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RESUMO 
 
Laperuta EB. A contribuição das medidas subjetivas e objetivas na 
satisfação do usuário de aparelho de amplificação sonora individual. 
[Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC – SP; 2011. 
 
 

Introdução: Com a implantação da Portaria de Saúde Auditiva em 2004, no 

Brasil, a qualidade dos serviços - baseada na satisfação do paciente e nos 

benefícios proporcionados pelos AASI (Aparelho de Amplificação Sonora 

Individual) - passou a ser fundamental para garantir o cumprimento da 

mesma. Objetivo: Analisar a relação entre as medidas subjetivas e objetivas 

no usuário de AASI. Método: Foram avaliados 22 idosos que iniciaram o 

processo de seleção e adaptação de AASI em um serviço de alta 

complexidade. A pesquisa foi realizada no dia da adaptação dos AASI e nos 

retornos de um mês, três meses e seis meses do paciente à instituição e 

constou de avaliações objetivas (índice percentual de reconhecimento de 

fala – IPRF) e subjetivas (aplicação do questionário SADL - Satisfaction With 

Amplification in Daily Life). Resultados: Houve melhora na porcentagem de 

acertos do IPRF e do escore do SADL no decorrer do período entre entrega 

e seis meses de uso de amplificação. Os resultados indicaram correlação do 

IPRF com os fatores negativos após seis meses de uso e correlação do 

número de horas de uso diário com os efeitos positivos em três e seis meses 

de uso. Conclusão: O IPRF e o grau de satisfação do usuário aumentaram 

ao longo de seis meses de uso da amplificação. 

 
 
Descritores: auxiliares de audição; satisfação do paciente; questionários; 
perda auditiva. 



 

iv 

 

ABSTRACT 
 

 
Laperuta EB. The contribution of subjective and objective measures for the 
satisfaction of users of hearing aids. [Dissertasion]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP; 2011. 
 
 

Introduction: After the implementation of the Hearing Health Directive in 

2004, the quality of services in Brazil – based on patient satisfaction and 

benefits provided by hearing aid – became crucial for the compliance with it. 

Goal: Analyze the relation between subjective and objective measures for 

users of hearing aid. Method: Twenty-two elderly individuals were assessed 

after joining the selection and adaptation process for hearing aid in a high 

complexity service. Research was conducted on the occasion of hearing aid 

fitting and on follow-up appointments one, three and six months later. It was 

comprised of objective (speech recognition percent index – SRPI) and 

subjective assessments (SADL questionnaire - Satisfaction With 

Amplification in Daily Life). Results: There was improvement in SRPI 

accuracy rates and in the SADL score in the period between first use of the 

amplifier and the following six months. Findings indicate co-relation between 

SRPI and negative factors after six months of use and co-relation between 

the number of hours of daily use and the positive effects after three and six 

months of use. Conclusion: SRPI and user satisfaction rates showed 

improvement through the six months of amplification use, thus indicating the 

importance of the acclimatization period. 

 
Keywords: hearing aids; patient satisfaction; questionnaires; hearing loss. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A deficiência auditiva é um déficit sensorial freqüentemente presente na 

população mundial. Segundo dados do estudo Global Burden of Disease de 

2005, publicado no World Health Report da Organização Mundial de Saúde 

(2006), estima-se que 278 milhões de indivíduos no mundo têm algum tipo de 

deficiência auditiva, de moderada a profunda, em ambas as orelhas.   

Em 28 de setembro de 2004 foi instituída, pelo Ministério da Saúde do 

Brasil, a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (portaria GM n° 2073) 

com o objetivo de assegurar o atendimento integral ao portador de deficiência 

auditiva, incluindo: avaliação audiológica, seleção e adaptação do AASI 

(Aparelho de Amplificação Sonora Individual), acompanhamento e terapia 

fonoaudiológica.  

Com a implantação da Portaria de Saúde Auditiva ocorreu o 

credenciamento de diversos serviços de atenção à saúde ao convênio SUS 

(Sistema Único de Saúde).  A partir disso, discussões em torno da qualidade 

dos serviços - baseadas na satisfação do paciente e nos benefícios 

proporcionados pelos AASI concedidos pelo SUS - passaram a ser 

fundamentais para garantir o cumprimento dos objetivos propostos. 

Na área de reabilitação auditiva ainda não existem muitas investigações 

sobre as implicações das avaliações dos resultados obtidos no tratamento de 

pessoas com deficiência auditiva nos serviços oferecidos pelo SUS. Porém, no 

campo da Saúde Pública, a avaliação de serviços tem muita importância, pois 

favorece o desenvolvimento de diretrizes que contribuem para a melhoria 

contínua da qualidade dos serviços (Moretin, 2008).  

Cada etapa do processo de indicação de AASI está descrita na Portaria 

de Saúde Auditiva e os serviços credenciados devem cumprir todos os 

procedimentos dispostos na mesma. Este processo inclui procedimentos de 

seleção, verificação e validação da amplificação. 
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A verificação é realizada após as etapas de avaliação do paciente e 

seleção das características eletroacústicas do AASI, com o objetivo de verificar 

se as características projetadas na etapa de seleção foram realmente obtidas 

(ASHA, 1998). Os procedimentos de verificação podem ser comportamentais 

ou eletroacústicos. Nos comportamentais, além da observação do 

comportamento auditivo, está incluído o ganho funcional que se trata da 

medida dos níveis mínimos de resposta com AASI e sem AASI, na situação de 

campo sonoro. Nos procedimentos eletroacústicos estão as medidas in-situ 

que se referem ao desempenho do AASI medido diretamente no meato 

acústico externo. 

Na etapa de verificação é importante a obtenção de informações 

precisas sobre a habilidade do indivíduo no reconhecimento de fala. Uma vez 

que o objetivo da amplificação é tornar audíveis os sons da fala favorecendo a 

comunicação, os testes de percepção são essenciais para avaliar o 

desempenho social do paciente em situações cotidianas. Além disso, pode 

determinar de que maneira o usuário de AASI recebe as informações acústicas 

da fala (Matas e Iório, 2003). 

Os procedimentos supracitados são úteis para verificar a adequação do 

processamento do sinal acústico, porém, o seu papel para validar a 

amplificação é questionável. Um AASI pode fornecer uma boa audibilidade, 

mas gerar dificuldades auditivas e psicossociais; enquanto outro pode fornecer 

apenas um pequeno percentual de fala audível, porém com considerável 

redução das dificuldades e desvantagens (Weinstein, 1997).  

A validação de um sistema de amplificação é a medida do benefício 

fornecido pela amplificação refletindo em melhorias na qualidade de vida do 

deficiente auditivo, quer seja nas atividades de escuta propriamente ditas, quer 

seja no relacionamento social e estado emocional. Testes de fala também são 

usados como importantes instrumentos de validação, porém, questionários de 

auto-avaliação representam um meio eficaz para avaliar subjetivamente os 

resultados de intervenção (Matas e Iório, 2003). 
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De acordo com Almeida (1998) um protocolo para avaliação do benefício 

do uso de AASI na prática clínica deve combinar medidas objetivas e 

subjetivas. As medidas avaliam aspectos diferentes da função auditiva, 

gerando ou não benefício para o usuário. As medidas subjetivas podem gerar 

informações tanto do uso da amplificação, quanto da avaliação dos serviços 

prestados desde o acolhimento até o acompanhamento. 

Segundo Cox et al (1999) não é possível predizer com confiança, por 

meio de testes objetivos (medidas com microfone sonda ou ganho funcional), 

como o individuo irá reagir a amplificação, até testá-la no dia a dia. 

Assim, pode-se destacar a importância do acompanhamento dos 

pacientes após a adaptação do AASI. No acompanhamento do usuário é 

indispensável medir a satisfação com a amplificação. 

De acordo com Cox (2003), a satisfação pode ser definida como um dos 

domínios da auto-avaliação, agregada a mudanças individuais físicas, sociais, 

psicológicas e financeiras resultantes da aquisição e uso do AASI. 

A avaliação dos resultados pode ser acompanhada e registrada por meio 

de testes e questionários específicos de auto-avaliação que são aplicados 

antes, durante e após o período de adaptação. A auto-avaliação é um 

procedimento simples e rápido que possibilita a avaliação do indivíduo no seu 

processo de adaptação de AASI. Esse procedimento permite a comparação 

entre diferentes regulagens, assim como a avaliação do benefício do uso das 

mesmas durante um curto período de tempo. Além disso, possibilita ao usuário 

reconhecer as vantagens oferecidas no que tange às suas limitações de 

atividades e restrição de participação nas atividades de vida diária. Sendo 

assim, por meio de questionários que possibilitam a mensuração e análise 

dessas limitações e restrição de participação, é possível aperfeiçoar o período 

de adaptação de AASI (Magni et al, 2005). 

Com o objetivo de investigar o desempenho e a satisfação dos usuários 

de AASI, diversos pesquisadores desenvolveram e validaram instrumentos de 

medição. Dentre os mais conhecidos e utilizados temos: o COSI (Client 

Oriented Scale of Improvement) – foi desenvolvido por Harvey Dillon e 
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profissionais do NAL (National Acoustic Laboratories) na Austrália em 1996; o 

questionário HHIE (Hearing Handicap Inventory for the Elderly) adaptado para 

o português, em 1997, por Wieselberg; o APHAB (Abbreviated Profile of 

Hearing Aid Beneficit) adaptado para o português por Almeida et al. (1997); o 

questionário IOI-HA (International Outcome Inventory for Hearing Aids- 

Questionário Internacional de Resultados para Aparelhos de Amplificação 

Sonora traduzido para o Português falado no Brasil por Bevilacqua et al. (Cox 

et al., 2002) e o questionário SADL (Satisfaction With Amplification in Daily Life 

– Satisfação com o aparelho auditivo em sua vida diária), desenvolvido por Cox 

e Alexander (1999).  

Em alguns casos, podemos observar indivíduos que apesar de terem 

beneficio com o uso dos AASI, não se encontram satisfeitos e outros que 

mesmo sem grandes benefícios, demonstram grande satisfação. 

Entretanto, devemos considerar a existência de um período necessário 

de utilização da amplificação sonora para restabelecer as habilidades de fala e 

avaliar os benefícios obtidos com a amplificação. Assim, as medidas objetivas 

e subjetivas que avaliam habilidades de fala, uso, benefício e satisfação devem 

ser realizadas ao longo do tempo de uso dos AASI.  

Considerando que o acompanhamento dos resultados da adaptação dos 

AASI deve ser feita durante todo o processo de reabilitação auditiva do 

indivíduo, tornam-se necessários estudos que acompanhem a satisfação e o 

desenvolvimento da função auditiva do novo usuário de AASI. 

Estudos com esse objetivo podem contribuir sobremaneira na avaliação 

da eficácia do acompanhamento realizado nos serviços de saúde auditiva e 

determinar as etapas necessárias para garantir a otimização do uso de AASI. 
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2.OBJETIVO 
 

 

O objetivo geral foi analisar a relação entre as medidas subjetivas e 

objetivas no usuário de AASI.  

 

Os objetivos específicos foram: 

• Avaliar a relação entre os testes de fala, grau de satisfação e horas 

de uso diárias de amplificação em um período de seis meses e, 

• Comparar o benefício e a satisfação no momento da concessão, 

após um mês, três meses e seis meses de uso do AASI. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O presente capítulo segue o encadeamento de idéias do tema proposto, 

em detrimento à cronologia dos estudos. Serão apresentadas pesquisas que 

constituíram o referencial teórico da presente pesquisa.  

 

3.1 Saúde auditiva: considerações sobre a Política Nacional 
 

Em 2004 o Ministério da Saúde instituiu da Política Nacional de Atenção 

a Saúde Auditiva, por meio da Portaria GM 2.073 da Secretaria de Atenção à 

Saúde Auditiva (SAS). A normatização desta foi por meio de outras duas 

Portarias, SAS 587 (7/10/2004) e a SAS 589 (8/10/2004). Por intermédio de 

tais Portarias são organizadas as redes estaduais de serviços de atenção à 

saúde auditiva. 

Os serviços habilitados pelo Ministério da Saúde para o fornecimento de 

aparelhos de amplificação sonora devem garantir à pessoa portadora de 

deficiência auditiva o melhor uso possível de seu resíduo auditivo. Assim, 

devem oferecer um processo de reabilitação que garanta desde a seleção e 

adaptação do tipo e características dos circuitos adequados ao perfil 

audiológico e necessidades acústicas de cada indivíduo, até o 

acompanhamento periódico. O acompanhamento consiste no monitoramento 

audiológico da perda auditiva, avaliação periódica da amplificação, orientação e 

treinamento do manuseio do AASI, bem como a terapia fonoaudiológica para o 

desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem do usuário.  

