tamanho das células do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC); 

diminuição das sinapses no córtex auditivo; queda na atividade metabólica no córtex 

auditivo e, consequentemente, um subdesenvolvimento da rede neural necessária 

para a análise complexa do som, comprometendo o processamento auditivo 

(Sharma, Dorman, Spahr, 2002; Sharma, 2007; Heydebrand et al., 2007). 

Portanto, ouvir torna-se um processo que envolve a atenção e intenção, pois 

fazem partes de tarefas complexas e de atividades as quais exigem esforço mental 

para atingir os objetivos do ouvinte. Compreender envolve uma recepção 

unidirecional de informação, significado e intenção, o qual pode envolver o 

tratamento de informações em várias modalidades sensoriais, assim como nos 

níveis mais altos da cognição, que envolvem além da atenção, a memória e a 

linguagem. Entretanto, a comunicação difere da compreensão, pois sugere uma 

troca bidirecional de informações, ou seja, há intenção comunicativa entre as 

pessoas. Portanto, a compreensão e a comunicação envolvem tanto a audição 

quanto o processamento auditivo e o cognitivo	  (Pichora-Füller, 2006; Lin et al., 2011) 

Para Jenstad (2006) e Pichora-Füller (2006), muitas vezes fica difícil 

determinar com precisão se a PA está relacionada apenas a uma diminuição dos 

limiares auditivos ou um processo natural de envelhecimento. Entretanto, grande 

parte dos estudos tem demonstrado que a percepção e a cognição variam com a 

idade, por isso é difícil fazer a distinção entre perdas auditivas periféricas, perdas 

auditivas centrais e déficits de cognição, que podem ocorrer no processo de 

envelhecimento normal. Desse modo, Pichora-Füller (2003b) citou a importância das 

competências cognitivas no processamento da informação verbal, uma vez que a 
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queixa comum desses indivíduos idosos diz respeito à dificuldade da compreensão 

da linguagem falada, principalmente em situações de comunicação desfavoráveis, 

como em ambientes ruidosos ou velocidade de fala aumentada. 

A presbiacusia é uma das principais causas de PA em idosos, com isso há 

uma degeneração progressiva sensorial, neural e estrial nas células de suporte da 

cóclea, além do acometimento do processamento auditivo central (PAC). Esta 

deficiência auditiva, conduz os idosos a um estado característico de isolamento 

marcado por depressão, visto que sua capacidade de comunicação efetiva foi de 

algum modo, privada (Bovo, Ciorba, Martini, 2011; Baraldi, Almeida, Borges, 2007; 

Silva et al., 2007). 

Para a reabilitação da audição, principalmente do idoso afetado pela 

presbiacusia, é recomendado o uso do AASI, o qual permite o resgate da percepção 

dos sons da fala e dos sons ambientais, ao promover a melhora da habilidade de 

comunicação. Entretanto, como anteriormente citado, fatores como idade, cognição 

e memória podem influenciar no desempenho em testes de fala durante o processo 

de adaptação do AASI. Sendo assim, os fonoaudiólogos tem reconhecido a 

importância desses aspectos na reabilitação auditiva (Pichora-Fuller 2006, Humes, 

2008). 

Para Lin et al. (2013) e Chien e Lin (2012), o uso do AASI apresenta efeitos 

positivos sobre a audição, cognição e de outros domínios funcionais. Além disso, o 

declínio e o risco incidente de prejuízo cognitivo, estão linearmente associados com 

a severidade da PA nos indivíduos. A diminuição do desempenho cognitivo em 

indivíduos idosos tem sido relatada em vários estudos que demonstram declínio das 

funções cognitivas com o aumento da idade, principalmente da percepção e 

processamento em nível cortical, como o armazenamento e a recuperação de 

informações (memória), a atenção e velocidade de processamento da informação. 

Os déficits de atenção e memória estão entre os mais citados em observações 

clinicas e em queixas de idosos (Luz, Pereira, 2000; Hällgren, 2001; Humes, 2008). 

Essa diminuição ocorre, pelo menos em parte, devido às mudanças nos aspectos 

fisiológicos, estruturais e funcionais do cérebro no envelhecimento e devido a 

demência. 

Com o intuito de averiguar a função cognitiva em indivíduos com PA, Gates et 

al. (2008), realizaram um estudo de coorte composto por 313 voluntários, com idade 
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média de 80 anos, integrantes de um programa de pesquisa de vigilância da 

demência. O estudo foi composto por 3 grupos: (1) grupo controle sem perda de 

memória (n= 232); (2) os participantes com perda de memória considerado de grau 

leve, mas sem demência (n= 64); e (3) os participantes com deficiência de memória 

e diagnóstico de demência (n = 17). Os testes aplicados para a avaliação foram:	  

audiometria completa, identificação de sentenças sintéticas com mensagem 

competitiva ipsilateral (SSI), Teste Dicótico de Dígitos (TDD), Dicótico de 

Identificação de sentença (DSI), para determinar se o mau desempenho nos testes 

auditivos foi associado a déficits de memória.	  Os resultados obtidos	  indicaram que a 

média de pontuação em cada teste auditivo central piorou significativamente entre 

os três grupos de (P < 0,05). O pior resultado foi o grupo com demência, embora o 

grupo 2 também apresentasse um desempenho ruim, em comparação com o grupo 

controle. Os autores concluíram que a função auditiva central foi afetada pela perda 

de memória. O TDD foi o teste mais sensível para a presença de comprometimento 

da memória. Eles recomendaram que o teste pode ser incluído na avaliação de 

idosos com queixas auditivas. 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) é um questionário que pode ser 

aplicado para investigar as “funções” cognitivas específicas, sendo considerada a 

escala de avaliação cognitiva mais indicada em pacientes geriátricos, devido a sua 

fácil aplicação. O teste examina a orientação temporal e espacial, memória de curto 

prazo (imediata ou atenção) e evocação, cálculo, praxia, e habilidades de linguagem 

e visuo-espaciais. O MEEM não pode ser usado para diagnosticar demência. No 

Brasil o MEEM foi traduzido por Bertolucci et al. (1994), que observaram que o 

escore total do MEEM dependia do nível educacional dos 530 indivíduos avaliados 

na triagem médica de um hospital-escola de São Paulo. Propuseram a utilização de 

pontos de cortes diferenciados, de acordo com a escolaridade, para o diagnóstico 

genérico de “declínio cognitivo”.	  Orientação para tempo (5 pontos), orientação para 

local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 

lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). 

Ávila et al. (2011), realizaram um estudo no qual tinham como objetivo 

verificar o uso efetivo do AASI em idosos, seus benefícios sociais e pessoais, além 

de sua relação com o desempenho cognitivo. A pesquisa contou com 15 indivíduos 
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com idade igual ou superior a 65 anos e usuários de AASI há quatro meses. O 

resultado evidenciou que o uso do AASI proporcionou benefícios efetivos, sociais e 

pessoais para todos os idosos, independente dos resultados do MEEM, e lhes 

permitiu retornar às relações comunicativas, além de reduzir a percepção do 

handicap auditivo. Entretanto, os autores observaram tendência de melhor 

desempenho com o AASI em sujeitos sem alteração no MEEM. 

Para Beck et al. (2012), as projeções atuais estimam que a prevalência de 

demência vai continuar a dobrar a cada 20 anos, tal que 1 em cada 30 americanos 

terão demência prevalente em 2050. Os autores relataram que, atualmente não 

existe uma única intervenção estabelecida ou terapia farmacológica que poderia, até 

mesmo, ajudar a retardar o aparecimento de demência.	  

Em um estudo longitudinal realizado, Baltimore Longitudinal Study of Aging 

(BLSA), por Lin et al. (2011) sobre envelhecimento, demonstrou que a PA tem efeito 

negativo quando se estuda sua relação com o pior desempenho cognitivo em testes 

não-verbais de memória e função executiva entre idosos. Relataram que uma 

mudança média de 25 dB na audiçào dos idosos foi equivalente a quase 7 anos de 

envelhecimento nos escores cognitivos deste grupo. Também mencionaram que, em 

comparação com aqueles com audição normal, os indivíduos com PA apresentaram 

um maior declínio em testes cognitivos não-verbais, além de inferirem que as 

pessoas com uma PA leve, moderada e severa apresentaram um risco 2, 3 e 5 

vezes maior de demência incidente, respectivamente. 

Ao investigar a função auditiva em indivíduos, Idrizbegovi et al. (2011) 

avaliarm idosos, de 50 a 78 anos, de um Clínica de Memória, do Hospital 

Universitário Karolinska. Os sujeitos foram divididos em: com diagnóstico de doença 

de Alzheimer (n= 43), transtorno cognitivo leve (n= 59) ou com queixas de memória 

subjetiva (n= 34). A avaliação abrageu os testes: de audiometria tonal, da percepção 

da fala no silêncio e no ruído de fundo e TDD. Os autores concluíram que a 

audiometria tonal e o teste de fala, tanto na fala quanto no ruído obtiveram 

pontuação normal para a idade e não observaram diferenças entre os grupos. O 

TDD mostrou diferenças fortemente significativas entre os três grupos, onde o grupo 

doença de Alzheimer teve um desempenho significativamente pior do que os outros 

dois grupos, o grupo com comprometimento cognitivo leve obteve um desempenhou 

um pouco melhor do que o primeiro. Portanto os autores puderam concluir que a 
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disfunção do PAC é muito evidente em pacientes com doença de Alzheimer, 

entretanto foi evidente também, mesmo em indivíduos com comprometimento 

cognitivo leve. 

O TDD foi utilizado por Strouse et al. (2000), em 30 jovens (idade média de 

29,1 anos) com audição normal, e 30 idosos na faixa etária 60-79 anos (idade média 

de 68,7 anos) com PA neurossensorial de grau leve a moderado. Eles observaram 

vários padrões de desempenho: em primeiro lugar constataram que o desempenho 

na condição pré-estimulação (pré-cued1) era melhor do que o desempenho do 

reconhecimento na condição pós-estimulação para um, dois e três pares de dígitos 

em ambos os grupos etários. Em segundo lugar, mostraram que havia vantagem da 

orelha direita nas respostas para as condições pré e pós-estimulação A vantagem 

da orelha direita era pequena, podendo ser atribuída ao efeito “teto”, devido à 

facilidade da tarefa de escuta. Na condição pós-estimulação, o desempenho de 

reconhecimento diminuía em função da idade, e os índices da orelha esquerda 

diminuíam mais rapidamente do que os da orelha direita, resultando em maior 

vantagem da orelha direita no grupo de 60-79 anos de idade. Em terceiro lugar, 

observaram que à medida que a complexidade da tarefa aumentava – do fácil (um 

par) para o difícil (três pares), constataram que ocorria uma correspondente 

diminuição no desempenho das tarefas de reconhecimento em ambos os grupos 

etários. Evidenciaram também, diferenças de desempenho nas tarefas fáceis e 

difíceis, ao tornar-se amplas em função da idade. Para Pereira (2004), o PAC é 

compreendido por ações complexas do cérebro, pois faz parte do processo da 

comunicação, como compreender a linguagem falada. Seu distúrbio pode influenciar 

de modo negativo a qualidade de vida de muitas pessoas. Não se trata de um 

processo fechado, pois interage fortemente com outros sistemas neurais sendo 

influenciado pela experiência, ambiente e treino ativo (Sanches, 2002; Kraus, Banai, 

2007; Roup, Wiley, Wilson, 2007). 

Sanches et al. (2008), realizaram um estudo para avaliar a eficiência das 

funções auditivas centrais de idosos que relataram ouvir bem por meio da avaliação 

do PAC, que constou de teste de identificação de sentenças sintéticas com 

mensagem competitiva ipsilateral, teste de padrões de frequência e teste de 

dissílabos alternados por meio de tarefa dicótica. Sendo assim, esse estudo mostrou 

1	   CUED - um sinal sensorial para identificar experiências, facilitar a memória ou organizar as respostas. 
Disponível em: http://dictionary.reference.com/browse/cue. Acessado em: 10/06/2014. 
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que a prevalência de anormalidades isoladas ou combinadas na identificação de 

sentenças sintéticas com mensagem competitiva ipsilateral, na nomeação de 

padrões de frequência e em tarefas de escuta dicótica é relevante e caracteriza 

ineficiência das funções auditivas centrais em indivíduos idosos que referem ouvir 

bem. 

