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RESUMO 
 
Magrini AM. Proposta de um programa de reabilitação auditiva e cognitiva em idosos 
usuários de auxiliares de audição: estudo piloto. São Paulo; 2014. [Dissertação de Mestrado - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP]. 
 
Introdução: A perda auditiva decorrente do envelhecimento implica mudanças fisiológicas, 
psicossociais e cognitivas nos idosos. Objetivo: Descrever e aplicar um programa de 
reabilitação auditiva/cognitiva em idosos usuários de auxiliares de audição (Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual - AASI). Método: trata-se de pesquisa com desenho 
descritivo, exploratório, longitudinal com estudo de caso. A amostra foi composta por seis 
participantes, primeiro usuários de AASI, portadores de perda auditiva neurossensorial 
bilateral, de grau leve a moderado, distribuídos em dois grupos: GMCR – realizaram 
treinamento auditivo/cognitivo com ruído de fundo e GMSR - realizaram treinamento 
auditivo/cognitivo sem ruído de fundo. Todos participaram de quatro sessões de treinamento 
que se iniciaram após a adaptação do AASI. Foram avaliados por meio dos testes de 
reconhecimento de sentenças com e sem presença de ruído de fundo, questionário de auto 
avaliação do handicap auditivo para idosos (HHIE-S), no inicio e ao final do programa de 
treinamento auditivo/cognitivo. No treinamento foram enfatizadas as seguintes atividades: 
evocação, atenção/atenção seletiva, análise síntese auditiva e visual, figura/fundo auditiva e 
visual, rima, ritmo, decodificação e codificação gráfica, compreensão, raciocínio lógico e 
memória. Resultados: No GMCR dois sujeitos mostraram melhora nos testes de 
reconhecimento de sentenças no ruído (LRSR) e no silêncio (LRSS). Apenas um sujeito 
apresentou benefício na medida do índice de reconhecimento de sentenças com ruído (IRSR) 
e sem ruído (IRSS). No GMSR houve melhora em dois participantes no LRSS com 
diminuição da intensidade sonora. Os tipos de erros mais apresentados nos dois grupos foram: 
trocas semânticas, omissão parcial e omissão total. Conclusão: todos os participantes 
apresentaram melhora no handicap auditivo e o GMCR apresentou um maior benefício do 
uso do AASI do que o GMSR. A proposta de treinamento auditivo/cognitivo mostrou que o 
uso do ruído de fundo pode ser uma estratégia de sucesso para a melhora da queixa mais 
comum entre os idosos – ouvir em presença de ruído. 
 
Palavras-chave: Audição. Perda Auditiva. Idoso. Cognição. 
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SUMMARY 
 
Magrini, A.M. Proposal for a hearing and cognitive rehabilitation program in elderly users of 
hearing aids: a pilot study. São Paulo; 2014. [Master thesis - Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo - PUC-SP]. 
 
Introduction: Hearing loss due to aging involves cognitive, psychosocial and physiological 
changes in the elderly.	  Objective: to describe and apply a hearing/cognitive rehabilitation 
program for elderly hearing aid first users.	  Method: descriptive, exploratory design research, 
with longitudinal case study. The sample was composed of six participants, with bilateral 
sensorineural hearing loss, mild to moderate grade, first users of hearing aid, distributed in 
two groups:	  GMCR-conducted auditory cognitive training/with background noise and GMSR-
conducted auditory cognitive training/without background noise. All participated four training 
sessions that began after the adaptation of the hearing aid. All have been assessed by means of 
tests of recognition of sentences with and without the presence of background noise, self-
assessment questionnaire of auditory handicap for elderly (HHIE-S), at the beginning and at 
the end of the auditory/cognitive training program. In the training were emphasized the 
following activities: evocation, selective attention/attention, auditory and visual synthesis 
analysis, figure/background visual and auditory, rhyme, rhythm, decoding and encoding 
graphics, comprehension, logical reasoning and memory. Results: In the GMCR two subjects 
show improvement in tests of recognition of sentences in noise (LRSR) and silence (SRTS). 
Only one subject presented benefit at recognition index of sentences in noise (IRSR) and 
without noise (IRSS).	  In the GMSR two participants showed improvement in the SRTS with 
decreased loudness. The more types of errors presented in the two groups were: semantic 
changes, partial omission and total omission. Conclusion: all participants showed 
improvement in auditory handicap and GMCR presented a greater benefit than GMSR. The 
auditory/cognitive training proposal showed that training with noise background may be a 
successful strategy for the most common claim of elderly – listening –in-noise 
 
Keywords: Hearing. Hearing loss. Aged. Cognition. 
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5. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população de 

idosos no Brasil vem aumentando gradativamente. O percentual de pessoas com mais de 60 

anos passou de 8,6% em 2000 para 10,8% em 2010. O índice de envelhecimento1 é de 44,8%. 

Aos 60 anos, um homem teria em média, em 2000, mais 18,84 anos, e a mulher, mais 21,70 

anos. Em 2010, a esperança média de vida do homem de 60 anos seria de mais 19,63 anos e a 

da mulher, mais 22,97 anos. 

O crescimento da expectativa de vida evidencia uma consequência: segundo dados do 

IBGE (2010), dos 6,7% da população em geral que declaram possuir pelo menos uma 

deficiência severa, sendo esta visual, auditiva, motora e/ou mental, 1,1% mencionam à 

deficiência auditiva (DA) em grau severo. 

O processo de envelhecimento é global, deteriorativo e irreversível, e acarreta, 

consequentemente, o aumento de doenças e disfunções orgânicas, funcionais e psicossociais 

nos idosos – entre elas, a deterioração da função auditiva, declínio cognitivo e problemas de 

equilíbrio. 

A perda auditiva (PA) decorrente do envelhecimento, conhecida como presbiacusia, é 

o diagnóstico clínico mais frequente que acomete a população idosa (Lopes Filho; Campos, 

1997). A audição, dentre os sentidos humanos, é a primeira a manifestar alterações. Fatores 

como o uso indiscriminado de medicamentos, estresse diário, exposição do ouvido a ruídos 

intensos no decorrer dos anos e doenças de forma geral, contribuem para a diminuição da 

sensibilidade auditiva (Bilton et al., 2013). 

Plomp, 1978; Moscicki et al., 1985; Willott, 1991, evidenciaram que a prevalência das 

perdas auditivas nos idosos muda à medida em que a idade aumenta, sendo que aos 65 anos 

atinge 24% da população; aos 70 anos, 30% e aos 75 anos, 50%. Ebly et al. (1994) estudaram 

a relação entre saúde e envelhecimento e revelaram que a demência estava presente em 15% 

dos idosos entre 75 e 84 anos, e que chegava a 58% no grupo com idade superior a 95 anos de 

idade. Outra questão importante é a possibilidade da dupla deficiência – auditiva e visual. 

Caban et al. (2005) relataram que a prevalência desta situação na população em geral é de 3%, 

e que sobe para 17% nos adultos com mais de 80 anos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Índice de envelhecimento - Número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 
15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
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Segundo o Ministério da Saúde (DATASUS), mais de 15 milhões de brasileiros têm 

problemas de audição. 

O prolongamento da expectativa de vida leva a uma mudança nos padrões 

epidemiológicos da população, marcada pela diminuição da mortalidade e das taxas de 

natalidade, determinando novas necessidades de atenção à saúde. 

Gordon-Salant et al. (2004) descreveram quatro tipos de presbiacusia: sensorial, que 

compromete as células ciliadas da cóclea e células de sustentação; a neural com a perda de 

neurônios aferentes na cóclea; a presbiacusia metabólica, que apresenta atrofia da parede 

lateral e estrias vasculares da cóclea, e, por último, a presbiacusia mecânica, em que ocorre 

um “endurecimento” da membrana basilar e órgão de Corti. Dentre estas, a presbiacusia 

metabólica é a causa predominante da PA no envelhecimento.  

O quadro audiológico da presbiacusia caracteriza-se por perda auditiva plana entre 10 

e 40 dB para as frequências abaixo de 1.500Hz e perda descendente nas frequências altas. No 

homem, a perda auditiva nas frequências altas é maior do que na mulher, com um declive 

mais acentuado. Assim, o audiograma dos homens é provavelmente uma mistura do 

envelhecimento em si e de uma exposição acumulada a sons intensos que ocorrem ao mesmo 

tempo. De acordo com Gordon-Salant et al. (2004), a PA varia entre 50 e 70 dB nas 

frequências acima de 4.000Hz. Isto é mais evidente nos audiogramas dos homens do que nas 

mulheres. Consequentemente, a ânsia de se fazer ser entendido e de compreender a mensagem 

falada, pode gerar nesses indivíduos, tensão, ansiedade e frustração. Logo, o idoso em suas 

atividades diárias, afasta-se de situações de comunicação e se isola do seu ambiente familiar e 

social (Bilton et al., 2013). 

A efetividade da comunicação requer um sistema auditivo e cognitivo intacto. 

Mudanças no córtex dos idosos provocam um impacto nas funções cognitivas, velocidade no 

processamento desses ouvintes, memória de trabalho e atenção. Os problemas na 

compreensão de fala podem representar uma combinação dos fatores acima mencionados e do 

sistema auditivo central e periférico (Gordon-Salant et al., 2004). 

Com o intuito de melhorar a audição e diminuir as implicações psicossociais 

decorrentes da PA, é adotado o Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), 

responsável, na maioria das vezes em que é empregado, pela minimização dos efeitos 

negativos desse processo patológico. Teixeira et al. (2008) afirmaram que, após a adaptação 

do AASI há uma melhora na qualidade de vida dos idosos. Uma boa adaptação da órtese 

auditiva decorre da combinação de alguns fatores: inteligibilidade máxima da fala, 
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amplificação do sinal nos níveis de sensação de intensidade esperados, conforto perceptivo, 

qualidade sonora e bom desempenho nas situações de comunicação (Almeida, 2012). 

Porém, Southall, Gagné e Leroux (2006) pontuaram fatores que restringem o uso de 

tecnologias de assistência para o idoso com PA, dentre os principais destacam-se: falta de 

conhecimento, esforço exigido/adaptação necessária, som de baixa qualidade, falta de 

conhecimento tecnológico do AASI, benefício baixo, custo, medo e perda do conforto físico. 

McCormack e Fortnum (2013) realizaram estudos da literatura sobre as razões do não 

uso do AASI e mostraram que existem diversas motivos para esse fato. Destacam-se nesse 

contexto o custo, a adaptação, o conforto e a manutenção do AASI, atitude, fatores funcionais 

do equipamento, razões financeiras, fatores psicossociais e situacionais, atitudes dos 

profissionais da saúde, problemas do ouvido e aparência/estética. 

Walling e Dickson (2012) também evidenciaram como barreira para o não uso do 

AASI nos idosos, e dentre estes estão: a não adesão devido ao estigma da órtese, o custo, a 

inconveniência e os resultados iniciais decepcionantes. 

Kelly et al. (2013) estudaram o que 240 idosos acreditam ser o melhor para a 

adaptação e beneficio do uso do AASI. A maioria relatou que gostariam de obter mais 

informações do que as recebidas antes e depois da adaptação do aparelho auditivo. Os autores 

concluíram que ações e atenção aos aspectos psicossociais dos usuários são fundamentais para 

um melhor ajuste e otimização dos benefícios que o uso do aparelho auditivo traz. 

A informação quanto ao uso do AASI também foi estudo de Ferreira e Sant’Anna 

(2008). Nessa pesquisa com 51 sujeitos, média de 69,2 anos, foram comparados o 

conhecimento de antigos e novos usuários de AASI durante o processo de adaptação. 

Constataram que nos dois grupos, os usuários apresentaram necessidade de conhecer e 

manusear o AASI antes de escolher qual aparelho seria adquirido. No processo de adaptação, 

na abordagem sobre a utilização do AASI em tempo integral na primeira semana, tanto os 

antigos quanto os novos usuários responderam equivocadamente. Na pergunta, se acharia 

importante a presença de um familiar na hora de receber as orientações para posteriormente 

ajudá-lo no manuseio e cuidado do AASI, evidenciou-se que os participantes dos dois grupos 

necessitavam de maiores orientações. 

Além do processo de orientação quanto ao uso do AASI, tanto ao usuário quanto ao 

familiar deste, a reabilitação auditiva auxilia nas habilidades relacionadas ao ouvir e ao 

escutar, reinserção do idoso no seu contexto familiar, melhor adaptação do AASI e 

consequentemente, um benefício psicossocial, ocupacional e educacional. 
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Ao considerar a importância e os benefícios que um dispositivo auxiliar proporciona a 

um indivíduo com DA, o Ministério da Saúde, em 2004, publicou a Portaria nº 2.073, que 

institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, com o objetivo de atender a esta 

população. Um dos pontos estabelecidos é, Art. 2º, inciso II: 

 

Organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação) que perpasse todos os níveis de atenção promovendo, dessa 
forma, a inversão do modelo de atenção aos pacientes, com assistência 
multiprofissional e interdisciplinar. 

 

As diretrizes para o tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com DA, no 

Instrutivo Saúde Auditiva, em Portaria GM 79 de 24 de abril de 2012 e Portaria GM 835 de 

25 de abril de 2012, estabelecem que: 

 

devem garantir à pessoa com deficiência auditiva o melhor uso possível do 
seu resíduo auditivo. Para tanto devem oferecer um processo de reabilitação 
que garanta desde a seleção e adaptação do tipo e características tecnológicas 
do AASI adequados às características audiológicas e necessidades acústicas 
do indivíduo, o acompanhamento periódico com monitoramento audiológico 
da perda auditiva e da amplificação e orientação e treino do manuseio do 
AASI, até a terapia fonoaudiológica para o desempenho das habilidades 
auditivas e de linguagem do usuário. 

 

No que se refere à terapia fonoaudiológica para adultos, esta portaria recomenda 

“terapias de 45 minutos, em séries de 6 sessões, individual ou em grupo. Avaliação e 

reabilitação dos aspectos auditivos e de linguagem com registro de sua evolução”. 

Diante dessas diretrizes, ocorre a reflexão sobre algumas questões: De que forma a 

avaliação e a reabilitação dos aspectos auditivos e de linguagem são realizadas? Será que 

todos os deficientes auditivos beneficiados com o fornecimento de AASI necessitam desse 

acompanhamento e, caso positivo, recebem esse procedimento? Como são verificadas as 

queixas desses usuários em relação ao AASI? Se a recomendação para o acompanhamento do 

usuário de AASI deve se concentrar nos aspectos de linguagem e da audição, qual o enfoque é 

dado nessas terapias? Consideram-se apenas as habilidades auditivas ou ocorre uma visão 

global do idoso no seu processo de envelhecimento? 

Os programas de reabilitação auditiva para adultos/idosos, em sua maior parte, estão 

centralizados em atividades de treinamento auditivo formal ou informal. Nos últimos anos, 

alguns trabalhos têm enfatizado a necessidade de que nesses programas sejam treinadas 

habilidades auditivas e cognitivas. Além dessas proposições, são importantes atividades que 
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melhorem a habilidade figura/fundo, especialmente aquelas realizadas em ambientes com 

ruído de fundo. A maior queixa da população de idosos concentra-se exatamente nesta 

questão: a necessidade de ouvir em presença de ruído. 

Na tentativa de conciliar todas essas questões - treinamento auditivo, treinamento 

cognitivo e dificuldade para ouvir em presença de ruído - é a que se propõe esse programa de 

treinamento auditivo/cognitivo com dessensibilização para ruído de fundo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Envelhecimento: audição e cognição 

 

O envelhecimento é de origem multifatorial e decorre de questões genéticas e 

alterações em nível celular-molecular (Moraes, Moraes e Lima, 2010). 

No envelhecimento, o indivíduo apresenta sintomas relacionados ao declínio sensorial, 

motor e psicológico. Isso ocorre devido a uma dificuldade na síntese de substâncias 

necessárias ao metabolismo, função neural e substâncias anômalas que acometem os 

neurônios e se depositam no tecido (Lent, 2004). 

As células do sistema nervoso são dotadas de plasticidade, podem modificar sua 

função e forma de acordo com a demanda interna ou externa do seu ambiente. O grau da 

plasticidade varia conforme a idade do indivíduo, ou seja, esta é mais rica e intensa na 

infância do que na velhice. Neurocientistas, ao estudarem a plasticidade adulta, constataram 

três tipos de neuroplasticidade: a morfológica, a funcional e a comportamental. A 

neuroplasticidade morfológica refere-se à formação de novos circuitos neuronais decorrentes 

dos neurônios que desapareceram por morte celular programada, nova configuração da parte 

dendrítica2 dos neurônios ou modificação na forma e número das sinapses nas espinhas 

dendríticas. A neuroplasticidade funcional está ligada à atividade sináptica de um 

determinado grupo de neurônios ou circuito. Por último, a neuroplasticidade comportamental, 

que se refere às mudanças estruturais e funcionais, refletem no desempenho comportamental e 

psicológico do indivíduo (aprendizagem e memória) (Lent, 2004). 

Devido à neuroplasticidade, o sistema nervoso do adulto é capaz de modificações e 

adaptações. O sistema funcional complexo tem capacidade de uma reestruturação funcional 

que pode ocorrer nos níveis cognitivos mais complexos (Sé e Lasca, 2005). 

A troca de informações entre os hemisférios do cérebro é realizada pelo corpo caloso, 

ou seja, é o responsável pela união nas áreas simétricas do córtex cerebral de cada hemisfério 

que se encontra dentro do encéfalo e abaixo do giro do cíngulo. É formado por fibras 

mielínicas que envolvem os axônios e os neurônios para a passagem dos impulsos nervosos. 

Dentre suas principais funções estão as motoras, as sensitivas, as cognitivas e as 

comportamentais (Perez e Oliveira, 2012). A porção anterior do corpo caloso pode 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 As espinhas dendríticas são as pequenas protuberâncias verdes que se projetam da dendrite de um neurônio. 
Este é o local onde se formam as sinapses. 
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desempenhar um papel nas funções cognitivas, incluindo a transferência de informação 

semântica entre os hemisférios (Bellis, 2003). Com o envelhecimento, há uma deterioração 

progressiva do corpo caloso, que ocasiona um declínio na efetividade da transferência inter- 

hemisférica (Gonçalves e Cury, 2011). Independente da presença de PA, quando os sons de 

fala são associados ao ruído, essa é uma situação prejudicial aos idosos (Calais, Russo e 

Borges, 2008). 

Para um bom reconhecimento da voz, os dois hemisférios cerebrais são necessários. O 

córtex frontal dirige a atenção por meio da motivação, expectativa e controle executivo. O 

hemisfério direito contribui para a compreensão da fala, principalmente para as características 

do processamento suprassegmental (prosódia, entonação e ritmo) e o hemisfério esquerdo 

auxilia no processamento semântico-lexical. Para que ocorra a interpretação final da 

informação, o significado e a intenção são baseados no conhecimento da semântica e 

experiência sócio-emocional, e estas são conectadas em outras funções cognitivas em torno de 

todo o cérebro (Lemke, 2013). 

O cérebro não consegue fazer nenhuma atividade sem a memória, a qual está presente 

em todas as atividades cognitivas. A memória tem a função de armazenar informações que 

posteriormente possam ser recuperadas. Pode ser classificada segundo o tempo de retenção 

(memória ultrarrápida, de curta duração e longa duração) e quanto à natureza (implícita, 

explícita e operacional). São armazenadas em diversas áreas corticais, de acordo com a sua 

função. Por exemplo: a memória operacional é regida pelas áreas pré-frontais ligadas às áreas 

do córtex parietal e occipito-temporal; as memórias explícitas pelas áreas do hipocampo e 

pelas áreas corticais adjacentes do lobo temporal medial, em conexão com os núcleos do 

tálamo e do hipotálamo. O processo de consolidação da memória é influenciado pelo 

processamento emocional e pelo complexo amigdaloide do lobo temporal (Lent, 2004). 