A escolha do AASI deve ser realizada levando-se em consideração o 

grau e a configuração da perda auditiva, as características eletroacústicas e 

tecnologias necessárias e disponíveis. Os serviços de média ou alta 

complexidade devem assegurar um processo de adaptação de AASI que 

contemple desde a seleção das características físicas e acústicas do molde 

auricular, até as características físicas, eletroacústicas e tecnológicas do AASI. 
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Entende-se por Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Média 

Complexidade aquele que ofereça atenção diagnóstica e terapêutica 

especializada, condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e 

recursos humanos adequados ao atendimento às pessoas com risco ou 

suspeita para perda auditiva e pessoas portadoras de deficiência auditiva. A 

atuação deve ser articulada e integrada com o sistema local e regional e 

oferecer os seguintes serviços: triagem e monitoramento da audição de 

neonatos, pré-escolares e escolares; diagnóstico, tratamento e reabilitação de 

perda auditiva em crianças a partir de três anos de idade, jovens e adultos. 

Também são considerados adultos os trabalhadores e os idosos, respeitando 

as especificidades da avaliação e reabilitação exigidas para cada um desses 

segmentos (Portaria n° 587, anexo V, parágrafo 2o – art 2o).  

Entende-se por Serviço de Atenção à Saúde  Auditiva de Alta 

Complexidade aquele que ofereça, além das etapas da média complexidade, a 

atenção específica para crianças até três anos de idade e pacientes com 

afecções associadas como, por exemplo: problemas neurológicos, 

psicológicos, síndromes genéticas, cegueira, visão subnormal, perdas 

unilaterais e aqueles que apresentarem dificuldades na realização da avaliação 

audiológica em serviço de menor complexidade (Portaria n° 587, anexo V, 

parágrafo 3o – art 2o).  

O critério do SUS para a prescrição do AASI considera a idade do 

indivíduo, etiologia, tipo, grau, duração e simetria da perda auditiva. Além 

disso, também avalia a restrição conseqüente da perda auditiva e, ainda, a 

plasticidade do sistema nervoso central. São utilizadas três classificações 

fundamentadas e embasadas na literatura científica nacional e nas diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde, a saber: 

Classe I – há consenso quanto à indicação de AASI 

• Adultos – perda auditiva bilateral, média dos limiares tonais 500, 1k, 

2k e 4k Hz, acima de 40dBNA.  

• Crianças (até 15 anos incompletos) acima de 30dBNA.  
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Classe II – há controvérsias 

• Crianças com média de limiares entre 20dBNA e 30dBNA (perdas 

auditivas mínimas);  

• Perdas unilaterais (com dificuldade de integração social);  

• Perda flutuante bilateral (desde que tenham monitoramento médico e 

audiológico)  

• Adultos com perda profunda bilateral pré-lingual, não oralizados 

(desde que apresentem, no mínimo, detecção de fala com 

amplificação);  

• Indivíduos adultos com perda auditiva e distúrbios neuro-psico-

motores graves, sem adaptação de AASI anterior e sem uso de 

comunicação oral;  

• Indivíduos com alterações neurais ou retrococleares;  

• Perda auditiva limitada à freqüência acima de 3000 Hz.  

Classe III – há consenso quanto à não ou contra indicação de AASI  

• Intolerância à amplificação devido a recrutamento intenso;  

• Anacusia unilateral com audição normal no ouvido 

contralateral.  

Teixeira (2007) avaliou a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

do Ministério da Saúde Auditiva em execução no estado de Pernambuco. A 

autora afirma que o estudo da situação da assistência ao portador de 

deficiência auditiva pode possibilitar ao Ministério da Saúde uma análise dos 

procedimentos para diagnóstico, prescrição e tratamento do deficiente auditivo. 

Ressalta também, a necessidade de aprimorar o protocolo de concessão de 

AASI no âmbito do SUS para um modelo de atenção mais integral. Ao final do 

estudo, a autora sugere algumas recomendações que podem contribuir para 

melhorar as ações do programa de saúde auditiva no SUS.  

Através da pesquisa, a autora conclui que há insuficiência e 

desigualdade na distribuição da oferta de procedimentos de atenção à saúde 

auditiva no Brasil, revelando a iniqüidades no acesso da população em 

desacordo com as diretrizes de descentralizar as ações do programa.  Ainda 

afirma que o uso de protocolo para avaliar o grau de satisfação do usuário é 
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uma ferramenta simples e valiosa para registrar o desempenho do AASI, além 

de servir como um instrumento facilitador para ajudar em estratégia para 

orientação durante o período de aclimatização com a amplificação sonora. Ao 

final do estudo, a autora sugere algumas recomendações que podem contribuir 

para melhorar as ações do programa de saúde auditiva no SUS.  

 

3.2 O uso dos questionários de auto-avaliação e a satisfação do 
usuário de AASI  

 

Para Cox (2005) a opinião do paciente sobre o valor do tratamento 

incluindo AASI, aconselhamento associado e outros serviços são considerados 

como um importante indicador de satisfação. A mensuração da opinião do 

paciente é um caminho sistemático que envolve o uso de medidas de auto-

avaliação.  

Segundo Magni et al (2005) a avaliação dos resultados pode ser 

acompanhada e registrada por meio de testes e questionários específicos de 

auto-avaliação que são aplicados antes, durante e após o período de 

adaptação. A auto-avaliação é um procedimento simples e rápido que 

possibilita a avaliação do indivíduo no seu processo de adaptação de AASI. 

Esse procedimento permite a comparação entre diferentes AASI e/ou 

regulagens, assim como a avaliação do benefício do uso dos mesmos durante 

um curto período de tempo. Desta forma, possibilita ao usuário reconhecer as 

vantagens oferecidas no que tange às suas limitações de atividades e restrição 

de participação nas atividades de vida diária. Sendo assim, por meio de 

questionários que possibilitam a mensuração e análise dessas limitações e 

restrição de participação, é possível otimizar o período de adaptação de AASI. 

 Para Noronha-Souza (1997) os instrumentos de auto-avaliação são 

importantes em períodos pré e pós-adaptação de AASI, pois auxiliam o 

profissional a obter informações quanto às necessidades de cada indivíduo e, 

desta forma, traçar metas para desenvolver um programa de reabilitação mais 

efetivo. 
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Segundo Lindley (2002) os questionários de auto-avaliação são 

instrumentos importantes para a avaliação do desempenho com AASI, pois 

proporcionam uma analise crítica da amplificação sonora nos diversos 

ambientes freqüentados pelos pacientes e possibilitam simular situações e 

dificuldades da vida cotidiana. Estas escalas fornecem informações subjetivas 

não apenas sobre a inteligibilidade da fala em diferentes ambientes e 

situações, mas, também, sobre a sensação de intensidade e qualidade sonora.  

McCarthy (1996) ressaltou que o protocolo utilizado envolve a 

administração do questionário antes da adaptação e após determinado espaço 

de tempo do uso de amplificação. Se a comparação dos índices obtidos sugerir 

uma redução na auto-avaliação do handicap, então o processo de adaptação 

de AASI é considerado como um tratamento eficiente. 

Gordo et al. (2005) referiram que além de medidas quantitativas (ganho 

funcional, ganho de inserção), existem vários questionários que procuram 

fornecer aos profissionais informações complementares sobre o real benefício 

do AASI, isto é, a sua eficácia para o usuário nas diferentes situações do 

cotidiano. Esses questionários analisam o desempenho dos pacientes em 

vários tipos de ambientes de comunicação, sejam estes de conversação em 

locais silenciosos ou ruidosos, ambientes abertos ou fechados, reverberantes 

ou não, com um ou mais interlocutores. Alguns questionários buscam ainda 

obter informações sobre as desvantagens que a deficiência auditiva pode 

causar e o quanto o uso do AASI pode amenizar essas desvantagens. Os 

questionários de auto-avaliação são medidas subjetivas e qualitativas que têm 

como objetivo avaliar a satisfação do deficiente auditivo após a adaptação de 

AASI e suas dificuldades de comunicação no dia-a-dia. 

Segundo Costa et al. (2007) a avaliação objetiva isolada do benefício 

advindo do uso do AASI é insuficiente, pois o ganho funcional é verificado em 

cabina acústica, com tons puros e palavras foneticamente balanceadas, o que 

não se equipara, de forma alguma, às situações da vida diária. Assim sendo, 

se por um lado é importante que o benefício seja avaliado nas situações 

cotidianas quando sons ambientais também competem com a voz humana; por 

outro lado, o redutor de ruído pode identificar o tom puro como um ruído 
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ambiental centrado em freqüências mais baixas e, assim, o ganho avaliado 

torna-se insuficiente. Nessa situação, o paciente poderá apresentar algum 

benefício com a amplificação sonora que pode ser detectado apenas pelos 

métodos subjetivos, ainda que o ganho avaliado de forma objetiva seja 

insuficiente. 

Cox e Alexander (1999) apontaram que os profissionais que atuam com 

saúde auditiva têm utilizado os dados de auto-avaliação para aprimorar os 

serviços e demonstrar sua efetividade. Os questionários de auto-avaliação 

oferecem informações relativas ao impacto provocado pela deficiência auditiva 

na vida cotidiana, além de fornecerem dados relevantes para o planejamento e 

execução das estratégias de reabilitação. Segundo as autoras, embora a tríade 

uso x benefício x satisfação ter sido reconhecida já há muitos anos para 

fornecer dados relativos a resultados, muitos dos instrumentos de auto-

avaliação atualmente disponíveis focam apenas a quantificação do beneficio. 

Embora esta tendência seja compreensível, uma vez que a melhora na 

comunicação diária é a principal demanda dos usuários de AASI, há o risco de 

construir uma visão limitada. 

Ainda para as autoras supracitadas, a satisfação é a variável que 

encerra uma série de fatores importantes quando se trata de resultados 

positivos na adaptação do AASI. Embora a importância da variável satisfação 

ter sido abordada sob o ponto de vista mercadológico, ela não recebeu a 

mesma atenção dos pesquisadores, possivelmente por envolver variáveis não 

diretamente ligadas à performance do AASI como, por exemplo, o estigma 

pessoal. Assim, para avaliar o desempenho propriamente dito, as autoras 

desenvolveram o questionário Satisfaction with Ampification in Daily Life 

(SADL) com o objetivo de quantificar a satisfação alcançada com o uso da 

amplificação por meio da medida de seus elementos constituintes. O 

instrumento fornece um perfil do usuário que pode ser usado para identificar 

áreas problemáticas na adaptação do AASI. 

Mc Leod et al. (2001) investigaram a aplicabilidade do questionário 

SADL para medir a satisfação do paciente duas semanas após a adaptação do 

AASI. Verificaram que o tempo de intervalo entre a adaptação e a data da 
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avaliação é uma das variáveis que parece influenciar os resultados dos 

métodos de auto-avaliação. Concluíram que duas semanas após a adaptação 

do AASI é um tempo insuficiente para avaliar o resultado, por meio do SADL. 

Todos os índices das escalas e inclusive o índice total tiveram pontuação mais 

alta em duas semanas do que em doze meses após a adaptação. Este 

resultado obtido após duas semanas possivelmente é irreal e se tornaria mais 

realista aos doze meses. Provavelmente no período mais curto, o paciente 

ainda não tinha tido tempo para absorver completamente os efeitos da 

adaptação. Pesquisas anteriores demonstraram que há uma estabilidade na 

adaptação ao AASI após quatro a seis semanas (aclimatização). 

De acordo com os autores supracitados é possível deduzir que há uma 

rápida queda na satisfação entre a segunda e a quarta semana após a 

adaptação do AASI. Além disso, fatores como mudanças no estilo de vida, na 

situação doméstica, a deterioração dos limiares auditivos e as dificuldades na 

destreza manual podem transformar uma adaptação satisfatória em 

insatisfatória. 

Rodrigues (2002) traduziu e adaptou para o português o questionário 

SADL. Avaliou 56 usuários que receberam os AASI por meio de concessão e 

concluiu que os mesmos demonstraram um grau de satisfação igual ou 

superior ao da normatização estabelecida pelas autoras do questionário. A 

autora investigou se variáveis como sexo, faixa etária e grau da perda auditiva 

exerciam influência na satisfação. Como resultado, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante com relação às variáveis sexo e faixa 

etária. Entretanto, sexo e faixa etária apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes quando analisadas concomitantemente, sendo observada uma 

tendência de que homens com idade inferior a 60 anos mostraram-se menos 

satisfeitos com a imagem de seu AASI, quando comparados às demais.  