Rawool (2008) relatou, em sua pesquisa, que há deterioração na detecção de 

intervalos de silêncio devido à idade, isto porque os indivíduos mais velhos têm 

dificuldade de processamento de informações apresentadas rapidamente. Tais 

alterações podem ser detectadas no processamento auditivo temporal, que podem 

acarretar uma série de prejuizos auditivos, como por exemplo, a percepção e o 

entendimento da fala rápida. 

Para Beck et al. (2012), adultos sem PA, analisados em um ambiente 

favorável e sem distorção sonora, apresentaram tempo de latência em torno de 250 

ms para tomarem uma decisão lexical, entretanto em  idosos, também sem PA, as 

respostas a esses estimulos foram mais lentas (350/400 ms), porém quando o 

contexto era favoravel, sua decisões lexicais melhoraram, apresentando respostas 

em torno de 300 ms. Como os adultos, as respostas dos idosos foram ruins quando 

o contexto era acusticamente degradado. Estes resultados demonstraram que o 

entendimento da fala pode ser melhorado, e a escuta se tornar mais fácil e agil, a 

medida que há um ambiente favoravel. 

Para examinar os efeitos de acuidade auditiva em idosos a partir das funções 

de inteligibilidade das sentenças, Stewart e Wingfield (2009) aplicaram uma lista de 

palavras monossilábicas apresentadas isoladamente, e frases de nove palavras que 

variavam em complexidade sintática em16 idosos com boa acuidade auditiva (65-73 

anos) para as suas idades, 16 adultos idosos com PA de grau leve a moderada	  (65-

76 anos), e 16 adultos (18-23 anos) com audição normal. Os resultados indicaram 

que os idosos conseguem identificar, com maior precisão, as palavras com contexto, 

ou seja, nas frases com sentido do que para palavras ouvidas de forma isolada. 

Também concluíram que, idosos obtiveram um desempenho pior, considerando 

qualquer nível de intensidade dada por frases com maior complexidade sintática. A 

complexidade sintática foi ainda agravada, em idosos com PA. 

 



21 

3.2.  Processo de adaptação de AASI: percepção auditiva, percepção de 
fala e medidas objetivas 

O uso do AASI pode melhorar os efeitos negativos da perda de audição na 

função cognitiva, melhorando a qualidade do sinal auditivo que atinge o córtex 

auditivo. Apesar dos avanços tecnológicos, encontram-se ainda usuários de AASI 

que se queixam de dificuldades para ouvir e que buscam o ajuste eletroacústico do 

seu AASI como forma de resolver suas dificuldades. Do outro lado, os audiologistas 

exploram novas formas de avaliar o candidato ao AASI para que os ajustes desses 

instrumentos sejam mais fidedignos às demandas individuais. 

Lopes et al. (2011), investigaram o desempenho e a satisfação com o uso das 

AASI em 49 sujeitos, com PA do tipo neurossensorial ou mista, de grau leve a 

severo na melhor orelha, distribuídos em adultos e idosos após um ano de 

adaptação, atendidos no Programa de Atenção à Saúde Auditiva da Universidade 

Federal de Santa Maria. Os participantes foram avaliados por meio da pesquisa dos 

Limiares e do Índice Percentual de Reconhecimento de Sentenças no Silêncio e no 

Ruído, em campo livre. Além dos testes de fala, os indivíduos responderam ao 

questionário de satisfação International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-

HA). Os testes de sentenças foram realizados na mesma sessão, em dois 

momentos distintos, sendo o primeiro sem o uso das AASI e o segundo, usando os 

mesmos. A pesquisa concluiu que houve diferença significante no desempenho dos 

indivíduos em ambos os grupos, no procedimento realizado no silêncio. Apesar de o 

desempenho com AASI não ter apresentado melhora significante no ruído, os 

pacientes apresentaram respostas satisfatórias no questionário. Na comparação 

entre os grupos, não se observou diferença significante na análise do desempenho 

em relação à satisfação. 
Com o intuito de medir o impacto subjetivo de um programa de reabilitação 

auditiva em idosos, Angeli et al. (2009) avaliaram 47 indivíduos, com idade média de 

75 anos, por meio do questionário HHIE-S, aplicado antes e 30 dias após a terapia 

de reabilitação auditiva. O resultado indicou que os escores médios foram reduzidos 

significativamente após 30 dias de uso do AASI e terapia fonoaudiológica. 

Entretanto, os autores inferiram que os resultados poderiam estar superestimados, 

uma vez que, segundo eles, a avaliação em 6 ou 12 meses pode medir, de modo 
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mais confiável, o impacto de um programa reabilitador na percepção subjetiva da 

qualidade de vida do idoso. 

Em 2009, Calviti e Pereira, propuseram determinar a ferramenta que, em 

conjunto com a audiometria, representaria melhor a queixa do paciente idoso, e 

quais frequências da audiometria tonal deveriam ser consideradas para atribuir o 

grau da perda. Foram avaliados 71 idosos, com idade entre 60 e 82 anos, e 

submetidos à avaliação audiológica básica e ao questionário Hearing Handicap 

Inventory for the Elderly (HHIE). Para classificação do grau de PA, foram analisadas 

a média tonal das frequências da fala de três médias audiométricas e comparadas 

com a aplicação do HHIE em sua versão completa e reduzida (HHIE-S). Os 

resultados indicaram que a especificidade apresentou valores de 43,5% a 58,5% 

para a aplicação do HHIE dependendo da média audiométrica e, 50% a 63,4% para 

a aplicação do HHIE-S. 

A utilização do teste objetivo, como a mensuração in situ, também poderá 

assegurar que o objetivo prescrito na adaptação do AASI seja alcançado. Além 

disso, o teste fornece dados quantitativos das características eletroacústicas do 

AASI na orelha do usuário, com o intuito de verificar o ganho e a saída, além das 

características de funcionamento, implicando em um maior número de usuários 

satisfeitos (Yans, 2007; Muller, 2005; Munro, Lutman, 2003).  

Com o intuito de verificar a diferença entre o número de horas que o paciente 

refere usar o AASI e o número real medido no software, Laplante-Lévesque et al., 

(2013) realizaram uma pesquisa em 17 adultos com PA de grau leve com 

configuração descendente. Os participantes preencheram um questionário de 

satisfação do AASI, o IOI-HA, e posteriormente, os profissionais registraram a 

quantidade, em horas de uso referido pelo paciente e verificaram, por meio do 

Datalogging, o número efetivo de horas. O registro de dados mostrou que os 

participantes usaram, em média, 10,5 horas, enquanto que os participantes 

relataram, em média, 11,8 horas de uso diário do AASI. O uso relatado pelos 

usuários excedeu em 1,2 (1 hora e 11 minutos). O estudo concluiu que, para que 

seja alcançada uma adaptação efetiva é necessário o uso do AASI por um período 

maior de tempo, melhorando assim a satisfação do usuário. Também enfatizaram 

que o bom relacionamento com o paciente aumenta o período de uso, pois os 
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profissionais são capazes de compreender melhor as necessidades dos pacientes e 

assim, melhorar os ajustes no AASI. 

Somente a amplificação sonora não garante que o indivíduo tenha uma 

comunicação efetiva. Para que se consiga uma adaptação adequada do AASI, 

principalmente em idosos que apresentam como queixa o incômodo com o ruído, é 

importante a avaliação da capacidade de reconhecimento da fala em situações que 

se assemelham às reais. Sendo assim, testes audiológicos que empregam 

sentenças como estímulos, tanto na presença de ruído competitivo quanto no 

silêncio, podem ser de grande validade para analisar o comprometimento das 

funções auditivas centrais. Com essa informação, é possível programar melhor as 

características eletroacústicas dos AASI e, ao mesmo tempo atender melhor às 

necessidades auditivas de cada indivíduo. Uma forma de resolver essas questões, 

pode ser dar por meio de regulagens personalizadas do AASI, ao definir diferentes 

programas para cada ambiente, melhorando assim, a qualidade sonora e 

inteligibilidade de fala (Costa, 1998; Humes, 2007; Miranda et al., 2008). 

É importante para a compreensão da fala no silêncio e também em ambientes 

ruidosos, o processamento do estímulo acústico. Para isso, a avaliação da resolução 

temporal torna-se interessante à medida que determina o limite mínimo da 

habilidade do sistema auditivo humano, ao detectar pequenos estímulos em função 

do tempo. Sendo assim, quando há um aumento na velocidade de fala, a 

compreensão torna-se prejudicada, uma vez que se torna difícil detectar pequenos 

gaps e consequentemente, processar rapidamente os elementos que sucedem a 

fala. Além disso, em ambientes desfavoráveis, a discriminação da fala se tornará 

também prejudicada (Rawool, 2008; Wilkins; Mathews, Sheline, 2009). 

A fim de analisar os efeitos de um programa de reabilitação auditiva para a 

habilidade de ordenação temporal, dos padrões de duração e frequência dos sons, 

em idosos usuários de AASI, Hennig et al. (2012), avaliaram 17 idosos, com idade 

entre 60 e 84 anos, distribuídos em Grupo Controle (GC), que somente fez uso das 

AASI, e Grupo Estudo (GE), submetido a um programa de reabilitação auditiva, que 

abrangeu o aconselhamento e treinamento auditivos. Os participantes foram 

submetidos a avaliações no momento inicial e final do estudo, por meio dos testes 

Padrões Sequenciais de Duração e Padrões Sequenciais de Frequência. O período, 

entre as duas avaliações, compreendeu sete semanas. Nessa pesquisa os autores 
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indicaram que o programa de reabilitação auditiva a idosos usuários de AASI 

proporciona evolução satisfatória no reconhecimento, ordenação temporal e 

nomeação dos padrões de duração e de frequência dos sons. 

Lunner e Sundewall (2007) investigaram a influência das distorções no 

processamento de sinal da fala no ruído. Os autores mostraram que o benefício de 

uma compressão ampla com uma faixa dinâmica de ação rápida (WDRC) dependia 

da capacidade de memória de trabalho do indivíduo. Eles inferiram que os sujeitos 

com uma capacidade de memória de trabalho satisfatória tiveram um melhor 

desempenho com a compressão de ação rápida. Aqueles com baixa capacidade de 

memória de trabalho, obtiveram melhores resultados e se beneficiaram do uso da 

compressão de ação lenta, porém ficaram em desvantagem no uso da compressão 

de ação rápida (WDRC). 

Souza (2010) mostrou que, idosos com baixa capacidade de memória de 

trabalho foram mais suscetíveis ao processamento de compressão WDRC dos 

AASI. Por isso, seria importante avaliar as capacidades cognitivas (capacidade de 

memória de trabalho, em particular), para que a adaptação dos AASI, sejam cada 

vez mais satisfatórias. 

Para avaliar a relação entre a capacidade de memória de trabalho e o 

desempenho de reconhecimento de fala em indivíduos com deficiência auditiva, 

tanto em condições favoráveis quanto em condições desfavoráveis, Rudnee et al. 

(2011), analisaram em 30 idosos usuários de AASI, com idade média de 70 anos, o 

reconhecimento de fala por meio de análise do tipo de ruído (estacionário e 

modulado) e compressão (rápida e lenta), e a capacidade de memória de trabalho 

(alto e baixo), durante um período de 9 semanas de experiência com cada tipo de 

compressão (rápida e lenta) dos próprios AASI. Assim, puderam concluir que a 

memória de trabalho é um fator crucial para a compreensão da fala no ruído para as 

pessoas com deficiência auditiva. O efeito da cognição na compreensão de fala no 

ruído modulado com compressão de ação rápida só pode ocorrer após um período 

de 4 à 9 semanas de adaptação e que, antes de tal período, as pessoas com menor 

capacidade cognitiva, pode se beneficiar mais da compressão de ação lenta. 