A memória de trabalho ou memória de curto prazo depende de um armazenamento 

transitório e de um processamento da informação. Tem como função, armazenar 

temporariamente a informação, em seguida organizar os sons e as palavras, dando um 

encadeamento e dessa forma, não há necessidade de repetir as sentenças, sendo este um 

processo importante para a compreensão da fala no ruído. Assim, as dificuldades no 

reconhecimento de fala no ruído no idoso podem se associar às dificuldades na memória 

operacional e com isso, necessitam de estimulação e gerenciamento específicos (Alvarez, 

Sanchez e Guedes, 2012). 
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A capacidade da memória de trabalho não se trata apenas de armazenamento ou 

atualização da informação, mas também refere-se a forma como as informações que estão na 

mente são processadas em relação ao que já está armazenado. Dessa forma, a velocidade do 

acesso lexical, habilidades fonológicas e a capacidade de memória de trabalho complexa são 

dispositivos úteis para a habilidade de leitura labial, audiovisual, auditivo e tátil na 

compreensão da fala (Rönnberg, Rudner e Lunner, 2011). 

O sistema auditivo é constituído por receptores, vias ascendentes, núcleos e áreas 

corticais relacionadas à audição, que se inicia desde o ouvido interno na cóclea até as áreas 

corticais auditivas. A compreensão da fala, que é uma submodalidade complexa da audição, 

depende de áreas corticais auditivas, áreas associativas ligadas à audição e especificamente a 

área de Wernicke, associada à compreensão linguística verbal (Lent, 2004). 

No processamento auditivo, o hemisfério esquerdo é dominante para as funções da 

linguagem, incluindo os aspectos analíticos/sintáticos e semânticos do processamento 

linguístico, a análise e discriminação fonológica da linguagem e o resgate verbal. Gazzaniga, 

Ivry e Mangun (1998) e Bellis (2003) consideraram o hemisfério direito como 

predominantemente responsável pela percepção dos estímulos não linguísticos, incluindo o 

ritmo, a tonicidade (átona e tônica) e outros parâmetros acústicos não linguísticos; a 

percepção do contorno acústico dentro de um sinal linguístico ou não linguístico, a 

discriminação e a ordenação de um estímulo tonal e os elementos prosódicos da fala. 

O cérebro não é um sistema hierárquico, no qual a informação move-se em uma única 

direção; é sequencialmente processado, tanto no nível ascendente quanto no nível descendente 

do Sistema Nervoso Central (SNC). Na verdade, são múltiplas as representações de 

informações sensoriais do SNC, sendo que cada área é conectada reciprocamente para muitas 

outras áreas. A teoria do processamento da informação estabelece que, tanto a via 

ascendente/aferente (bottom-up) que realiza a codificação sensorial, quanto a via 

descendentes/eferente (top-down) relacionadas à cognição, à linguagem e à outras funções de 

ordem superior, trabalham juntas de forma a afetar o processamento final do input auditivo 

(Bellis, 2003; Beck e Clark, 2009). 

Os sistemas top-down atribuem significado a informação auditiva; determinam a 

composição psicológica e emocional, incluem a cognição, funções executivas da fala, 

linguagem e o processamento auditivo (Beck e Clark, 2009). 

Estudos comprovaram atrofia e alteração no córtex pré-frontal no lobo frontal do 

idoso. Essas alterações podem dificultar a percepção de fala no ruído, fazendo com que, o 
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problema de discriminação de fala no ruído não se restrinja somente ao domínio auditivo, e 

sim à integração do sistema auditivo com a cognição. Há evidências de que existe uma 

relação da neuroanatomia cortical das áreas cognitivas, no córtex pré-frontal e o 

processamento de fala no ruído em idosos. Esses estudos demonstraram a importância das 

áreas cognitivas associativas, quando as áreas auditivas periféricas e centrais são insuficientes 

para o processamento de fala em idosos. Os mesmos autores sugeriram que trabalhos com a 

memória fonológica, ou seja, com o processamento fonológico, podem contribuir para a 

melhora na percepção da fala no ruído (Wong et al., 2010). 

O envelhecimento vem acompanhado de modificações no funcionamento cognitivo, 

como memória, atenção e habilidades visuoespaciais. Um envelhecimento saudável ocorre 

pela combinação de três fatores: ausência de doenças que impeçam a autonomia, atividades 

físicas e intelectuais e o bem-estar emocional e social. A integridade do cérebro como um 

todo, é o que garante o bom funcionamento cognitivo. A complexidade do desenvolvimento 

cognitivo no idoso, integra diferenças na evolução das habilidades cognitivas que não seguem 

um padrão temporal ou um modelo igual em todos os idosos (Ska et al., 2009). 

As mudanças no funcionamento cognitivo nos idosos podem associar-se a: déficits de 

atenção, problemas físicos, problemas psicológicos, alterações sensoriais, tempo de reação, 

variáveis individuais e/ou nível de escolaridade (Sé e Lasca, 2005). 

Mudanças no desempenho linguístico do idoso são decorrentes de problemas de 

atenção, percepção, velocidade, memória e funções executivas do lobo frontal do cérebro. O 

declínio de processos cognitivos não linguísticos foi justificado a partir da perspectiva do 

déficit da memória de trabalho, que exerce papel importante no processamento da linguagem 

e na diminuição da velocidade do funcionamento cognitivo, e por consequência, piora o 

desempenho linguístico. Dessa maneira, para favorecer a linguagem, aspectos como a 

memória de trabalho, atenção e a velocidade do processamento, são alguns dos aspectos que 

podem ser empregados em programas de reabilitação com este grupo de pessoas (Brandão e 

Parente, 2001). 

A interação entre o sinal acústico e o sinal cognitivo é explicada por meio de dois 

modelos: O modelo auditivo, que descreve a transmissão e degeneração do sinal acústico 

decorrente de uma perda auditiva (problemas de condução ou perdas causadas por alterações 

nas células ciliadas internas e externas ou potenciais patológicos endococleares) e o modelo 

cognitivo, que facilita a compreensão da linguagem (Stenfelt e Rönnberg, 2009). 
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O modelo Ease of Language Understanding (ELU) é baseado no modelo cognitivo, 

que descreve o papel da memória de trabalho na compreensão da linguagem e enfatiza os 

aspectos multimodal, fonológico, prosódico e uma compreensão mais ampla do discurso e não 

a percepção de segmentos individuais. Os estudos referem-se aos efeitos da DA na percepção 

de fala, ou seja, o papel dos mecanismos implícitos e explícitos no processamento fonológico 

e a sua interação com a memória de longo prazo. A entrada perceptual é multissensorial, ou 

seja, é uma informação linguística multi-modal, que é formado pelos segmentos fonológicos 

da informação, conhecido como RAMBHO3 que apresenta informações especialmente no 

nível silábico. Essa informação silábica se combina com as representações fonológicas 

armazenadas na memória de trabalho de longo prazo. 

O RAMBHO é uma expressão do estágio final nos processos fonológicos de abstração 

cujo objetivo é o acesso lexical. Ou seja, as características do sinal acústico pelo 

processamento auditivo periférico e a classificação fonêmica constituem uma entrada multi-

modal para o modelo cognitivo ELU, particularmente o RAMBHO. 

A degeneração das células ciliadas externas no decorrer dos anos, pode, indiretamente, 

provocar uma deterioração de representações fonológicas na memória de longo prazo 

(imprecisão fonológica em RAMBHO). Os danos das células ciliadas internas também podem 

resultar na classificação ambígua dos fonemas e abstração fonológica em RAMBHO, dessa 

forma, espera-se que os processos de acesso lexical sejam sensíveis ao contexto e a 

modulação top-down. O cérebro deve utilizar como compensação um alcance maior das áreas 

corticais responsáveis pelas funções executivas da memória de trabalho (Stenfelt e Rönnberg, 

2009). 

No processamento de sentenças no ruído, o idoso é melhor do que o jovem diante de 

contextos iniciais. Supõe-se que tal fato ocorra devido aos diferentes níveis de processamento 

de linguagem onde os mecanismos de processamento e armazenamento explícitos do acesso 

lexical (capacidade necessária para inferir sentido de forma prospectiva, bem como de forma 

retrospectiva, com base na informação semântica e contextual recuperada a partir da memória 

de longo prazo) e da memória de trabalho são afetados pela idade, porém os mecanismos de 

processamento implícitos parecem ser, relativamente, pouco afetados. A distinção entre o 

processamento implícito e explícito implica diferenças na compreensão da tarefa de fala. Os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3RAMBHO – o buffer episódico acomoda a formação e a manutenção das representações unitárias e multi dimensionadas que 
são baseadas em informações de diferentes códigos vindos de diferentes fontes (Rudner et al., 2007). 
Em ciência da computação, buffer (retentor) é uma região de armazenamento de memória física utilizada para 
armazenar temporariamente os dados enquanto eles estão sendo movidos de um lugar para outro. 
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autores sugerem que o processamento do buffer episódico pode estar implícito e não 

executivo e o RAMBHO pode ser a chave para o processamento das sentenças em ruído 

modulado, visto que ele interage com a compreensão da linguagem explícita em condições 

abaixo do ideal (Rönnberg et al., 2008). 

No idoso há uma diminuição no processamento da velocidade da informação, sendo 

que a capacidade de memória de trabalho ou atenção seletiva poderá impugnar o sucesso do 

reconhecimento da voz. Para compensar as habilidades desse público, incluem experiência 

social, conhecimento semântico, estratégias de escuta, contexto e informação prosódica 

(Lemke, 2013). 

Outro ponto relevante é a definição do ouvir e escutar, sendo estas duas diferentes 

condições/habilidades. O ouvir é o acesso à informação acústica, o escutar requer atenção e 

intenção. Ouvir, escutar e o uso da linguística e da informação contextual levam à 

compreensão. Tanto o ouvir quanto o escutar, são necessários para se chegar à comunicação 

adequada (Sweetow, 2005). 

O AASI apenas age sobre a deficiência no nível do órgão sensorial, não afeta o SNC e 

consequentemente, o funcionamento cognitivo, ou seja, ele fornece acesso à informação 

acústica, mas não modifica o cérebro nem o comportamento do indivíduo que esta usando 

esse tipo de sistema (Van Hooren et al., 2005). 

Lopes (2011) ressaltou a existência da disfunção no processamento auditivo central 

(PAC) em idosos com comprometimento cognitivo leve (CCL) e sugere uma possível relação 

fisiopatológica entre CCL e perdas mais intensas no PAC. Os idosos com CCL apresentam 

maior prevalência de queixas de PA, que na verdade não são decorrentes de PA periféricas, 

mas possivelmente, acarretados pela disfunção no processamento central da audição.  

Rajan e Cainer (2008), ao observarem a discriminação de fala de sentenças com ruído 

de fundo, em indivíduos na faixa etária de 20 a 69 anos, identificaram que, tanto o grupo de 

jovens quanto o grupo de idosos demonstraram dificuldade na discriminação de fala na 

presença do ruído. Os efeitos relacionados à idade estão ligados à complexidade da tarefa, 

sendo que os idosos, para o entendimento das sentenças, utilizam contextos e pistas 

linguísticas. O declínio na modalidade do processamento cognitivo no idoso, provavelmente 

diminui sua capacidade de utilizar sinais acústicos e fonéticos de forma eficiente em um 

ambiente com ruído. 

Estudos ressaltaram a relação do declínio cognitivo com a PA, verificado, 

principalmente, nos recursos da memória de trabalho. Essa limitação na memória de trabalho 
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afeta a compreensão de frases sintaticamente complexas, que quando associada à PA, resulta 

em maior esforço para ouvir e para se comunicar (Stewart e Wingfield, 2009). 

Adultos com presbiacusia e PA moderada apresentaram dificuldade na compreensão 

de fala rápida, que é habitual na comunicação diária. Estudos sobre dificuldades no 

entendimento da fala em três níveis de velocidade (normal, rápida e muito rápida), em 28 

sujeitos (média de idade de 60,8 anos no intervalo de 56-72 anos), mostraram que as 

habilidades de reconhecimento de fala rápida se deterioram quando os sujeitos apresentaram 

presbiacusia ou PA moderada, consequência da perda da resolução temporal do sistema 

auditivo com a idade, do reconhecimento da ordem temporal dos estímulos e o declínio geral 

da velocidade do processamento. Todos os participantes foram avaliados quanto à memória 

(repetição verbal de listas de palavras), reordenamento de figuras e responderam a um 

questionário de problemas de comunicação (Cervera et al., 2007). 

A PA pode se associar ao declínio cognitivo por uma ligação causal, mediada pelo 

isolamento social ou aspectos cognitivos ou mesmo por meio de um mecanismo 

neurobiológico. Essa redução da carga cognitiva, interfere na fadiga mental, exigindo mais do 

cérebro ao ouvir um discurso em um ambiente ruidoso (Lin, 2011). O uso de AASI pode 

beneficiar essa capacidade, melhorando a qualidade do sinal auditivo periférico até alcançar o 

sistema cognitivo (Edwards, 2013). 

As pesquisas direcionadas à questão cognitiva e auditiva tornam-se recorrentes e há 

uma nova concepção na intersecção entre o uso do AASI e a cognição do indivíduo. Ao se 

investigar a associação entre a PA e a função cognitiva em idosos entre 60 a 69 anos, foram 

analisados os seguintes aspectos: a PA, um teste cognitivo não-verbal que avalia a função 

executiva e o processamento psicomotor, informações sobre o uso do AASI e dados das 

entrevistas (história médica e demográfica). Foi constatado que, quanto maior a PA menor a 

pontuação no teste cognitivo e o uso do AASI foi associado positivamente com o 

funcionamento cognitivo. Porém, esses resultados foram baseados em um pequeno numero de 

indivíduos usando o AASI (n=13). Assim, há necessidade de mais pesquisas para determinar 

se a PA é um fator de risco modificável ou um marcador precoce de declínio cognitivo. A 

maior limitação desse estudo se refere a dados baseados em coletas transversais, sendo que o 

ideal seria a trajetória longitudinal da PA e da função cognitiva ao longo do tempo (Lin, 

2011). 

Estudos longitudinais poderiam confirmar essa hipótese, sendo relevantes e 

significativos para a saúde pública. Uma vez que a prevalência da PA na população de idosos 
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é alta, esta pode ser prevenida e tratada com o uso de dispositivos auxiliares auditivos - AASI 

e de estratégias de reabilitação. A literatura mostra que o uso do AASI produz efeitos 

positivos sobre a cognição e sobre outros domínios funcionais. Reforçam ainda, a necessidade 

de mais estudos de intervenção para determinar os efeitos da reabilitação na capacidade de 

ouvir e de diminuir as consequências decorrentes da PA (Chien e Lin, 2012). O uso do AASI 

esta diretamente relacionado com o nível cognitivo, com o vocabulário e com a memória de 

trabalho. Essas habilidades permitem que os usuários tenham condição de “preencher os 

espaços em branco”, acessando as reservas cognitivas e lexicais que o AASI proporciona ao 

trazer o sinal acústico (Pichora-Fuller, 2008).  

Uma pesquisa prospectiva, de intervenção realizada com 34 idosos com idade acima 

de 65 anos, revelou os benefícios cognitivos e psicológicos do uso do AASI. Os participantes 

responderam a uma escala de depressão geriátrica (GDS) e o teste do estado mental (Mini 

Mental). O estudo foi realizada antes de iniciar o uso do AASI e após três meses. Após os três 

meses de uso do AASI, os idosos responderam novamente aos testes e mostraram uma 

melhora significativa das condições psicossociais e cognitivas. Ou seja, os idosos com PA 

apresentam maior número de sintomas depressivos associados, as alterações cognitivas e de 

concentração, sendo que esses aspectos podem ser melhorados com o uso do AASI (Acar et 

al., 2011). 

Ao comparar idosos com audição normal e idosos com PA de diferentes graus (leve, 

moderada e severa), mostrou que idosos com PA apresentam duas, três ou até cinco vezes 

mais risco de desenvolverem demência. O efeito da perda do processamento auditivo cortical, 

prejuízos na comunicação, podem aumentar o isolamento social e trazer prejuízo cognitivo. 

Foram salientadas limitações para determinar a associação entre PA e declínio cognitivo, uma 

vez que muitos outros aspectos podem contribuir para acelerar o declínio cognitivo dos idosos 

com PA. O autor sugere maiores pesquisas para investigar os mecanismos de base que estão 

associados a esse declínio e, se estes podem ser utilizados para a intervenção no processo de 

reabilitação auditiva (Lin, 2012; Lin et al., 2013). 

Pesquisa realizada investigou a associação entre a PA, o uso do AASI e o transtorno 

depressivo em 1029 idosos com idade entre 70 e 79 anos e não confirmou esse dado, sendo 

necessário um estudo prospectivo mais aprofundado ou um ensaio clínico randomizado para 

se confirmar essa hipótese. Tal relação torna-se difícil devido a vários fatores que devem ser 

considerados, como por exemplo: sujeitos sem depressão são mais propensos a adquirir o 

AASI do que aqueles que se encontram deprimidos; aqueles que estão mais conscientes de 
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sua saúde e menos propensos a sintomas depressivos podem ser mais favoráveis a usar o 

AASI, o que torna possível que o tratamento do indivíduo com PA, possa promover o 

engajamento social e consequentemente, diminuir os sintomas depressivos (Krabbe et al., 

2013). 

 

2.2. Programas de reabilitação auditiva 

 

Os efeitos da PA com a idade requerem pesquisas contínuas em diversas áreas, 

incluindo o processo de envelhecimento biológico em si, o estilo de vida, o aprendizado 

perceptual, a genética, a exposição ao ruído, à plasticidade neural e a amplificação. Essas 

variáveis são complexas e ainda existem os efeitos do contexto socioeconômico e influências 

da cultura. Sugere-se que os programas de intervenção abordem, de maneira concomitante, o 

cognitivo, o emocional, o comportamento e funções sociais consequentes da PA com a idade 

(Chisolm, Willott e Lister, 2003). 

A adaptação do AASI pode minimizar as dificuldades auditivas nos idosos, com uma 

melhor percepção ao som e compreensão de fala. O período de aclimatização, segundo Prates 

e Iório (2006), acontece após um mês de adaptação do AASI, com a amplificação dos sons, 

ocasionando uma melhora nas habilidades auditivas e reconhecimento de fala. 

Amorim e Almeida (2007) estudaram indivíduos com PA bilaterais, simétricas e 

neurossensoriais ou mistas de grau moderado e severo, com faixa etária de 60 a 63 anos e 

novos usuários de AASI, sendo oito sujeitos adaptados com AASI bilateral e oito com 

protetização monoaural. A avaliação foi objetiva (audiometria tonal, índice percentual de 

reconhecimento de fala (IPRF), limiar de reconhecimento de fala (LRF) e ganho funcional e 

subjetivo (questionário Hearing Handicap Inventory for Elderly Screening Version (HHIE-S) 

ou Hearing Handicap Inventory for the Adults Screening Version (HHIA- S) e Abbreviated 

Profile of Hearing Aid Benefir (APHAB). Esse processo se deu em três momentos: o primeiro 

no ato da entrega do AASI; a segunda avaliação após quatro semanas de uso do AASI, e, por 

fim; após 16/18 semanas do início do uso do AASI.  

Os autores verificaram diferenças significativas, tanto objetivas quanto subjetivas, a 

respeito do benefício do uso do AASI; porém com o decorrer do tempo, não houve uma 

melhora significativa deste, sugerindo tal fato que, o benefício não aumenta diretamente 

proporcional ao tempo. Além disso, recomendam o acompanhamento dos pacientes por um 
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tempo maior, para, então, ser analisado o real benefício a esse conjunto de cidadãos, por meio 

de medidas subjetivas e mensurações eletrofisiológicas. 