Veiga (2005) utilizou o questionário SADL para investigar o nível de 

satisfação com os AASI adquiridos pelos pacientes do Sistema de Saúde do 

Exército há pelo menos seis semanas. O questionário foi auto-aplicado para 

garantir o caráter privativo que incrementa a validade das respostas. Os 

autores concluíram que os pacientes estavam consideravelmente satisfeitos 
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com o uso do AASI. Porém, houve menor satisfação em relação aos fatores 

negativos da performance do AASI, especialmente em relação ao uso do 

telefone. Ainda avaliaram que os pacientes não associavam o uso do AASI a 

uma imagem de incapacidade. Pacientes com menos queixas de prejuízos 

auditivos (intolerância a sons intensos e zumbido) e que não apresentaram 

perda auditiva neurossensorial bilateral tiveram um melhor resultado com o 

AASI. 

Farias (2007) aplicou o SADL, por meio de entrevista individual, para 

avaliar o grau de satisfação de indivíduos adultos e idosos usuários de AASI há 

pelo menos quatro semanas, atendidos em serviços de saúde auditiva. O autor 

identificou índices de satisfação superiores aos da normatização estabelecida 

pelas autoras do questionário. Além disso, investigou se as variáveis como 

sexo, idade, grau da perda auditiva e perfil eletroacústico exerciam influência 

na satisfação. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

no que se refere ao grau de satisfação apresentado pelos usuários. Os 

resultados indicaram que o instrumento utilizado é uma ferramenta eficaz para 

a avaliação da efetividade da adaptação e contribui para a obtenção de 

melhores resultados. 

Carvalho (2007) verificou elevado grau de satisfação com os AASI, por 

meio do questionário SADL aplicado em 40 indivíduos idosos que receberam 

os mesmos através de concessão da Secretaria Estadual de Saúde do 

Tocantins. Os pacientes já faziam uso dos AASI há pelo menos seis semanas. 

A subescala Imagem Pessoal foi a que identificou maior índice de insatisfação 

nos usuários. Tal fato pode estar relacionado ao tipo de aparelho retroauricular 

utilizado pela totalidade da amostra. O instrumento mostrou-se adequado para 

estimar a satisfação com o AASI por ser sucinto, estar voltado para o uso 

clínico e por permitir a medição objetiva e independente de elementos 

constituintes da satisfação.  

Soares et al. (2007) tiveram como objetivo demonstrar a satisfação de 

100 usuários de AASI, recebidos gratuitamente em uma clínica do Município de 

São Paulo. O tempo mínimo de uso foi de quatro semanas e o instrumento 

utilizado para a coleta de dados foi o questionário SADL. Os autores 
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concluíram que os pacientes sentem-se satisfeitos, de modo geral, com o 

desempenho dos seus AASI na vida diária. Porém, os ruídos ambientais 

aumentados pela amplificação sonora e a performance ao telefone 

demonstraram ser os maiores problemas encontrados pelos usuários. 

Com o objetivo de verificar se a variável sexo tinha influência na 

satisfação do usuário com a amplificação, Miranda (2000) avaliou 40 indivíduos 

idosos com o questionário SADL. Os sujeitos eram portadores de perdas 

auditivas sensorioneurais de grau leve a severo e faziam uso de AASI há, pelo 

menos, quatro semanas. Os idosos foram divididos em dois grupos sendo que 

o grupo I era constituído por sujeitos do sexo masculino e o grupo II do sexo 

feminino. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante com 

relação à variável sexo na satisfação dos usuários. 

Os achados dos estudos de Hosford-Dunn e Halpern (2001) sugeriram 

que o uso diário de AASI é uma construção influenciada por outras variáveis 

que exercem uma variedade de efeitos na satisfação. O uso diário do AASI é 

uma importante medida da satisfação do paciente, mas não descreve 

completamente todas as dimensões do espectro da satisfação. O uso diário 

não teve correlação significativa com a satisfação global, mas teve a mais alta 

correlação com efeitos positivos.   

Cox et al. (2000) elaboraram o questionário International Outcome 

Inventory for Hearing Aids (IOI-HA), no workshop internacional Self-Report 

Outcome Measures in Audiological Rehabilitation que foi traduzido por 

Bevilacqua et al. (2002). O IOI-HA é um instrumento de avaliação subjetiva 

composto por sete questões e se propõe a avaliar os seguintes itens: uso 

diário, benefício, limitações auditivas, satisfação, restrições em atividades 

diárias, o impacto da dificuldade auditiva nas pessoas de seu convívio e 

qualidade de vida. Sua proposta é complementar as baterias de testes que 

mensuram aspectos envolvidos nas pesquisas e no processo de adaptação 

dos AASI. 

Anschau (2004) avaliou por meio da aplicação do questionário IOI-HA os 

resultados obtidos com o uso de AASI em indivíduos idosos. Participaram do 
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estudo 30 idosos com perda auditiva sensorioneural ou mista, bilateral, pós-

lingual em qualquer grau. A idade variou entre 60 e 89 anos. Os indivíduos 

foram divididos em dois grupos: I – perda leve e moderada; II – perda severa e 

profunda. Foi observada uma melhora significativa no grau de satisfação dos 

usuários de AASI. A autora concluiu que os indivíduos com perda auditiva de 

grau leve a moderado relataram maior benefício com o uso dos AASI quando 

comparados aos indivíduos com perda auditiva de grau severo e profundo. 

Magni et al. (2005) investigaram o grau de satisfação de 40 indivíduos 

entre 40 e 95 anos, portadores de perda auditiva sensorioneural de 

configuração plana, de grau leve a moderado e usuários de AASI de tecnologia 

analógica e digital. A aplicação do questionário IOI-HA identificou que apesar 

de os resultados revelarem que os usuários de AASI de tecnologia analógica 

apresentaram um handicap auditivo mais acentuado quando comparados aos 

usuários de tecnologia digital, o grau de satisfação com relação à amplificação 

não apresenta diferença significativa entre os dois grupos. 

Com o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos usuários adultos com 

seu AASI em relação ao seu meio ambiente Teixeira (2008) utilizou o 

questionário de avaliação IOI-HA em 256 sujeitos usuários de amplificação. 

Concluiu que para 68% dos usuários houve melhora na qualidade de vida, 

principalmente nos homens e em relação ao nível de satisfação com a 

amplificação sonora.  Os indivíduos com percepção de perda auditiva de grau 

moderadamente severa e/ou severa e os com audiogramas com perda neste 

grau mostraram maior restrição de participação. Contudo, o grau de satisfação 

foi independente do grau da deficiência auditiva. O nível de dificuldades dos 

problemas subjetivos referenciados na vida diária foi mais importante do que as 

informações objetivas ilustradas no audiograma. O uso de protocolo para 

avaliar o grau de satisfação do usuário foi uma ferramenta simples e fácil de 

aplicar para registrar o desempenho do AASI. Além disso, serviu como um 

instrumento facilitador para ajudar nas estratégias de orientação durante o 

período de aclimatização com a amplificação sonora. 

Segundo Wong et al (2003) muitas ferramentas têm sido desenvolvidas 

para medir o grau de satisfação do usuário ou a sua relação com as variáveis 
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custo, aparência, benefício acústico, conforto e serviço. Muitos estudos 

avaliaram as relações entre satisfação e outros fatores, porém os achados nem 

sempre são consistentes. Em geral, a satisfação está relacionada com 

experiência, expectativas, personalidade e atitudes, uso, qualidade sonora, 

situações de escuta, tipo dos dispositivos e problemas relacionados ao seu 

uso. Achados inconsistentes entre os estudos e dificuldades na avaliação de 

relações relevantes são provavelmente causadas por problemas relacionados 

tanto com as ferramentas utilizadas, quanto com o método adotado. 

Cox e Alexander (2005) compararam o comportamento dos indivíduos 

atendidos em serviços particulares com sujeitos que receberam AASI por 

concessão, através de órgão governamental. Os pacientes que receberam 

seus AASI por meio de concessão demonstraram maior expectativa antes da 

adaptação e maior grau de satisfação em relação ao outro grupo. 

Armigliato et al. (2010) realizaram estudo com o objetivo de verificar a 

aplicabilidade de um questionário de avaliação de um serviço de saúde 

auditiva, sob a perspectiva do usuário de serviços de saúde auditiva do SUS. 

Os autores discutem que os índices elevados de satisfação encontrados 

podem ser reflexos tanto da dificuldade de argumentação dos usuários do SUS 

(que geralmente são pacientes com menor nível educacional), quanto da 

relutância em expressar críticas e opiniões negativas (viés da gratidão) e do 

próprio receio dos pacientes em perder o direito ao atendimento prestado. No 

entanto, estas limitações são inerentes a estudos de qualquer área da saúde 

com o intuito de verificar a satisfação dos pacientes ao atendimento prestado 

no SUS e devem ser considerados, desde que analisados com cautela. 

Weinstein et al. (1986) realizaram uma pesquisa com idosos americanos 

aplicando o questionário de auto-avaliação HHIE em duas técnicas (frente a 

frente e papel e lápis). Os atores concluíram que as duas formas de aplicação 

têm grande índice de fidedignidade, porém, a forma de aplicação na qual o 

idoso responde às questões lidas pelo examinador (frente a frente) é preferível 

clinicamente, visto que as respostas são mais confiáveis. 
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3.3 Testes de fala 
 

Para Iório (1996) os testes de fala são muito importantes no processo de 

seleção e adaptação de AASI, pois um dos objetivos da amplificação é tornar 

os sons de fala audíveis para favorecer a comunicação. 

Redondo e Lopes Filho (1997) referem que a compreensão da fala é 

fundamental para a eficiência da comunicação e, desta forma, a avaliação da 

capacidade auditiva de um indivíduo não pode se restringir apenas à sua 

habilidade para captar os tons puros. Assim, a audiometria vocal passa a ser 

um instrumento clínico indispensável. Os autores indicam que o índice 

percentual de reconhecimento de fala (IPRF), que consiste em um teste 

supraliminar com resultados expressos em porcentagem de acertos, representa 

um dos principais testes da audiometria vocal. 

Russo e Behlau (1993) afirmam que a percepção de fala apresenta 

várias etapas, sendo a primeira delas a audibilidade, ou seja, a detecção do 

som. A partir dela, seguem-se: a recepção da informação sonora, a 

discriminação entre sons de diferentes espectros, o reconhecimento ou a 

comparação com experiências anteriores, a memória ou retenção e evocação 

de elementos da fala e a compreensão da mensagem falada. Nessa 

perspectiva, a percepção dos sons da fala inclui a recepção e interpretação dos 

padrões de fala; a discriminação entre sons de diferentes espectros e 

durações; características temporais; formas seqüenciais e ritmo; o 

reconhecimento e a compreensão de unidades de fala dentro de determinado 

sistema lingüístico. 

Gama (1991) refere que nas listas de palavras monossílabas todos os 

fonemas ou o máximo de fonemas que compõem a língua precisam estar 

representados. Os mesmos devem constar na mesma proporção em que 

ocorrem na língua falada e a complexidade das palavras nas diferentes listas 

deve ser equivalente. A autora argumenta que esses critérios são difíceis de 

serem seguidos no português devido à ocorrência desse tipo de palavras na 

língua. As palavras monossilábicas são utilizadas para se testar a percepção 

de fala, mas é necessário levar em consideração aspectos tais como: a 
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familiaridade com o vocabulário, a simplicidade e a acessibilidade deste para 

pessoas de níveis culturais diferentes. 

Boothroyd (1986) definiu o termo percepção auditiva da fala como a 

percepção por meio da audição, ressaltando a importância de oito habilidades 

auditivas para que essa percepção ocorra, a saber: detecção, sensação, 

discriminação, localização, reconhecimento, compreensão, atenção e memória. 