Já Meister et al. (2013) propuseram correlacionar a idade, cognição e 

reconhecimento de fala em tarefas que exigiram atenção seletiva ou dividida em um 

ambiente com ruído competitivo. Para a aplicação do teste foram selecionados dois 
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grupos, um com idosos e outro com jovens com audição normal. As habilidades 

cognitivas foram examinadas a partir de testes neuropsicológicos. No que diz 

respeito ao reconhecimento de fala, para tarefas que exigiram atenção seletiva, não 

houve diferença significativa entre os grupos. No entanto, quando foi necessária 

atenção dividida, o desempenho em idosos foi reduzido em comparação com o 

grupo mais jovem. Quando era necessário o uso da atenção seletiva, o 

reconhecimento de fala foi fortemente relacionado com as habilidades de memória 

de trabalho. Entretanto, o reconhecimento de fala em testes que exigiam atenção 

dividida, foi correlacionado no estudo por questões neuropsicológicas de inteligência 

fluida. Os resultados deste estudo indicaram que, para além da deficiência auditiva, 

aspectos cognitivos representam as dificuldades típicas de idosos em um ambiente 

com ruído competitivo. Os autores também enfatizaram que há evidências 

mostrando que as funções do lóbulo frontal, em termos de memória de trabalho e 

inteligência fluida, geralmente, diminuem com a idade, também verificado por 

Ryberg et al. (2007). 

Portanto, utilizar testes que avaliam as habilidades auditivas e cognitivas 

como, memória de trabalho e velocidade de processamento verbal podem fornecer 

pistas sobre as condições necessárias para uma boa inteligibilidade de fala e isso 

deve ser levado em consideração durante a adaptação do AASI e na realização das 

regulagens dos algoritmos. Se um idoso, como mostra a literatura estudada, 

apresenta degeneração da audição central e dos aspectos cognitivos envolvidos na 

percepção de fala, todo o protocolo de adaptação deve levar em conta esses 

aspectos, especialmente os que se referem à resolução temporal, interferência 

binaural e supressão de pistas acústicas em tarefas de compressão e redução de 

ruído (Pichora-Fuller, 2003b; Souza, 2010; Baran 2007, Pichorra-Fuller, 2007). 
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4. MÉTODOS 
 

4.1. Aspectos Éticos da Pesquisa 
Trata-se de estudo descritivo, exploratório, transversal, desenvolvido na 

Clínica de Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo após 

aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da Instituição, com certificado de 

número 08667012.9.0000.5482 (CAAE), no período que compreendeu o mês de 

agosto de 2013 a maio 2014. Todos os participantes foram voluntários e instruídos 

quanto aos procedimentos que seriam realizados e, após, assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

4.2. Casuística	  Pré-seleção dos candidatos 
Foram analisados 529 prontuários de pacientes que receberam AASI no 

período de janeiro a julho de 2013, no serviço de concessão de aparelho auditivo da 

Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (DERDIC/PUC-SP). 37 atenderam aos critérios 

de inclusão estabelecidos, mas apenas 15 aceitaram participar da pesquisa. 

Os prontuários selecionados atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

• Ser paciente do programa de saúde auditiva da DERDIC, entre os meses de 

janeiro a julho de 2013.  

• Estar na faixa etária entre 60 e 75 anos. 

• Não apresentar comprometimento do estado cognitivo, que foi avaliado por 

meio do MEEM. 

• Avaliação otorrinolaringológica, com diagnóstico de PA neurossensorial e 

audiometria tonal e vocal há pelo menos um ano, registrado no prontuário do 

participante. 

• Apresentar PA, adquirida, bilateral, do tipo neurossensorial de grau leve a 

moderado (média do limiar tonal da via aérea nas frequências de 500, 1000 e 

2000 Hz, segundo critério de Lloyd e Kaplan, 1978) independente da 

configuração da PA. 

• Ser primeiro usuário de AASI. 

• Não apresentar dificuldades no manuseio e/ou visão comprometida. 
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• Ter recebido AASI com tecnologia digital, para ambas as orelhas	  e com as 

mesmas qualidades tecnológicas e eletroacústicas. 

• Ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início 

da pesquisa (Anexos 1, 2). 

 

4.3. Procedimentos 
4.3.1. Procedimentos para coleta de dados 

Após a concessão do AASI pelo programa, os pacientes foram orientados 

acerca dos cuidados com o manuseio das mesmas. Também foi entregue um 

manual que continha instruções de manuseio e limpeza dos AASI, bem como a 

entrega do cartão de garantia e agendamento para o retorno ao ambulatório, após 

uma semana. 

Os participantes foram submetidos, no retorno, à avaliação das habilidades 

auditivas e de percepção de fala com e sem ruído, os mesmos testes também foram 

aplicados novamente após 3 meses de uso dos AASI. 

A cada retorno do paciente, foi realizada a verificação do tempo de uso do 

AASI (Datalogging). 

Os testes foram realizados após uma semana da adaptação das AASI 

(primeira avaliação) e após um período mínimo de três meses de uso (reavaliação), 

já que ficaria inviável ser no dia da concessão do AASI, uma vez que se tornaria 

cansativo. Cada sessão teve a duração média de uma hora e trinta minutos. 

Todos os participantes realizaram os seguintes procedimentos: 

• Anamnese: para obtenção de dados relativos à escolaridade, presença de 

tontura, zumbido, medicamentos atuais em uso, tratamentos recentes e 

queixas auditivas (Anexo 4). 

• Meatoscopia: para verificar se havia obstrução ou impedimento no meato 

acústico externo que pudesse interferir na adaptação ao AASI. 

• Questionário de auto avaliação do handicap auditivo para idosos (HHIE-
S). (Anexo 5), foi aplicado antes e após o período de adaptação – 3 meses de 

uso do AASI. O mesmo é composto por dez perguntas, dividido em duas 

escalas (escala social/situacional e escala emocional, cada uma com cinco 

itens). Para responder ao questionário, foram lidas oralmente as perguntas ao 

participante, que deveria optar por apenas uma resposta para cada item: sim 
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(4 pontos), algumas vezes (2 pontos) ou não (0 pontos). O escore total variou 

de 0 a 40, dividido em três categorias: 0-8 pontos (sem percepção do 

handicap); 10-23 pontos (percepção leve a moderada) e 24-40 (percepção 

significativa do handicap). 

• Pesquisa do Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (LRSR) e 
Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Silêncio (LRSS). A pesquisa 

foi realizada em campo sonoro, na condição dicótica, com o paciente 

posicionado a 900 azimuth de cada uma das caixas acústicas sem AASI. 

Primeiro, foram apresentadas as sentenças com ruído e, em seguida, as 

sentenças sem ruído. 
Nessa prova, o sinal de fala foi apresentado inicialmente no nível de maior 

conforto para fala2 e a cada sentença repetida de forma correta, um 

decréscimo de 2,5 dB era feito no sinal. Este procedimento foi aplicado até 

que o participante errasse a sentença – não a reconhecia corretamente. 

Quando a resposta era incorreta, aumentava-se a intensidade seguinte em 

2,5dB. Foi considerado limiar de reconhecimento o menor valor em dB NA, no 

qual o paciente reconhecia a sentença inteira de forma correta. 

Considerou-se resposta correta quando o indivíduo repetia a sentença sem 

nenhum erro ou omissão dos vocábulos nas sentenças apresentadas. Nas 

sentenças repetidas erradas, a avaliadora escreveu a forma como o sujeito 

repetia a frase. 

• Pesquisa da Menor Relação Sinal/Ruído para Sentenças (S/R) – A 

pesquisa foi realizada em campo sonoro, na condição dicótica, com o 

paciente posicionado a 900 azimuth de cada uma das caixas acústicas sem 

AASI. 
Nesta prova, o sinal de fala foi apresentado inicialmente no nível de maior 

conforto para essa atividade (fala); o sinal competitivo (ruído branco baseado 

no espectro da gravação de vozes de 12 pessoas) em valor fixo de 65 dB (A) 

foi adicionado3. A cada sentença repetida de forma correta, um decréscimo de 

2 A intensidade do sinal de fala foi estabelecida individualmente, em degraus de 2,5dB, para se obter o nível de 
maior conforto para fala e a intensidade onde se obteve 50% de reconhecimento (LRSS e LRSR). Para a 
obtenção destes valores, foi utilizada a técnica descendente/ascendente. 

3 Este valor era checado por meio de um medidor de nível de pressão sonora tipo 2. 
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2,5 dB era feito no sinal de fala. Este procedimento foi aplicado até que o 

participante errasse a sentença – não a reconhecendo corretamente. 

Foi considerado como valor da relação sinal/ruído, a diferença entre o nível 

em dB (A) de ruído e o menor nível de dB NA do sinal de fala no qual o 

paciente reconhecia a sentença inteira de forma correta. 

• Pesquisa do Índice de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (IRSR) e 
Índice de Reconhecimento de Sentenças no Silêncio (IRSS). A pesquisa 

foi realizada em campo sonoro, na condição dicótica, com o paciente 

posicionado a 900 azimuth de cada uma das caixas acústicas sem AASI. Esta 

medida foi realizada no nível de maior conforto para fala (MCL ou MCF). 
Em todas as provas de reconhecimento de sentenças foi solicitado aos 

pacientes que repetissem em voz alta a sentença ouvida da forma como as 

reconheciam. Todos os pacientes receberam treinamento para que seu 

desempenho não fosse prejudicado pela não compreensão da tarefa 

proposta. Para esse treinamento foi utilizada a lista 1 A (Anexo 6) com e sem 

ruído. As demais medidas foram obtidas com as listas 1B, 2B, 3B, 4B, 5B e 

6B. (Anexos 7, 8, 9, 10, 11). 

 

4.3.2. Testes aplicados 
Teste Dicótico de Dígitos (TDD)	  

O teste Dicótico de Dígitos (TDD) foi elaborado por Musiek em 1983 e 

adaptado para o português por Santos e Pereira (1997). Para o TDD utilizou-se o 

CD que acompanha o livro de PAC, de Pereira e Schochat (1997). Na versão 

Americana deste teste eram utilizadas as palavras monossilábicas que representam 

números de 1 a 9. Entretanto para o Português Brasileiro a lista dos dígitos é 

constituída pelos dígitos 4, 5, 7, 8 e 9 selecionados entre os dígitos de 1 a 9, os 

quais formam palavras dissílabas na língua portuguesa. 

O teste é constituído de uma lista de 40 pares de dígitos dissílabos do 

português brasileiro, de quatro dígitos diferentes apresentados simultaneamente, 

dois em cada orelha, existindo uma superposição parcial. É apresentado numa 

intensidade de 50 dB NS, tendo como referência a média dos limiares tonais nas 

frequências de 0.5, 1 e 2 kHz. Ele pode ser aplicado em 2 etapas: uma denominada 

de integração binaural que prevê a tarefa dicótica/integração binaural; e a outra 
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etapa denominada de escuta direcionada que prevê a tarefa dicótica/separação 

binaural. 

O teste foi aplicado somente com 20 pares de dígitos, ou seja, somente na 

etapa de integração binaural. Cada dígito identificado incorretamente equivale a 

1,25% de erros. O número de erros é computado separadamente para orelha direita 

e orelha esquerda. 

No que diz respeito à intensidade de apresentação dos estímulos, esta foi 

realizada com base na média dos limiares auditivos de 500 Hz, 1 kHz e 2 kHz e 

considerado o nível de conforto do paciente, a fim de garantir também a audibilidade 

durante a apresentação dos mesmos.  

Os resultados obtidos foram registrados numa folha de marcação que contém 

as 2 listas que compõem o teste. Foi assinalado com um “X”, no dígito identificado 

corretamente. A seguir foi anotado o número de acertos da orelha direita e da orelha 

esquerda (Anexo 12). 

 

Teste de amostras sequenciais de padrão de duração - Duration Pattern 
Sequence (DPS) 

O teste foi proposto por Musiek et al. (1994) e tem como finalidade avaliar o 

reconhecimento, ordenação temporal e nomeação de padrões de duração. Ele 

consiste na apresentação de 60 sequências de padrões, cada sequência composta 

por três tons puros de 1 kHz, que se diferenciam quanto à duração: longo (L) 

(500ms) e curto (C) (250ms), existindo 6 possibilidades de sequências: LLC; LCL; 

LCC; CLL; CLC e CCL. Cada tom possui 10 ms de tempo de ataque e queda (rise-

fall) (Pereira, Schochat, 1997; Perrela1994 2005). 

          O DPD foi aplicado utilizando-se o disco compacto digital (compact disc – CD), 

desenvolvido pela Auditec, Saint. Louis, 1997, versão Auditec of Saint Louis, EUA 

(1997), e gravado em mídia digital (CD) apresentado via netbook, modelo mini Intel 

Atom, marca DELL. 