A aclimatização do sistema auditivo central é mencionada por Choi et al. (2011), 

sendo que: o AASI não só aumenta a entrada do sinal auditivo, mas também afeta o SNC, o 

que permite um processamento na percepção de fala mais eficiente em indivíduos com PA 

que usam esse dispositivo. Dessa maneira, o AASI pode compensar a atenção ao som, 

melhorar a função cognitiva (“efeito cascata”- diminuição da audição afeta o funcionamento 

cognitivo e o uso do AASI proporciona a restauração da entrada sensorial), principalmente 

com relação à memória de trabalho e capacidade de aprendizagem, e, ainda, induzir a 

aclimatização das regiões do sistema auditivo central associado com a percepção de fala. 

O tempo diário de uso do AASI proporciona benefícios sociais, pessoais e efetivos aos 

idosos, independente de alterações cognitivas decorrentes da idade. O estudo de Ávila et al. 

(2011), com 15 sujeitos com média de idade de 73,3 anos, com PA de grau leve a severo 

adaptados com AASI bilateral e tecnologia digital, constou de uma triagem cognitiva, por 

meio do Mini-Exame do Estado Mental (Mini-Mental), pesquisa do limiar de reconhecimento 

de fala (SRT) e questionário Internacional de Avaliação das Próteses Auditivas- QI- AASI 

(IOI-HÁ- International Outcome Inventory for Hearing Aids).  

Na análise dos dados, os autores dividiram as atividades em dois grupos: Mini-Mental 

Normal (MN) e Mini-Mental Alterado (MA). O maior tempo de uso do AASI foi observado 

no grupo MN em comparação ao grupo MA; porém, sem diferença estatística. Os autores 

destacaram que, conhecer o estado cognitivo do paciente evidencia quais sujeitos necessitarão 

de um acompanhamento e orientações familiares mais específicas. Além disso, o uso do 

AASI possibilita benefícios sociais e pessoais, com o retorno às atividades comunicativas a 

todos os idosos, independentemente dos resultados do Mini-Mental. Contudo, idosos sem 

alterações no Mini-Mental apresentam tendência de melhor desempenho com o AASI.  

Reforçam ainda a necessidade de maiores estudos na área com essa população, para 

aprofundamento das observações de cunho científico. 

Programas de reabilitação aural se esforçam para maximizar as habilidades do 

indivíduo com relação ao ouvir e ao escutar, ao levar em consideração o tipo e grau da PA, 

além do auxiliar auditivo. Palmer et al. (1999) observaram que a PA pode acelerar o declínio 

cognitivo e sensorial e que a intervenção poderia reduzir os déficits cognitivos. 

Rawool (2007) abordou seis pontos específicos para a reabilitação auditiva em idosos: 

1 - o uso do AASI pode compensar a privação sensorial e reduzir a demanda cognitiva; 2 - o 
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Treinamento Auditivo (TA) pode melhorar o impulso neural no tronco cerebral auditivo; 3 - 

A prática contribui para elevar a velocidade do processamento; 4 - A plasticidade pode ser 

utilizada para melhorar a cognição; 5 - As informações inseridas em contexto específico 

podem ser de grande utilidade no processo e; 6 - hábitos saudáveis, como os exercícios 

físicos, podem maximizar a reabilitação. 

Veras e Mattos (2007) também argumentaram sobre a reeducação auditiva para os 

idosos, em que é recomendada uma orientação adequada quanto aos benefícios e ganhos do 

AASI, tanto para os pacientes quanto para seus familiares. Devem eleger atividades voltadas à 

reintrodução do feedback acústico com o AASI, possibilitando uma mudança no 

funcionamento auditivo central e, por consequência, o desenvolvimento das habilidades 

auditiva centrais. 

Espmark (2002) reforçou que a reabilitação proporciona uma melhora nos aspectos 

psicossociais, ocupacionais e educacionais, decorrentes da barreira na comunicação com as 

pessoas provocada pela PA. Além disso, aconselha a respeito de orientações específicas a 

família, com o objetivo de reintegrar esse idoso no contexto social e familiar.  

Pinheiro et al. (2012) destacaram que a cognição pode interferir no processo de 

seleção e adaptação do AASI no idoso e ainda na reabilitação auditiva. O período de 

aclimatização (mínimo de três meses) melhora o reconhecimento de fala em tarefa monoaural 

e na escuta dicótica em tarefa de integração binaural. Assim, o período de aclimatização é 

benéfico para o reconhecimento de fala no idoso.  

Anderson e Kraus (2013) consideraram que o TA é essencial para os idosos com PA e 

devem ser priorizadas atividades que envolvam treinamentos de centros neurais, atividades 

musicais e jogos de videogame, pois levam a uma melhora na aprendizagem. Afirmam, 

também, que os treinamentos requerem atividades que concentrem a função cognitiva e 

perceptual, visto que proporcionam maiores benefícios do que a formação, por esta não incluir 

a demanda cognitiva. Essas atividades, no decorrer dos anos, melhoram a percepção da fala 

no ruído e o processamento da fala neural. Lin (2013) pontuou que as terapias de reabilitação 

auditiva podem amenizar o declínio cognitivo e atrasar a demência nos idosos. 

Kozlowski (2012) defendeu que a visão pode contribuir no processo de percepção de 

fala, pois é um fenômeno bimodal, no qual, tanto a informação auditiva quanto a visual, são 

integradas e unificadas como um único estímulo. Essas informações podem influenciar umas 

sobre as outras. Dessa forma, a informação visual é adicional para uma melhor percepção de 

fala. 
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Lunner (2003) investigou as possíveis relações entre função cognitiva e o uso do 

AASI. Pesquisou usuários de AASI pela primeira vez e controlou a idade e PA; utilizou o 

reconhecimento de fala no ruído com e sem AASI e aplicou testes de memória de trabalho. 

Verificou que existem correlações significativas entre o desempenho cognitivo e o 

reconhecimento de fala no ruído com e sem AASI, medidas que são relacionadas à capacidade 

de memória de trabalho. Com isso, as diferenças das funções cognitivas individuais do 

ouvinte com o AASI e o benefício deste referem-se a uma possível relação entre a função 

cognitiva e o uso do AASI. 

Marques, Kozlowski e Marques (2004) verificaram a eficácia de um programa de 

reabilitação auditiva, ao utilizar estratégias de comunicação e treinamento de Leitura 

Orofacial (LOF). Participaram do estudo sete sujeitos, com idade entre 60 e 77 anos, com PA 

sensorioneural bilateral, usuários de AASI unilateral. O programa era constituído de sete 

sessões em grupo uma vez por semana, com duração de uma hora, em que foram treinadas a 

LOF de todos os fonemas da língua portuguesa, estratégias situacionais e comportamentais e 

dinâmicas com familiares e idosos. Utilizaram o questionário HHIE-S e testes de percepção 

de fala com palavras monossilábicas e dissílabas. Após as sete semanas foi observada a 

redução significativa da percepção do handicap auditivo em todos os participantes. Foi 

constatado que um programa de reabilitação auditiva auxilia na minimização das reações 

psicossociais dos idosos com PA; orienta os familiares a lidarem com as dificuldades de 

comunicação; reduz o isolamento social e melhora a qualidade de vida e contatos sociais. 

Na pesquisa, quanto à eficiência de um programa de reabilitação audiológica em 

idosos, Ruschel, Carvalho e Guarinello (2007) desenvolveram um programa de treinamento 

de estratégias de comunicação para idosos com PA usuários de AASI e seus familiares. O 

estudo foi composto por 30 sujeitos, entre 60 e 87 anos, novos usuários de AASI, em 

companhia de seus familiares. Formaram dois grupos: Grupo Controle (GC), com 15 idosos 

que receberam uma única sessão de orientação, e 15 idosos no Grupo Experimental (GE) que 

participaram de seis sessões de reabilitação fonoaudiológica. Na primeira sessão, tanto os 

idosos quanto os familiares, receberam instruções para fazer o uso do AASI durante a semana 

e, na segunda sessão, somente os participantes do GE foram orientados. Verificaram que, 

quanto a colocar e tirar o AASI, o GC apresentou dificuldade e o GE, após as cinco sessões de 

orientação, não teve essa dificuldade. Quanto ao aspecto do incomodo da prótese em 

ambientes ruidosos, no início não houve diferença significativa entre os grupos; contudo, após 

as sessões de reabilitação o GE diminuiu o incômodo, o que também foi verificado quanto à 
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dificuldade de falar ao telefone. O relato dos familiares é que os idosos do GE melhoraram em 

todos os aspectos abordados na intervenção. Desse modo, os autores concluíram que há 

necessidade do acompanhamento fonoaudiológico após a adaptação do AASI e que os 

familiares são fundamentais para a reinserção do idoso no convívio social. 

Vieira et al. (2007) apresentaram um programa para idosos protetizados com 

atendimento em grupo, por meio de um estudo piloto com 40 sujeitos, com média de 76,3 

anos de idade. O programa era constituído de três encontros quinzenais, em que transmitiram 

orientações e informações aos idosos visando a melhor adaptação do AASI. Esses cidadãos 

foram distribuídos em seis grupos com seus familiares e/ou acompanhantes. Utilizaram 

recursos audiovisuais, folhetos informativos e dinâmicas de grupo. Foi possível verificar que, 

a formação dos grupos favoreceu o processo de adaptação, por meio da interação, 

esclarecimento de dúvidas e estratégias de comunicação.  

Miranda et al. (2007) pesquisaram a efetividade de um programa de Treinamento 

Auditivo Formal (TAF), no período de aclimatização, em 18 idosos com media de idade de 

71,38 anos, dividindo-os em dois grupos: GE, com TAF, e GC, sem TAF. O programa de 

TAF era composto por sete sessões, sendo uma vez por semana, com duração de 50 minutos 

cada. O material utilizado abrangeu CDs com atividades direcionadas à escuta monótica, na 

presença de ruído competitivo, variando relação S/R, do mais favorável para o menos 

favorável. Todavia, a última sessão envolveu tarefa de integração binaural. O TAF 

proporcionou uma melhora no reconhecimento de fala, auxílio no período de adaptação do 

AASI e uma consequente, modificação no comportamento dos participantes. Assim o TAF é 

indicado para todos os idosos usuários de AASI e pode integrar um programa de reabilitação. 

A eficácia de um programa de TAF em idosos, com no mínimo três meses de uso de 

AASI, também foi estudada por Miranda, Gil e Iório (2008). Selecionaram 13 idosos, média 

de idade de 65,3 anos, adaptação binaural com AASI intra-aurais e avaliados com testes de 

reconhecimento de fala e questionário de auto-avaliação. Foram divididos em GE e GC. O GE 

participou de sete sessões de TAF, duração de 50 minutos, com tarefas em CDs para estimular 

as habilidades auditivas: fechamento auditivo, memória, atenção, figura-fundo e integração 

binaural. Foram avaliados antes de iniciar o TAF, com oito semanas de treinamento, e a 

última avaliação ocorreu depois de 12 semanas. O GC também passou por todas as três 

avaliações. O GE melhorou significativamente após o TAF. Como conclusão da pesquisa, a 

associação do TAF e o uso do AASI, melhoraram o desempenho das habilidades de 

reconhecimento de fala e diminuem a percepção do handicap auditivo de idosos. 
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A efetividade do treinamento auditivo em idosos, relacionado ao processo de 

adaptação, por meio dos resultados da avaliação do processamento auditivo, foi pesquisada 

por Megale, Iório e Schochat (2010). Participaram desse trabalho 42 sujeitos, entre 60 e 90 

anos, com AASI bilateral, divididos em GE e Grupo Sham (GS). Os dois grupos foram 

avaliados com testes de Fala no Ruído, Escuta com Dígitos e questionário APHAB. Essas 

avaliações ocorreram em três momentos: sem AASI; com quatro semanas de uso de AASI, e, 

após oito semanas de adaptação. O GE foi submetido a um programa de TA em cabina 

acústica durante seis sessões. Foi constituído de uma sessão por semana, com duração de 40 

minutos, em que 10 a 20 minutos, eram destinados a orientação sobre estratégias de 

comunicação e uso do AASI. As tarefas aplicadas no TA destinavam as seguintes habilidades: 

figura-fundo, fechamento auditivo, processamento temporal, separação e integração binaural e 

percepção de fala dicótica. Verificaram, tanto nos testes aplicados quanto no questionário que, 

o TA em cabina contribui com a melhora do desempenho das habilidades do processamento 

auditivo. 

Murphy et al. (2011), a partir do relato de caso de um paciente com traumatismo 

crânio-encefálico, também verificaram a eficácia do TA. Este foi realizado em cabina acústica 

durante oito sessões de 40 minutos cada. O nível de dificuldade foi definido para cada teste e 

com taxa de sucesso/insucesso de 70/30%. As avaliações eletrofisiológicas (P300) após TA 

constataram mudanças no SNC. Os testes de habilidades cognitivas apresentaram melhoras, o 

que demonstra que a aprendizagem das habilidades auditivas, provavelmente, foram 

generalizadas para as habilidades cognitivas. Desse modo, as autoras concluem que após o TA 

as habilidades auditivas e cognitivas podem ser utilizadas como métodos alternativos para a 

reabilitação de outras alterações que afetam os processos cognitivos, como a demência e 

problemas psiquiátricos. Contudo, não houve uma consolidação dessas melhorias após quatro 

meses. Elas sugerem que pesquisas futuras investiguem a extensão e intensidade do 

treinamento para a consolidação da aprendizagem. 

Henning et al. (2012) analisaram o efeito de um programa de reabilitação auditiva em 

idosos usuários de AASI, a habilidade de ordenação temporal dos padrões de duração e 

frequência dos sons. Os sujeitos que participaram da pesquisa retornavam ao Serviço por 

iniciativa própria, após alta parcial do Programa de Concessão de Próteses Auditivas. Foram 

divididos em dois grupos: GC, constituído por oito sujeitos, com idade entre 66 e 81 anos, e 

GE, formado por nove sujeitos, entre 60 e 84 anos. O GC não teve aconselhamento ou TA; já 

o GE foi submetido a um programa de reabilitação auditiva estruturado em sete sessões, com 
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duração de uma hora e 15 minutos cada sessão, uma vez por semana. Todos os indivíduos 

fizeram as avaliações de Padrões Sequenciais de Duração (Duration Pattern Sequence- DPS) 

e Padrões Sequenciais de Frequência (Pitch Pattern Sequence – PPS), no início e no final da 

pesquisa. O programa de reabilitação contemplou o aconselhamento auditivo, com estratégias 

de comunicação e aspectos práticos na adaptação do AASI e o Treinamento Auditivo Musical 

(TAM). Esse treinamento é direcionado às habilidades auditivas de processamento temporal 

(resolução e ordenação temporal) e atenção seletiva (figura-fundo de sons instrumentais, 

frequência e duração dos sons, escuta direcionada, ritmo e fechamento auditivo). Além de 

todas essas habilidades, é identificada a interação entre o sistema auditivo e visual, atenção e 

memória de trabalho. Como resultado, o programa proporcionou uma melhora nas habilidades 

de reconhecimento, ordenação temporal e nomeação dos padrões de duração e frequência dos 

sons, aspectos que poderão contribuir para o melhor desempenho no reconhecimento de fala. 

Ainda, seguindo a proposta do estudo anterior, quanto ao programa de reabilitação 

auditiva com aconselhamento auditivo e treinamento auditivo, Lessa et al. (2013) verificaram 

os efeitos desse processo de reabilitação por meio da análise do Teste Dicótico de Dissílabos 

Alternados (SSW). Os sujeitos foram desmembrados em dois grupos; G1, com oito 

participantes, entre 66 e 81 anos, com uso de AASI durante sete semanas, e o G2, com nove 

sujeitos, entre 60 e 84 anos, que acompanhou o programa de reabilitação auditiva estruturado. 

Todos foram submetidos ao teste SSW no início e no final da pesquisa. Como resultado, 

houve diferença significativa entre quase todas as variáveis, com vantagem para o G2, e 

somente no grupo que realizou o TA, foi observada diferença entre as avaliações iniciais e 

finais. 

Ao estudar os idosos com dificuldades auditivas e cognitivas decorrentes da própria 

idade, Souza (2010) avaliou 25 idosos, entre 69 e 91 anos, e os dividiu em três grupos de 

pacientes com comprometimento cognitivo leve (CGL), sendo um grupo com CGL e 

treinamento auditivo TAF; um segundo grupo, com CGL e treinamento placebo (atividades 

cognitivas: habilidade de processamento visual), e o terceiro grupo, com CGL sem 

intervenção. Todos os grupos fizeram avaliação cognitiva e aferição do PAC. A intervenção 

ocorreu durante oito sessões. Apesar do pequeno número de participantes, verificou-se que o 

TAF é efetivo na melhora das habilidades auditivas do PAC e há uma correlação entre as 

habilidades cognitivas e as comportamentais. A autora afirmou que, devido aos poucos 

estudos que relacionam dados comportamentais e cognitivos, não foi possível pontuar quais 
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avaliações expressam uma maior correlação e quais destas demonstrariam uma melhora 

cognitiva ou não. 

Magalhães e Iório (2011) pesquisaram a restrição da participação dos idosos em 

atividades diárias e seus processos cognitivos, antes e após intervenção fonoaudiológica. A 

intervenção totalizou sete reuniões para acompanhar o processo de adaptação do AASI, com 

orientações sobre o uso, cuidados e manuseio do AASI e orientações quanto às estratégias de 

comunicação. Verificaram que após a intervenção, os resultados do teste Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM) foram melhores do que no momento pré-intervenção, ou seja, o 

desempenho cognitivo dos idosos melhorou após intervenção, confirmando os achados na 

literatura referente à adaptação de AASI para o aperfeiçoamento desse processo. Um aspecto 

destacado pelos autores é que a melhora cognitiva pode ocorrer como resultado do 

aprimoramento da sensibilidade auditiva, o que provocaria uma menor exigência cognitiva 

para a compreensão da fala. 

Henning (2011) estudou 17 idosos, novos usuários de AASI, entre 60 e 84 anos de 

idade, atendidos pelo SUS. A população estudada foi dividida em um GC, que só fez uso do 

AASI, e um Grupo Estudo, submetido a um programa de reabilitação auditiva estruturado em 

sete sessões com duração de uma hora e 15 minutos, uma vez por semana, que abrangeu o 

aconselhamento e treinamento auditivo por meio do TAM. Os dois grupos não demonstraram 

melhora satisfatória no reconhecimento de fala no silêncio e no ruído. Entretanto, os 

indivíduos que acompanharam o programa de reabilitação auditiva mostraram melhora 

significativa no reconhecimento, ordenação temporal e nomeação dos padrões de duração e 

frequência dos sons. 

Magalhães e Iório (2012) estudaram o efeito da intervenção fonoaudiológica através 

da adaptação do AASI na auto-percepção da restrição de participação em atividades diárias do 

idoso. Participaram do estudo 50 idosos com idade superior a 60 anos (46% sexo feminino e 

54% sexo masculino) que responderam ao questionário Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly (HHIE). A cada dois meses foram agendadas reuniões periódicas, no total de sete 

reuniões, para acompanhar o processo de adaptação do AASI desses pacientes. Na primeira 

reunião, os idosos responderam ao questionário HHIE e adaptação do AASI no decorrer do 

mês; no segundo encontro, os participantes esclareceram dúvidas quanto ao uso, manuseio e 

cuidados com o AASI. Na terceira sessão, receberam informações quanto ao uso correto no 

telefone. Na quarta reunião, ofereceram acessórios para os cuidados e manuseio do AASI; na 

quinta reunião, que já contabilizava seis meses de uso do AASI, retomaram as informações 
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sobre cuidados e manuseio do AASI. Na penúltima sessão, verificou-se a total interação do 

grupo, onde uns ajudam os outros e, na última sessão, após aproximadamente um ano, 

responderam novamente o questionário HHIE. Concluíram que os idosos apresentaram menor 

auto-percepção das restrições de participação nas atividades diárias após as intervenções. Os 

idosos do sexo masculino demonstraram maior auto-percepção das restrições de participação 

tanto na escala Emocional quanto na Social/Situacional na pré-intervenção e os de maior faixa 

etária, apresentam maior auto percepção na escala Emocional também antes das reuniões. 