A detecção ocorre quando pelo menos um dos componentes tonais encontra-

se na faixa de freqüência entre 20 e 2000 Hz. A sensação se refere à 

impressão subjetiva deixada pelo estímulo sonoro. A discriminação diz respeito 

ao processo de diferenciação de sons acusticamente similares, mas com 

freqüência, duração e intensidade diferentes. A localização permite o 

estabelecimento da origem da fonte sonora. O reconhecimento é a 

identificação correta dos dados sensoriais com base no reconhecimento prévio, 

e ocorre quando a fonte e o evento que produziu o som são identificados. A 

compreensão ocorre quando uma nova combinação de modelos sonoros 

reconhecidos é interpretada, possibilitando ir além dos limites da experiência 

prévia e atingir a interpretação. A atenção é o processo de tomar decisões e 

executá-las a partir da informação captada pelos órgãos sensoriais. E por fim, a 

memória é a capacidade de reter, armazenar e evocar informações recebidas 

particularmente por meio de mecanismos de associações.    

Cox et al. (1996) acompanharam 22 indivíduos com perda auditiva 

sensorioneural bilateral e utilizaram um grupo controle de usuários regulares e 

experientes para analisar mudanças no IPRF em função da familiaridade do 

teste. Cada indivíduo utilizou AASI digitalmente programável, com adaptação 

monoaural. Os sujeitos foram reavaliados após 12 semanas por meio de testes 

de inteligibilidade de fala sem e com AASI. Os resultados mostraram uma 

diferença significante, porém pequena no benefício ao longo do tempo, 

iniciando-se em torno de seis semanas de uso regular da amplificação.  Para 

aqueles indivíduos que utilizaram o AASI pelo menos quatro horas por dia, o 

benefício continuou a aumentar após os três meses de uso. Ocorreu um 

aumento significante na inteligibilidade de fala no intervalo de tempo entre seis 

e nove semanas após a adaptação.  
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Para os autores supracitados os usuários de AASI devem utilizá-los pelo 

menos seis semanas diariamente para que a melhora no reconhecimento de 

fala possa ser esperada. Nem todos os novos usuários mostraram aumento do 

benefício ao longo do tempo e não foi possível concluir se o efeito da 

aclimatização melhora a performance ao longo prazo. Não foi observado 

nenhum declínio na inteligibilidade de fala durante os três primeiros meses de 

uso de amplificação para esses usuários.    

Humes et al. (2002) acompanharam o primeiro ano de uso de AASI em 

134 idosos, por meio de testes de fala e questionários de auto-avaliação. 

Foram avaliados após o primeiro mês, seis meses e um ano de adaptação. Do 

total, 49 indivíduos continuaram em acompanhamento até o segundo ano de 

uso da amplificação sonora. Os autores observaram mudanças significativas 

entre os usuários ao longo dos meses. No entanto, os resultados com maior 

mudança significativa ocorreram entre o primeiro e o sexto mês, quando 

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

acompanhados após o segundo ano, pequenas mudanças foram registradas.  

Buzo et al. (2004) estudaram 12 adultos com perda auditiva 

sensorioneural biltateral de grau moderado a/ou severo e analisaram como as 

medidas do handicap auditivo e da percepção dos sons de fala se modificaram 

ao longo do processo inicial de adaptação de AASI. Para avaliar a auto-

percepção foi aplicado o questionário HHIA e para medir a percepção dos sons 

de fala utilizaram os testes de reconhecimento de fala com contagem fonêmica 

e rastreamento de fala. Houve melhora significativa em todos os procedimentos 

aplicados com o uso dos AASI, após o período de seis semanas. Com relação 

ao handicap auditivo, a média inicial foi de 76,50% e seis semanas após a 

adaptação dos AASI a média encontrada foi de 12,17%, demonstrando uma 

grande redução na auto-percepção do handicap auditivo. 

Prates e Iório (2006) considerando a existência de um período 

necessário de utilização da amplificação sonora para restabelecer as 

habilidades de fala e avaliar os benefícios obtidos com a amplificação, 

avaliaram 16 deficientes auditivos no primeiro dia de adaptação de AASI e 

reavaliaram mensalmente até o terceiro mês. Foram utilizadas avaliações 
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objetivas (testes de fala) e subjetivas (questionário IOI-HA).  Em todos os 

meses foram realizados os testes de fala IPRF (por meio de monossílabos) e 

Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (por meio de sentenças) 

para determinar a relação sinal/ruído (S/R). Também foi aplicado o IOI-HA após 

um mês e três meses de adaptação das próteses auditivas. As autoras 

concluíram que a avaliação objetiva, por meio de tarefas de reconhecimento de 

fala, indica melhores resultados nos meses seguintes à adaptação de AASI. Tal 

fato evidencia melhora progressiva das habilidades de fala a partir do primeiro 

mês de adaptação, porém, a avaliação subjetiva não revela melhora entre o 

primeiro e o terceiro mês após a adaptação dos AASI. 

Amorim e Almeida (2007) realizaram um estudo com 16 indivíduos 

portadores de perda auditiva bilateral simétrica sensorioneural ou mista, de 

grau moderado a severo, novos usuários de AASI. O objetivo foi verificar o 

benefício de curto prazo com a amplificação, por meio de procedimentos 

objetivos (ganho funcional) e subjetivos (questionários de auto-avaliação). Além 

disso, também estudaram o fenômeno de aclimatização, a partir da análise dos 

índices percentuais de reconhecimento de fala (IPRF) dessa população antes 

da adaptação e após quatro e 16/18 semanas de uso da amplificação. Nos três 

momentos da pesquisa (antes da adaptação de AASI, após quatro semanas e 

16/18 semanas) foram realizadas audiometria tonal liminar, o IPRF, o limiar de 

reconhecimento de fala e a aplicação dos questionários: Hearing Handicap 

inventory for Elderly Screening Version ou Hearing Handicap Inventory for the 

Adults Screening Version e Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit. Após a 

adaptação, foi realizado o ganho funcional. Os resultados revelaram diferenças 

estatisticamente significantes nas medidas objetivas e subjetivas após o uso da 

amplificação, indicando benefício de curto prazo. Ao longo do tempo de uso da 

amplificação não ocorreu uma melhora significante do benefício, sugerindo que 

este não aumenta com o tempo. Foi observada melhora da média dos IPRF e 

das medidas subjetivas do benefício auditivo ao longo do tempo de uso da 

amplificação, contudo, estas diferenças não foram estatisticamente 

significantes. As autoras concluíram que ocorreu benefício em curto prazo com 

o uso dos AASI, entretanto, não foi possível verificar a ocorrência do fenômeno 

da aclimatização por meio do IPRF. 
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Zacari (2010) avaliou 43 idosos usuários de AASI com adaptação aberta 

com o objetivo de verificar o benefício da amplificação na qualidade de vida.  

Foram realizadas avaliações no primeiro momento de uso da amplificação, 

seguidas de dois meses e seis meses de uso. A avaliação do benefício constou 

de IPRF em campo sonoro com e sem AASI e de aplicação dos questionários 

HHIE e IOI-HA. A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário SF-

36. A autora concluiu que houve melhora no IPRF, quando comparados o 

primeiro dia de uso dos AASI, dois e seis meses após seu início. Houve menor 

restrição de participação, melhora no desempenho geral (mensurado pelo 

questionário IOI-HA) e na qualidade de vida do sujeito. 

 

3.4 Acompanhamento de pacientes usuários de AASI nos serviços 
de Saúde Auditiva 

 

Datrell e Januário (2010) afirmam que dentre todas as conhecidas 

estratégias para se garantir a efetividade do uso do AASI, o acompanhamento 

dos pacientes adaptados representa a forma mais eficaz.   

Existem duas formas de acompanhamento: o acompanhamento 

realizado pelos Serviços de Atenção a Saúde Auditiva e o realizado pela 

fonoaudiologia descentralizada, sendo esse último preferencialmente 

denominado monitoramento. 

O objetivo do acompanhamento é verificar se houve alterações nas 

características da perda auditiva, se há necessidade de ajustes nos moldes ou 

nas características eletroacústicas do AASI, se o paciente e seus familiares 

estão bem orientados e o grau de satisfação e de resolutividade com o uso da 

amplificação.  

Após a adaptação do AASI podem surgir dúvidas simples como 

dificuldade na troca da pilha ou de manuseio, bem como problemas no molde. 

Tais dúvidas, quando não solucionadas, podem ter como conseqüência o 

abandono do uso do AASI. Por mais que as portas dos serviços devam 

permanecer abertas para qualquer tipo de necessidade do paciente, a ida ao 
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serviço envolve outras questões, tais como: iniciativa do usuário para buscar 

agendamento, a disponibilidade de transporte, entre outras. 

Alguns desses fatores podem ser facilitados se no município de origem 

do usuário há um fonoaudiólogo de referência responsável pelo acolhimento, 

terapias, orientações e monitoramento dos usuários. Assim, a resolução de 

pequenos problemas se torna mais fácil e proporciona a diminuição do não uso 

dos AASI.  

Segundo Morettin (2008), na divisão de Saúde Auditiva do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP do Campus Bauru, após a 

entrega dos AASI são agendados retornos, devido à necessidade de ajustes, 

orientação sobre uso/manuseio e aconselhamento para paciente e/ou família. 

O primeiro retorno ocorre geralmente após um mês da adaptação, sendo os 

próximos previstos para o quarto e décimo mês de uso e após um ano da 

adaptação. Caso o indivíduo necessite de outros retornos além dos pré-

estabelecidos pela instituição, esses ocorrerão até que o sujeito consiga fazer 

uso da amplificação sem dificuldades. 

Pagnossim et al. (2010) descrevem que os acompanhamentos dos 

usuários atendidos no Serviço de Atenção a Saúde Auditiva da Universidade 

Vale do Itajaí (Univali)  ocorrem um mês depois da adaptação, seis meses após 

o primeiro acompanhamento e anualmente, quando efetivado o segundo 

acompanhamento. No acompanhamento mensal, o paciente faz um relato do 

uso do AASI nesse período e, quando necessário, são realizados ajustes no 

aparelho ou molde. No acompanhamento semestral, aumenta-se o nível de 

aclimatização do AASI, quando este possui tal recurso, e se aplica o 

questionário de auto-avaliação IOI-HA. No acompanhamento anual, o paciente 

realiza nova avaliação audiológica e todo processo de verificação dos AASI 

(conforto físico, acústico e verificações de ganho e saída). Para a validação são 

aplicados novamente o HHIE-S (Screening Version) ou HHIA e o COSI (Client 

Oriented Scale of Improvement). 
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3.5 Aclimatização, privação sensorial e plasticidade neural 
 

Para Hehar et al. (2002) a questão da plasticidade neural é de grande 

importância. A ativação auditiva inicial do cérebro conduz ao estabelecimento 

de uma intricada rede que liga o córtex auditivo primário com o secundário, 

com o terciário e com as áreas associativas do cérebro. 

Segundo Boéchat (2002), a conhecida e polêmica expressão “use ou 

perca” sugere que caso não se mantenha determinado sentido em estado de 

permanente uso, a habilidade para desempenhá-lo poderá ser diminuída ou, 

até mesmo, perdida. Quando os receptores auditivos periféricos apresentam 

falha em seu funcionamento, toda a via auditiva irá ressentir-se deste déficit, 

respeitando suas características tonotópicas até as áreas corticais. Ocorre 

desta forma, uma mudança nos mapas representativos corticais, onde regiões 

do córtex auditivo em privação começam a responder às estimulações dadas 

às áreas vizinhas as da região da lesão. Este processo representa a 

plasticidade neuronal auditiva e atesta que as estruturas do sistema nervoso 

central não têm a característica da imutabilidade, como se acreditava antes. 

Ainda, quando a entrada sensorial no sistema nervoso auditivo é diminuída ou 

interrompida, principalmente nos primeiros estágios do desenvolvimento, as 

propriedades morfológicas e funcionais dos neurônios do sistema auditivo 

central podem entrar em colapso, devido à redução de suas atividades 

sinápticas. Em qualquer tempo, os efeitos nocivos da ausência de entrada 

sonora podem ser revertidos com a reintrodução da estimulação. As mudanças 

nas atividades corticais relacionadas ao início da perda auditiva ou à 

reintrodução da estimulação sensorial podem ser verificadas tanto por 

procedimentos de imagem, quanto na tomografia por emissão positrônica e nos 

potencias evocados auditivos de longa latência ou relacionados a eventos 

como, por exemplo, o P300. 

Segundo Silman et al. (2004) o impacto da privação sensorial auditiva na 

vida de um indivíduo é enorme, pois não afeta somente sua capacidade de 

compreender adequadamente as informações sonoras, mas, principalmente, o 
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modo de se relacionar com seu meio e a sua cultura. Além disso, essa privação 

sensorial provoca conseqüências biológicas, psicológicas e sociais. 