O tom longo dura 500 ms e o tom curto 250 ms. O intervalo entre os tons é de 

300 ms. Como foi dito acima, o protocolo original do teste estabelece que sejam 

apresentadas 60 sequências em cada orelha, sendo que 30 devem ser respondidas 

em forma de murmúrio e 30 em forma de nomeação. Neste estudo, foram utilizados 

60 itens, (30 por meio de murmúrio e 30 por meio de nomeação) somente na 
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condição binaural, via fones supra aurais. Foram respostas dadas por meio de 

murmúrio e imitação e analisadas separadamente (Anexo 13). 

 

Limiar Diferencial de Intensidade (LDI) 
Pode ser definido como a menor diferença perceptível ente dois estímulos do 

mesmo tipo e da mesma qualidade, ou: a quantidade que temos que acrescentar a 

(ou diminuir de) um de terminado estímulo de base para que o novo estímulo 

aumentado (ou diminuído) seja percebido como diferente do estímulo de base, 

também chamado estímulo padrão. Quer dizer que normalmente se trabalha com 

um estímulo fixo, o estímulo padrão (EP) e vários estímulos de comparação (EC).  

Neste estudo será usado o protocolo do teste SISI (Short Increment 

Sensitivity Index) elaborado por Jerger, Shedd, Harford (1959). O SISI é 

essencialmente um teste que avalia o limiar diferencial para discriminação de 

intensidade. Esta técnica requer a geração de um tom contínuo (estimulo padrão) 

que é aumentado em intensidade em determinados momentos ao longo do tempo. 

Os incrementos do SISI são da ordem de 5 dB, 2 dB e 1 dB que é superposto ao 

som continuo, tem duração de 300mseg de duração com tempo de “rise/decay4” de 

50 seg. Neste estudo, foi analisado o desempenho do sujeito em detectar a serie de 

20 incrementos de 1 dB. O índice será calculado multiplicando-se o numero de 

incrementos de 1 dB por 5, o que nos dará a porcentagem de acertos para esta serie 

de incrementos. Musiek e Herget (2014) comentam que o SISI pode ser um teste 

que avalia a discriminação de intensidade e pode ser muito útil na clínica 

audiológica.  O participante será instruído a sinalizar, apertando um botão, cada vez 

que detectar a presença do estímulo comparação (incremento). Cada incremento 

ouvido/identificado equivalerá a 5% em cada condição. O valor total que pode ser 

obtido para cada condição é de 100%. 

Antes do início do teste, foi realizado um treinamento para o paciente. As 

instruções foram apresentadas de uma forma simples “ você ouvirá um apito 

continuo, que ficará um pouco forte, quando perceber isto acontecer, apertE o 

botão”. Após cinco aumentos (para condicionar o paciente) o tamanho do 

incremento é reduzido a 1 dB marcando o início do teste LDI. Vinte incrementos de 1 

dB são produzidos. A resposta do paciente foi registrada automaticamente pelo 

4	  Rise/decay	  –	  surgimento/desaparecimento;	  	  crescimento/decréscimo;	  Ascensão/decadência	  
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audiômetro, dando a porcentagem final, de cada orelha (Momensohn-Santos e 

Russo, 2005). O resultado é expresso em valores percentuais, onde cada 

incremento corretamente identificado equivale a 5%. 

A Diferença do Limiar de Intensidade (LDI), diz respeito a menor variação na 

intensidade do tom puro, que pode apenas ser detectado. É comum pacientes com 

audição normal apresentarem dificuldade em detectar essas pequenas mudanças na 

intensidade. 

Para o início do teste é dado ao paciente um som puro contínuo, 20 dB NS, 

nas frequências de 2000 e 4000 Hz. A cada 5 segundos, um curto incremento é 

sobreposto, começando com incrementos de 5 dB. O sinal tem um tempo de 

“rise/decay” de 50 ms e com incrementos de 5 segundos. 

Antes do início do teste, foi realizado um treinamento para o paciente. As 

instruções foram apresentadas de uma forma simples: “você ouvirá um apito 

continuo, que ficará um pouco forte, quando perceber isto acontecer, aperte o 

botão”. Após cinco aumentos (para condicionar o paciente), o tamanho do 

incremento é reduzido a 1 dB marcando o início do teste LDI. Vinte incrementos de 1 

dB são produzidos. A resposta do paciente foi registrada automaticamente pelo 

audiômetro, dando a porcentagem final, de cada orelha (Momensohn-Santos e 

Russo, 2005). O resultado é expresso em valores percentuais, onde cada 

incremento corretamente identificado equivale a 5%. 

Todas as medidas foram realizadas com os seguintes equipamentos:  

Audiômetro clínico tipo 2, marca MADSEN, MODELO Itera II, calibrado 

segundo a norma ISO 11957- 1986. 

Audiômetro clinico tipo 2, marca Madsen, modelo 622, calibrado segundo as 

normas ISO 11957- 1986. 

O ruído de fundo foi medido na cabina acústica e na sala do treinamento por 

meio do decibelímetro digital portátil SPL- 8810 - American Recorder Technologies, 

IEC 651 TYPE II. 

Lista de sentenças de Costa (1998), gravada em mídia digital (CD) e 

apresentado via netbook, modelo Inspiron Mini 10, marca DELL. 
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5.  RESULTADOS 
 

5.1. Análise descritiva da amostra 
Como descrito anteriormente, a população estudada foi constituída por 15 

indivíduos de ambos os sexos (5 mulheres e 10 homens), com idades entre 60 e 75 

anos, com idade média de 68,1 anos (Tabela 1), sendo sua distribuição de 33,3% de 

mulheres e 66,7% de homens como apresentado na Tabela 2.	  	  

 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas para a idade (anos), no grupo analisado 

Descritiva Idade 

Média 68,1 

Mediana 68 

Desvio Padrão 3 

CV 4% 

Q1 65 

Q3 70,5 

Min 63 

Max 73 

N 15 

IC 1,5 

 

 

Tabela 2 - Distribuição do Sexo 

Sexo N % P-valor 

Feminino 5 33,3% 
0,068 

Masculino 10 66,7% 

 

Não houve significância estatística na distribuição do sexo, zumbido ou 

tontura, como descrito nas Tabela 2 e 3. 
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Tabela 3 - Distribuição do Zumbido e Tontura 

Zumbido N % P-valor 

Não 8 53.3 
0,715 

Sim 7 46.7 

Tontura N % P-valor 

Não 9 60 
0,273 

Sim 6 40 
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5.2. Análise Comparativa entre os testes (1ª e 2ª avaliação) 

 

Tabela 5 - Analise comparativa dos valores de média, desvio padrão, intervalo de 
confiança, P-valor e desempenho dos idosos (n=15) nos diferentes testes que 
realizaram na primeira semana de uso do aparelho auditivo e três meses depois 

Avaliações Média Mediana Desvio 
Padrão Q1 Q3 N IC P-valor 

HHIE-S 
1ª Aval. 23,9 26 12,5 13 34 15 6,3 

0,001 
2ª Aval. 7,6 8 5,9 3 10 15 3,0 

LDI OD 
1ª Aval. 22,0 20 21,8 0 30 15 11,0 

0,028 
2ª Aval. 36,7 40 32,4 5 70 15 16,4 

LDI OE 
1ª Aval. 22,7 20 24,3 0 35 15 12,3 

0,080 
2ª Aval. 30,0 30 25,9 10 40 15 13,1 

Fala no Ruído SRT 
1ª Aval. 58,2 55 8,6 55 65 15 4,3 

0,062 
2ª Aval. 60,8 60 8,5 55 67,5 15 4,3 

Fala no Ruído IPRF 
1ª Aval. 77,0 70 16,7 65 92,5 15 8,4 

0,005 
2ª Aval. 85,3 85 14,2 72,5 100 15 7,2 

Fala sem Ruído 
SRT 

1ª Aval. 84,7 85 15,5 75 100 15 7,8 
0,475 

2ª Aval. 85,5 87,5 14,2 77,5 100 15 7,2 
Fala sem Ruído 

IPRF 
1ª Aval. 48,0 47,5 10,9 38,75 55 15 5,5 

1,000 
2ª Aval. 48,0 47,5 10,9 38,75 55 15 5,5 

DPS - Imitação 
Bilateral 

1ª Aval. 74,7 75 19,1 65 90 15 9,7 
0,001 

2ª Aval. 84,0 85 14,7 75 97,5 15 7,4 
DPS - Nomeação 

Bilateral 
1ª Aval. 75,3 80 19,2 70 85 15 9,7 

0,004 
2ª Aval. 84,3 90 12,7 80 90 15 6,4 

TDD OD 
1ª Aval. 71,3 75 23,3 52,5 95 15 11,8 

0,002 
2ª Aval. 80,0 85 21,1 67,5 100 15 10,7 

TDD OE 
1ª Aval. 70,3 65 19,0 55 85 15 9,6 

0,012 
2ª Aval. 78,8 85 21,4 62,5 98,75 15 10,8 

p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado.  
p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que tendem a ser significativos 
(até 5 pontos percentuais acima do valor do alfa adotado). 

 
Conclui-se que, somente nos testes de LDI na OE, Fala no Ruído SRT, Fala 

sem Ruído SRT e Fala sem Ruído IPRF é que não existe diferença estatisticamente 

significante entre as duas avaliações. Nos demais testes é estatisticamente 

significante a diferença entre as avaliações, como por exemplo, em TDD OE a média 

aumentou de 70,3 para 78,8 (p-valor = 0,012). 
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Gráfico 1 -	  Box-plots - Comparação da porcentagem de acertos na primeira e na segunda 
avaliação do teste LDI (Limiar de detecção de intensidade). No quadro A são apresentados 
os resultados da OD (orelha direita) e no Quadro B os resultados da OE (orelha esquerda) 

 

	  

Gráfico 2 - Box-plots - Comparação da pontuação no Questionário HHIE-s obtida 
(percepção do handicap), na primeira e na segunda avaliação dos sujeitos da pesquisa 
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Gráfico 3 - Box-plots - Comparação da porcentagem de acertos na primeira e na segunda 
avaliação dos testes Fala no ruído SRT e Fala com ruído IPRF (Quadro A) e Fala sem ruído 
IPRF e SRT ( Quadro B) 

 

                         

 

Legenda: *outlier – dados discrepantes. 

Gráfico 4 - Box-plots - Comparação da porcentagem de acertos na primeira e na segunda 
avaliação do teste DPS. O Quadro A corresponde aos acertos obtidos nas respostas por 
meio de imitação e o Quadro B por meio de nomeação 
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Legenda: *outlier – dados discrepantes. 

Gráfico 5 - Box-plots - Comparação da porcentagem de acertos na primeira e na 
segunda avaliação do teste TDD. O Quadro A corresponde aos acertos obtidos 
nas respostas por meio de imitação e o Quadro B por meio de nomeação 
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6. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo propor um protocolo de avaliação de 

pacientes candidatos ao uso do AASI e ao mesmo tempo, avaliar o benefício que o 

uso da amplificação trouxe para esses usuários. 

A escolha dos testes propostos neste trabalho surgiu em virtude da 

dificuldade no início e após a adaptação do AASI, principalmente na população 

idosa. Quando se levou em consideração que a compreensão de fala envolve, não 

somente a audição periférica, mas também a cognição e o processamento da 

audição, a adaptação pode ser mais eficaz, pois permite que o fonoaudiólogo pense 

nas maneiras de adaptação e no encaminhamento para a reabilitação auditiva. 

Além dos testes de percepção de fala, também se pode citar a importância 

dos testes de processamento auditivo temporal, e de detecção de Limiar de 

Intesidade (DLI). A avaliação destas habilidades pode ajudar o fonoaudiólogo a 

pensar em quais caracteristicas eletroacústicas deveriam ser modificadas no AASI 

que poderiam facilitar essa tarefa para essa população.  Os estudos tem mostrado 

que os idosos têm maior dificuldade de processamento de informações 

apresentadas rapidamente (Pichora-Fuller, 2006; Humes, 2008, Pichora-Fuller, 

2003). 