Bottino et al. (2002) estudaram o “tratamento combinado” (inibidor da 

acetilcolinestera + treinamento cognitivo), durante sete meses, em um grupo de pacientes com 

doença de Alzheimer leve. As estratégias de reabilitação planejadas foram direcionadas a 

técnicas de orientação da realidade, apoio externo, recursos mnemônicos, facilitação da 

aprendizagem, terapia por reminiscência e adaptação ambiental. As principais estratégias 

empregadas foram: uso de calendários de agendas, associações verbais multissensoriais 

(agregando informações visuais, verbais e táteis-cinestésicas) rimas, histórias, leitura e 

compreensão de texto, discussão de temas atuais e imagens visuais e articulatórias para 

auxiliar o resgate verbal. 

Ao descrever uma experiência de reabilitação neuropsicológica em uma paciente com 

Doença de Alzheimer leve, Ávila (2003) elaborou um programa com atividades em: treino de 

funções cognitivas contendo atenção, linguagem e memória (implícita e explícita), exercícios 

de socialização e treinos de atividades de vida diária (AVD). As sessões de treinamento foram 

individuais, sendo semanais durante uma hora no período de 22 meses. Atividades propostas 

foram: 1 - AVD: Ler uma reportagem no jornal ou revista, anotar e transmitir um recado, dar 

e receber um telefonema; 2 - Manter a atenção em um ou mais estímulos: exercícios com 

resgate verbal, fluência verbal, manutenção do discurso, fala espontânea e escrita; 3 - 

Trabalhar a memória recente: associações verbais e visuo-verbais; 4 - Treino de atenção: 

descrever com detalhes algumas figuras e/ou encontrar determinados objetos de uma categoria 

específica ou começando com determinada letra; 5 - Nomeação: objetos da vida diária do 

paciente e jogos nos quais eram dadas pistas para, então, acertar o nome do objeto que estava 

sendo descrito; 6 - Memória de trabalho: formar o máximo de palavras que conseguisse com 

as letras dadas; 7 - Exercícios de cálculo relacionados a situações de vida diária, como 

conferir um troco ou pagar uma conta; 8 - Leitura e compreensão de textos curtos, crônicas e; 

9- Orientações aos cuidadores e familiares sempre que necessário. 
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Carvalho (2006) estudou os efeitos do treino de memória episódica em uma população 

de idosos saudáveis. A intervenção incluiu seis sessões em grupo: a primeira para o pré-teste e 

início do treino de memória episódica, quatro sessões somente com treino e a última sessão 

para realizar o pós-teste. As sessões de treino ocorreram duas vezes por semana, com duração 

de 60 minutos cada. Utilizou-se material visual e verbal alternadamente, com estratégias de 

categorização e associação. Durante as sessões, primeiramente a pesquisadora deixou um 

tempo individual para os participantes realizarem as atividades e posteriormente ocorria o 

treino em grupo com o mesmo material oferecido anteriormente. Nos exercícios para casa 

levaram um material similar ao usado em cada sessão. Como resultado, a pesquisadora sugere 

que tarefas de memória podem trazer benefícios cognitivos ao idoso saudável. Programas com 

ênfase em somente uma atividade durante várias sessões, porém com exercícios diferentes 

com várias possibilidades de prática, podem ser adequados a essa população. A plasticidade 

da memória está presente em idosos tanto na faixa etária entre 60 e 69 anos como entre 70 e 

79 anos. 

Neves (2009) elaborou um programa de treinamento de memória de trabalho no 

formato de DVD, com exercícios práticos, técnicas de estudo e com diferentes níveis de 

dificuldades. O objetivo do programa foi retardar o declínio de memória relativo à idade, 

prolongar a competência cognitiva, inserção social e atuação nas AVD. Os exercícios 

englobaram: percepção sensorial, associação de ideias e raciocínio lógico. Os procedimentos 

utilizados foram dois: 1 - Não tradicional, que consiste em informação sobre a formação das 

memórias, atenção, estratégias para aprimorar a memória, com o intuito de obter o maior 

comprometimento e adesão dos participantes. Esse procedimento melhora a cognição sob a 

influência das atividades sociais, exercícios físicos e intelectuais, influência do emocional e 

do sono para o aperfeiçoamento da memória; 2 - Tradicional, que é a conscientização dos 

participantes quanto aos efeitos positivos do treinamento sobre memória. A abordagem não 

tradicional está relacionada ao aprimoramento da função cognitiva sob a influência das 

atividades sociais, aspecto emocional, exercícios físicos e intelectuais e do sono para auxiliar 

no efeito da memória. 

Irigaray, Filho e Schneider (2012), ao pesquisarem os efeitos de um treinamento de 

atenção, memória e funções executivas na cognição de idosos saudáveis, elaboraram um 

treinamento dividido em três partes. Na primeira, enfocaram na exposição teórica conceitos e 

tipos de atenção, memória e funções executivas relacionadas ao processo de envelhecimento. 

Na segunda parte, referiram-se à realização de exercícios práticos de atenção, memória 
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episódica e funções executivas. E por último, foram direcionadas atividades a apresentação e 

discussão de tarefas realizadas em casa (leituras e exercícios em casa após cada sessão). As 

sessões foram divididas da seguinte forma: quatro sessões de treino de atenção, quatro sessões 

de treino de memória e mais quatro encontros com treino de função executiva. As sessões em 

grupo eram semanais, com duração de 90 minutos cada. O treino demonstrou resultados 

significativos para uma intervenção de 12 sessões, ao indicar a melhora no desempenho 

cognitivo de idosos saudáveis. 
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3. OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: Descrever um programa de reabilitação auditiva/ cognitiva para idosos 

usuários de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). 

Objetivo específico: Estudo de casos na aplicação da proposta do programa de reabilitação 

auditiva/cognitiva em idosos usuários de AASI. 
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4. MÉTODO 
 

Trata-se de estudos de casos, longitudinal, descritivo e exploratório com idosos que 

são atendidos no serviço de concessão de AASI na Divisão de Educação e Reabilitação dos 

Distúrbios da Comunicação (DERDIC) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP (CEP) e foi 

aprovado sob o nº 537.775. 

 

4.1 Casuística 

- Pré-seleção dos candidatos: 

Foram analisados 529 prontuários de pacientes que receberam AASI no período de 

janeiro a julho de 2013, no serviço de concessão de aparelho auditivo da DERDIC/PUC-SP. 

Os prontuários selecionados atenderam aos seguintes critérios de inclusão:  

• Ser paciente do programa de saúde auditiva da DERDIC entre os meses de janeiro a julho 

de 2013; 

• Estar na faixa etária entre 60 e 70 anos; 

• Ser alfabetizado; 

• Avaliação otorrinolaringológica, com diagnóstico de PA neurossensorial e audiometria 

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

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

(média do limiar tonal da via aérea nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, segundo 

critério de Lloyd e Kaplan, 1978) independente da configuração da PA; 

• Ser primeiro usuário de AASI; 

• Ter recebido AASI com tecnologia digital, para ambas as orelhas; 

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

(Anexo 1); 

• Exame do Estado Mental (MEEM): este teste permite triar as funções cognitivas de 

orientação, atenção e cálculo, linguagem, evocação e habilidade visuo-construtiva. O 

MEEM foi adaptado para o português-brasileiro por Bertolucci et al. (1994) (Anexo 2). Os 

resultados foram classificados a partir da seguinte nota de corte: para sujeitos analfabetos, 

pontuação menor ou igual a 15; para sujeitos com escolaridade entre 1 a 11 anos, 

pontuação menor ou igual a 22 e, com escolaridade superior a 11 anos, pontuação menor 

igual a 27 pontos. A pontuação máxima é de 30 pontos; 
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• Ter disponibilidade para participar de quatro semanas de intervenção e duas semanas para 

a avaliação auditiva inicial e final. 

Foram excluídos os participantes que apresentaram quadro visível de alterações 

neurológicas, mentais ou visuais que impediam de entender os procedimentos realizados na 

pesquisa. 

Dos 529 prontuários analisados, 37 atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos, 

mas apenas seis aceitaram participar da pesquisa, até o mês de fevereiro de 2014. 

 

4.2 Procedimentos 

Materiais utilizados na coleta de dados: 

• Audiômetro clínico tipo 2, marca MADSEN, MODELO Itera II segundo a norma 

ISSO 11957- 1986. 

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

decibelímetro digital portátil SPL-8810 - American Recorder Technologies, IEC 651 

TYPE II. 

• O material utilizado para obter o Limiar de reconhecimento de sentenças no ruído 

(LRSR), Limiar de reconhecimento de sentenças no silêncio (LRSS), Pesquisa da 

Menor Relação sinal/ruído (S/R), Índice de reconhecimento de sentenças no ruído 

(IRSR) e o Índice de reconhecimento de sentenças no silêncio (IRSS), foi por meio do 

teste Lista de Sentenças em Português (LSP), elaborado por Costa (1998). Este 

instrumento é constituído por sete listas de dez sentenças do idioma português 

brasileiro falado, e um ruído com espectro de fala. A partir desse instrumento, 

pesquisas foram e estão sendo realizadas com o intuito de analisar e quantificar a S/R 

em indivíduos com audição normal e PA. 

• O material de fala, Costa (1998), foi gravado em mídia digital (CD) e apresentado via 

netbook, modelo Inspiron Mini 10, marca DELL. 

 

4.3 Participantes 

Os indivíduos aprovados nos critérios de seleção foram distribuídos em dois grupos: 

Grupo Multimodal Com Ruído de Fundo (GMCR), que realizou o treinamento auditivo (com 

ruído competitivo) e treinamento cognitivo, e Grupo Multimodal Sem Ruído de Fundo 

(GMSR), com treinamento cognitivo (sem ruído competitivo). A separação dos grupos 
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ocorreu de acordo com a disponibilidade dos sujeitos em comparecer às sessões de 

intervenção. 

Todos os participantes realizaram os seguintes procedimentos:  

a. Anamnese: para obtenção de dados relativos à escolaridade, presença de tontura, 

zumbido, medicamentos atuais em uso, tratamentos recentes e queixas auditivas 

(Anexo 3). 

b. Meatoscopia: para verificar se havia obstrução ou impedimento no meato acústico 

externo que pudesse interferir na adaptação ao AASI. 

c. Questionário de auto avaliação do handicap auditivo para idosos (HHIE-S), elaborado 

por Ventry e Weinstein (1982) e adaptado para o português por Wieselberg (1997). O 

questionário é composto por dez perguntas divididas em cinco itens referentes à escala 

social/situacional e mais cinco itens relacionados à escala emocional. A resposta pode 

ser “sim” (quatro pontos), “às vezes” (dois pontos) e “não” (nenhum ponto) (Anexo 

4). 

d. Pesquisa do Limiar de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (LRSR) e Limiar de 

Reconhecimento de Sentenças no Silêncio (LRSS). A pesquisa foi realizada em campo 

sonoro, na condição diótica, com o paciente posicionado a 900 azimuth de cada uma 

das caixas acústicas sem AASI (figura 1). 

• Nessa prova, o sinal de fala foi apresentado inicialmente no nível de maior 

conforto para fala4 e a cada sentença repetida de forma correta, um decréscimo 

de 2,5 dB era feito no sinal. 

• Este procedimento foi aplicado até que o participante errasse a sentença – não 

a reconhecia corretamente. Foi considerado limiar de reconhecimento, o menor 

valor em dBNA, no qual o paciente reconhecia a sentença inteira de forma 

correta. 

• Apresentava-se a sentença, quando o sujeito respondia de forma correta, 

diminuiu-se a intensidade de apresentação do estímulo seguinte em 2,5 dB. 

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

2,5dB. Considerou-se resposta correta quando o indivíduo repetia a sentença 

sem nenhum erro ou omissão dos vocábulos nas sentenças apresentadas. Nas 

sentenças repetidas erradas, a avaliadora escrevia a forma como o sujeito 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 A intensidade do sinal de fala foi estabelecida individualmente, em degraus de 2,5dB, para se obter o nível de 
maior conforto para fala e a intensidade onde se obteve 50% de reconhecimento (LRSS e LRSR). Para a 
obtenção destes valores foi utilizada a técnica descendente/ascendente. 
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repetia a frase. Primeiro, foram apresentadas as sentenças com ruído e, em 

seguida, as sentenças sem ruído. 

e. Pesquisa da Menor Relação Sinal/Ruído para Sentenças (S/R) – A pesquisa foi 

realizada em campo sonoro, na condição diótica, com o paciente posicionado a 900 

azimuth de cada uma das caixas acústicas sem AASI (figura 1).  

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

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

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

foi adicionado5. A cada sentença repetida de forma correta, um decréscimo de 

2,5 dB era feito no sinal de fala. Este procedimento foi aplicado até que o 

participante errasse a sentença – não a reconhecendo corretamente. 

• Foi considerado o menor valor de ruído, ou seja, a diferença entre o nível em 

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

reconhecia a sentença inteira de forma correta. 

 
Figura 1 - Posicionamento do paciente na cabina acústica para pesquisa do limiar e do índice de reconhecimento 
de fala 

 
f. Pesquisa do Índice de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (IRSR) e Índice de 

Reconhecimento de Sentenças no Silêncio (IRSS) – A pesquisa foi realizada em 

campo sonoro, na condição diótica, com o paciente posicionado a 900 azimuth de cada 

uma das caixas acústicas sem AASI (figura 1).  

• Esta medida foi realizada no nível de maior conforto para fala (MCL ou MCF). 

g. Em todas as provas de reconhecimento de sentenças, foi solicitado aos pacientes que 

repetissem em voz alta a sentença ouvida da forma como as reconheciam. As respostas 

foram transcritas respeitando-se a fala do sujeito. Estas transcrições foram 

classificadas a partir da análise semântica e fonológica das emissões; segundo os tipos 

de troca: troca semântica (semântica como um aspecto conceitual, referente ao 

significado das palavras e das frases), troca fonêmica (fonema, sons separados e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Este valor era checado por meio de um medidor de nível de pressão sonora tipo 2. 



 41 

quando a diferença fonética entre ambos proporciona uma diferença de significado) 

(Yavas, Hernandorena e Lamprecht, 1991), omissão parcial (ausência do fonema), 

omissão total (ausência do fonema), substituição (substituição por outros valores ou 

fonemas), troca cultural6, adição de palavras, redução e distorção (adulteração total ou 

parcial da forma ou modelo verbal que corresponde a determinada palavra) (Lima, 

2008). Nesta pesquisa, como foram utilizadas sentenças, a classificação omissão 

parcial, refere-se à ausência de fonemas e/ou ausência de palavras na sentença. Já a 

omissão total corresponde à ausência de todas as palavras na frase. 

h. Todos os pacientes receberam treinamento para que seu desempenho não fosse 

prejudicado pela não compreensão da tarefa proposta. Para esse treinamento foi 

utilizada a lista 1ª com e sem ruído. As demais medidas foram obtidas com as listas 

1B, 2B, 3B, 4B, 5B e 6B (Anexo 5). 

i. Após a anamnese e MEEM, os sujeitos de pesquisa foram convidados a participar da 

intervenção fonoaudiológica. Este treinamento foi oferecido a todos os participantes; 

porém, por indisponibilidade pessoal, alguns não aceitaram. A partir desta seleção 

aleatória, foram constituídos dois grupos: Grupo Multimodal Com Ruído Competitivo 

(GMCR) e o Grupo Multimodal Sem Ruído Competitivo (GMSR). 

j. Os sujeitos da pesquisa foram avaliados de acordo com o fluxograma: 

 

 
Figura 2 - Grupo Multimodal Com Ruído Competitivo 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Entende-se troca cultural nesta pesquisa como referentes a trocas da região. Exemplo: “Eles foram comprar 
pão” ao invés de “Eles foram comprar pães”.  

1ª	  Avaliação:	  15	  
dias	  após	  receber	  

o	  AASI	  

• HHIE-‐S	  
• Teste	  LSP:	  Listas	  

1B,	  2B	  e	  3B.	  

Durante	  4	  
semanas	  

• Grupo	  Audi>vo:	  
Treinamento	  
audi>vo	  +	  
cogni>vo	  

2ª	  Avaliação	  

• Teste	  LSP:	  Listas	  
4B,	  5B	  e	  6B	  

3ª	  Avaliação:	  após	  
3	  meses	  de	  uso	  do	  

AASI	  

• HHIE-‐S	  
• Teste	  LSP:	  Listas	  
1B,	  2B,	  3B,	  4B,	  5B	  

e	  6B	  
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Figura 3 - Grupo Multimodal Sem Ruído Competitivo 

 

A proposta do programa de treinamento para reabilitação auditiva em idosos, 

primeiros usuários de AASI (Anexo 6), foi colocada em prática uma vez por semana, durante 

quatro semanas. A intervenção foi individual, com dia e hora agendados juntamente com a 

pesquisadora. As sessões tinham duração de 40 minutos e foram estabelecidos alguns critérios 

fixos para essas atividades: 

• Meatoscopia 

• Verificação da funcionalidade do AASI 

O programa foi estruturado da seguinte forma: 

1. Cada semana continha um número de atividades e ao final de cada treinamento a 

pesquisadora solicitava uma tarefa para ser feita em casa. Os sujeitos não eram 

obrigados a realizar todas as atividades propostas; estas foram feitas respeitando o 

tempo que o participante utilizava na realização das ações propostas. Nem sempre as 

atividades foram cumpridas igualmente pelos participantes. 

ü 1ª semana- seis atividades 

ü 2ª semana- oito atividades 

ü 3ª semana- oito atividades 

ü 4ª semana- sete atividades 

2. No aspecto orientações aos participantes, abordou-se: 

a. Colocação e remoção do AASI (incluindo o molde auricular ou tubo fino e oliva). 

b. Limpeza do molde ou tubo fino. 

c. Controle de volume. 

d. Dúvidas quanto à pilha e como guardar o AASI enquanto não estiver usando. 

e. Uso do telefone. 

f. Desumidificador. 

g. Dúvidas do próprio participante. 

1ª	  Avaliação:	  15	  
dias	  após	  receber	  

o	  AASI	  

• HHIE-‐S	  
• Teste	  LSP:	  Listas	  

1B,	  2B	  e	  3B.	  

Durante	  4	  
semanas	  

• 	  Grupo	  
Mul>modal:	  
Treinamento	  	  
cogni>vo	  

2ª	  Avaliação	  

• Teste	  LSP:	  Listas	  
4B,	  5B	  e	  6B	  

3ª	  Avaliação:	  após	  
3	  meses	  de	  uso	  do	  

AASI	  

• HHIE-‐S	  
• Teste	  LSP:	  Listas	  
1B,	  2B,	  3B,	  4B,	  5B	  

e	  6B	  
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3. Orientações ao membro da família: 

a. Sempre olhar para o rosto da pessoa enquanto estiverem conversando. 

b. No momento da conversa, permanecer o mais próximo possível do interlocutor. 

c. Caso não entenda o que lhe foi dito, o participante deve explicar que tem uma 

dificuldade de audição. 

d. Se tiver preferência por alguma orelha, em ambientes com muito ruído (exemplo: 

restaurantes ou festas) permanecer ao lado da pessoa com quem está conversando. 

e. Falar de maneira clara e diminuir a velocidade dessa ação. 

f. Utilizar expressões faciais ou gestos, porém sem exageros. 

g. Caso o sujeito não entenda a frase, reformule-a de maneira mais simples. 

h. Sempre incentive o uso do AASI. 

As atividades propostas enfocavam: evocação, atenção/atenção seletiva, 

análise/síntese auditiva e visual, figura/fundo auditivo e visual, rima, ritmo, decodificação e 

codificação gráfica, compreensão, raciocínio lógico e memória. As estratégias foram baseadas 

em Bottino et al. (2002), Ávila (2003), Sé e Lasca (2005), Carvalho (2006), Neves (2009), 

Souza (2010), Irigaray, Filho e Schneider (2012) e na prática clínica da pesquisadora. 