Para Almeida (2003) a redução nos índices de reconhecimento de fala, 

típica nos portadores de perdas auditivas bilaterais, é decorrente da privação 

auditiva ao longo dos anos de deficiência. Enquanto esses efeitos decorrentes 

da privação auditiva estavam sendo descritos em meados da década de 80, 

paralelamente começaram a surgir estudos evidenciando uma melhora 

progressiva nas habilidades auditivas após um período de uso de amplificação. 

Dessa forma, observaram a presença de uma recuperação auditiva em novos 

usuários de AASI, onde o quadro da privação auditiva era interrompido com 

uma melhora significativa nas habilidades de fala após certo tempo de uso da 

amplificação. A esse fenômeno deu-se o nome de aclimatização. 

A aclimatização, portanto, se refere ao período que sucede a adaptação 

dos AASI, quando ocorre uma melhora progressiva das habilidades auditivas e 

reconhecimento de fala decorrente das novas pistas de fala disponíveis ao 

usuário da amplificação (Munro e Lutman, 2003). Segundo Almeida (2003), o 

uso da amplificação sonora pode melhorar o reconhecimento de fala ao longo 

do tempo, após um período de seis a 12 semanas de uso da amplificação. 

Para Byrne (1996) a existência da aclimatização está relacionada a uma 

combinação de aspectos que o paciente terá de se adaptar após a colocação 

do AASI. O que se sabe é que a maioria das pessoas experimenta alguma 

forma de aclimatização durante as primeiras semanas de uso da amplificação e 

assim, as avaliações realizadas imediatamente após a adaptação podem 

subestimar seu potencial benefício. 
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4. MÉTODO 
 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP (Anexo 

I), bem como pelo Comitê de Pesquisa da DERDIC-PUC-SP (Anexo II). 

 

4.1 Local da pesquisa 
 

A presente pesquisa foi realizada na Divisão de Educação e Reabilitação 

dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC/PUC-SP) que é um serviço de alta 

complexidade credenciado pela Portaria de Saúde Auditiva n°587 de 7 de 

outubro de 2004. 

 

4.2 Tipo de Estudo 
 

Trata-se de um estudo clínico descritivo e analítico com delineamento 

longitudinal. A amostra utilizou sujeitos com perda auditiva que passaram pela 

primeira vez pelo processo de seleção e adaptação de AASI. O delineamento 

longitudinal esteve no acompanhamento da amostra e na avaliação da 

satisfação no uso do AASI após um mês, três meses e seis meses.  

 

4.3 Sujeitos 
 

Os pacientes foram convocados para concessão dos AASI com base em 

uma lista de espera previamente estabelecida pela instituição. Inicialmente a 

pesquisadora convidou os sujeitos a participarem do estudo após o 

esclarecimento dos objetivos, procedimentos e implicações éticas. Uma vez 

assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo III), o sujeito 

passou a fazer parte da amostra. 

Os critérios de elegibilidade para composição da amostra foram:  

• Ter diagnóstico de deficiência auditiva do tipo sensório-neural, 

bilateral, simétrica e com média de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz e 4 

kHz entre 40 e 70 dBNA, independente da configuração da perda.  
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• Usuário de AASI retroauriculares e não-lineares. 

• Novo usuário de AASI, ou seja, sem experiências anteriores. 

• Perda auditiva adquirida no período pós-lingual. 

• Idade superior a 60 anos. Critério estabelecido pela lei número 8.842, 

de 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a Política Nacional do 

Idoso (Brasil. Presidência da República, 1994).  

 

Desta forma, a amostra foi composta por 22 sujeitos idosos (11 do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino), com idades variando de 63 a 87 anos.  

Nas tabelas 1 e 2 são encontradas as médias, medianas, mínimo, 

máximo e desvio padrão dos limiares tonais dos sujeitos da amostra. 

 

 
Tabela 1 - Estatísticas descritivas para o Limiar tonal (dB) por freqüência - Orelha direita 

Freqüência (Hz) N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

250 22 32,5 14,3 10 30 60 

500 22 35,9 13,2 15 35 60 

1000 22 41,4 13,6 15 40 70 

2000 22 55,5 9,6 35 55 70 

3000 22 62,5 9,7 40 65 75 

4000 22 68,4 10,3 40 70 85 

6000 22 72,3 11,0 55 70 95 

8000 22 75,5 12,1 55 75 100 

 

 
Tabela 2 - Estatísticas descritivas para o Limiar tonal (dB) por freqüência – Orelha 
esquerda 

Freqüência (Hz) N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

250 22 32,7 13,7 5 32,5 60 

500 22 35,9 13,9 10 35 60 

1000 22 43,2 12,9 20 42,5 70 

2000 22 55,9 8,0 40 55 75 

3000 22 63,0 9,1 50 60 80 

4000 22 68,6 9,8 50 70 80 

6000 22 71,4 9,4 60 70 100 

8000 22 71,1 10,5 50 70 95 
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Na figura 1 podem ser visualizadas as distribuições das médias dos 

limiares tonais em cada freqüência. 

 
 

Figura 1 - Box-plots dos limiares tonais (dBNA) por freqüência (Hz), em ambas as orelhas 
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Nas tabelas 3 e 4 estão as médias, medianas, mínimo, máximo e desvio 

padrão dos resultados dos LRF e IPRF da amostra. 

 
 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas para o LRF (dBNA), por orelha 

Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Direita 22 39,1 13,4 20 37,5 65 

Esquerda 22 40,2 12,8 20 42,5 60 

 

 
 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas para o IPRF (%) com fone, por orelha 

Orelha N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Direita 22 84,9 12,8 44 88 100 

Esquerda 22 82,6 12,6 44 86 96 
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4.4 Procedimentos 
 

Todos os pacientes iniciaram o processo na DERDIC pela consulta com 

médico otorrinolaringologista, seguida da avaliação audiológica convencional 

(audiometria tonal e vocal) e medidas de imitância acústica. Os exames 

audiológicos foram realizados por fonoaudiólogos e com equipamentos 

calibrados de acordo com a norma ISO 8253-1 (1989).  

A partir da indicação médica para o uso do AASI, os pacientes foram 

encaminhados para o processo de seleção e adaptação do AASI.  

A escolha do tipo do AASI é feita com base nas necessidades individuais 

do paciente, levando em conta o grau e a configuração da perda auditiva e as 

características eletroacústicas e tecnológicas do AASI.  

O serviço da DERDIC trabalha com nove marcas de AASI. Para a 

presente pesquisa os sujeitos selecionados deveriam fazer uso de AASI com 

tecnologia digital, de duas marcas específicas. Tais marcas foram 

selecionadas, pois no momento da pesquisa eram as que possuíam o recurso 

datalloging, que permite a exibição do registro de dados de uma média do 

tempo de uso do AASI nas sessões de acompanhamento. O modelo de AASI 

de uma das marcas é composto por redutor de ruído, sistema de cancelamento 

de feedback, microfone direcional fixo, direcional adaptativo e omnidirecional, 

com mudança automática de programas (fala no silêncio, fala no ruído). O 

modelo da outra marca é composto por redutor de ruído, sistema de 

cancelamento de feedback, microfone direcional fixo e omnidirecional e dois 

programas manuais.   Os AASI foram programados com a regra de ganho NAL-

NL1 desenvolvida pelo National Acoustic Laboratories e o Cooperative 

Research Centre for Cochlear Implant, Speech and Hearing Research, 

fundamentada em pesquisas sobre como a inteligibilidade se relaciona com 

audibilidade nas pessoas com perda auditiva. É um método que se baseia na 

equalização das diferentes faixas de freqüência, buscando uma resposta de 

ganho/freqüência que forneça a melhor inteligibilidade possível, mantendo, no 

entanto, a sensação de intensidade global da fala em um nível não superior 

aquele percebido por uma pessoa normal. 
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Uma vez formalizada a concessão dos AASI os pacientes foram 

orientados sobre os cuidados, manuseio dos mesmos e à utilização de 

estratégias de comunicação para melhor compreensão do discurso. Foram 

entregues o manual de instrução, cartão de garantia e o pacientes foram 

agendados para retornos de acompanhamento pela própria pesquisadora.  

A pesquisa foi realizada no dia da adaptação dos AASI e nos retornos de 

um mês, três meses e seis meses e constou de avaliações objetivas (índice 

percentual de reconhecimento de fala – IPRF) e subjetivas (aplicação do 

questionário SADL). 

 
Nos retornos foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

Retorno após um mês:  

− Verificação se paciente e/ou acompanhante tem alguma dúvida 

quanto aos cuidados e manuseio dos AASI, 

− Necessidade de ajuste nos moldes, 

− Necessidade de ajustes nas características eletroacústicas dos AASI 

a partir das queixas do paciente e, 

− Medidas in situ. 

 
 Retorno após três meses:  

− Verificar se paciente e/ou acompanhante tem alguma dúvida quanto 

aos cuidados e manuseio dos AASI, 

− Necessidade de ajuste nos moldes, 

− Necessidade de ajustes nas características eletroacústicas dos AASI 

a partir das queixas do paciente e, 

− Aumento do nível de aclimatização (quando necessário).  

 

Retorno após seis meses:  

− Verificar se paciente e/ou acompanhante tem alguma dúvida quanto 

aos cuidados e manuseio dos AASI, 

− Necessidade de ajuste nos moldes, 

− Necessidade de ajustes nas características eletroacústicas dos AASI 

a partir das queixas do paciente, 
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− Medidas in situ e, 

− Aumento no nível de aclimatização (quando necessário). 

 

As medidas in situ foram realizadas para verificação das características 

eletroacústicas dos AASI mas não foram utilizadas na análise dos dados da 

pesquisa. 

 

4.4.1 Avaliação em Campo Sonoro - IPRF 
 

Inicialmente foi realizado o IPRF em campo sonoro, com auxílio de um 

Compact Disc Player Digital Philips acoplado ao audiômetro Midimate 622, 

calibrado de acordo com a norma ISO 8253-1 (1989).  

Foram utilizadas listas de 25 palavras monossilábicas (anexo IV) 

elaboradas por Pen e Mangabeira-Albernaz (1973) e os pacientes foram 

instruídos a repetir cada palavra ouvida. Utilizou-se a lista D1, retirada do CD 

(volume 1) que acompanha  o livro Processamento Auditivo Central: Manual de 

Avaliação (Pereira e Schochat, 1997).  A lista de monossílabos foi apresentada 

a 65 dBNA com e sem AASI. O paciente foi posicionado na cabina acústica a 

0º azimute, a um metro de distância da caixa acústica.  

 
O nível sonoro de 65 dB foi adotado por representar o nível aproximado 

em ambientes rotineiros de comunicação (Soli e Nilsson, 1994 e Nilsson et al. 

1995).   

 

4.4.2 Aplicação do Questionário 
 

Foi utilizado o questionário Satisfaction with Amplification in Daily Life 

(SADL) – Anexo V, desenvolvido por Cox e Alexander (1999) na Universidade 

de Memphis, nos Estados Unidos e traduzido para o português brasileiro pelas 

próprias autoras. A versão original bem como a versão traduzida para o 

português está disponível no site www.memphis.edu/ausp/harl/sadl.htm. Tal 
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instrumento foi elaborado com a finalidade de quantificar o grau de satisfação 

com o uso da amplificação, permitindo a identificação de aspectos adversos 

relativos à adaptação do AASI. 

O questionário SADL é composto por 15 perguntas fechadas, divididas 

em quatro categorias, a saber: 

• Efeitos Positivos: englobam questões relacionadas à habilidade 

comunicativa, localização sonora, qualidade sonora, além de abordar 

questões psicológicas. É composto de seis itens (questões 

1,3,5,6,9,10). 

• Serviço e Custo: avalia a competência do fonoaudiólogo e o valor do 

AASI, em três itens (12,14,15). Uma vez que a pesquisa foi realizada 

com sujeitos que receberam os seus AASI por meio de concessão, 

tratamos como custo o valor das baterias e o deslocamento 

(transporte) para fazer a adaptação. 

• Fatores negativos: abrangem três itens que investigam desempenho 

em ambiente ruidoso, microfonia e uso do telefone. Esses itens são 

identificados como insatisfatórios pelos usuários (questões 2,7,11). 

• Imagem pessoal: É composto de três itens que pesquisam a auto-

imagem do usuário de AASI e o estigma do aparelho auditivo: 

questões 4,8,13.  