O teste DLI, que avalia a capacidade do indivíduo detectar pequenas 

diferenças na intensidade foi aplicado no grupo pesquisado para saber se com o uso 

do AASI haveria alguma mudança nesta habilidade. A detecção de pequenas 

mudanças na intensidade tem importante papel na habilidade de discriminar traços 

de tonicidade da fala e da prosódia. Dificuldades nesta área podem representar para 

estas pacientes dificuldades para se comunicar de forma apropriada, pois, podem 

não conseguir detectar mudanças de inflexão de voz que permitem a correta 

interpretação da mensagem ouvida. 

Os sujeitos desta pesquisa, mostraram que na 1ª avaliação, pré-período de 

uso do AASI, conseguiam detectar 22% dos incrementos de 1 dB apresentados, o 

que mostra que este grupo perdia traços acústicos ligados às mudanças de 

intensidade do sinal de fala que poderiam comprometer a qualidade de sua 

comunicação. A segunda avaliação, após 3 meses de uso do AASI, mostrou que na 

média, todo o grupo melhorou seu desempenho, passando de 22% para 36%. A 
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análise estatística mostrou que esta diferença foi estatisticamente significativa para o 

desempenho da orelha direita (P=0,028) e não significativa para a orelha esquerda 

(P=0,80), mas não se pode deixar de considerar que esta melhora no desempenho 

não tenha repercussões clínicas para as habilidades comunicativas destes 

indivíduos (tabela 5, gráfico 1). 

Como o discurso é geralmente apresentado em 140-180 palavras por minuto 

em uma conversa normal, a compreensão baseia-se nas capacidades cognitivas, no 

processamento da velocidade da informação, na atenção seletiva e na memória de 

trabalho verbal. A Neurociência indica que ter uma boa compreensão da fala é um 

processo muito complexo, pois a interpretação final de informações, o significado e a 

intenção são baseados no conhecimento semântico e na experiência sócio-

emocional, e esta é intimamente ligada a outras funções cognitivas de ordem 

superior em todo o cérebro (Rawool, 2008; Muller, 2005). Portanto, a audição normal 

(ou “restaurada” devido à amplificação ou com o AASI), é um pré-requisito para a 

interação social e comunicação, sendo importante para a função cognitiva (Humes, 

2008; Lunner 2009). 

A melhora na detecção dos incrementos observada nestes sujeitos pode ser 

atribuída ao benefício que a amplificação traz para o paciente, pois amplifica as 

diferenças das pistas acústicas - o que melhora a resolução dos estímulos. O uso 

continuado do AASI promove o resgate das habilidades auditivas “esquecidas” pela 

falta de uso, permitindo ao paciente a melhora do seu desempenho geral. O tempo 

de uso do AASI pode ser um fator que pode ter contribuído por melhorar tanto as 

habilidades de percepção auditiva quanto da inteligibilidade de fala. O conjunto 

dessas situações pode ter um papel importante para a melhora do reconhecimento 

de fala que depende de um sistema nervoso periférico e central eficiente (Costa, 

1998; Miranda et al., 2008). Estes dados podem ser observados ao analisar os 

resultados do HHIE-S antes e depois de 3 meses de uso do AASI. 

Com o intuito de avaliar a desvantagem da PA (handicap) em idosos e sua 

implicação no cotidiano, o questionário HHIE-S foi utilizado em sua versão reduzida 

nesta pesquisa. 

Calviti e Pereira (2009) constataram em seu trabalho que, tanto a aplicação 

do HHIE quanto do HHIE-S apresentaram boa sensibilidade e média especificidade 
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e que, tanto a aplicação do HHIE quanto do HHIE-S são boas ferramentas para 

avaliar a queixa auditiva. 

Os resultados obtidos neste trabalho, quando comparados às médias entre os 

pontos na 1ª (23,9) e na 2ª avaliação (7,6), mostraram forte correlação estatística, 

p=0,001, evidenciando uma melhora no auto percepção psicossocial do prejuízo 

auditivo em idosos. 

Os resultados da 1ª avaliação, antes do uso do AASI, concordam com os 

achados na pesquisa de Angeli et al., (2009), que apresentou escores médios de 

24,2 pontos, enquanto que o escore obtido após 30 dias e realizado após terapia de 

reabilitação auditiva foi de 1,78 pontos. As autoras justificaram a baixa média dos 

escores também pela satisfação geral do paciente pelo atendimento realizado pela 

equipe multidisciplinar, independente do benefício causado isoladamente pela 

intervenção em estudo (tabela 2). 

No presente estudo, também se pode perceber a diminuição da pontuação na 

2ª avaliação, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma outra intervenção além da 

adaptação do AASI (gráfico 6). Isto sugere, como dito pelas autoras acima, uma 

satisfação pelo próprio usuário do benefício obtido e não como decorrência da 

intervenção. Em contrapartida, pode-se associar a baixa pontuação do questionário 

com o tempo de uso do AASI, durante o período de 3 meses. (tabela 4, tabela 5). 

Para Lopes et al. (2011), mesmo que o desempenho com o uso do AASI não 

tenha apresentado melhora significante nos testes utilizados pelos autores, os 

pacientes apresentaram respostas satisfatórias no questionário utilizado para 

avaliação do benefício. Laplante-Lévesque et al, (2013) evidenciaram em seu estudo 

que o uso do AASI por um período maior de tempo influencia na satisfação do 

usuário, e o bom relacionamento com o paciente aumenta o período de uso. Na 

tabela 5, podemos verificar que os sujeitos relataram satisfação com uso do AASI, 

podendo ser visto com a diminuição da pontuação do questionário (HHIE-S) mesmo 

com um período de uso mínimo de uso de até 6hs/dia. 

Neste estudo, o tempo de uso do AASI, medido após 3 meses, mesmo para 

aqueles que usaram até 6hs/dia, influenciou na satisfação dos pacientes, fazendo 

com que a percepção do handicap diminuísse. Observou-se também que, ao se 

comparar o desempenho dos sujeitos nos diferentes testes, não ocorreram grandes 



*	  

43 

diferenças entre o sujeito que usou o AASI pelo maior tempo com os resultados do 

sujeito que os usou por menos tempo. (Tabela 4). 

Em contrapartida, sabe-se que somente o uso do AASI não garante uma 

comunicação efetiva e que, paralelo a esta condição, o incômodo com o ruído, ainda 

é a principal queixa dos idosos. Portanto, durante a adaptação do AASI, torna-se 

imprescindível a avaliação da capacidade de reconhecimento da fala em situações 

do cotidiano. 

A partir da tabela 5, pode-se concluir que, somente o teste Índice de 

reconhecimento de sentenças no Ruído (IPRF) apresenta diferença estatisticamente 

significante entre as duas avaliações p=0,005. Entretanto, houve melhora na média 

de acertos na 1ª e na 2ª avaliação dos testes, respectivamente: Limiar de 

reconhecimento de sentenças no ruído (SRT) 58,2% e 60,8%; Índice de 

reconhecimento de sentenças no Ruído: IPRF 77% e 85,3%, Limiar de 

reconhecimento de sentenças sem ruído (SRT): 84,7% e 85,5%. Somente o teste 

Índice de reconhecimento de sentenças no Ruído (IPRF) permaneceu com o mesmo 

valor nos dois momentos de avaliação - 48%. (Tabela 5, gráfico 3). 

Os resultados obtidos por Lopes et al. (2011), que tinham como objetivo 

correlacionar o desempenho e a satisfação com o uso do AASI em adultos e idosos, 

após um ano de adaptação, por meio da pesquisa dos Limiares e Índices 

Percentuais de Reconhecimento de Sentenças no Silêncio e no Ruído, em campo 

livre, evidenciaram uma significante diferença no desempenho dos indivíduos em 

ambos os grupos, no procedimento realizado no silêncio. Já o desempenho com 

AASI no ruído não apresentou nenhuma diferença. Esses resultados discordam, em 

partes, com os encontrados nesse estudo, pois a melhora foi vista na maioria dos 

testes, mas somente foi mais importante para o IPRF com ruído. Entretanto, os 

sujeitos referem melhora com o uso do AASI, mesmo indicando mudanças de 

desempenho não tão significantes do ponto de vista estatístico mas importantes do 

ponto de vista clínico (gráfico 2). 

Para Rudnee et al. (2011), a memória de trabalho é um fator crucial para a 

compreensão da fala no ruído para as pessoas com deficiência auditiva. Sendo 

assim, pode-se inferir que, não é somente a reabilitação da audição, por meio do 

uso do AASI que irá ajudar percepção de fala, principalmente em ambientes 

desfavoráveis, mas sim a análise que o usuário de AASI faz desse sinal de fala e 
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que, em alguns casos, pode não mostrar os resultados esperado e desejado pelo 

usuário devido a possíveis comprometimentos das funções auditivas centrais. 

A habilidade de sequencialização temporal está relacionada ao 

processamento de dois ou mais estímulos auditivos na ordem em que eles ocorrem 

no tempo, os quais influenciam na percepção de pistas sutis, como a sonorização, o 

reconhecimento de fonemas usando seus traços distintivos, e a discriminação de 

palavras semelhantes (Pichora-Fuller, 2006; Humes, 2008; Pichora-Fuller, 2007). 

Sendo assim, neste trabalho, o DPS foi incluído como parte da avaliação a fim 

de analisar o processamento temporal de sequencias de duração. Se uma pessoa 

apresenta dificuldades nesta habilidade pode ter dificuldades para acompanhar 

mensagens de fala que são apresentadas em diferentes velocidades de tempo, e 

isso pode afetar a compreensão da fala, principalmente em ambientes ruidosos. 

Muitas vezes, essa dificuldade não pode ser explicada apenas pela presença de 

perdas auditivas periféricas. 

Neste estudo o DPS foi pesquisado na condição binaural, o que resultou em 

um índice único, pois algumas pesquisas têm apontado não existir vantagem de uma 

orelha sobre a outra. Azzolini e Ferreira (2010), avaliaram o desempenho de 21 

idosos, 13 com limiares auditivos normais ou PA restrita a frequências isoladas, e 

oito com PA neurossensorial de grau variável entre leve a moderadamente severo 

para o teste DPS. Mostraram médias de acertos de 64,62% e 66,13% para a 

condição murmurado, e 50,77% e 43,75% para a condição nomeado, 

respectivamente, o que não concorda com as médias encontradas neste trabalho, as 

quais apresentaram índices maiores que 74% em ambas condições, tanto na 1ª 

quanto na 2ª avaliação. 

Hennig et al. (2010), realizaram avaliação do DPS em dois grupos, a saber: 

grupo controle e grupo experimental (GE). O GE foi submetido a um programa de 

reabilitação auditiva. Os resultados mostraram que o desempenho do GE melhorou 

mais do que o desempenho do GC ao comparar as respostas pré e pós reabilitação 

auditiva.  Nesta pesquisa, os resultados da análise estatística mostraram que as 

diferenças pré e pós-uso do AASI foram estatisticamente significativas. Isto pode 

indicar que o fato de usar o AASI pode realmente contribuir para o resgate de 

habilidades auditivas “esquecidas”. (tabela 5, gráfico 4). 
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Para alguns autores, o envelhecimento e os demais fatores associados, pode 

ser o responsável por essa variabilidade de resultados, ou seja, a PA periférica, 

possivelmente, não é determinante da habilidade de ordenação temporal, pois fica 

difícil, como dito acima, determinar com precisão se a perda está relacionada 

apenas por uma diminuição dos limiares auditivos ou ao processo natural de 

envelhecimento (Liporaci, Frota, 2010; Pichora-Füller, 2006). 

O TDD também foi usado nesse trabalho, pois mede a habilidade para 

agrupar componentes do sinal acústico em figura-fundo e identificá-los. Sendo 

assim, a tarefa de separação binaural possibilita avaliar a escuta direcionada para 

cada orelha, separadamente. 

Pesquisas apontam um pior reconhecimento de palavras em escuta dicótica 

apresentadas à orelha esquerda, pois alguns autores acreditam que tal fato se deve 

ao processo de envelhecimento, que ocasiona problemas na transferência inter-

hemisférica da informação auditiva, devido à deterioração do corpo caloso. Os 

resultados obtidos neste estudo mostraram que houve diferença estatisticamente 

significante neste teste quando se comparou o desempenho dos participantes nos 

dois momentos (Ryberg et al., 2007; Humes, 2008; Dias, 2010). 