4. Autoavaliação do participante: ao final de cada sessão, a pesquisadora solicitava ao 

participante que desse uma nota de 0 a 10 para cada atividade realizada. O objetivo da 

autoavaliação foi de reflexão a respeito do desempenho em cada atividade. 

5. Considerações do pesquisador: espaço destinado às orientações que o pesquisador 

julgasse necessárias durante cada atividade proposta.  

6. Logo após a última sessão a pesquisadora fazia duas perguntas: 

a. O que achou das atividades? 

b. Propõe alguma atividade? 

No GMCR, que apresentava ruído de fundo, foi utilizado na primeira semana uma 

música orquestrada a 45 dB, posicionando-se sempre a 45º azimuth em relação ao sujeito. Na 

segunda semana, este ruído de fundo era de uma estação de rádio, da preferência do 

participante, sintonizado com músicas e voz do locutor também a 45 dB. Na terceira semana, 

o ruído do rádio foi para 55 dB. Na quarta semana, a estratégia se manteve, contudo na 

intensidade de 65 dB. A pesquisadora ao colocar o ruído de fundo, sempre perguntava se 

havia incômodo ou não ao paciente. 

No GMSR utilizou-se o mesmo programa de reabilitação, porém sem o ruído de 

fundo. Foi enfocada apenas a fala da pesquisadora e do participante.	  
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5. RESULTADOS 

 

Os casos estudados foram separados em dois grupos:  

1. Grupo Multimodal Com Ruído Competitivo (GMCR): treinamento auditivo e 

cognitivo com ruído competitivo. Composto por três participantes (E1, E2 e E3). 

2. Grupo Multimodal Sem Ruído Competitivo (GMSR): treinamento auditivo e 

cognitivo sem ruído competitivo. Formado por três participantes (G1, G2 e G3). 

 

Grupo Multimodal Com Ruído Competitivo (GMCR) 

 
Quadro 1 - Caracterização dos participantes do GMCR quanto a idade, sexo, escolaridade, 
profissão, grau e configuração da PA e SRT 
GMCR Idade** Sexo Escolaridade Profissão Grau e configuração 

da PA* 
SRT* 

      OD* OE* 

E1 64 Masculino Ensino Médio 
completo 

Aposentado (tec. 
Enfermagem) 

PANS* moderada 
bilateral - curva em 
rampa  

20dB 15dB 

E2 61 Masculino Ensino Médio 
completo 

Aposentado (ainda 
exerce função de 
funileiro) 

PANS moderada 
bilateral simétrica  

55dB 50dB 

E3 65 Feminino Ensino Superior 
completo 

Aposentada 
(professora) 

PANS leve bilateral 
simétrica  

35dB 30dB 

*GMCR: Grupo Multimodal Com Ruído (E1, E2, E3); PA: perda auditiva; PANS: perda auditiva neurossensorial; SRT: 
Limar de reconhecimento de fala; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda.** Média da idade: 63,3 anos. 

 

Sujeito E1: O participante E1, 64 anos, do sexo masculino, possui o ensino médio 

completo, aposentado e exercia a função de técnico de Enfermagem. Nunca fez cirurgia 

otológica e apresenta zumbido flutuante, como se fosse um apito (sic). Apresenta tontura em 

alguns momentos, porém sem sintoma algum. Fez cirurgia de catarata e coração 

(marcapasso). Estado de saúde geral bom, com medicamento diário (apenas um 

anticoagulante) e usa óculos para leitura. Apresenta PANS moderada bilateral, curva 

audiométrica em rampa nas duas orelhas, com SRT na OD de 20 dB e OE com 15 dB. 

Diagnóstico otorrinolaringológico de presbiacusia. Na pontuação do Mini-Mental obteve 19 

pontos. 

A observação do comportamento e das atitudes desse participante mostrou que o 

sujeito E1 é muito comunicativo. Ele questionava muito sobre o funcionamento do AASI, 
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lendo até o manual do aparelho. Demonstrou ter um nível de exigência alto consigo mesmo 

durante a realização das atividades semanais propostas pela terapeuta. Seu AASI era equipado 

com dataloggin, que permitiu analisar o número de horas/dia em que usava o aparelho. 

No treinamento auditivo, demonstrou interesse pelas atividades, realizando-as em 

casa. Ele solicitou ajuste no AASI, pois referia som e voz “abafada” e dificuldade em utilizar 

o telefone com o AASI. 

Na orientação quanto ao uso do AASI realizada no primeiro dia, o sujeito não veio 

acompanhado de nenhum membro da família. No segundo dia de treinamento, questionou 

sobre alguns pontos do funcionamento do volume de seu aparelho, já que havia lido o manual. 

A média do dataloggin do período referente as quatro semanas de treinamento, foi de 8,5 

horas na OD e 7, 5 horas na OE. Pode-se verificar que a quantidade de horas foi aumentando 

gradativamente. 

Ao término do processo de intervenção, o sujeito avaliou as atividades, afirmando: 

“Ótimas, calculadas para o nível mental da gente. Aconselharia todo mundo a fazer”. 

Questionado se propunha alguma atividade, respondeu: “Seria bom ter mais atividades de 

leitura”. 

O questionário HHIE-S apresentou escore de 26 pontos, sendo 8 pontos para a escala 

emocional e 18 pontos na escala social/situacional. No retorno, ao completar os três meses de 

uso do AASI, a partir da data que E1 recebeu o aparelho, foi novamente aplicado o 

questionário HHIE-S, que apresentou o total de 0 ponto. Estes dados mostraram que o 

participante percebeu mudança positiva na sua comunicação após o uso do AASI. 

 

Tabela 1 - Média do LRSR* e LRSS* das listas 1B, 2B, 4B e 5B e a média do IRSR* e 
IRSS* nas listas 3B e 6B na primeira e terceira avaliação, E1 
 1ª Avaliação 3ª Avaliação 

 Média em dB Média % acertos Média em dB Média % acertos 
LRSR 48,1  46,8  
LRSS 33,7  31,2  
IRSR 55 75 55 95 
IRSS 55 95 55 97,5 

*LRSR: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; 
IRSR: Índice de Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio. 

 

No retorno, após três meses de uso, foi constatado que o participante usou o aparelho 

em média 11 horas/dia na OD e 9 horas/dia na OE (dados do dataloggin). O sujeito E1 foi 

identificado com um pouco de dificuldade durante a execução das atividades propostas no 

programa de reabilitação auditiva/cognitiva. Porém, não desistia fácil diante das suas 
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dificuldades. Com isso, demorava um tempo a mais na execução das atividades. Na sua 

autoavaliação ao final de cada sessão, não enaltecia suas notas; sempre considerava que 

poderia se sair melhor na atividade. Mesmo assim, demonstrava uma boa autoestima, achando 

que estava melhorando. Declarou que a intervenção melhorou sua autoestima e aumentou seu 

interesse na leitura e em outras atividades para “exercitar a cabeça”. Enfatizou mais uma vez 

que gostou muito de realizar as terapias e que sempre se lembra das atividades que foram 

feitas. Comentou que quando não entende o que a esposa fala, pede para falar mais devagar e 

olhando para ele. Declarou que, a partir das atividades desenvolvidas, está mais atento em 

ambientes com muito barulho, entendendo o assunto conversado. 

Sujeito E2: O sujeito E2, 61 anos, é do sexo masculino, possui ensino médio completo. 

É aposentado, porém ainda trabalha na profissão de funileiro. Não fez nenhuma cirurgia 

otológica; apresentou zumbido e tontura leve apenas uma vez, com duração de duas semanas. 

Tem sinusite e seu estado de saúde geral é bom, sem tratamento medicamentoso diário. 

Diagnosticado com PANS moderada bilateral, curva audiométrica simétrica em ambas as 

orelhas, com SRT de 55 dB na OD e 50 dB na OE. O diagnóstico otorrinolaringológico 

quanto à causa da dificuldade auditiva é a presbiacusia. Na pontuação do Mini-Mental obteve 

29 pontos. 

As observações da terapeuta em relação a esse participante descrevem E2 como uma 

pessoa calma, que no início falava pouco e no decorrer das sessões mudou seu 

comportamento, interagindo mais com a pesquisadora. Para cada atividade proposta, o 

primeiro comentário do participante era “não sei fazer” ou “não sou muito bom nisso”. 

Porém, conseguia fazer muitas das atividades propostas. Seu AASI apresentava dataloggin, 

que foi registrado todas as semanas. 

No treinamento auditivo, o sujeito demonstrou interesse e realizou as atividades 

solicitadas, inclusive, as previstas para casa, e não solicitou ajuste no AASI. Questionou na 

primeira sessão sobre o uso do AASI e no segundo atendimento informou que já sabia 

aumentar e diminuir o volume de seu aparelho quando achava necessário. Na orientação 

quanto ao uso do AASI realizada no primeiro dia, veio acompanhado de sua esposa. Ela foi 

bem participativa, demonstrando interesse, inclusive, em como poderia ajudá-lo em casa para 

ter um melhor benefício do aparelho. 

A pesquisadora percebeu que a cada atividade completada, E2 ficava feliz, 

demonstrando o quanto a intervenção estava lhe auxiliando no uso do AASI e, 
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consequentemente, propiciando um benefício mais abrangente. Fato esse confirmado por 

meio de sua autoavaliação no final das sessões. O sujeito se atribuiu notas médias. 

A média do dataloggin do período referente às quatro semanas de treinamento foi de 

3,5 horas/dia na OD e 4, 5 horas/dia na OE. Nas duas primeiras semanas verificou-se que 

houve um aumento do número de horas de uso do AASI; porém, no retorno da terceira 

semana, o sujeito E2 relatou que teve crise de labirintite e sinusite, não usando muito o 

aparelho. 

O sujeito E2, ao final do processo de intervenção, avaliou as atividades propostas, 

declarando: “Achei que no começo era coisa de criança, mas depois vi que usa a mente. 

Comecei a fazer em casa com minha filha. No dia a dia, a gente não liga, mas agora começa 

a pensar e usar todos os dias”. A respeito de alguma proposta de atividade para o programa, 

respondeu: “Para mim, está bom. Não consigo pensar em nada. Tudo que mexe com a 

cabeça”. 

O questionário HHIE-S apresentou escore de 40 pontos, sendo 20 pontos para a escala 

emocional e 20 pontos na escala social/situacional. No retorno, ao completar os três meses de 

uso do AASI, a partir da data em que o sujeito E2 recebeu o aparelho, foi novamente aplicado 

o questionário HHIE-S, que apresentou o total de 0 ponto. 

 

Tabela 2 - Média do LRSR* e LRSS* das listas 1B, 2B, 4B e 5B e a média do IRSR* e 
IRSS* nas listas 3B e 6B na primeira e terceira avaliação, E2 
 1ª Avaliação 3ª Avaliação 
 Média em dB Média % acertos Média em dB Média % acertos 
LRSR 56,2  55  
LRSS 53,7  51,2  
IRSR 67,5 100 67,5 100 
IRSS 67,5 100 67,5 100 

*LRSR: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; 
IRSR: Índice de Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio. 
 

A média do datalogging deste período foi de 4 horas/dia em cada orelha. O sujeito E2 

disse que não estava usando tanto o aparelho quanto deveria, devido ao seu trabalho. Ele atua 

em sua própria residência, ficando muito tempo exposto ao barulho, o que o irritava quando 

estava com o AASI. Assim, preferia tirá-lo. 

Sujeito E3: O participante E3,65 anos de idade, do sexo feminino, tem o ensino 

superior completo e recentemente, se aposentou. Ela exercia a profissão de professora. Não 

fez cirurgia otológica, apresenta zumbido unilateral na OE, não tem tontura, não fuma há 22 

anos e não faz uso de nenhum medicamento diário. Usa óculos para leitura e seu estado de 
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saúde geral é bom. Diagnosticada com PANS leve bilateral, curva audiométrica simétrica em 

ambas as orelhas, com SRT de 35 dB na OD e 30 dB na OE. Diagnóstico 

otorrinolaringológico quanto à causa da dificuldade auditiva é desconhecido. Na pontuação do 

Mini-Mental obteve 30 pontos. 

E3 é comunicativa em algumas atividades e, ao final da explicação da pesquisadora na 

realização da estratégia, primeiro fazia expressão facial de que talvez não fosse conseguir 

realizá-la e depois conseguia executá-la com êxito. Teve certa dificuldade ao fazer a inserção 

do molde (tulipa). Suas dúvidas estavam relacionadas à: colocação no meato acústico externo 

(MAE); como saber se o molde estava realmente encaixado na sua orelha e, ainda, questões 

quanto à limpeza do molde. Seu AASI não tinha dataloggin. Durante as sessões, comentou em 

vários momentos que sua ex-chefe a humilhava por causa da sua dificuldade auditiva; 

mencionou que demorou a procurar ajuda, porque tinha vergonha de usar um AASI. 

No treinamento auditivo, a participante não cumpriu as atividades que seriam 

realizadas em casa. Por exemplo: comentou oralmente sobre um livro que estava lendo, 

quando o que havia sido solicitado era que o fizesse por escrito; em outra ocasião, não trouxe 

a tarefa da semana, dizendo que a tinha feito, porém tinha esquecido em casa. Solicitou 

ajustes no AASI por duas semanas, pois se queixava que os sons estavam muito agudos. 

Na orientação quanto ao uso do AASI realizada no primeiro dia, não veio 

acompanhada de nenhum membro da família.  

No comentário quanto às atividades propostas, ao término do processo de intervenção, 

destacou: “Eu gostei, foram boas. Algumas fáceis e outras um pouquinho mais complicadas. 

O processo me fez lembrar das atividades que tenho que fazer em casa”. Sobre a questão se 

tinha alguma proposta de atividade a mais, afirmou: “Poderia ser um pouco mais tampando 

os lábios”. 

O questionário HHIE-S apresentou score de 38 pontos, sendo 20 pontos para a escala 

emocional e 18 pontos na escala social/situacional. No retorno, ao completar os três meses de 

uso do AASI, a partir da data que em que E3 recebeu o aparelho, foi realizado novamente o 

questionário HHIE-S, que apresentou o total de dois pontos, sendo estes referentes ao aspecto 

social/situacional, ou seja, quanto a entender a fala de alguém quando esta cochichando. 
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Tabela 3 - Média do LRSR* e LRSS* das listas 1B, 2B, 4B e 5B e a média do IRSR* e 
IRSS* nas listas 3B e 6B na primeira e terceira avaliação, E3 

 1ª Avaliação 3ª Avaliação 
 Média em dB Média % acertos Média em dB Média % acertos 
LRSR 40,6  40,6  
LRSS 30  30  
IRSR 47,5 95 47,5 95 
IRSS 47,5 100 47,5 100 

*LRSR: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; 
IRSR: Índice de Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio. 
 

Na repetição das sentenças sem ruído, a participante E3 não apresentou nenhum tipo 

de erro nas três avaliações. 

O sujeito E3 comentou que não estava usando muito o AASI, pois como o clima 

estava muito quente, percebia que seus aparelhos molhavam em contato com a pele. No dia da 

terceira avaliação, a participante estava inquieta na cabina e em alguns momentos percebia-se 

que estava desatenta. Tal mudança em seu comportamento foi devido ao clima, pois estava 

um dia muito quente. A pesquisadora precisou interromper a avaliação por duas vezes. 

Mencionou que em casa seus filhos já até sabiam quando estava sem o AASI, porque 

ela entendia o que eles falavam. 

 

Grupo Multimodal Sem Ruído Competitivo (GMSR) 

 
Quadro 2 - Caracterização dos participantes do GMSR quanto a idade, sexo, escolaridade, 
profissão, grau e configuração da PA e SRT 

GMSR Idade** Sexo Escolaridade Profissão Grau e configuração 
da PA* 

SRT* 

      OD* OE* 

G1 69 Masculino ensino fundamental 
incompleto 

Aposentado (ainda 
exerce a função de 
carpinteiro e 
marceneiro) 

PANS* moderada 
bilateral simétrica 
descendente  

45dB 40dB 

G2 70 Masculino ensino fundamental 
incompleto 

Aposentado (garçom) PANS moderada 
bilateral simétrica 

40dB 40dB 

G3 68 Masculino ensino médio 
completo 

Aposentado (ainda 
exerce a função de 
porteiro) 

PANS moderada 
bilateral- simétrica  

40dB 45dB 

*GMSR: Grupo Multimodal Sem Ruído (G1, G2, G3); PA: perda auditiva; PANS: perda auditiva neurossensorial; SRT: 
Limar de reconhecimento de fala; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda. Média da idade: 69 anos. 
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Sujeito G1: O participante G1 69 anos, do sexo masculino, possui o ensino 

fundamental incompleto, está aposentado, porém ainda exerce a função de carpinteiro e 

marceneiro. Trabalha em ambiente ruidoso e usou EPI por dois anos apenas. Nega cirurgia 

otológica, não apresenta tontura nem zumbido. Devido a um acidente de trabalho, sofreu um 

trauma na cabeça. Ficou 24 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e como sequela 

perdeu a visão no olho direito. Em decorrência deste trauma, toma medicamento para 

diminuir a pressão intracraniana. Estado de saúde geral é bom, mas recentemente teve 

diagnosticada catarata no olho esquerdo. Diagnosticado com PANS moderada bilateral, curva 

audiométrica simétrica descendente em ambas as orelhas, com SRT de 45 dB na OD e 40 dB 

na OE. Diagnóstico otorrinolaringológico de presbiacusia. Na pontuação do Mini-Mental 

obteve 27 pontos. 

O sujeito G1 é calmo e comunicativo. Afirmava não ter dúvidas quanto ao AASI; 

porém, não sabia colocar os aparelhos em seu ouvido. Comentou que quem o fazia era sua 

esposa. Foi treinado por duas semanas em algumas questões como: posicionar o AASI em sua 

orelha, colocação da pilha, limpeza do molde e ênfase quanto ao uso do seu novo dispositivo 

auditivo. Durante a execução das atividades, demonstrou muita dificuldade. Em vários 

momentos, a pesquisadora precisou auxiliá-lo e explicar mais de uma vez o comando da 

atividade e, mesmo assim, G1 achava que se saía bem na realização destas. Apresenta boa 

autoestima. Seu AASI não tinha dataloggin. 

No treinamento auditivo, fez as atividades solicitadas para casa, mas de forma 

incompleta em duas semanas. Ele não fez a última tarefa, pois esqueceu. Não solicitou 

nenhum ajuste no AASI. 

Na orientação quanto ao uso do AASI realizada no primeiro dia, sua esposa não pôde 

acompanhá-lo, visto que ficou em casa cuidando dos netos. 

No comentário das perguntas feitas ao término do processo de intervenção, quanto ao 

que achou das atividades referiu: “Eu achei muito bom. Se fosse para dar nota dava nota 10”. 

Para a pergunta se propunha alguma atividade, destacou: “Gostaria que tivesse mais 

atividades de escrita”. 

O questionário HHIE-S apresentou escore de 36 pontos, sendo 16 pontos para a escala 

emocional e 20 pontos na escala social/situacional. No retorno, ao completar os três meses de 

uso do AASI, a partir da data que recebeu o aparelho, foi aplicado novamente o questionário 

HHIE-S, que apresentou o total de dois pontos, sendo estes referentes ao aspecto 
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social/situacional, em que às vezes G1 ainda sente dificuldade em entender a fala quando 

visita parentes, amigos e vizinhos. 

 

Tabela 4 - Média do LRSR* e LRSS* das listas 1B, 2B, 4B e 5B e a média do IRSR* e 
IRSS* nas listas 3B e 6B na primeira e terceira avaliação, G1 
 1ª Avaliação 3ª Avaliação 
 Média em dB Média % acertos Média em dB Média % acertos 
LRSR 46,8  56,8  
LRSS 37,5  40  
IRSR 55 75 55 55 
IRSS 55 100 55 90 

*LRSR: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; 
IRSR: Índice de Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio. 