 

O questionário apresenta questões fechadas, com sete opções de 

respostas, a saber: nada, um pouco, de alguma forma, mediamente, 

consideravelmente, muito e muitíssimo. As respostas equivalem a uma escala 

de sete pontos, na qual a pontuação de menor valor é “1”, correspondente à 

resposta “nada”. A de maior valor é “7” e correspondente à resposta 

“muitíssimo”, indicando respectivamente o menor e o maior grau de satisfação.  

As perguntas de número “2”, “4”, “7” e “13” correspondem aos itens 

denominados reversos, onde a pontuação “7” corresponde à resposta “nada” e 

a pontuação de valor “1” corresponde à resposta “muitíssimo”. 
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As pontuações foram somadas em suas categorias e, posteriormente, 

divididas pelo número de perguntas de cada categoria. Desta forma, o 

resultado global corresponde à média aritmética de todas as quatro categorias.  

O questionário foi aplicado por meio de apresentação oral, em 

entrevistas individuais, realizada pela própria pesquisadora em sala silenciosa 

e com o indivíduo usando seus AASI.  

Segundo Weinstein et al. (1986) a forma de aplicação na qual o 

indivíduo responde às questões lidas pelo examinador (frente a frente) é 

preferível clinicamente, visto que as respostas são mais confiáveis quando 

comparadas à técnica em que o paciente resposte por escrito as questões sem 

ajuda do examinador. 

 

4.5 Análise dos dados 
 

 

Para avaliar o comportamento do IPRF em campo sonoro no decorrer do 

tempo de uso foi aplicada a técnica de análise de variância com medidas 

repetidas. O método de Tukey foi utilizado para localizar as diferenças entre as 

médias. A verificação das suposições do modelo foi feita por meio da análise 

dos resíduos (Neter et al., 2005). Quando esta análise apontou a existência de 

valores aberrantes, a análise foi feita com e sem esses valores e os resultados 

foram comparados (análise de sensibilidade).  

Os mesmos procedimentos foram utilizados na avaliação do 

comportamento das variáveis do questionário SADL (escore total, efeitos 

positivos, fatores negativos, questão 1 e questão 5) e do número de horas de 

uso diário no decorrer do tempo de uso. 

As categorias imagem pessoal e serviço e custo não foram utilizadas 

para análise dos dados. 

As questões 1 e 5 foram escolhidas para ser analisadas separadamente 

por serem questões que poderiam ter maior relação com o desempenho do 

IPRF. 
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Para avaliar a consistência dos itens que compõem os efeitos positivos 

após 1, 3 e 6 meses de uso do aparelho foi calculado o coeficiente α de 

Cronbach (Pedhazur et al., 1991).  

O coeficiente de correlação de Spearman (Fisher e Van Belle, 1993) foi 

utilizado como medida da correlação entre IPRF, número de horas de uso 

diário e as variáveis do questionário SADL. 

Nos testes de hipótese foi fixado nível de significância de 0,05. 
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5. RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo em 22 idosos 

de ambos os gêneros, novos usuários de AASI, após um, três e seis meses de 

uso de amplificação. 

  
5.1 Análise do IPRF em campo sonoro 

 

Na tabela 5 são encontrados valores de estatísticas descritivas para o 

IPRF em campo sonoro nas seguintes condições: sem AASI, na entrega, um, 

três e seis meses de uso de amplificação. É observado um aumento das 

médias e medianas no decorrer do tempo. Esta tendência pode também ser 

visualizada na Figura 4. 

 
 

Tabela 5 - Estatísticas descritivas para o IPRF (%) em campo sonoro, na entrega e após 
um, três e seis meses de uso de AASI 

Condição N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Sem ASSI 22 42,2 31,3 0 52 84 

Entrega 22 64,7 18,6 20 72 92 

1 mês 22 74,7 16,9 32 76 96 

3 meses 22 79,3 15,5 32 86 96 

6 meses 22 84,9 11,4 48 88 100 
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Figura 2 - Box-plots para o IPRF (%) em campo sonoro, na entrega e após um, três e seis 
meses de uso de AASI da amplificação 
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A análise de variância com medidas repetidas apontou que as médias do 

IPRF não são todas iguais nas cinco avaliações (p<0,001). No prosseguimento 

da análise, as médias nas cinco avaliações foram comparadas duas a duas 

(método de Tukey). Os p-valores obtidos são encontrados na Tabela 6. É 

possível observar que não há diferença significativa entre as médias do IPRF 

em três meses e um mês de uso do AASI e entre seis meses e três meses de 

uso da amplificação. Nas demais comparações, há diferença significativa entre 

as médias.  
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Tabela 6 - - Distribuição dos p-valores obtidos na comparação das médias do IPRF duas 
a duas pelo método de Tukey 

Comparação p 

Entrega - Sem AASI <0,001* 

1 mês - Sem AASI <0,001* 

3 meses - Sem AASI <0,001* 

6 meses - Sem AASI <0,001* 

1 mês – Entrega 0,030* 

3 meses – Entrega <0,001* 

6 meses – Entrega <0,001* 

3 meses - 1 mês 0,655 

6 meses - 1 mês 0,025* 

6 meses - 3 mês 0,449 

*p < 0,05 
                                    

Quando a avaliação foi realizada com uso de AASI, independente do 

tempo de uso, o resultado foi maior que sem o uso da amplificação, com 

significância estatística. 

 O resultado do IPRF foi maior (com significância estatística) com pelo 

menos um mês de uso, quando comparado com o resultado obtido na entrega 

do AASI. 

 
5.2 Análise do questionário SADL 
 

Nas Tabelas 7 a 9 são encontrados valores de estatísticas descritivas 

para os efeitos positivos, fatores negativos e escore total, respectivamente. O 

comportamento dessas variáveis em função do tempo de uso é ilustrado nos 

box-plots nas Figuras 5 a 7. Nota-se que as médias e medianas tendem a 

aumentar com o aumento do tempo de uso. 

 
Tabela 7 - Estatísticas descritivas para os efeitos positivos com relação ao tempo de uso 
da amplificação (um, três e seis meses). 

Tempo de uso N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 mês 22 5,9 0,7 4,6 6,1 7 

3 meses 22 6,6 0,5 5 6,8 7 

6 meses 22 6,8 0,4 6 7 7 
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Figura 3 - Box-plots para os efeitos positivos após um, três e seis meses de uso da 
amplicação 
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Por meio da análise de variância com medidas repetidas obteve-se que 

as médias dos efeitos positivos não são todas iguais nos três tempos de uso 

(p<0,001). Comparando as médias duas a duas (método de Tukey) obteve-se 

que a média em três meses é maior que em um mês (p<0,001), a média em 

seis meses é maior que em um mês (p<0,001) e não há diferença significativa 

entre as médias em três e seis meses (p=0,593). 

Para a amostra dessa pesquisa os efeitos positivos aumentam após três 

meses de uso, ou seja, os três meses de uso de AASI foram suficientes para 

aumentar o escore dos efeitos positivos e o resultado se manteve no intervalo 

de seis meses. 

 
Tabela 8 - Estatísticas descritivas para os fatores negativos com relação ao tempo de 
uso da amplificação (um, três e seis meses). 

Tempo de uso N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 mês 22 5,9 1,1 3 6,2 7 

3 meses 22 6,3 0,9 4 6,8 7 

6 meses 22 6,7 0,7 4 7,0 7 
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Figura 4 - Box-plots para os fatores negativos após um, três e seis meses de uso de 
amplificação 
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As médias dos fatores negativos não são todas iguais nos três tempos 

de uso (p<0,001). Não há diferença significativa entre as médias em um mês e 

três meses (p=0,072), a média em seis meses é maior que em um mês 

(p<0,001) e não há diferença significativa entre as médias em três e seis 

meses (p=0,113). 

Para esta amostra somente é observado aumento do escore dos fatores 

negativos a partir de seis meses de uso. 

 
Tabela 9 - Estatísticas descritivas para o Escore global com relação ao tempo de uso da 
amplificação (um, três e seis meses). 

Tempo de uso N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 mês 22 6,3 0,5 5,1 6,4 7,0 

3 meses 22 6,7 0,3 5,9 6,8 7,0 

6 meses 22 6,8 0,4 5,0 7,0 7,0 

 

 

 



39 
 

 

 

Figura 5 - Box-plots para o Escore global após um, três e seis meses de uso da 
amplificação 
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As médias do escore global não são todas iguais nos três tempos de uso 

(p<0,001). A média em três meses é maior que em um mês (p<0,001), a média 

em seis meses é maior que em um mês (p<0,001) e não há diferença 

significativa entre as médias em três e seis meses (p=0,250). 

Para a amostra desta pesquisa os primeiros três meses de uso foram 

suficientes para aumentar o escore global e o resultado se manteve no 

intervalo de seis meses.  

Foi avaliada a consistência dos itens que compõem os efeitos positivos 

após um, três e seis meses de uso do AASI. Esta análise foi realizada com o 

objetivo de verificar a congruência das questões um e cinco com as demais 

questões que compõem os efeitos positivos. Os valores observados do 

coeficiente α de Cronbach foram: 0,65 após um mês de uso, 0,57 após três 

meses de uso e 0,80 após seis meses de uso. Os valores observados do 

coeficiente α em um e três meses após o uso são, portanto, inferiores a 0,70, 

indicando que não há consistência entre as questões que compõem os efeitos 

positivos. Na Tabela 10 é possível observar o valor do coeficiente após a 
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exclusão de cada item. Pode-se concluir que a falta de consistência não é 

devida às questões um e cinco, pois, após a exclusão de cada uma dessas 

questões, não é observado um aumento no valor do coeficiente. Nota-se que a 

exclusão da questão dez aumenta o valor do coeficiente para 0,71 após um 

mês de uso, e a exclusão da questão nove aumenta o valor do coeficiente para 

0,72 após três meses de uso.  

O coeficiente foi recalculado excluindo as questões nove e dez 

simultaneamente. Os valores observados do coeficiente nesta situação são: 

0,73 após um mês de uso, 0,69 após três meses de uso e 0,81 após seis 

meses de uso. Portanto, a falta de consistência nas duas primeiras avaliações 

pode ser atribuída às questões nove e dez. 

 
 

Tabela 10 - Valores observados do coeficiente αααα de Cronbach após um, três e seis meses 
de uso para os itens que compõem os efeitos positivos. 

Item 
Cronbach quando o item é excluído 

1 mês 3 meses 6 meses 

Q 1 0,52 0,31 0,69 

Q 3 0,66 0,59 0,83 

Q 5 0,63 0,40 0,65 

Q 6 0,50 0,42 0,75 

Q 9 0,61 0,72 0,78 

 Q 10 0,71 0,49 0,80 

 

Devido à falta de consistência entre os itens que compõem os efeitos 

positivos, as questões específicas um e cinco foram analisadas à parte. Na 

Tabela 11 são apresentados valores de estatísticas descritivas para os escores 

nessas questões. Box-plots do Escore nos três tempos de uso são 

apresentados na Figuras 8 (questão 1) e 9 (questão 5). 
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Tabela 11 - Estatísticas descritivas para o Escore nas questões 1 e 5. 

Questão Avaliação N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 1 mês 22 5,5 1,0 4 5 7 

 3 meses 22 6,5 0,7 5 7 7 

 6 meses 22 6,6 0,7 5 7 7 

5 1 mês 22 5,8 1,2 4 6 7 

 3 meses 22 6,5 0,9 4 7 7 

 6 meses 22 6,6 0,9 4 7 7 

 
 

 
Figura 6 - Box-plots do Escore na questão 1 nos três tempos de uso da amplificação. 
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Figura 7 - Box-plots do Escore na questão 5 nos três tempos de uso de amplificação. 
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As médias do escore na questão 1 não são todas iguais nos três tempos 

de uso (p<0,001). A média em três meses é maior que em um mês (p<0,001), a 

média em seis meses é maior que em um mês (p<0,001) e não há diferença 

significativa entre as médias em três e seis meses (p=0,663). A análise dos 

resíduos apontou a existência de valores discrepantes, porém a análise sem 

essas observações levou às mesmas conclusões 

Na análise da questão 5 foram obtidas as mesmas conclusões: as 

médias do escore não são todas iguais nos três tempos de uso (p=0,008). A 

média em três meses é maior que em um mês (p= 0,029), a média em seis 

meses é maior que em um mês (p= 0,012) e não há diferença significativa 

entre as médias em três e seis meses (p= 0,933). 

Para esta amostra pode-se afirmar que três meses de uso de 

amplificação foram suficientes para observar aumento do escore com uso de 

AASI nas questões 1 e 5. 