Alguns estudos constataram que os idosos que mostravam dificuldade em 

reconhecer estímulos verbais em escuta dicótica, também apresentavam alterações 

cognitivas, em especial na memória de trabalho e na atenção seletiva (Humes, 2007; 

Ryberg et al, 2007; Gates et al., 2008; Stewart et al., 2009). Outro fator responsável 

pelo pior reconhecimento de estímulos verbais em escuta dicótica nos idosos é a 

presença da PA. (Stewart e Wingfield, 2009; Roup et al., 2007). 

As pesquisas verificaram também que a média do reconhecimento de dígitos 

em escuta dicótica varia de 64% a 95% (Gates, 2008; Wilkins, 2009). Entretanto em 

idosos com perda auditiva, a média é inferior, variando de 36,1% a 82,83%. Na atual 

pesquisa a média dos valores obtidos, tanto na 1ª quanto na 2ª avaliação também 

variaram entre 70 e 80%, valores estes que se encontram no limite superior dos 

valores encontrados nos idosos com perda auditiva. (Roup et a.l,2007; Idrizbegovic 

et al., 2011; Humes, 2008). 

A amostra desse estudo apresentou uma melhora na porcentagem de acertos 

em ambas as orelhas, quando comparados com os resultados da 1ª avaliação e da 

2ª avaliação (tabela 6, gráfico 5), após o uso efetivo do AASI. A orelha direita 
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apresentou maior índice de acertos (71,3 % na 1ª avaliação, 80% na 2ª avaliação), 

confirmando os achados da literatura pesquisada (Stewart e Wingfield, 2009; 

Strouse et al., 2000). 

Portanto, após 3 meses de uso do AASI, houve uma melhora no 

reconhecimento dos dígitos em escuta dicótica, em particular na orelha direita. 

O sucesso no desempenho do indivíduo com o AASI e a sua satisfação nem 

sempre estão diretamente relacionados, uma vez que é necessário considerar tanto 

as limitações tecnológicas quanto as próprias dos indivíduos, como por exemplo, a 

idade, cognição e memória, as quais podem comprometer o reconhecimento de fala, 

principalmente em ambientes com ruído (Pichora-Fuller, 2006; Azzolini, 2010). 

Os resultados deste estudo enfatizam a importância de se conhecer melhor o 

desempenho do indivíduo com perda auditiva nos testes que avaliam as habilidades 

de percepção auditiva e de fala em presença de ruído.  

Estas informações podem nortear ações relativas ao encaminhamento destes 

indivíduos para programas de reabilitação auditiva, pois a falta de mudanças de 

desempenho nas habilidades de percepção auditiva e de reconhecimento de fala 

após um período de uso do AASI podem indicar quais os sujeitos que realmente 

necessitam deste treinamento. Podem também nortear a forma como as regulagens 

das características eletroacústicas dos AASI podem ser modificadas de forma a 

atender as demandas auditivas particulares a cada indivíduo. 
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7. CONCLUSÃO 
 
Após a realização deste estudo pode-se concluir que: 
1.  A avaliação das habilidades auditivas e de percepção de fala em idosos 

mostrou ser um auxiliar no processo de medição do benefício do AASI;  

2. A pesquisa do índice de reconhecimento de sentenças IPRF, não mostrou 

mudança no desempenho dos indivíduos entre a condição pré e pós três 

meses de uso; 

3.  Os testes, Duration Pattern Sequence (DPS), Teste Dicótico de Dígitos (TDD), 

Limiar Diferencial de Intensidade (LDI), Lista de Sentença em Português 

(SRT/IPRF no silencio e SRT no ruído), apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas nos resultados quando comparados a 1ª e a 2ª 

avaliação. 

4. No que diz respeito a avaliação da queixa auditiva (handicap), os resultados 

mostraram que houve diminuição de handicap, o que significa que a 

qualidade de vida dos usuários de AASI também melhorou. 

5. O desempenho dos idosos nos testes não foi maior, quando comparado 

somente com o tempo de uso do AASI (hs/dia), o que poderia ser justificado 

pelo número de sujeitos da amostra ou até mesmo pela homogeneidade do 

grupo 

 



*	  

48 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Almeida K. Avaliação dos resultados da intervenção. In: Almeida K, Iório 
MCM. Próteses auditivas: fundamentos teóricos & aplicações clínicas. São 
Paulo: Lovise; 2003. p. 335-53. 

2. Angeli RD, Jotz GP, Barba MC, Demeneghi PGM, Mello CHP. Effectiveness 
of a Program of Auditory Prothetization in Elders Through the Application of 
HHIE-S Questionnaire. Int. Arch. Otorhinolaryngol. 2009;13(3):277-80 

3. Auditec. Evaluation manual of pitch pattern sequence and duration pattern 
sequence. St. Louis: Auditec; 1997. 

4. Azzolini VC, Ferreira MI. Processamento auditivo temporal em idosos. Arq Int 
Otorrinolaringol. 2010;14(1):95-102. 

5. Ávila VD, Guia ACOM, Friche AAL, Nascimento LS, Rosa DOA, Carvalho 
SAS. Relação entre o benefício do aparelho de amplificação sonora individual 
e desempenho cognitivo em usuário idoso. Rev Bras Geriatr Gerontol. 
2011;14(3):475-84. 

6. Baraldi GS, Almeida LC, Borges ACC. Evolução da perda auditiva no decorrer 
do envelhecimento. Rev Bras otorrinolaringol. 2007; 73(1):64-70. 

7. Beck DL, Edwards B, Humes LE, Lemke U, Lunner T, Lin FR, Pichora-Fuller 
MK. Expert Roundtable: Issues in Audition, Cognition, and Amplification 
Hearing Review. 2012;19(9):16-26. 

8. Bertolucci PHF, Brucki SMD, Campacci SR, Juliano Y. O mini-exame do 
estado mental em uma população geral: impacto da escolaridade. Arq. 
Neuropsiquiatria. 1994;52:1-7. 

9. Bovo R, Ciorba A, Martini A. Environmental and genetic factors in age-related 
hearing impairment. Aging Clin Exp Res. 2011;23(1):3-10. 

10. Brucki SM, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PH, Ivan H. Okamoto IH. 
Sugestões para o Uso do Mini-Exame do Estado Mental no Brasil. 
[Suggestions for utilization of the mini -mental state examination in Brazil]. Arq 
Neuropsiq. 2003;61(3-B):777-81. 

11. Calviti KCFK, Pereira LD. Sensibilidade, especificidade e valores preditivos da 
queixa auditiva comparados com diferentes médias audiométricas. Braz. j. 
otorhinolaryngol. 2009;	  75:794-800. 

12. Costa MJ. Lista de sentenças em português: apresentação & estratégias de 
aplicação na audiologia. Santa Maria: Pallotti; 1998. 

13. Chien W, Lin FR. Prevalence of hearing aid use among older adults in the 
United States. Arch Intern Med, 2012;172(3):292-3. 

14. Dias TLL. Resolução temporal e cognição no idoso saudável [Dissertação]. 
São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2010. 

15. Gates GA, Anderson ML, Feeney MP, McCurry SM, Larson EB. Central 
auditory dysfunction in older persons with memory impairment or Alzheimer 
dementia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(7):771-7. 



*	  

49 

16. Gonçalves CGO, Mota PHM. Saúde auditiva para a terceira idade - 
Comentários sobre um programa de atenção à saúde auditiva. Distúrb 
Comun. 2002;13(2):335-49. 

17. Hällgren M,	   Hällgren M, Larsby B, Lyxell B, Arlinger S.Cognitive effects in 
dichotic speech testing in elderly persons. Ear and Hearing. 2001;22(2):120-
29. 

18. Hennig TR, Costa MJ, Rossi AG, Moraes AB. Efeitos da reabilitação auditiva 
na habilidade de ordenação temporal em idosos usuários de próteses 
auditivas. J. Soc. Bras. Fonoaudiol. 2012; 24(1): 26-33. 

19. Heydebrand G, Hale S, Potts L, Gotter B., Skinner M. Cognitive predictors of 
improvements in adults’ spoken word recognition six months after cochlear 
implant activation. Audiol Neurootol. 2007;12:254–264. [PubMed] 

20. Hougaard S, Ruf S, Egger C. EuroTrak + JapanTrak 2012: Societal and 
Personal Benefits of Hearing Rehabilitation with Hearing Aids. Disponível em: 
http://www.hearingreview.com/2013/03/eurotrak-japantrak-2012-societal-and-
personal-benefits-of-hearing-rehabilitation-with-hearing-aids/. Acessado em: 
23/02/2014. 

21. Humes LE. Aging and speech communication. ASHA. 2008;13(5):10-13. 
22. Humes LE. The contributions of audibility and cognitive factors to the benefit 

provided by amplified speech to older adults. J Am Acad Audiol. 
2007;18(7):590-603. 

23. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. 
2010. 

24. Idrizbegovic E, Hederstierna C, Dahlquist M, Nordström CK, Jelic V, Rosenhall 
U. Central auditory function in early Alzheimer’s disease and in mild cognitive 
impairment. Age Ageing. 2011;40(2):249-54. 

25. Jenstad L. Speech perception and older adults: Implications for amplification. 
In: Hearing Care For Adults. Chicago, Illinois (EUA). Phonak. 06, nov; 
2006;13-15:57-70. Disponível em:	   http://www.audiologyonline.com/ 
articles/considerations-in-hearing-aid-fitting-793. Acessado em: 23/02/2013. 

26. Jerger J, Shedd J. and Harford, E. On the detection of extremely small changes in 
sound intensity. Archives of Otolaryngology. 1959;69:200-11. 

27. Kraus N, Banai K. Auditory-processing malleability: focus on language and 
music. Curr Dir Psychol Sci. 2007;16(2):105-10. 

28. Laplante-Lévesque A, Jensen LD, Dawes P, Nielsen, C. Optimal hearing aid 
use: Focus groups with hearing aid clients and audiologists. Ear & Hearing. 
2013;34(2):193-202. 

29. Lin FR, Yaffe K, Xia J, Xue QL, Harris TB, Purchase-Helzner E, Satterfield S, 
Ayonayon HN, Ferrucci L, Simonsick EM. Heraring loss cognitive decline in 
older adults. Jama Intern Med. 2013;173(4): 293-9. 

30. Lin FR, Ferrucci L, Metter EJ, An Y, Zonderman AB, Resnick SM. Hearing loss 
and cognition in the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Neuropsychology. 
2011;25(6):763-70. 



*	  

50 

31. Liporaci FD, Frota SM. Envelhecimento e ordenação temporal auditiva. Rev 
CEFAC. 2010;12(5):741-8. 

32. Lloyd LL, Kaplan H. Audiometric interpretation: a manual o basic audiometry. 
University Park Press: Baltimore; 1978. p.16-7. 

33. Lopes AS, Costa MJ, Aurélio NHS, Santos, SN, Vaucher AV. A satisfação e o 
desempenho de usuários de próteses auditivas atendidos em um programa 
de atenção à saúde auditiva. Rev CEFAC. 2011;13(4):698-709.  

34. Lunner T, Rudner M, Rönnerberg J. Cognition and hearing aids. Scand J 
Psychol. 2009;50(5):395-403. 

35. Lunner T, Sundewall-Thorén E. Interactions between cognition, compression, 
and listening conditions: Effects on speech-in-noise performance in a two-
channel hearing aid. J Am Acad Audiol. 2007;18:604–617. [PubMed] 

36. Luz SV, Pereira LD. Teste de escuta dicótica utilizando dígitos em indivíduos 
idosos. Acta AWHO. 2000;19(4):180-4 

37. Meister H, Schreitmüller S, Grugel L, Ortmann M, Beutner D, Walger M, 
Meister IG. Cognitive resources related to speech recognition with a 
competing talker in young and older listeners. Neuroscience. 2013;232:74-82. 

38. 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. 

39.  Momensohn-Santos T, Russo ICP. A prática da audiologia clínica. 4ª. ed. São 
Paulo: Cortez; 2005. 

40. Muller GH. Fitting hearing aids to adults using prescriptive methods: an 
evidence-based review of effectiveness. J Am Acad Audiol. 2005;16(7):448-
60. 

41. Musiek FE, Baran JA, Pinheiro ML. Durations pattern recognition in normal 
subjects and patients with cerebral and cochlear lesions. Audiology. 
1990;29(6):304-13.  