 

No retorno, após três meses de uso do AASI, o sujeito G1 comentou com a 

pesquisadora que não estava usando o AASI, pois ficou muito gripado por um tempo e depois 

cortou os dedos em seu trabalho. Como sua esposa e filhos haviam viajado, não tinha 

ninguém para ajudá-lo a colocar o AASI. 

Sujeito G2: O participante G2, 70 anos, do sexo masculino, com ensino fundamental 

incompleto, é aposentado e exercia atividade de garçom. Apresenta zumbido bilateral 

flutuante com intensidade moderada e não tem tontura. Fumou e bebeu por 30 anos e parou 

com o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas há 13 anos. Usa óculos, faz tratamento para 

pressão e toma medicamento há 14 anos para pressão alta e coração. Estado de saúde geral 

bom. Diagnosticado com PANS moderada bilateral, curva audiométrica simétrica em ambas 

as orelhas, com SRT de 40 dB na OD e 40 dB na OE. Diagnóstico otorrinolaringológico 

quanto à causa da dificuldade auditiva é a presbiacusia. Na pontuação do Mini-Mental obteve 

29 pontos. 

O sujeito G2 é comunicativo, não perguntava muito sobre o AASI e sentia dificuldade 

em colocá-lo devido sua destreza manual. Durante algumas semanas, queixou-se quanto ao 

molde da OE, que fazia com que usasse bem pouco seu AASI. Foi encaminhado para a 

empresa para verificação desse aspecto; contudo, como dizia que saía muito de casa, ficava 

cansado e dessa forma demorou para ir a esse estabelecimento. Seu AASI não tinha 

dataloggin. 

O questionário HHIE-S apresentou escore de 14 pontos, sendo dois pontos para a 

escala emocional e 12 pontos na escala social/situacional. No retorno, ao completar os três 

meses de uso do AASI, a partir da data em que G2 recebeu o aparelho, foi realizado 
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novamente o questionário HHIE-S, que apresentou o total de quatro pontos, sendo estes 

referentes ao aspecto social/situacional. 

 

Tabela 5 - Média do LRSR* e LRSS* das listas 1B, 2B, 4B e 5B e a média do IRSR* e 
IRSS* nas listas 3B e 6B na primeira e terceira avaliação, G2 
 1ª Avaliação 3ª Avaliação 
 Média em dB Média % acertos Média em dB Média % acertos 
LRSR 50,6  51,2  
LRSS 46,2  41,8  
IRSR 57,5 80 57,5 80 
IRSS 57,5 95 57,5 90 

*LRSR: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; 
IRSR: Índice de Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio. 

 

No treinamento auditivo, o participante demonstrou baixa autoestima, visto que 

sempre dizia que não iria conseguir fazer a atividade, que nunca foi bom na área da leitura e 

escrita e só sabia fazer contas devido ao seu trabalho. Não fez todas as atividades de casa e 

não solicitou ajustes em seu AASI. 

Na orientação quanto ao uso do AASI realizada no primeiro dia, não veio 

acompanhado de nenhum membro da família. 

No comentário das perguntas feitas ao término do processo de intervenção, quanto à 

avaliação das atividades, afirmou: “Achei muito bom, muito bom mesmo. Nesse mês, cada dia 

aprendi uma coisa diferente, que às vezes eu não praticava”. Sobre proposta de alguma 

atividade no processo, ele ressaltou: “Não, eu acho que a gente já fez o possível”. 

O Sujeito G2 informou que acha que usa o AASI mais ou menos oito horas por dia, 

sendo que usa mais o AASI da OD. Ainda sente um pouco de desconforto com o molde na 

OE. 

Sujeito G3: O participante G3, 68 anos de idade, do sexo masculino, possui o ensino 

médio completo e exerce a função de porteiro. História otologia sem intercorrências, não 

apresenta zumbido e nem tontura; fumante por 40 anos, sendo que interrompeu o consumo de 

cigarros há oito anos, porém permanece ingerindo bebidas alcoólicas. Estado de saúde geral 

bom. Diagnosticado com PANS moderada bilateral, curva audiométrica simétrica em ambas 

as orelhas, com SRT de 40 dB na OD e 45 dB na OE. Diagnóstico otorrinolaringológico 

quanto à causa da dificuldade auditiva é desconhecido. Na pontuação do Mini-Mental obteve 

29 pontos. 
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O sujeito G3 é calmo, comunicativo e questionou sobre questões de comunicação, 

memória (no que sentia dificuldade) e o funcionamento do AASI. Demonstrou um 

comportamento de exigência consigo mesmo durante a realização das atividades semanais. 

Seu AASI tinha dataloggin, que foi registrado todas as semanas pela pesquisadora. 

O questionário HHIE-S apresentou escore de 14 pontos, sendo seis pontos para a 

escala emocional e oito pontos na escala social/situacional. No retorno, ao completar os três 

meses de uso do AASI, a partir da data que recebeu o aparelho, foi novamente aplicado o 

questionário HHIE-S, que apresentou o total de 0 ponto. 

 

Tabela 6 - Média do LRSR* e LRSS* das listas 1B, 2B, 4B e 5B e a média do IRSR* e 
IRSS* nas listas 3B e 6B na primeira e terceira avaliação, G3 
 1ª Avaliação 3ª Avaliação 
 Média em dB Média % acertos Média em dB Média % acertos 
LRSR 46,2  47,5  
LRSS 26,5  25  
IRSR 47,5 70 47,5 65 
IRSS 47,5 95 47,5 95 

*LRSR: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; 
IRSR: Índice de Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio. 

 

No treinamento auditivo, demonstrou um pouco de exigência em seu comportamento e 

interesse nas atividades. Ele fez as tarefas solicitadas para casa e não solicitou ajuste no 

AASI, pois dizia que já sabia usar o volume manual e assim conseguia suprir suas 

dificuldades. Como escutava melhor na OD, em ambientes com ruído, diminuía o volume 

desta. Também apresentou um pouco de dificuldade em colocar o AASI em decorrência de 

sua destreza manual. 

Na orientação quanto ao uso do AASI realizada no primeiro dia, sua esposa o 

acompanhou e participou de uma atividade. A média do dataloggin do período referente às 

quatro semanas de treinamento foi 7,5 horas/dia na OD e 7,5 horas/dia na OE. Pode-se 

verificar que a quantidade de horas foi aumentando gradativamente. 

Ao término do processo de intervenção, declarou como avaliação das atividades 

propostas: “Bom para o nosso conhecimento, não foi tão difícil. Foi bem instrutivo; muitas 

pessoas acham ruim, mas eu não acho. Por isso gosto de fazer palavras cruzadas”. Sobre 

alguma proposta de atividade no processo, ele respondeu: “Acho que tá bom.” 

O sujeito G3 relatou que só usa o AASI enquanto está no trabalho e em alguns 

momentos, retira o aparelho devido ao excesso de barulho dos caminhões na garagem. A 

média de tempo de uso, registrada pelo dataloggin, foi de 5 horas/dia em ambas as orelhas. 
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5.1.Resumo dos resultados 

 

Tabela 7 - Média e desvio padrão dos valores (dB) da relação S/R* das sentenças do LSP, nas 
três avaliações do GMCR* e GMSR* 

 1ª e 2ª. Aval média DP 3ª. Aval média DP 
E1 -5 5 -2,5 -5 -1,9 4,7 0 -2,5 -5 -5 -3,1 2,1 
E2 5 5 7,5 7,5 6,3 1,4 5 5 5 5 5,0 0,0 
E3 -5 -7,5 -10 -5 -6,9 2,4 -2,5 -5 -7,5 -5 -5,0 1,8 
G1 -20 -15 -5 -2,5 -10,6 8,3 5 0 -2,5 -5 -0,6 3,7 
G2 2 2 7,5 0 2,9 3,2 7,5 0 5 2,5 3,8 2,8 
G3 0 -7,5 -5 -2,5 -3,8 3,2 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 0,0 

*Relação S/R: relação sinal/ ruído; GMCR: Grupo Multimodal Com Ruído (E1, E2, E3); GMSR: Grupo Multimodal Sem 
Ruído (G1, G2, G3) 
 

Tabela 8 - Desempenho auditivo dos participantes dos grupos GMCR* e GMSR* após o 
treinamento auditivo e cognitivo 

GMCR GMSR 
 E1 E2 E3 G1 G2 G3 
LRSR + + = - = - 
LRSS + + = - + + 
IRSR + = = - = - 
IRSS + = = - - = 

*GMCR: Grupo Multimodal Com Ruído (E1, E2, E3); GMSR: Grupo Multimodal Sem Ruído (G1, G2, G3); LRSR: Limiar 
de Reconhecimento de Sentença no Ruído; LRSS: Limiar de Reconhecimento de Sentença no Silencio; IRSR: Índice de 
Reconhecimento de Sentença no Ruído; IRSS: Índice de Reconhecimento de Sentença no Silêncio; +: melhora do 
desempenho auditivo (dB); -: piora do desempenho auditivo (dB); =: permanência do desempenho auditivo (dB). 
 
Quadro 3 - Número total de tipos de erros apresentados na repetição das sentenças com ruído 
na primeira, segunda e terceira avaliações do GMCR* e GMSR* 
 

*GMCR: Grupo Multimodal Com Ruído (E1, E2, E3); Grupo Multimodal Sem Ruído (G1, G2, G3) 

  
GMCR GMSR 

  
E1 E2 E3 G1 G2 G3 

Listas na 
presença de 

ruído 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

Omissão parcial 3 5 -- 1 4 5 7 6 3 4 2 6 
Omissão 2 9 2 -- 3 3 4 15 8 10 15 16 

Troca semântica 13 7 1 1 4 4 4 19 4 3 4 6 
Troca fonêmica 2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 

Substituição 2 1 -- 1 3 
 

1 1 1 2 2 1 
Redução 2 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 

Troca cultural 1 1 2 1 -- -- 2 
 

2 2 1 -- 
Distorção -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 
Adição de 
palavra -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 
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Quadro 4 - Número total de tipos de erros apresentados na repetição das sentenças sem ruído 
na primeira, segunda e terceira avaliações do GMCR* e GMSR* 

  
GMCR GMSR 

  
E1 E2 E3 G1 G2 G3 

Listas na 
presença de 

ruído 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

1ª e 2ª 
Aval. 

3ª 
Aval. 

Omissão 
parcial 1 1 1 1 -- -- -- 4 3 1 -- -- 

Omissão 11 1 -- -- -- -- -- 
 

1 2 -- -- 
Troca 

semântica 1 3 -- -- -- -- 1 2 7 3 1 -- 
Troca 

fonêmica 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Substituição 1 -- 1 -- -- -- -- 1 -- 1 -- 1 

Redução 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 
Troca cultural 2 2 -- -- -- -- -- -- 1 2 -- -- 

Distorção -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Adição de 
palavra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

*GMCR: Grupo Multimodal Com Ruído (E1, E2, E3); Grupo Multimodal Sem Ruído (G1, G2, G3) 
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Quadro 5 – Atividades realizadas durante as quatro semanas do GMCR, sujeito E1 
Participante  Datallogin Numero de 

atividades 
realizadas por 

semana 

Objetivos Média 
autoavaliação 

do participante 

Considerações do pesquisador 

E1  OD OE     
 1ª 

semana 
7h 5h 5 ü Acolhimento e 

orientação ao 
participante 

ü Evocação 
ü Atenção/ Atenção 

seletiva 
ü Análise síntese auditiva 

e visual 
ü Feedback ao 

participante e atividade 
a realizar em casa 

8, 12 Participante não veio acompanhado de nenhum membro da 
família, solicitou ajuste em seu AASI, pois sentia o som 
“abafado”, relatou dificuldade em falar no telefone com o 
aparelho. A estratégia de colocar as sílabas em ordem e 
formar palavras, sujeito utilizou apoio da escrita sobre a 
mesa, fez movimento com a própria mão. Na atividade de 
colocar em ordem alfabética, apresentou dificuldade, não 
realizando de forma correta. 

 2ª 
semana 

7h  5h  7 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Figura- fundo auditiva e 
visual 

ü Rima 
ü Ritmo 
ü Evocação 
ü Decodificação e 

codificação da escrita 
ü Feedback ao 

participante e atividade 
a realizar em casa 

7, 66 Participante solicitou novamente ajuste quanto a sua voz 
“abafada” e comentou sobre a atividade realizada em casa. 
Na estratégia com enfoque no ritmo, demonstrou muita 
dificuldade, apresentou pouca atenção e se deteve na 
imitação. As demais atividades foram feitas corretamente. 

continua na próxima página 
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Continuação 
 3ª 

semana 
9h 10h 4 ü Orientação ao 

participante 
ü Decodificação e 

codificação da escrita 
ü Atenção seletiva 
ü Compreensão 
ü Raciocínio lógico 
ü Feedback ao 

participante e atividade 
a realizar em casa 

 

7,5 Trouxe a atividade feita em casa, sendo que como teve 
dificuldade em realizá-la, participante informou que 
procurou o dicionário e internet para completar o exercício. 
Na atividade envolvendo codificação/ decodificação escrita, 
atenção seletiva, compreensão e raciocínio lógico sujeito 
apresentou dificuldade em realizar a atividade, demorando 
em executá-la. 

 4ª 
semana 

11h 10h 5 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Memória 
ü Raciocínio qualitativo 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação gráfica 
 

8,37 A atividade feita em casa trouxe duas músicas e ainda as 
cantou. Sujeito apresentou melhor desempenho na 
realização das atividades, visto que na estratégia de 
raciocínio qualitativo nem precisou de apoio visual.  
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Quadro 6 -  Atividades realizadas durante as quatro semanas do GMCR, sujeito E2 
Participante  Datallogin Número de 

atividades 
realizadas 

por semana 

Objetivos Média 
autoavaliação 

do participante 

Considerações do pesquisador 

E2 1ª 
semana 

2h 2h 6 ü Acolhimento e 
orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Memória 
ü Evocação 
ü Análise síntese auditiva/ 

visual 
ü Feedback ao participante 

e atividade a realizar em 
casa 

7 Esposa acompanhou a sessão, participando das 
atividades e questionando sobre o uso do AASI. 
Logo que chegou o participante referiu que tinha 
dificuldade em memória. Realizou todas as 
atividades corretamente. 

 2ª 
semana 

7h 7h 8 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Figura- fundo auditiva 
e visual 

ü Rima 
ü Ritmo 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação gráfica 
ü Compreensão 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar em 
casa 

7,42 Participante não solicitou nenhum ajuste, 
comentou que já sabia aumentar e diminuir o 
volume do AASI quando achava necessário. 
Comentou a atividade de casa de forma breve, 
sem muitos detalhes, contudo dentro do 
conteúdo lido. Na atividade de ritmo, 
participante apresentou dificuldade quando 
houve o aumento da sequencia dos comandos. 
As atividades foram realizadas com êxito.  

continua na próxima página 
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Continuação 
 3ª 

semana 
3h 3h 6 ü Orientação ao 

participante 
ü Decodificação/ 

codificação escrita 
ü Atenção seletiva 
ü Compreensão 
ü Raciocínio lógico 
ü Memória 
ü Análise síntese visual 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar em 
casa 

7,4 Participante não solicitou nenhum ajuste. Fez a 
atividade de casa, mas referiu um pouco de 
dificuldade e foi procurar algumas palavras no 
dicionário. Durante a semana, teve crise de 
labirintite e sinusite. Na atividade de 
codificação/ decodificação escrita e memória 
deixou quatro itens em branco.  

 4ª 
semana 

2h 5h 6 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Memória 
ü Raciocínio qualitativo 
ü Compreensão 
ü Figura- fundo auditiva 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação gráfica 
 

7,8 Participante trouxe a atividade de casa e disse 
que gostou em realizá-la, pois sempre escuta 
música enquanto trabalha, porém não prestava 
atenção nas letras. Cantou a música.  Na 
atividade de codificação/ decodificação escrita 
(conhecimentos gerais), deixou apenas um item 
em branco.  
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Quadro 7 - Atividades realizadas durante as quatro semanas do GMCR, sujeito E3 
Participante  Datallogin Numero de 

atividades 
realizadas 

por semana 

Objetivos Média 
autoavaliação 

do participante 

Considerações do pesquisador 

E3 1ª 
semana 

- - 5 ü Acolhimento e 
orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Memória 
ü Evocação 
ü Análise síntese 

auditiva e visual 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar em 
casa 

 

8,5 Participante solicitou ajuste no AASI, diminuir 
os sons agudos. Não veio acompanhada com 
nenhum membro da família. As atividades foram 
realizadas corretamente. 

 2ª 
semana 

- - 7 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Figura- fundo auditiva 
e visual 

ü Rima 
ü Ritmo 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação da escrita 
ü Compreensão 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar em 
casa 

7,1 Participante solicitou novamente ajuste, 
referindo que agora o som estava muito baixo. 
Apresentou dificuldade em colocar a tulipa no 
CAE. Comentou a atividade feita em casa 
(leitura de um livro que estava lendo). Na 
atividade de figura- fundo visual não conseguiu 
realizar toda, achou apenas 6 erros, já na 
estratégia de decodificação/ codificação escrita 
apresentou um pouco de dificuldade, levando 
maior tempo para realizá-la.  

continua na próxima página 
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Continuação 
 3ª 

semana 
- - 6 ü Orientação ao 

participante 
ü Decodificação/ 

codificação escrita 
ü Atenção seletiva 
ü Compreensão 
ü Raciocínio lógico 
ü Análise- síntese visual 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar em 
casa 

7,8 Participante esqueceu de trazer a atividade de 
casa, contudo disse que fez. Demonstrou dúvida 
quanto à limpeza da tulipa e perguntou como 
saberia se realmente estava encaixada 
corretamente na orelha. Orientação também 
quanto ao uso do desumidificador. As demais 
atividades foram realizadas corretamente. 

 4ª 
semana 

- - 6 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Memória 
ü Raciocínio qualitativo 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação da escrita 
 

7,6 Participante trouxe a atividade de casa referindo 
que gostou de fazer. Não apresentou mais dúvida 
quanto ao uso do AASI. Atividades foram 
realizadas corretamente. 
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Quadro 8 - Atividades realizadas durante as quatro semanas do GMSR, sujeito G1 
Participante  Datallogin Numero de 

atividades 
realizadas 

por semana 

Objetivos Média 
autoavaliação 

do participante 

Considerações do pesquisador 

G1  OD OE     
 1ª 

semana 
6h 3h 4 ü Acolhimento e 

orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
atenção 

ü Evocação 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar 
em casa 

8,3 A esposa não pode comparecer, pois ficou 
cuidando dos netos. Participante apresentou 
dúvidas quanto à colocação do aparelho. Na 
atividade de evocação (alfabeto) apresentou muita 
dificuldade; pesquisadora precisou repetir várias 
vezes o alfabeto junto com o sujeito; mesmo assim 
não realizou a atividade corretamente.  