Na análise do número de horas diárias de uso do AASI (datalogging) 

foram também calculados valores de estatísticas descritivas (Tabela 12) e 
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construídos Box-plots (Figura 10) em cada tempo de uso. É possível observar o 

aumento da média e da mediana no decorrer do tempo de uso. 

 
Tabela 12 - Estatísticas descritivas para Datalogging (horas) nos três tempos de uso da 
amplificação (um, três e seis meses). 

Avaliação N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 mês 22 6,3 3,3 1 6 12 

3 meses 22 7,1 3,0 1 7 13 

6 meses 22 8,6 2,3 4 9 12 

 
 
Figura 8 - Box-plots para Datalogging (horas) nos três tempos de uso de amplificação 
(um, três e seis meses). 
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As médias do datalogging não são todas iguais nos três tempos de uso 

(p<0,001). Comparando as médias duas a duas pelo método de Tukey obteve-

se que não há diferença significativa entre as médias em um mês e em três 

meses (p= 0,360), a média em seis meses é maior que em um mês (p<0,001) e 

maior que em três meses (p= 0,019). A análise dos resíduos apontou a 

existência de valores discrepantes, porém a análise sem essas observações 

levou às mesmas conclusões. Dessa forma, com o tempo de uso ocorreu 

aumento na quantidade de horas de uso diária, principalmente a partir de três 

meses. 
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5.3 Correlação entre o IPRF e o questionário SADL 
 

Para avaliar a correlação entre o IPRF (avaliação objetiva) e o 

questionário SADL (avaliação subjetiva), foram calculados os coeficientes de 

correlação de Spearman do IPRF com escore total, efeitos positivos, fatores 

negativos, questão 1 e questão 5 em um, três e seis meses de uso. Os valores 

obtidos são apresentados na Tabela 13. É possível observar que há correlação 

somente do IPRF com os fatores negativos após seis meses de uso.  

 
 
Tabela 13 - Valores observados do coeficiente de correlação de Spearman do IPRF com 
escore total, efeitos positivos, fatores negativos, questão 1 e questão 5 em um, três e 
seis meses de uso da amplificação. 

SADL 
Tempo de uso 

 1 mês 3 meses   6 meses  

Efeitos positivos  r 0,08 0,21 0,15 

 p 0,722 0,346 0,505 
     

Fatores negativos r 0,18 0,02 0,49* 

 p 0,435 0,928 0,02* 

     

Escore global  r 0,03 0,08 0,26 

 p 0,898 0,741 0,252 

     

Questão 1 r 0,01 0,17 0,23 

 p 0,958 0,451 0,296 

     

Questão 5 r 0,22 -0,18 0,05 

 p 0,337 0,433 0,838 

         *p< 0,05 

 

5.4 Correlação entre datalloging, IPRF e questionário SADL 
 

O coeficiente de correlação de Spearman foi também calculado para 

avaliar a correlação entre o número de horas de uso diário (datalloging) e o 

IPRF e questionário SADL. Os valores observados do coeficiente são 

apresentados na Tabela 14. Nota-se que há correlação do número de horas de 
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uso diário com os efeitos positivos em três e seis meses de uso e com a 

questão 5 em seis meses de uso. 

 

Tabela 14 - Valores observados do coeficiente de correlação de Spearman do Datalloging 
com IPRF, escore total, efeitos positivos, fatores negativos, questão 1 e questão 5 em 
um, três e seis meses de uso da amplificação. 

  Tempo de uso 

  1 mês 3 meses  6 meses 

IPRF r 0,16 -0,17 -0,24 

 p 0,471 0,452 0,278 

     

Efeitos positivos r 0,25 0,46 0,49 

 p 0,265 0,032 0,020 

     

Fatores negativos  R -0,001 0,197 0,18 

 P 0,997 0,380 0,423 

     

Escore global  R 0,066 0,367 0,353 

 P 0,771 0,093 0,107 

     

Questão 1 R 0,21 0,23 0,39 

 P 0,342 0,304 0,076 

     

Questão 5 R 0,05 0,30 0,50 

 P 0,817 0,178 0,017 

 
 



46 
 

 

 

6. DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo realizamos uma análise crítica dos resultados obtidos no 

presente estudo, confrontando os achados com os dados da literatura 

pesquisada. 

 

6.1 Índice Percentual de Reconhecimento de fala 
 

A análise dos dados do estudo do IPRF em campo sonoro demonstrou 

melhora nas porcentagens de acertos no decorrer do período entre entrega e 

seis meses de uso de AASI (tabela 5 e figura 4). Tal resultado era esperado 

uma vez que, segundo Almeida (2003), o uso da amplificação sonora pode 

melhorar o reconhecimento de fala ao longo do tempo, após um período de 

seis a 12 semanas de uso da amplificação. 

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes no estudo 

comparativo do IPRF ao longo do tempo de uso de AASI com exceção dos 

intervalos de três meses para um mês e de seis meses para três meses (tabela 

6). Ou seja, o IPRF é maior, com significância estatística, com pelo menos um 

mês de uso, quando comparado com o primeiro momento de amplificação. 

Tais resultados corroboram o estudo de Zacari (2010) que encontrou 

melhora nas porcentagens de acerto do IRRF em campo sonoro em diferentes 

situações de teste (sem AASI, no primeiro dia de adaptação, aos dois meses 

de uso e aos seis meses de uso de amplificação), com exceção do intervalo 

entre dois e seis meses de uso.  

Prates e Iório (2006) avaliaram o IPRF no primeiro dia de adaptação dos 

AASI e mensalmente até o terceiro mês de uso. Observaram melhora 

estatisticamente significante nos meses subseqüentes à adaptação dos AASI, 

evidenciando melhora progressiva nas habilidades de reconhecimento de fala a 

partir do primeiro mês de uso. Os resultados são semelhantes aos do presente 

estudo. 
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Os achados também estão de acordo com Buzo et al. (2004) que 

encontrou melhora estatisticamente significante na comparação das 

porcentagens de acertos no IPRF antes da adaptação do AASI e após um 

período de seis semanas de uso de AASI. 

Humes et al. (2002) observaram mudanças significativas nos resultados 

dos testes de fala e nos questionários de auto-avaliação aplicados em idosos 

usuários de AASI ao longo de um ano de adaptação. No entanto, os resultados 

com maior mudança significativa ocorreram entre o primeiro e o sexto mês, 

quando comparados aos obtidos com um ano de uso.  

Para Cox et al. (1996) os usuários de AASI devem utilizá-los pelo menos 

seis semanas diariamente, antes que melhora no reconhecimento de fala 

possam ser esperadas. Nem todos os novos usuários mostraram aumento do 

benefício ao longo do tempo e não foi possível concluir se o efeito da 

aclimatização melhorava a performance ao longo prazo. Não foi observado 

nenhum declínio na inteligibilidade de fala durante os três primeiros meses de 

uso de amplificação.    

Além da presente pesquisa não ter observado nenhum declínio nos 

testes de fala nos seis primeiros meses de amplificação, as melhoras no IPRF 

foram estatisticamente significantes ao longo dos seis meses. Os resultados 

discordam dos achados de Almeida (1998), que não encontrou melhora 

significante na porcentagem do IPRF antes e após a adaptação dos AASI. 

Além disso, também discordam dos resultados de Amorim e Almeida (2007) 

que realizaram um estudo com novos usuários de AASI, aplicando o IPRF em 

três momentos: antes da adaptação dos AASI, após quatro semanas e 16/18 

semanas após o início do uso da amplificação. Foi observada melhora da 

média do IPRF ao longo do tempo de uso da amplificação, contudo estas 

diferenças não foram estatisticamente significantes. 

Nos estudos supracitados não há referencias quanto aos possíveis 

ajustes nos AASIs ao longo do tempo de uso. Na presente pesquisa, a cada 

retorno foram realizadas tanto mudanças nas características eletroacústicas, 

quanto aumento do nível de aclimatização, a partir das queixas dos pacientes. 
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Dessa forma, estas alterações nas regulagens podem ter influenciado na 

melhora da performance do IPRF ao longo do tempo. 

 

6.2 Questionários de auto-avaliação 
 

Os questionários de auto-avaliação vêm sendo incorporados na rotina 

clínica, podendo ser utilizados na avaliação de diversos aspectos como, por 

exemplo, a satisfação do indivíduo com AASI. Na presente pesquisa o escore 

global médio do SADL no primeiro mês (6,3) foi maior do que o obtido no 

estudo de normatização do questionário (4,3), realizado por Cox e Alexander, 

1999.  

Prates e Iório (2006) ressaltaram que apesar dos resultados gerais 

serem positivos não podemos afirmar que os pacientes estão satisfeitos 

apenas baseados nestes valores. Na verdade, isso poderia revelar uma atitude 

de humildade e de gratificação dos mesmos por terem recebido os AASI sem 

nenhum ônus financeiro e, por essa razão, não se considerarem dignos de 

qualquer insatisfação.  

Armigliato et al. também discutem que os índices elevados de satisfação 

encontrados através de questionários podem ser reflexos tanto da dificuldade 

de argumentação dos usuários do SUS (que geralmente são pacientes com 

menor nível educacional), quanto da relutância em expressar críticas e opiniões 

negativas (viés da gratidão) e o próprio receio em perder o direito ao 

atendimento. No entanto, estas limitações são inerentes a estudos de qualquer 

área da saúde que tem como intuito verificar a satisfação dos pacientes com 

relação ao atendimento prestado no SUS e, portanto, devem ser analisados 

com cautela. 

Outros autores também encontraram grau de satisfação elevado na 

aplicação do questionário SADL em indivíduos que receberam seus AASI por 

meio de concessão (Rodrigues, 2002; Farias, 2007; Carvalho, 2007 e Soares et 

al., 2007).  
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Tanto a presente pesquisa quanto os estudos supracitados utilizaram 

entrevista individual como método para coleta de dados. Apesar de Weinstein 

et al. (1986) afirmarem que a forma de aplicação na qual o indivíduo responde 

às questões lidas pelo examinador (frente a frente) é preferível clinicamente,  a 

falta do caráter privativo pode ter influenciado na validade de algumas 

respostas. 

Mc Leod et al. (2001) afirmaram que o tempo de intervalo entre a 

adaptação e a data da avaliação é uma das variáveis que parece influenciar os 

resultados dos métodos de auto-avaliação. Concluíram que o período de duas 

semanas após a adaptação do AASI é um tempo insuficiente para avaliar o 

resultado por meio do SADL. No presente estudo a primeira aplicação do 

questionário foi realizada após um mês de uso. Autores como Veiga (2005), 

Farias (2007), Carvalho (2007) e Soares et al. (2007) também aplicaram o 

questionário com pelo menos quatro semanas de uso da amplificação. 

Em geral, os resultados do SADL indicaram que as médias dos efeitos 

positivos, efeitos negativos e escore global não foram iguais nas comparações 

de um, três meses e seis meses de uso de AASI (Tabelas 7, 8 e 9). No escore 

global e na sub-escala efeitos positivos, três meses de uso foi suficiente para 

aumentar o escore que se manteve estável no intervalo de 6 meses. Porém, na 

sub-escala efeitos negativos somente observamos aumento do escore a partir 

dos 6 meses de uso de AASI (Figuras 5, 6 e 7). 

No estudo de Mc Leod et al (2001) todos os índices apurados do 

questionário SADL (escore global, sub-escalas e questões individuais) foram 

mais altos nos usuários adaptados há duas semanas, quando comparados 

àqueles adaptados há um ano. Houve diferença estatisticamente significante 

nas sub-escalas efeitos positivos, serviço e custo e fatores negativos. Os 

autores identificaram que os fatores negativos (interferência dos ruídos de 

fundo, retroalimentação acústica e problemas com o uso ao telefone) 

aparentemente levam mais tempo para serem observados do que os efeitos 

positivos (melhoria da comunicação e a boa qualidade sonora). Os autores 

observaram uma redução dos índices ao longo do tempo.  
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Neste estudo não foram observadas reduções dos índices ao longo do 

tempo em nenhuma das sub-escalas, porém, a primeira medida foi realizada 

com um mês de uso. Acredita-se que um mês de uso seja suficiente para o 

paciente perceber a interferência dos ruídos de fundo, retroalimentação 

acústica e problemas com o uso ao telefone. 

Em sua maioria, os estudos que utilizaram o questionário SADL 

enfatizaram apenas o grau de satisfação do usuário e não relacionaram os 

escores com outros tipos de avaliações. Entretanto, o mesmo não ocorreu com 

as pesquisas que utilizaram o questionário IOI-HA para avaliar satisfação. 