42. Musiek,F, Herget C. The Short Increment Sensitivity Index (SISI) – Historical 
Vignette in Audiology. Disponível em: http://hearinghealthmatters.org/waynes 
world/2012/the-short-increment-sensitivity-index-sisi-historical-vignette-in-
audiology/. Acessado em: 12/06/2014. 

43. Munro KJ, Lutman ME. The effect of speech presentation level on 
measurement of auditory acclimatization to amplified speech. J. Accoust. Soc. 
Am. 2003;114(1):484-95. 

44. Nóbrega JD, Câmara MFS, Borges ACC. Audição do idoso: Análise da 
percepção do prejuízo auditivo, perfil audiológico e suas correlações. Rev 
Bras Promoção Saúde. 2008; 21(1):39-46. 

45. Paiva KM, Cesar CLG, Alves MCGP, Barros MBA, Carandina L, Goldbaum M. 
Envelhecimento e deficiência auditiva referida: um estudo de base 
populacional. Cad Saúde Pública. 2011;27(7):1292-1300. 

46. Pereira LD, Schochat E. Processamento Auditivo Central. São Paulo: Lovise; 
1997. 221p. 



*	  

51 

47. Pereira LD. Sistema auditivo e desenvolvimento das habilidades auditivas. In: 
Ferreira LP, Béfi-Lopes D, Limongi SCO. Tratado de Fonoaudiologia. São 
Paulo: Roca; 2004. p. 547-52. 

48. Perrella AC, Branco-Barreiro FC. Avaliação da função auditiva central em 
idosos e suas contribuições para a adaptação de próteses auditivas. Disturb 
Comun. 2005;17(3):333-46. 

49. Pichora-Fuller MK. “Audition and cognition: What audiologists need to know 
about listening,” In C. Palmer & R. Seewald (eds.) Hearing Care for Adults. 
Stäfa, Switzerland: Phonak, (2007). p 71–85. 

50. Pichora-Füller MK, Souza PE. Effects of aging on auditory processing of 
speech. Int J Audiol. 2003a; 42:11-6. 

51. Pichora-Füller MK. Processing speed and timing in aging adults: 
psychoacoustics, speech perception, and comprehension. J Audiol. 2003b; 
42:59-67. 

52. Pinheiro MM, Pereira LD. Processamento auditivo em idosos: estudo da 
interação por meio de testes com estímulos verbais e não- verbais. Rev Bras 
Otorrinolaringol. 2004;70(2):209-14. 

53. Rawool VW. The aging auditory system, Part 3: Slower processing, cognition, 
and speech recognition. Hearing Review, 14(9), 38, 43, 44, 46, 48. (Reviewed 
by editorial staff/board) On the Best of 2007 list in Diagnostic Audiology; 
Hearing Journal; 2008. 

54. Roup CM, Wiley TL, Wilson RH. Dichotic word recognition in young and older 
adults. J Am Acad Audiol. 2007;17(4):230-40. 

55. Rudner M, Rönnberg J, Lunner T. Working memory supports listening in noise 
for persons with hearing impairment. J Am Acad Audiol. 2011;22:156-67. 

56. Ryberg C, Rostrup E, Stegmann MB, Barkhof F, Scheltens P, Van Straaten 
EC, et al. Clinical significance of corpus callosum atrophy in a mixed elderly 
population. Neurobiology of Aging. 2007;28(6):955-63. 

57. Sanchez ML. Avaliação do processamento auditivo em idosos que relatam 
ouvir bem [dissertação]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 
2002. 

58. Sanchez ML, Nunes FB, Barros F, Ganança MM, Caovilla HH. Avaliação do 
processamento auditivo em idosos que relatam ouvir bem. Rev Bras 
Otorrinolaringol. 2008;74(6):896-902. 

59. Santos MFC, Pereira LD. Escuta com dígitos. In: Pereira LD, Schochat E. 
(editores). Processamento auditivo central: manual de avaliação. São Paulo: 
Lovise; 1997. p 147-50. 

60. Sharma A. Neurodevelopment: from research to practice. Volta voices. 
2007;14(4):14-8. 

61. Sharma A, Dorman MF, Spahr AJ. A sensitive period for the development of 
the central auditory system in children with cochlear implants: Implications for 
age of implantation. Ear and Hearing. 2002;23(6):532-9. 



*	  

52 

62.  Shinn JB. Temporal processing and temporal patterning tests. In: Musiek FE, 
Chermak GD. Handbook of (central) auditory processing disorder: suditory 
Neurocience and diagnosis. San Diego: plural publishing; 2007. p. 231-256. 

63. Silva BSR, Sousa GB, Russo ICP, Silva JAPR. Caracterização das queixas, 
tipo de perda auditiva e tratamento de indivíduos idosos atendidos em uma 
clínica particular de Belém – PA. Arq Int Otorrinolaringol. 2007;11(4):387-95 

64. Souza RR. Treinamento auditivo em idosos com comprometimento cognitivo 
leve. [Dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2010. 

65. Stewart R, Wingfield A. Hearing loss and cognitive effort in older adults’ report 
accuracy for verbal materials. J Am Acad Audiol. 2009;20(2):147-54. 

66. Strouse A, Wilson RH, Brush N. Recognition of dichotic digits under pre- cued 
and post-cued response conditions in young and elderly listeners. Br J Audiol. 
2000;34(3):141-51 

67. Weinstein BE, Ventry IM. Hearing impairment and social isolation in the 
elderly. J Speech Hear Res 1982;25:593-9. 

68.  Weinstein BE, Ventry IM. Audiometric correlates of the Hearing Handicap 
Inventory for the Elderly. J Speech Hear Disord 1983;48:379-84 

69. Wieselberg MB. A auto avaliação do handicap em indivíduos idosos 
portadores de deficiência auditiva: o uso do HHIE [tese].São Paulo: Pontifícia 
Universidade Catóica de São Paulo; 1997. 

70. Wilkins CH, Mathews J, Sheline YI. Late life depression with cognitive 
impairment: evaluation and treatment. Clin Interv Aging. 2009;4:51-7. 

71. Yanz JL, Pisa JFD, Olson L. Integrated REM: real-ear measurement from a 
hearing aid. Hearing Review. 2007. 
 



*	  

53 

9. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Verificação do benefício do uso do AASI em idoso 
por meio de testes de percepção de fala”. 

Eu discuti com a fonoaudióloga Angélica Biazus Mendonça da Fonseca sobre a minha 
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 
do acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido. 
 

 
___________________________________  Data_______/______/______ 

Assinatura do entrevistado 
Nome: 

Endereço: 
RG. 

Fone: (   ) 
 

 
__________________________________  Data_______/______/______ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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ANEXO 2 
 
Termo de Consentimento 

São Paulo,..... de ....................... de 2013. 
 

Caro(a) Senhor(a) 
 

Eu, Angélica Biazus Mendonça da Fonseca, fonoaudióloga, portadora do CPF 
28773553816, RG 32.068878-1, estabelecida Av. Miguel Frias e Vasconcelos, nº 756, CEP 
05345-000, na cidade de São Paulo, cujo telefone de contato é (11) 979988471, vou 
desenvolver uma pesquisa cujo título é “Verificação do benefício do uso do AASI em idoso 
por meio de testes de percepção de fala”. 

O objetivo deste estudo é verificar o benefício do uso do AASI em idosos, primeiros 
usuários, por meio de testes que avaliam as habilidades auditivas, as funções cognitivas e 
percepção de fala antes e após 3 meses de uso .  

Pesquisa da sua habilidade em reconhecer corretamente sentenças que serão 
apresentadas por meio de alto falantes e sem apoio visual.  

 Pesquisa do seu desempenho em tarefas que avaliam funções cognitivas/mentais, 
como por exemplo, orientação espacial, cálculos, memória, atenção e linguagem.   

Pesquisa do índice de satisfação do benefício trazido pelo aparelho auditivo. 
Caso o Sr (a) concorde em participar, será convidado a retornar à DERDIC após 3 

meses, em horário a ser determinado, para que seja reavaliado. 
Sua participação trará benefício direto para os participantes, e proporcionará um 

melhor conhecimento a respeito da realização de	  testes que avaliam as habilidades auditivas, 
as funções cognitivas e percepção de fala durante o período de adaptação do aparelho auditivo 
e após 3 meses.   

Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão e que 
possa ser mais vantajoso.  

Informo que o Sr(a) tem a garantia de acesso aos dados, em qualquer etapa do estudo, 
para qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com a pesquisadora (dados acima). 

 Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas e caso seja solicitado, darei todas as informações que solicitar. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 
à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa.  
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Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados 
serão ser veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em 
encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. 

 Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não tenha ficado 
qualquer dúvida. 
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ANEXO 3 

 

Mini-exame do estado mental (MEEM) 

 

1- Orientação temporal - pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada 
resposta correta) 

. Que dia é hoje? 

. Em que mês estamos? 

. Em que ano estamos? 

. Em que dia da semana estamos? 

. Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos uma hora) 

 

2- Orientação espacial - pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta 
correta) 

 

. Em que local nós estamos? (Consultório, dormitório, sala. Apontando para o chão) 

. Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa 
de repouso, própria casa). 

. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima. 

. Em que cidade nós estamos? 

. Em que Estado nós estamos? 

 

3- Memória imediata: Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: 
carro, vaso, tijolo (dê 1 ponto para cada palavra repetida acertadamente na 1ª vez, 
embora possa repeti-las até três vezes para o aprendizado, se houver erros). Use 
palavras não relacionadas. 

 

4- Cálculo: subtração de setes seriadamente (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65). 
Considere 1 ponto para cada resultado correto. 

 

Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se o examinado 
espontaneamente se autocorrigir. 
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5- Evocação das palavras: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de 
repetir. 1 ponto para cada. 

 

6- Nomeação: peça para o sujeito nomear os objetos mostrados (relógio, 
caneta). 1 ponto para cada. 

 

7- Repetição: Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita 
depois de mim: Nem aqui, nem ali, nem lá. 

Considere somente se a repetição for perfeita (1 ponto) 

 

8- Comando: Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 
ponto) e coloque-o no chão (1 ponto).  

Total de 3 pontos. Se o sujeito pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas. 

 

9- Leitura: mostre a frase escrita.”FECHE OS OLHOS”. e peça para o indivíduo 
fazer o que está sendo mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem 
realizar o comando. 

 

10- Frase: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o 
significado, ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim; alguma coisa 
que aconteceu hoje; alguma coisa que queira dizer. Para a correção não são 
considerados erros gramaticais ou ortográficos (1 ponto). 

 

11- Cópia do desenho: mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. 
Considere apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) formando 
uma figura de quatro lados ou com dois ângulos (1 ponto) 
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ANEXO 4 

ANAMNESE AUDIOLÓGICA – ADULTOS 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO GERAL 
 

Data de exame           /         /               .        
Nome 
Endereço  
Cidade CEP Telefone Celular 
Idade Sexo Profissão Data/ nascimento : 
Língua materna  Convênio SUS 
Quem encaminhou? 
Porque veio? Queixa atual? 
 
 
 
 
 
 
 
   

A - História audiológica 
Você acha que ouve bem? Sim Não  Às vezes  
Você costuma ter infecções de ouvido?     
Você costuma ter dor de ouvido?     
Você já operou o ouvido?     
Há quanto tempo você acha que não está ouvindo 
bem? 

    

Como começou? De repente Progressivamente Não 
lembro 

 

Relacionado a que?(doença, acidente, 
cirurgia,etc) 

    

Qual orelha você acha que é melhor?   OD OE AMBOS Nâo sei 
Seu problema de audição é  Unilateral Bilateral    
 Estável Progressivo Flutuante   
Tem alguém na família com perda auditiva? Sim Não Não Sei  
Você já foi exposto a ruído Militar Industrial Lazer Ambiental  
Trabalha em ambiente ruidoso? Há quanto tempo?  Usa EPI?  
Toca música ? Quantas 

horas/semana? 
 Usa EPI?  

Você faz uso de algum medicamento? Receitado    
 Não receitado    
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B- HISTÓRIA OTOLÓGICA 

Você costuma ter infecções de ouvido?  Sim Não Quantas 
vezes/ano? 

 

Em qual orelha: OD OE ambas  
Você já fez cirurgia de  Ouvido Qual? Porque?  
 Garganta     
 Nariz    
Você tem ou teve dor de ouvido? Sim Não Quantas 

vezes/ano? 
 