 2ª 
semana 

6h 3h 6 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção/ atenção 
seletiva 

ü Rima 
ü Figura- fundo visual 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação da escrita 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar 
em casa 

8,0 Participante ainda com dificuldade no manuseio do 
AASI e na troca de pilha. Entendeu que teria que 
esperar os 15 dias para trocar a pilha de seus 
aparelhos. Fez a atividade de casa, porém não leu, 
apenas assistiu uma reportagem no jornal (TV). 
Comentou a notícia de forma adequada. Na 
atividade de rima, a pesquisadora precisou explicar 
e exemplificar o que era rima. Em seguida, 
participante conseguiu realizar a estratégia 
proposta. Na estratégia de figura- fundo visual 
(jogo dos 7 erros) não conseguiu realizar por 
completo, pesquisadora precisou auxiliá-lo. 

 continua na próxima página 
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Continuação 
 3ª 

semana 
4h 2h 5 ü Orientação ao 

participante 
ü Decodificação/ 

codificação da escrita 
ü Atenção seletiva 
ü Compreensão 
ü Raciocínio lógico 
ü Analise síntese visual 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar 
em casa 

6,0 Participante chegou dizendo que seu AASI estava 
sem funcionar. Foi detectado excesso de cera no 
molde. Já conseguiu colocar e tirar os AASIs de 
forma adequada. Trouxe a atividade de casa 
incompleta, achou muito difícil. Na atividade de 
raciocínio lógico (sudoku) apresentou dificuldade 
em compreender a estratégia, porém depois 
realizou corretamente. Na atividade de análise- 
síntese visual (completar o desenho) fez na forma 
de espelho, copiando a mesma imagem e não a 
completando. Na atividade de 
decodificação/codificação da escrita fez de forma 
incompleta.  

 4ª 
semana 

4h 4h 6 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
Atenção 

ü Memória 
ü Raciocínio qualitativo 
ü Evocação 
ü Decodificação/ 

codificação gráfica 

8,4 Participante não trouxe a atividade de casa, pois 
esqueceu.  Mas disse que fez. Não solicitou 
nenhum ajusto no AASI e sem queixas quanto ao 
uso. Na atividade de raciocínio qualitativo e 
atenção seletiva, precisou de apoio da escrita 
(escreveu os números na mesa- pesquisadora 
ofereceu papel, porém disse que não precisava). 
Apresentou maior dificuldade no segundo 
problema. Na atividade de evocação e atenção 
seletiva, não conseguiu lembrar palavras com as 
sílabas solicitadas no meio e no fim do vocábulo. 
Lembrando somente palavras com a sílaba no 
inicio do vocábulo. Na atividade de conhecimentos 
gerais, não respondeu todas as questões.  
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Quadro 9 - Atividades realizadas durante as quatro semanas do GMSR, sujeito G2 
Participante  Datallogin Numero de 

atividades 
realizadas 

por semana 

Objetivos Média 
autoavaliação 

do participante 

Considerações do pesquisador 

G2  OD OE     
 1ª 

semana 
  5 ü Acolhimento e orientação ao 

participante 
ü Evocação 
ü Atenção/ Atenção seletiva 
ü Análise síntese auditiva/ visual 
ü Feedback ao participante e 

atividade a realizar em casa 

6,5 Participante não apresentou dúvidas 
quanto ao uso do AASI, referiu que 
demora um pouco mais em colocar o 
aparelho devido a sua dificuldade motora 
na mão. Não solicitou ajustes. Nenhum 
membro da família pode acompanha-lo na 
sessão. 
Na atividade de evocação, sujeito 
entendeu errada a explicação da 
pesquisadora; escreveu todas as palavras 
da lista que continham a letra “a”. 
Pesquisadora explicou novamente a tarefa 
e começou a fazer junto com ele. 
Apresentou dificuldade em fazer a 
estratégia. Na atividade de análise síntese 
auditiva/ visual não conseguiu responder 
apenas uma das palavras (trissílaba) 
apresentada pela pesquisadora. 

 2ª 
semana 

  6 ü Orientação ao participante 
ü Atenção seletiva/ atenção 
ü Rima 
ü Figura fundo- visual 
ü Decodificação/ codificação da 

escrita 
ü Feedback ao participante e 

atividade a realizar em casa 

5 Participante não trouxe a atividade de 
casa, disse que lembrou porem não achou 
nenhuma reportagem interessante. Referiu 
que usou pouco o AASI na OE porque 
sua orelha estava doendo. Encaminhado a 
empresa para verificação do molde. É 
notável a preferência pela OD. Na 
atividade de atenção seletiva e figura-
fundo apresentou dificuldade logo no 
início, contudo depois respondeu 
corretamente. Na atividade de rima,  

continua na próxima página 
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Continuação 
       pesquisadora precisou explicar o que era rima 

e deu exemplos, mas mesmo assim sujeito 
teve muita dificuldade, conseguindo 
responder somente duas rimas. Na estratégia 
de figura-fundo visual, também teve 
dificuldade, achando apenas 2 dos 7 erros da 
figura. Na estratégia de evocação e 
decodificação/ codificação da escrita, 
inventou muitas palavras e formou 5 
vocábulos. O próprio paciente percebeu sua 
dificuldade na realização das tarefas. 

 3ª 
semana 

  4 ü Orientação ao participante 
ü Decodificação/ codificação da 

escrita 
ü Atenção seletiva 
ü Compreensão 
ü Análise- síntese visual 
ü Feedback ao participante e 

atividade a realizar em casa 

5,6 Participante não solicitou ajuste no AASI, foi 
à empresa, porém não fizeram nenhuma 
modificação no molde, trocaram apenas o 
tubinho. Refere que melhorou a dor, porém 
ainda sente o pavilhão dolorido. Encaminhado 
novamente à empresa, para verificação do 
molde. Fez a atividade de casa e disse que a 
neta lhe ajudou.  
Na atividade de codificação/ decodificação da 
escrita, atenção e compreensão, apresentou 
dificuldade em completar as frases (não 
respondeu duas sentenças) e a história. Na 
estratégia de análise- síntese visual, não 
completou o desenho de maneira adequada.  

 4ª 
semana 

  5 ü Orientação ao participante 
ü Atenção seletiva/ atenção 
ü Memória 
ü Evocação/Decodificação 

gráfica 

7,5 Participante não fez a atividade de casa, pois 
disse que seu aparelho de som estava 
quebrado. Não solicitou ajustes no AASI e 
não foi à empresa para verificar o molde, 
porque anda saindo muito e esta cansado. 
Disse que a dor na orelha  

       melhorou. Na atividade de memória e atenção 
seletiva conseguiu realizar sem dificuldade, 
contudo na estratégia de evocação apresentou 
dificuldade. Na atividade de conhecimentos 
gerais não conseguiu responder a todas as 
perguntas. 
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Quadro 10 - Atividades realizadas durante as quatro semanas do GMSR, sujeito G3 
Participante  Datallogin Numero de 

atividades realizadas 
por semana 

Objetivos Média 
autoavaliação 

do participante 

Considerações do pesquisador 

G3  OD OE     
 1ª semana 7h 7h 5 ü Acolhimento e 

orientação ao 
participante 

ü Atenção/ Atenção 
seletiva 

ü Evocação 
ü Análise síntese 

auditiva/ visual 

8 Esposa participou da intervenção. 
Não teve dúvidas quanto ao uso do 
AASI, disse que abaixa o volume do 
AASI da OD, pois escuta melhor 
deste lado. Não quis realizar ajustes. 
Todas as atividades foram executas 
com êxito.  

 2ª semana 7h 7h 7 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
Atenção 

ü Rima 
ü Ritmo 
ü Figura-fundo 

auditiva/ visual 
ü Decodificação/ 

codificação da escrita 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar 
em casa 

7,1 Paciente não solicitou ajuste no 
AASI, única dificuldade é inserir o 
aparelho na OE devido à destreza 
manual. Trouxe a atividade de casa e 
comentou sobre a reportagem. 
Conseguiu realizar todas as 
atividades com êxito, porém a 
estratégia de figura- fundo visual 
achou 6 dos 7 erros.  

continua na próxima página 
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 3ª 
semana 

8h 8h 6 ü Orientação ao 
participante 

ü Codificação/ 
Decodificação da 
escrita 

ü Compreensão 
ü Atenção seletiva 
ü Raciocínio lógico 
ü Memória 
ü Análise síntese- 

visual 
ü Feedback ao 

participante e 
atividade a realizar 
em casa 

6,8 Participante não apresentou nenhuma dúvida quanto ao 
uso do AASI, refere que já se acostumou e não solicitou 
ajustes. Fez a atividade de casa. Na atividade de 
raciocínio lógico e atenção seletiva (Sudoku) logo de 
início disse que achava difícil, porem a pesquisadora 
explicou e começou a fazer junto com ele. Em seguida, 
participante fez sozinho os demais. As estratégias 
seguintes realizarou com êxito.  

 4ª 
semana 

8h 8h 6 ü Orientação ao 
participante 

ü Atenção seletiva/ 
Atenção 

ü Memória 
ü Raciocínio 

qualitativo 
ü Evocação 
ü Codificação/ 

decodificação 
gráfica 

7,8 Participante achou a atividade de casa difícil, contudo 
realizou de forma correta. Não solicitou ajustes no AASI 
e aumenta e diminui o volume manualmente quando 
acha necessário. Todas as atividades foram realizadas 
com êxito. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A importância do programa de reabilitação auditiva em idosos é confirmada por 

Souza, (2010); Murphy et al., (2011) e Rawool (2007), ao se considerar os seguintes aspectos: 

compensação da privação sensorial e redução da demanda cognitiva pelo uso do AASI, 

interferência do Treinamento Auditivo (TA) sobre o impulso neural no tronco encefálico, 

prática dos exercícios do TA e plasticidade neural. 

Esta pesquisa teve como objetivo propor um programa de treinamento englobando 

atividades auditivas e cognitivas para idosos com PA de diversos graus que nunca passaram 

pela experiência de usar um AASI. Nos descritores das ciências da saúde, o AASI é 

denominado auxiliar de audição. 

As atividades cognitivas foram direcionadas à evocação, atenção/atenção seletiva, 

análise/síntese auditiva e visual, figura/fundo auditiva e visual, rima, ritmo, decodificação e 

codificação gráfica, compreensão, raciocínio lógico e memória, habilidades que estão 

envolvidas no processamento da informação auditiva (sistema auditivo central). A perda 

auditiva tem implicações diretas sobre a qualidade do sinal acústico transmitido - perda, total 

ou parcial, das qualidades acústicas (frequência, intensidade e duração) do sinal. Os AASI, ao 

amplificarem o sinal acústico, por exemplo, podem influenciar o processamento bottom up, o 

que, indiretamente, pode modificar a forma como determinadas atividades cognitivas ocorrem 

no processamento top down. Esse processo de resgate das habilidades auditivas em desuso 

devido à PA demora algum tempo e muitas vezes necessita de treinamentos específicos para 

que seja desempenhado (Bellis, 2003 e Beck e Clark, 2009). 

As atividades cognitivas foram elaboradas a partir dos estudos de Bottino et al. (2002), 

Ávila (2003), Carvalho (2006), Neves (2009), Irigaray, Filho e Schneider (2012) e também da 

prática clínica da pesquisadora. Este programa constituído, inicialmente, por seis sessões com 

duração de 50 minutos, quando comparado aos programas apresentados na literatura, mostrou 

que apenas as propostas de TAF (Miranda et al., 2007; Miranda, Gil e Iório, 2008; Megale, 

Iório e Schochat, 2010; Souza, 2010 e Murphy et al., 2011) relatavam o número e a duração 

de sessões (entre seis, sete e oito sessões, entre 40 e 50 minutos, sempre semanais). Os 

programas que enfocavam o treinamento cognitivo mostravam grande variação - desde quatro 

sessões, duas vezes por semana até programas com 22 meses de duração. É importante 

ressaltar que nem todos os programas cognitivos eram voltados para idosos cujas dificuldades 

se restringiam à audição. 
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Outras pesquisas, como Ávila (2003); Marques, Kozlowski e Marques (2004); 

Ruschel, Carvalho e Guarinello (2007); Vieira et al. (2007); Henning (2011); Magalhães e 

Iório (2011); Magalhães e Iório (2012); Lessa et al. (2013), enfocaram estratégias de 

comunicação, inserção dos familiares no programa, aconselhamento auditivo, adaptação do 

AASI e TA. Estes programas foram propostos para atendimentos em grupo, tal como chegou 

a ser sugerido no programa ora proposto. Porém devido às dificuldades relatadas pelos 

participantes deste estudo – horário do trabalho, viagens, distância de sua casa, cuidar de 

algum membro da família como netos (as), marido, filhos (as) – o programa foi aplicado de 

forma individual, e também foi reduzido o número de sessões – de seis para quatro. 

Na análise dos casos apresentados neste estudo piloto, foram consideradas as 

características individuais relacionadas aos aspectos emocionais, à PA, ao uso do AASI e ao 

programa de reabilitação auditiva/cognitiva nos idosos. Nesse processo, foram considerados 

os aspectos citados por Moraes, Moraes e Lima (2010), Lent (2004) e Sé e Lasca (2005). 

Segundo Pichora-Fuller (2014), é recomendável aplicar o exame do estado mental 

(MEEM) para se fazer um rastreio da condição cognitiva dos sujeitos que procuram 

atendimento fonoaudiológico em adultos/idosos. No presente estudo, este exame foi realizado 

em todos os participantes que compuseram a amostra, apenas para conhecer o estado mental 

do grupo estudado. 

O estudo piloto foi composto por sujeitos distribuídos em dois grupos: Grupo 

Multimodal Com Ruído Competitivo (GMCR) e Grupo Multimodal Sem Ruído Competitivo 

(GMSR). 

O GMCR (Quadro 1) apresentou a média de idade de 63,3 anos e foi constituído por 

dois sujeitos do sexo masculino e um do sexo feminino. A análise do desempenho desses 

sujeitos nos testes de sentença no ruído, na condição pré e pós-treinamento auditivo/cognitivo, 

mostrou que os sujeitos E1 e E2 apresentaram melhora na pesquisa do limiar de 

reconhecimento de sentenças. Ambos os sujeitos necessitaram de menor intensidade para 

alcançar os 50% de reconhecimento de sentenças, tanto na condição sem ruído competitivo 

(LRSS) como na condição com ruído competitivo (LRSR), o mesmo não acontecendo com o 

sujeito E3, que manteve o seu desempenho nos mesmos níveis nas duas condições avaliadas. 

A análise do desempenho dos mesmos sujeitos para a pesquisa do índice de reconhecimento 

de sentenças nas condições com ruído e sem ruído competitivo (IRSR x IRSS) mostrou que os 

sujeitos E2 e E3 não mudaram seus desempenhos, ou seja, obtiveram índices de acertos iguais 
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nas avaliações pré e pós-treinamento. Somente o sujeito E1 mostrou melhora no seu 

desempenho entre as duas avaliações (Tabela 8). 

A média de idade do GMSR foi de 69 anos, reunindo três participantes do sexo 

masculino (Quadro 2). O desempenho dos sujeitos que compuseram o GMSR mostrou maior 

variabilidade nos resultados dos testes de sentença, seja em presença de ruído ou no silêncio, 

tanto para a pesquisa do limiar de reconhecimento quanto para a pesquisa dos índices de 

reconhecimento. Observa-se que o sujeito G1 precisou de mais intensidade no teste LRS, 

tanto na condição com ruído (46,8dB x 56,8dB) como na condição sem ruído (37,5dB x 

40dB) nas etapas pré e pós-treinamento. O sujeito G2 mostrou que na condição LRSR seu 

limiar de reconhecimento mudou de 50,6 dB para 51,2 dB e que, para a condição LRSS, seu 

desempenho melhorou: mudou de 46,2dB para 41,8dB. O sujeito G3, tal como os sujeitos G1 

e G2, piorou seu desempenho na condição LRSR, e tal como o sujeito G2 melhorou na 

condição do LRSS - mudou de 26,5 dB para 25dB (Tabela 8). 

A porcentagem do Índice de Reconhecimento de Sentenças (IRS) de forma geral neste 

grupo não diminuiu, visto que o sujeito G1 apresentou decréscimo tanto no IRSR (75% x 

55%) quanto no IRSS (100% x 90%); G2 manteve o IRSR da primeira avaliação e piorou seu 

desempenho no IRSS após a terceira avaliação (95% x 90%), o que foi o inverso do sujeito 

G3, cujo desempenho do IRSR foi pior na terceira avaliação (70% x 65%) e o IRSS manteve-

se o mesmo após os três meses de uso do AASI (Tabela 8). 

Na relação sinal/ruído (Tabela 7), os sujeitos que apresentaram mudança para melhor, 

ou seja, conseguiram bom desempenho com relações sinal/ruído mais desfavoráveis. Por 

exemplo, o sujeito E1 obteve LRSR para relação sinal/ruído de S/R -1,9 na primeira avaliação 

e de S/R -3,1 na segunda; o sujeito E2 com relação S/R de 6,3 na primeira avaliação e S/R de 

5,0 na segunda avaliação. Enquanto que no grupo GMSR, o sujeito G1 obteve o LRSR para 

relação S/R inicial de -10,6 para, posteriormente, de -0,6. Isso mostra que a habilidade de E1e 

E2 para realizar atividades de figura/fundo foi aprimorada com o treinamento usando ruído de 

fundo, pois mesmo com o ruído sendo maior que o sinal, eles conseguiram reconhecer 50% 

das sentenças apresentadas. Ressaltando que E1 comentou que a partir do treinamento, 

conseguiu prestar mais atenção no som e esquecer os demais ruídos que estão a sua volta. Na 

análise desse reconhecimento de fala na presença do ruído, são considerados vários fatores, 

como o tempo de uso do AASI, os problemas de saúde de alguns idosos (G1, E2), o não uso 

do aparelho por diferentes motivos durante suas atividades laborais (G1, G3 e E2), interação 

social (G1 e G2), cognição (G1 e G2) e o calor do ambiente (E3). O não uso do AASI remete 
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a um prejuízo na entrada do sinal acústico, do período de aclimatização que interfere nas 

regiões do sistema auditivo central associado à percepção de fala (Choi et al., 2011). Mesmo 

com relação aos participantes que aumentaram o tempo de uso do AASI, o prejuízo ainda 

permanece, visto que o AASI não modifica o cérebro e nem o comportamento do indivíduo 

(Van Hooren et al., 2005 e Wong et al., 2010), mecanismos neurobiológicos do 

envelhecimento associados a PA e isolamento social (Lin, 2011). Destacam-se também que, o 

benefício auditivo com o uso do AASI começa a ocorrer após o primeiro mês de uso (Prates e 

Iório, 2006). Há uma melhora objetiva e subjetiva a curto prazo, porém este benefício não é 

diretamente proporcional ao tempo (Amorim e Almeida, 2007). 

Ao se comparar o desempenho dos sujeitos do GMCR com os do GMSR, foi possível 

constatar que, a estratégia de incluir o ruído de fundo de forma gradativa durante a realização 

das atividades do primeiro grupo (GMCR), refletiu em um desempenho mais estável no grupo 

todo. A estratégia de dessensibilização foi direcionada para o exercício da habilidade de 

figura-fundo dos sujeitos, pois os sons de fala associados ao ruído são prejudiciais aos idosos, 

segundo Calais, Russo e Borges (2008). 

Ao se considerar o aspecto emocional, o interesse e comprometimento no uso do 

AASI, a realização das atividades propostas do programa, a participação e o incentivo da 

família quanto à importância do AASI e a disposição em acompanhar as sessões de 

reabilitação podem ser aspectos contribuintes para o melhor benefício do AASI nos sujeitos 

do GMCR e, também, para explicar o mau desempenho ou o pequeno benefício que os 

sujeitos do GMSR apresentaram. Estes aspectos são enfatizados por Espmark (2002) e Ávila 

et al. (2011), quando se discute o sucesso da adaptação de um AASI. 

A redução no handicap auditivo foi verificada por todos os participantes da pesquisa. 

O aspecto social/situacional, porém, ainda persistiu em três sujeitos: E3 do GMCR e G1 e G2 

do GMSR. Queixas quanto ao entendimento de fala quando alguém esta cochichando e 

dificuldade em entender a fala em visita a parentes, amigos e vizinhos. Os benefícios sociais, 

pessoais e o retorno nas atividades comunicativas são relatados por Marques, Kozlowski e 

Marques (2004) e Ávila et al (2011). 

A análise qualitativa da comunicação destes sujeitos a partir das emissões 

apresentadas na repetição das listas de sentenças nas condições ruído e sem ruído, tem por 

objetivo verificar se as habilidades de fechamento auditivo, análise/síntese auditiva e atenção 

seletiva estão ocorrendo para viabilizar o processo de comunicação destes idosos portadores 

de perda auditiva. 