Zacari (2010) observou que na análise do questionário IOI-HA houve um 

aumento estatisticamente significante no escore de todas as questões e na 

pontuação total do questionário ao longo do tempo. Estes resultados 

evidenciaram que os idosos que participaram do estudo apresentaram melhora 

no desempenho com o uso dos AASI, após seis meses de uso da amplificação.  

Os resultados do presente estudo não corroboram os achados de Prates 

e Iorio (2006) que não encontraram diferenças estatisticamente significantes 

entre o escore global médio do IOI-HA obtido no primeiro e terceiro mês de uso 

de AASI.  

Considerando que objetivo principal desta pesquisa foi analisar a relação 

entre as medidas subjetivas e objetivas no usuário de AASI, as questões 1  

(“Seus aparelhos auditivos lhe ajudam a entender o que as pessoas que 

conversam mais frequentemente com você falam, quando comparado sem o 

uso dos aparelhos?”) e 5 (“Os seus aparelhos reduzem o número de vezes que 

você tem que pedir para as pessoas repetirem o que disseram?”) foram 

escolhidas para serem analisadas separadamente por acreditarmos que as 

mesmas poderiam ter relação com o desempenho do IPRF. Entretanto, após a 

análise estatística, concluímos que tais questões não precisam ser analisadas 

à parte e, portanto, devem permanecer junto às demais que compõem os 

efeitos positivos. Em contrapartida, as questões 9 (“Usar o aparelho melhora a 

sua autoconfiança?”) e 10 (“Quão natural é o som que recebe de seu 
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aparelho?”)  geraram inconsistência na avaliação de um mês e três meses de 

uso da amplificação (Tabela 10).   

 

6.3 Horas uso de amplicação 
 

Com relação ao tempo de uso dos AASI foi observado que o aumento do 

número de horas diárias foi significativamente maior após três meses de uso da 

amplificação (Tabela 12 e Figura 10).  

Zacari (2010) avaliou a quantidade de horas diárias por meio do 

questionário IOI-HA em dois momentos (dois meses de uso e seis meses de 

uso de AASI) e verificou que a quantidade foi significantemente maior após seis 

meses de uso dos AASI. Aos dois meses de uso 18,7% dos idosos escolheram 

a alternativa 3 (entre 1 a 4 horas por dia), 48,8% a alternativa 4 (de 4 a 8 horas 

por dia) e 32,6% optaram pela alternativa 5 (mais do que 8 horas). Já, após 6 

meses,  30,2% dos pacientes selecionaram a alternativa 4  e 69,8%  a 

alternativa 5. Concluindo, após um período de seis meses aproximadamente 

70% dos pacientes utilizava seus AASI efetivamente.  

Os achados dos estudos de Hosford-Dunn e Halpern (2001) sugeriram 

que o uso diário de AASI é uma construção influenciada por outras variáveis 

que exercem uma variedade de efeitos na satisfação. O uso diário do AASI é 

uma importante medida da satisfação do paciente, mas não descreve 

completamente todas as dimensões do espectro da satisfação. O uso diário 

não teve correlação significativa com a satisfação global, mas teve a mais alta 

correlação com efeitos positivos. 

No presente estudo também foram observadas correlações do número 

de horas de uso diário com os efeitos positivos em três e seis meses de uso, 

porém, não houve correlação significativa com o escore global e o IPRF 

(Tabela 14).  Cox et al. (1996) encontraram uma diferença significante, porém 

pequena, no reconhecimento de fala ao longo do tempo, iniciando-se em torno 

de seis semanas de uso regular da amplificação.  Para aqueles indivíduos que 

utilizaram o AASI pelo menos quatro horas por dia, o benefício continuou a 

aumentar após os três meses de uso.  
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Na correlação entre o IPRF (avaliação objetiva) e o questionário SADL 

(avaliação subjetiva), houve correlação somente com os fatores negativos, 

após seis meses de uso (Tabela 13). Ressalta-se aqui a importância de outros 

estudos que possam avaliar especificamente tal relação, uma vez que os 

fatores negativos investigam desempenho em ambiente ruidoso, microfonia e 

desempenho ao telefone. 

De uma maneira geral, o delineamento longitudinal da presente pesquisa 

mostrou-se eficaz para identificar melhoras nas performances auditivas de 

usuários de AASI. A privação sensorial pode implicar na piora dos índices de 

reconhecimento de fala (Almeida, 2003 e Silman et al., 2004) e, portanto, o uso 

da amplificação é fundamental para a plasticidade neuronal auditiva (Boèchat, 

2002). Entretanto, apesar de algumas comparações entre as avaliações 

objetivas e subjetivas identificarem melhores respostas após três meses de uso 

de amplificação, o período a partir de seis meses parece ser mais seguro, uma 

vez que a aclimatização leva a uma melhora progressiva. Considerando tais 

aspectos associados às possíveis limitações dos instrumentos de avaliação da 

satisfação, pesquisas longitudinais que acompanhassem a performance ao 

longo de alguns anos utilizando diferentes instrumentos poderiam elucidar os 

problemas relacionados ao desempenho de usuários de AASI.     
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7. CONCLUSÃO 
 

A partir da análise dos resultados pudemos estabelecer as conclusões 

descritas a seguir. 

− Houve melhora na porcentagem de acertos do IPRF no decorrer do 

período entre entrega e seis meses de uso de AASI; 

− Os resultados obtidos no SADL indicaram grau de satisfação 

elevado; 

− As médias dos efeitos positivos, efeitos negativos e escore global do 

SADL não foram iguais nas comparações de um, três e seis meses 

de uso de AASI, 

− Com o tempo de uso de amplificação houve aumento na quantidade 

de horas de uso diária, principalmente a partir de três meses; 

− Houve correlação do IPRF com os fatores negativos após seis meses 

de uso e do número de horas de uso diário com os efeitos positivos 

em três e seis meses de uso. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo I 

 



60 
 

 

 

Anexo II 

 



61 
 

 

 

Anexo III 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome do participante: ___________________________ Data: __________ 

Pesquisador Principal: Erika Biscaro Laperuta  
Instituição: DERDIC 
Rua: Dra. Neyde Apparecida Sollito, 435 CEP:04022-040  
Vila Clementino  
São Paulo - SP  
 

1. Título do estudo: A contribuição das medidas subjetivas e objetivas na 
satisfação do usuário de Aparelho de Amplificação Sonora Individual. 

2. Objetivo do estudo: Descrever e analisar o benefício e a satisfação de 
usuários de Aparelho de Amplificação Sonora Individual em um Serviço de 
Média e Alta Complexidade do Município de São Paulo.  

3. Procedimentos: Deverei comparecer a instituição para os procedimentos de 
acompanhamento do Aparelho de Amplificação Sonora Individual. Todos os 
encontros necessários serão agendados segundo a minha conveniência. 

4. Riscos e desconfortos: Não existem riscos ou desconfortos associados com 
esta pesquisa, durante a realização destes exames. Receberei tantas 
interrupções quantas desejar durante esses exames.  

5. Benefícios: Compreendo que este estudo não haverá benefícios diretos para 
mim, mas seus resultados podem auxiliar o pesquisador a entender melhor e 
obter mais dados para o direcionamento e condução de sua atuação 
profissional.  

6. Direitos do participante: Eu posso me retirar deste estudo a qualquer 
momento.  

7. Compensação financeira: Não haverá reembolso de despesas ou 
compensação financeira de nenhum tipo pela minha participação neste estudo.  

8. Confidencialidade: Minha identidade não será revelada e será mantida em 
sigilo. Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser publicados em 
jornais profissionais ou apresentados em congressos profissionais, mas minha 
identidade não será revelada a menos que a lei a requisite.  

 
Se tiver dúvidas posso telefonar para Erika ou Ana Claudia no número 8107-3625; 

9935-6824 respectivamente, a qualquer momento.  

      Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto 
em participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo 
feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  
  

 

________________________ 
    Assinatura do sujeito         
  
 
 
 
 ________________________ 
    Assinatura do pesquisador  
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Anexo IV 

 

Lista de palavras 
                
 
lista D1                                                    
 
1.TIL         
2.JAZ                  
3.ROL        
4.PUS        
5.FAZ        
6.GIM         
7.RIR         
8.BOI         
9.VAI         
10.MEL        
11.NÚ        
12.LHE       
13.CAL       
14.MIL       
15.TEM       
16.DIL        
17.DOR       
18.CHÁ       
19.ZUM       
20.NHÁ       
21.CÃO       
22.TOM       
23.SEIS       
24.LER       
25.SUL       
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Anexo V 

SADL (Satisfaction with Amplification in Daily Life) – Versão em português 
falado no Brasil disponível no site: www.memphis.edu/ausp/harl/sadl/htm 

Cox e Alexander (1999) 
 

SATISFAÇÃO COM O APARELHO AUDITIVO EM SUA VIDA DIÁRIA  
 

NOME__________________________________________________________  
DATA DE NASCIMENTO __/___/___ 
DATA __/___/___ 
 
1 Nada  
2 Um pouco  
3 De alguma forma  
4 Mediamente  
5 Consideravelmente  
6 Muito 
7 Muitíssimo   
  

1. Seus aparelhos auditivos lhe ajudam a entender o que as pessoas que 
conversam mais freqüentemente com você falam, quando comparado sem 
o uso dos aparelhos? 

2. Você fica frustrado quando o seu aparelho capta sons que não permitem 
que você ouça os sons que gostaria de ouvir? 

3. Você está convencido de que adquirir os seus aparelhos foi sua melhor 
opção? 

4. Você acha que as pessoas percebem mais a sua perda auditiva quando 
você está usando o seu aparelho auditivo? 

5. Os seus aparelhos reduzem o número de vezes que você tem que pedir 
para as pessoas repetirem o que disseram? 

6. Você acha que o seu aparelho compensa seu problema? 

7. Você está chateado por não conseguir ter o volume que deseja sem que o 
aparelho apite?  

8. O quanto você está satisfeito com a aparência de seus aparelhos? 

9. Usar o aparelho melhora a sua autoconfiança? 

10. Quão natural é o som que recebe de seu aparelho? 

11. O quanto seus aparelhos ajudam ao falar em telefones que não tenham 
amplificadores de volume?  

12. Quão competente era a pessoa que lhe forneceu os aparelhos? 

13. Você acha que usar o aparelho faz você se sentir menos capaz? 

14. O custo com seu aparelho lhe parece razoável? 

15. Você está satisfeito com a qualidade do seu aparelho (com relação ao 
número de vezes que ele precisou de reparo)? 



64 
 

 

 

Anexo VI 
 
Quadro1 – Distribuição das respostas do questionário SADL n=22 
                        1 mês                         3 meses                        6 meses 
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 n= 0

0% 
n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=3 
14%

n=10
45%

n=4 
18%

n=5 
23%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=3 
14%

n=6 
27%

n=13
59%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=2 
9% 

n=4 
18%

n=16 
73% 

2 n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=4 
18%

n=2 
9% 

n=3 
14%

n=13
59%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=1 
4,5%

n=1 
5% 

n=2 
9% 

n=17
77%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=20 
91% 

3 n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=2 
9% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=20
91%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=22
100%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=22 
100% 

4 n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=3 
14%

n=19
86%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=2 
9% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=20
91%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=22 
100% 

5 n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=4 
18%

n=5 
23%

n=5 
23%

n=8 
36%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=3 
14%

n=3 
14%

n=14
63,5%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=2 
9% 

n=3 
14%

n=16 
72,5% 

6 n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=4 
18%

n=0 
0% 

n=16
73%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=4 
18%

n=18
82%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=3 
14%

n=18 
81,5% 

7 n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=2 
9% 

n=2 
9% 

n=1 
4,5%

n=17
77,5%

n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=20
91%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=21 
95,5% 

8 n=1 
4,5%

n=0 
0% 

n=1 
4,5%
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14%

n=3 
14%
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63%

n=0 
0% 
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0% 
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0% 
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0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=2 
9% 

n=3 
14%

n=17 
77% 

11 n=4 
18%

n=0 
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n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 
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0% 
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0% 
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0% 
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0% 
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0% 
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0% 
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4,5%

n=21 
95,5% 
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0% 
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9% 

n=0 
0% 

n=18
82%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 
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n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 
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0% 

n=22 
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0% 
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0% 
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0% 

n=0 
0% 
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9% 

n=0 
0% 

n=19 
86,5% 

15 n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=22
100%

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 

n=0 
0% 
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0% 
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0% 
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0% 
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