Você tem secreção no ouvido? Sim  Não De que tipo Aquosa 
    Espessa 
    Sanguinolenta 
    Mau cheiro 
   Quantas 

vezes/ano 
 

Você tem zumbido? Sim  Não    
Õ seu zumbido é Unilateral Bilateral Central   
 Contínuo Flutuante Muda de dia 

para dia 
Tem horário 
pior  

 Instalação 
súbita 

Progressiva    

Intensidade do zumbido  Leve Moderado Intenso  
Tipo de zumbido     

Você tem tontura? Sim Não  Às vezes  
Sua tontura acontece De repente? Progressivamente?   
Caracterize sua tontura Seu corpo roda O mundo em 

torno roda 
O chão 
flutua 

A cabeça roda 

 Sente 
desequilíbrio 

   

Com que freqüência você tem tontura? Todos os dias Às vezes Raramente Quando 
levanto 

Há quanto tempo você tem apresentado 
tontura? 

 

Os episódios de tontura costumam ser Demorados Passageiros Rápidos variados 
A tontura acompanha outros sintomas? Sim Não Quais   
 Náusea Vômito Suor Perda auditiva 

 Zumbido Sensação de 
ouvido cheio 

Dor de 
ouvido 

Secreção no 
ouvido 

 Distúrbios de 
marcha 

Problemas 
visuais 

desequilíbrio  

Que fatores provocam a  tontura?  
Que fatores pioram a tontura?  
Que fatores melhoram a tontura?  
Durante a tontura você acha que Sua fala piora Tem crises de 

ausência 
Tem 
zumbido 

Perde a 
audição 

A tontura incomoda você? Muito Pouco Nada   

Sofreu algum trauma na cabeça? Sim  Não Desmaiou UTI 

 
 

F - HISTÓRIA MÉDICA 
Como é sua saúde? Boa Regular Ruim 
Você já teve ou tem alguma dessas doenças Sim Não Quando? E como foi? 
Problema renal    
Câncer    
Diabetes    
Hipertensão    
Já fez ou faz aconselhamento psicológico ou psiquiátrico?    
Fez uso por mais de três meses ou está fazendo uso de 
medicação para uma ou mais doenças citadas? 

  Quais? 

Tem problemas visuais?   Quais? 
Tem convênio médico?    
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ANEXO 5 
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ANEXO	  6	  

 

Nome:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Idade:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Data:	  

	  

Limiar	  Tonal	   500Hz	   1000Hz	   2000Hz	   3000Hz	  
OD	   	   	   	   	  
OE	   	   	   	   	  
LISTA	  PARA	  TREINO	  (todos	  os	  participantes)	  -‐	  Lista	  1A	  

Sem	  ruído	   Com	  ruído	  
Não	  posso	  perder	  o	  ônibus	   	   Cheguei	  atrasado	  para	  a	  reunião	   	  
Vamos	  tomar	  um	  cafezinho	   	   Vamos	  conversar	  lá	  na	  sala	   	  
Preciso	  ir	  ao	  médico	   	   Depois	  liga	  para	  mim	   	  
A	  porta	  da	  frente	  esta	  aberta	   	   Esqueci	  de	  pagar	  a	  conta	   	  
A	  comida	  tinha	  muito	  sal	   	   Os	  preços	  subiram	  ontem	   	  
	  

LISTA	  1-‐	  INICIO	  

Intens.	  Inicial	  =	  FALA	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUÍDO	  -‐>	  

%	   	   	   C/	  Ruído	   S/	  Ruído	  
90	   1	   O	  avião	  já	  esta	  atrasado.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
80	   2	   O	  preço	  da	  roupa	  não	  subiu.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
70	   3	   O	  jantar	  de	  sua	  mãe	  estava	  bom.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
60	   4	   Esqueci	  de	  ir	  ao	  banco.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
50	   5	   Ganhei	  um	  carro	  azul	  lindo.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
40	   6	   Ela	  não	  está	  com	  muita	  pressa.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
30	   7	   Avisei	  seu	  filho	  agora.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
20	   8	   Tem	  que	  esperar	  na	  fila.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
10	   9	   Elas	  foram	  almoçar	  mais	  tarde.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   10	   Não	  pude	  chegar	  na	  hora.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Média	  fala	  (SRT)	   	   	   	   	  
Relação	  Sinal/	  Ruído	   	   	   	   	  
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%	  de	  Acertos	   	   	   	   	  
 

ANEXO 7 

 

LISTA	  2	  

Intens.	  Inicial	  =	  FALA	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUÍDO	  -‐>	  

%	   	   	   C/	  Ruído	   S/	  Ruído	  
90	   1	   Acabei	  de	  passar	  um	  cafezinho	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
80	   2	   A	  bolsa	  está	  dentro	  do	  carro.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
70	   3	   Hoje	  não	  é	  o	  meu	  dia	  de	  folga.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
60	   4	   Encontrei	  seu	  irmão	  na	  rua.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
50	   5	   Elas	  viajaram	  de	  avião.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
40	   6	   Seu	  trabalho	  está	  pronto	  amanhã.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
30	   7	   Ainda	  não	  está	  na	  hora.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
20	   8	   Parece	  que	  agora	  vai	  chover.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
10	   9	   Esqueci	  de	  comprar	  os	  pães.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   10	   Ouvi	  uma	  música	  linda.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Média	  fala	  (SRT)	   	   	   	   	  
Relação	  Sinal/	  Ruído	   	   	   	   	  
%	  de	  Acertos	   	   	   	   	  
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ANEXO 8 

LISTA	  3	  

Intens.	  Inicial	  =	  FALA	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUÍDO	  -‐>	  

%	   	   	   C/	  Ruído	   S/	  Ruído	  
90	   1	   Ela	  acabou	  de	  bater	  o	  carro.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
80	   2	   É	  perigoso	  andar	  nessa	  rua.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
70	   3	   Não	  posso	  dizer	  nada.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
60	   4	   A	  chuva	  foi	  muito	  forte.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
50	   5	   Os	  preços	  subiram	  na	  segunda.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
40	   6	   Esqueci	  de	  levar	  a	  bolsa.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
30	   7	   Os	  pães	  estavam	  quentes.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
20	   8	   Elas	  já	  alugaram	  uma	  casa	  na	  praia.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
10	   9	   Meu	  irmão	  viajou	  de	  manhã.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   10	   Não	  encontrei	  meu	  filho.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Média	  fala	  (SRT)	   	   	   	   	  
Relação	  Sinal/	  Ruído	   	   	   	   	  
%	  de	  Acertos	   	   	   	   	  
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ANEXO 9 

LISTA	  4	  

Intens.	  Inicial	  =	  FALA	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUÍDO	  -‐>	  

%	   	   	   C/	  Ruído	   S/	  Ruído	  
90	   1	   Sua	  mãe	  pôs	  o	  carro	  na	  garagem	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
80	   2	   O	  aluno	  quer	  assistir	  o	  filme.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
70	   3	   Ainda	  não	  pensei	  no	  que	  fazer.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
60	   4	   Essa	  estrada	  é	  perigosa.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
50	   5	   Não	  paguei	  a	  conta	  do	  bar.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
40	   6	   Meu	  filho	  está	  ouvindo	  música.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
30	   7	   A	  chuva	  inundou	  a	  rua.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
20	   8	   Amanhã	  não	  posso	  almoçar.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
10	   9	   Ela	  viaja	  em	  dezembro.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   10	   Você	  teve	  muita	  sorte.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Média	  fala	  (SRT)	   	   	   	   	  
Relação	  Sinal/	  Ruído	   	   	   	   	  
%	  de	  Acertos	   	   	   	   	  
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ANEXO 10 

LISTA	  5	  

Intens.	  Inicial	  =	  FALA	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUÍDO	  -‐>	  

%	   	   	   C/	  Ruído	   S/	  Ruído	  
90	   1	   Depois	  a	  gente	  conversa.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
80	   2	   Ela	  acabou	  de	  servir	  o	  almoço.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
70	   3	   Essa	  carta	  chegou	  ontem.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
60	   4	   Preciso	  terminar	  o	  meu	  trabalho.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
50	   5	   Não	  posso	  esquecer	  a	  mala.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
40	   6	   A	  rua	  estava	  muito	  escura.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
30	   7	   A	  data	  do	  exame	  foi	  adiada.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
20	   8	   Elas	  alugaram	  um	  carro	  no	  verão.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
10	   9	   Minha	  viagem	  foi	  ótima.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   10	   Eles	  foram	  comprar	  pães.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Média	  fala	  (SRT)	   	   	   	   	  
Relação	  Sinal/	  Ruído	   	   	   	   	  
%	  de	  Acertos	   	   	   	   	  
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ANEXO 11 

LISTA	  6	  

Intens.	  Inicial	  =	  FALA	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUÍDO	  -‐>	  

%	   	   	   C/	  Ruído	   S/	  Ruído	  
90	   1	   Vou	  viajar	  às	  9	  da	  manhã.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
80	   2	   Meu	  irmão	  bateu	  o	  carro	  ontem.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
70	   3	   Prometi	  à	  ele	  não	  contar	  o	  segredo.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
60	   4	   Cheguei	  atrasado	  na	  aula.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
50	   5	   Essa	  rua	  é	  perigosa.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
40	   6	   Esqueci	  a	  bolsa	  na	  sua	  mesa.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
30	   7	   Ela	  comprou	  os	  últimos	  pães.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
20	   8	   A	  casa	  de	  campo	  já	  foi	  alugada.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
10	   9	   Os	  preços	  não	  devem	  subir.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
0	   10	   Não	  falei	  com	  sua	  filha.	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Média	  fala	  (SRT)	   	   	   	   	  
Relação	  Sinal/	  Ruído	   	   	   	   	  
%	  de	  Acertos	   	   	   	   	  
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ANEXO 12 

TESTE DICOTICO DE DIGITOS 

(Pereira e Schochat,1997) 

 

DIREITA 

 

ESQUERDA 

5	   	   4	   	   8	   	   7	   	  

4	   	   8	   	   9	   	   7	   	  

5	   	   9	   	   8	   	   4	   	  

7	   	   4	   	   5	   	   9	   	  

9	   	   8	   	   7	   	   5	   	  

5	   	   7	   	   9	   	   5	   	  

5	   	   8	   	   9	   	   4	   	  

4	   	   5	   	   8	   	   9	   	  

4	   	   9	   	   7	   	   8	   	  

9	   	   5	   	   4	   	   8	   	  

	  

 

DIREITA 

 

ESQUERDA 

4	   	   7	   	   8	   	   5	   	  

8	   	   5	   	   4	   	   7	   	  

8	   	   9	   	   7	   	   4	   	  

7	   	   9	   	   5	   	   8	   	  

9	   	   7	   	   4	   	   5	   	  

7	   	   8	   	   5	   	   4	   	  

7	   	   5	   	   9	   	   8	   	  

8	   	   7	   	   4	   	   9	   	  

9	   	   4	   	   5	   	   7	   	  

8	   	   4	   	   7	   	   9	   	  

	  

Número de Erros: 

Porcentagem de Acertos: 
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ANEXO 13 

 

Teste de Padrão de Duração - DPS (Audiotec of Saint Loouis,2002) 

 

Teste Tom Resp. Teste Tom Resp. Teste Tom Resp. 

1 CCL  21 CLC  41 LLC  

2 CLL  22 LLC  42 CLL  

3 LCL  23 CCL  43 CLL  

4 LCC  24 CLC  44 LCL  

5 LCC  25 CCL  45 CLC  

6 LLC  26 CLC  46 LCC  

7 LLC  27 CLC  47 LLC  

8 CLC  28 LCL  48 CLL  

9 CCL  29 LCC  49 CLL  

10 LCC  30 CCL  50 LCL  

11 CLL  31 LLC  51 CCL  

12 LCL  32 LLC  52 CLL  

13 CCL  33 CCL  53 LLC  

14 CCL  34 LCC  54 LCL  

15 CLC  35 CLC  55 LCL  

16 LCL  36 CLC  56 CLL  

17 LCC  37 CLC  57 CLL  

18 LLC  38 CLL  58 LCC  

19 CLC  39 CCL  59 LCC  

20 LLC  40 LCC  60 LCL  
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