 72 

No GMCR, as trocas comuns aos três sujeitos foram omissão parcial, omissão total, 

troca semântica e substituição na presença do ruído. Na repetição das sentenças sem ruído, 

somente os sujeitos E1 e E2 apresentaram trocas, sendo comuns aos dois participantes 

também a troca semântica, omissão parcial e total, substituição e troca cultural. 

Na análise do GMSR, as trocas de fala na repetição das sentenças na presença de 

ruído, foram iguais ao do GMCR, com o acréscimo da troca cultural. No silêncio, as trocas 

comuns aos três participantes foram as semântica e substituição. 

A busca pela "audição perfeita" pode ser constatada nessa análise, visto pelos tipos de 

trocas comuns aos dois grupos. Dentre todos os tipos analisados, a troca semântica, omissão 

total, omissão parcial e substituição são as que mais caracterizaram essa população. É 

importante salientar a personalidade dos sujeitos, uma vez que muitos só repetiam as 

sentenças diante da "certeza" do que escutavam, o que dificultou o preenchimento dos 

"espaços em branco" (Pichora-Fuller, 2008) e o fechamento auditivo. A troca cultural não foi 

considerada como erro, e, sim, um tipo de troca comum à região em que vivem. A quantidade 

de erros na omissão parcial, omissão total e troca semântica está relacionada à complexidade 

da tarefa em que os idosos utilizam contextos e pistas linguísticas (Rajan e Cainer, 2008) e à 

teoria de Stenfelt e Rönnberg (2009) sobre acesso lexical e a deterioração de suas 

representações fonológicas armazenadas na memória de trabalho - RAMBHO. 

O programa de treinamento auditivo e cognitivo associado ao uso do AASI, 

possivelmente, proporciona uma melhora na memória de trabalho e na atenção, aspectos que 

influenciaram o processamento fonológico e utilização do processamento implícito da 

linguagem (Rönnberg et al., 2008, Wong et al., 2010 e Rönnberg, Rudner e Lunner 2011). 

Marques, Kozlowski e Marques (2004), quanto à importância de um programa de reabilitação 

auditiva para minimizar as reações psicossociais, melhoram a qualidade de vida e reduzem o 

isolamento do idoso com PA. 

A Portaria GM 79, de 24 de abril de 2012, e a Portaria GM 835, de 25 de abril de 

2012, no Instrutivo Saúde Auditiva, estipulam que esta população deve receber seis sessões de 

terapia após receber o AASI. Com a realização deste estudo piloto, no qual seis idosos 

receberam treinamento auditivo/cognitivo com duração de quatro semanas, foi possível 

levantar algumas questões: será que realmente todos os idosos necessitam de um 

acompanhamento de seis sessões? Uma avaliação mais específica com testes de percepção de 

fala, orientações mais consistentes quanto ao uso, benefício, dificuldades de adaptação e 
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orientações à família e paciente quanto à comunicação não auxiliaria o idoso? Seria uma 

possibilidade para diminuir as filas de espera no serviço público? 

Levando-se em consideração questões financeiras e disponibilidade de tempo, ao 

analisar que muitos idosos, apesar de estarem aposentados, continuam trabalhando ou 

apresentam problemas de saúde que os impedem de comparecer ao serviço onde receberiam 

esse atendimento. Neste estudo piloto, por exemplo, problema de saúde em alguns sujeitos 

propiciou o não uso do AASI e o não comparecimento na data pré-agendada. Outra questão a 

ser levantada está relacionada ao número de sessões que os participantes deste estudo 

receberam: o número de sessões realizadas (quatro) pode ter sido insuficiente para um bom 

treinamento auditivo/cognitivo. É recomendável manter o número de sessões que 

originalmente compunha este programa - seis, pois isto permitiria que as habilidades 

"treinadas" fossem memorizadas. 

Os achados deste estudo piloto vão ao encontro da sugestão de Lin (2011), Chien e Lin 

(2012) e Lin et al. (2013), sobre a necessidade de maiores estudos longitudinais relacionados 

à intervenção com essa população. Seria muito interessante avaliar o desempenho destes 

mesmos sujeitos daqui a seis meses e um ano, para poder estabelecer se as habilidades 

auditivas realmente foram resgatadas e se as habilidades de comunicação destes sujeitos 

atendem às suas necessidades. 

Diante dessas considerações, verifica-se a necessidade de mais pesquisas longitudinais 

com enfoque na reabilitação dessa população em específico. As pesquisas atuais direcionam 

para a influência da PA sobre a cognição e consequentemente na demência do idoso. 

Contudo, não há dados relacionando a reabilitação com enfoque cognitivo sobre a PA. 

Há necessidade de pesquisas que relacionem audição e cognição, que realcem a 

questão inter e intra sujeitos, visto que seria de grande valia para a população e para o serviço 

público. O aumento da longevidade, também direciona a programas que proporcionem um 

aumento/melhora na qualidade de vida dos idosos. 
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7. COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

 

A intervenção fonoaudiológica, por meio do programa de treinamento 

auditivo/cognitivo com ruído de fundo proposto nesta pesquisa, mostrou que: 

 

• A introdução do ruído, para o treinamento da habilidade de figura/fundo, pode ter sido 

um determinante na diferença de desempenho entre o Grupo Multimodal Com Ruído 

Competitivo (GMCR) e o Grupo Multimodal Sem o Ruído Competitivo (GMSR). 

 

• O uso do AASI, independentemente do tipo de treinamento recebido, resultou em 

redução de handicap em todos os sujeitos pesquisados. É importante ressaltar que 

todos relataram melhora na autoestima e confiança em si mesmo (aspecto emocional); 

porém essa melhora não foi tão presente nos aspectos social e situacional. 

 

• A participação no programa de treinamento auditivo/cognitivo possibilitou o 

esclarecimento de dúvidas quanto ao uso do AASI, a importância e o benefício que 

este trouxe para a vida dos participantes. 

 

• A análise das amostras de fala de ambos os grupos mostrou que as trocas mais 

frequentes foram: omissão parcial, omissão total e troca semântica. Na omissão total, 

devem ser ressaltadas as características individuais de cada um, pois a busca pela 

“escuta perfeita” na repetição das sentenças foi presente nos sujeitos que eram mais 

críticos. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Termo de Consentimento 

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

 

Caro(a) Senhor(a) 

 

Eu, Amanda Monteiro Magrini, fonoaudióloga, portadora do CPF 284768798-06, RG 
21.996.019-7, estabelecida na Rua Doutor Nicolau de Sousa Queirós, nº 406, CEP 04105-001, 
na cidade de São Paulo, cujo telefone de contato é (11) 952481255, vou desenvolver uma 
pesquisa cujo título é “Proposta de um programa de reabilitação auditiva em idosos usuários 
de AASI”. 

O objetivo deste estudo é propor um programa de reabilitação com atividades 
cognitivas e auditivas para um grupo de idosos usuários de aparelho auditivo.  Para alcançar 
esse objetivo serão realizados os seguintes procedimentos que demorarão em torno de 30 
minutos: 

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

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

- Pesquisa do índice de satisfação do benefício trazido pelo aparelho auditivo. 

Após esta etapa, o Sr (a) poderá ser direcionado para um dos dois grupos do estudo, a 
saber: Grupo 1 – composto pelas pessoas que se mostram insatisfeitas com o uso do AASI, e 
Grupo 2 – composto pelas pessoas que se mostram satisfeitas com o uso do AASI. 

Caso o Sr (a) integre o grupo 1, será convidado a participar do programa de 
reabilitação cognitiva e auditiva  que terá duração de 6 semanas. Neste programa o Sr 
realizará atividades direcionadas à memória, concentração, atenção, raciocínio lógico e 
treinamento auditivo. O Sr. virá à DERDIC uma vez por semana, em horário a ser 
determinado, para que as atividades de reabilitação sejam realizadas.  

Ao final do programa, em torno de 2 meses de duração, tanto os participantes do grupo 
1 como do grupo 2 serão reavaliados. 

Sua participação trará benefício direto para os participantes, e proporcionará um 
melhor conhecimento a respeito do efeito que um programa de reabilitação cognitiva e 
auditiva traz para idosos usuários de aparelho auditivo.  Todos os participantes do grupo 2  
que após o encerramento da coleta de dados desejarem fazer o programa de reabilitação, serão 
atendidos.  

Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão e que 
possa ser mais vantajoso.  
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Informo que o Sr(a) tem a garantia de acesso aos dados, em qualquer etapa do estudo, 
para qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com a pesquisadora (dados acima). 

 Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas e caso seja solicitado, darei todas as informações que solicitar. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 
à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa.  

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados 
serão ser veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em 
encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. 

 Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não tenha ficado 
qualquer dúvida. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Proposta de um programa de reabilitação auditiva em 
idosos usuários de AASI”. 

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

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

 

 

___________________________________  Data_______/______/______ 

Assinatura do entrevistado 

Nome: 

Endereço: 

RG. 

Fone: (   ) 

 

 

__________________________________  Data_______/______/______ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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Anexo 2 - EXAME DO ESTADO MENTAL 
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Anexo 3 – ANAMNESE 

	  

IDENTIFICAÇÃO	  GERAL	  

Data	  de	  exame	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	   

Nome	  

Endereço	  

Cidade	   CEP	   Telefone	   Celular	  

Idade	   Sexo	   Profissão	   Data/	  nascimento	  

Língua	  materna 

Quem	  encaminhou?	  
Porque	  veio?	  Queixa	  atual?	  

	  

A - História audiológica 
Você acha que ouve 
bem? 

Sim Não  Às vezes  

Você costuma ter 
infecções de ouvido? 

    

Você costuma ter dor 
de ouvido? 

    

Você já operou o 
ouvido? 

    

Há quanto tempo 
você acha que não 
está ouvindo bem? 

    

Como começou? De repente Progressivamente Não lembro  

Qual orelha você 
acha que é melhor?
   

OD OE AMBOS Nâo sei 

Tem alguém na 
família com perda 
auditiva? 

Sim Não Não Sei  

Você já foi exposto a 
ruído 

Militar Industrial Lazer Ambiental  

Trabalha em 
ambiente ruidoso? 

Há quanto 
tempo? 

 Usa EPI?  

Toca música ? Quantas  Usa EPI?  
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horas/semana? 

Você faz uso de 
algum medicamento? 

Receitado    

 Não receitado    

Você sente 
dificuldade para 
ouvir 

Voz masculina Sim Não Nâo sei 

 Voz feminina Sim Não Nâo sei 

 Voz de criança Sim Não Nâo sei 

 Ao telefone Sim Não Nâo sei 

 No carro Sim Não Nâo sei 

 No ônibus Sim Não Nâo sei 

 No metrô Sim Não Nâo sei 

 Televisão Sim Não Nâo sei 

 Rádio  Sim Não Nâo sei 

 Festas Sim Não Nâo sei 

 Igreja Sim Não Nâo sei 

 Rua Sim Não Nâo sei 

 Aula Sim Não Nâo sei 

 Silêncio Sim Não Nâo sei 

 Teatro  Sim Não Nâo sei 

Você sente 
dificuldade para 
localizar sons? 

 Sim Não Não sei 

Você já fez algum 
exame de 
audição?Há quanto 
tempo? 

 Sim Não Não sei 

Você usa ou usou 
aparelho auditivo? 

Há quanto 
tempo? 

 OD OE 

 Tipo Marca modelo  

B- HISTÓRIA OTOLÓGICA 
Você costuma ter 
infecções de ouvido?  

Sim Não Quantas 
vezes/ano? 

 

Em qual orelha: OD OE ambas  

Você já fez cirurgia Ouvido Qual? Porque?  
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de  

 Garganta     

 Nariz    

Você tem ou teve dor 
de ouvido? 

Sim Não Quantas 
vezes/ano? 

 

Você tem secreção 
no ouvido? 

Sim  Não De que tipo Aquosa 

    Espessa 

    Sanguinolenta 

    Mau cheiro 

   Quantas 
vezes/ano 

 

Você tem zumbido? Sim  Não    

Õ seu zumbido é Unilateral Bilateral Central   

 Contínuo Flutuante Muda de dia 
para dia 

Tem horário pior  

 Instalação 
súbita 

Progressiva    

Intensidade 
do zumbido 

 Leve Moderado Intenso  

Você tem tontura? Sim Não  Às vezes  

Sua tontura acontece De repente? Progressivamente?   

Com que freqüência 
você tem tontura? 

Todos os dias Às vezes Raramente Quando levanto 

Os episódios de 
tontura costumam ser 

Demorados Passageiros Rápidos variados 

A tontura acompanha 
outros sintomas? 

Sim Não Quais   

 Náusea Vômito Suor Perda auditiva 

 Zumbido Sensação de ouvido 
cheio 

Dor de 
ouvido 

Secreção no ouvido 

 Distúrbios de 
marcha 

Problemas visuais desequilíbrio  

A tontura incomoda 
você? 

Muito Pouco Nada   

Sofreu algum trauma 
na cabeça? 

Sim  Não Desmaiou UTI 
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C- AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE AUDITIVA 
O barulho incomoda você? Sim  Não Quando? 

Que tipo de sons incomodam 
você? 

Agudos Fortes Sons de 
impacto 

Tonais Súbitos 

 Graves Intensos Contínuos Tipo fala  

Como você sente estes sons? Não ouço Fraco Confortável Forte Desconfortável 

A própria voz?      

Batida de porta      

Ruído de talheres durante uma 
refeição 

     

Panela de pressão      

Sirene de ambulância      

Padre falando na igreja      

Ruído de máquina de lavar 
roupa 

     

Mastigação de alimentos      

Banda de música      

Latido de cachorro      

TV em volume normal      

Alarme de carros      

Voz de homem mais forte      

Voz de mulher mais forte      

Buzina de carro      

Motor de bicicleta      

Papel amassando      

Sacola de supermercado 
amassando 

     

Crianças brincando      

Ruído de computador      

Ruído de ventilador      

Ruído de ar condicionado      

Ruído de aspirador de pó      

Trovão      
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Ruído do trânsito      

Lixar unhas      

Gargalhadas       

Que tipo de sensação estes 
sons lhe trazem? 

Nervosismo Tensão  Dor de 
estômago 

Suor Medo 

 Desorientação Angústia  Depressão    

E - AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
Você acha que a sua audição limita ou dificulta a 

sua vida pessoal ou social? 
 Sim Não Às vezes 

A sua dificuldade para ouvir aborrece você?     

As pessoas costumam dizer que você não está 
ouvindo bem? 

    

Você acha que a sua dificuldade em ouvir 
atrapalha no trabalho? 

    

Você acha que ouve, mas não entende o que é 
falado? 

    

Você acha que tem boa memória?     

Você sente dificuldade para aprender as coisas?     

Devido à sua perda auditiva você:  Fala menos ao 
telefone? 

   

 Evita grupos de 
pessoas? 

   

 Evita ir a festas?    

 Evita fazer visitas?    

 Evita sair de casa?    

 Deixa de ouvir música?    

 Fala menos em casa?    

Você acha que sua fala mudou?     

Você acha que fala alto?     

Você acha que sua fala mudou?     

Você acha que fala alto?     

F - HISTÓRIA MÉDICA 
Como é sua saúde? Boa Regular Ruim 

Você fuma? Ou fumou?    
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OBSERVAÇÕES: 

	  

	  

  

Você bebe ou bebeu?    

Faz Uso de drogas?    

É alérgico?    

Sinusite?    

Tem ou teve convulsões?    

Tem problemas 
neuromusculares ou 
neurológicos? 

   

Tem algum defeito congênito 
de cabeça ou pescoço? 

   

Já fez ou faz aconselhamento 
psicológico ou psiquiátrico? 

   

Tem problemas visuais?   Quais? 
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Anexo 4 - QUESTIONÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO DO HANDICAP AUDITIVO 
PARA IDOSOS 
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Anexo 5 - LISTA DE SENTENÇAS EM PORTUGUÊS 

Lista para treino- Lista 1A 

 Sem 
ruído 

Com 
ruído 

 Sem 
ruído 

Com 
ruído 

Não posso perder o 
ônibus 

  Cheguei atrasado para a reunião   

Vamos tomar um 
cafezinho 

  Vamos conversar lá na sala   

Preciso ir ao médico   Depois liga para mim   
A porta da frente esta 
aberta 

  Esqueci de pagar a conta   

A comida tinha muito 
sal 

  Os preços subiram ontem   

 

Nome:                                                                                            Idade:                                   Data: 

Limiar Tonal 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 
OD     
OE     
LISTA 1 

Intens. Inicial = FALA ->                                                               RUÍDO -> 

%   C/ Ruído S/ Ruído 
90 1 O avião já esta atrasado.     
       
80 2 O preço da roupa não subiu.     
       
70 3 O jantar de sua mãe estava bom.     
       
60 4 Esqueci de ir ao banco.     
       
50 5 Ganhei um carro azul lindo.     
       
40 6 Ela não está com muita pressa.     
       
30 7 Avisei seu filho agora.     
       
20 8 Tem que esperar na fila.     
       
10 9 Elas foram almoçar mais tarde.     
       
0 10 Não pude chegar na hora.     
       
 

Média fala (SRT)     
Relação Sinal/ Ruído     
% de Acertos     
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Nome:                                                                                            Idade:                                   
Data: 

Limiar Tonal 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 
OD     
OE     
LISTA 2 

Intens. Inicial = FALA ->                                                                RUÍDO -> 

%   C/ Ruído S/ Ruído 
90 1 Acabei de passar um cafezinho     
       
80 2 A bolsa está dentro do carro.     
       
70 3 Hoje não é o meu dia de folga.     
       
60 4 Encontrei seu irmão na rua.     
       
50 5 Elas viajaram de avião.     
       
40 6 Seu trabalho está pronto amanhã.     
       
30 7 Ainda não está na hora.     
       
20 8 Parece que agora vai chover.     
       
10 9 Esqueci de comprar os pães.     
       
0 10 Ouvi uma música linda.     
       
 

Média fala (SRT)     
Relação Sinal/ Ruído     
% de Acertos     
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Nome:                                                                                            Idade:                                   
Data: 

Limiar Tonal 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 
OD     
OE     
LISTA 3 

Intens. Inicial = FALA ->                                                               RUÍDO -> 

%   C/ Ruído S/ Ruído 
90 1 Ela acabou de bater o carro.     
       
80 2 É perigoso andar nessa rua.     
       
70 3 Não posso dizer nada.     
       
60 4 A chuva foi muito forte.     
       
50 5 Os preços subiram na segunda.     
       
40 6 Esqueci de levar a bolsa.     
       
30 7 Os pães estavam quentes.     
       
20 8 Elas já alugaram uma casa na praia.     
       
10 9 Meu irmão viajou de manhã.     
       
0 10 Não encontrei meu filho.     
       
 

Média fala (SRT)     
Relação Sinal/ Ruído     
% de Acertos     
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Nome:                                                                                            Idade:                                   
Data: 

Limiar Tonal 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 
OD     
OE     
LISTA 4 

Intens. Inicial = FALA ->                                                                RUÍDO -> 

%   C/ Ruído S/ Ruído 
90 1 Sua mãe pôs o carro na garagem     
       
80 2 O aluno quer assistir o filme.     
       
70 3 Ainda não pensei no que fazer.     
       
60 4 Essa estrada é perigosa.     
       
50 5 Não paguei a conta do bar.     
       
40 6 Meu filho está ouvindo música.     
       
30 7 A chuva inundou a rua.     
       
20 8 Amanhã não posso almoçar.     
       
10 9 Ela viaja em dezembro.     
       
0 10 Você teve muita sorte.     
       
 

Média fala (SRT)     
Relação Sinal/ Ruído     
% de Acertos     
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Nome:                                                                                            Idade:                                   
Data: 

Limiar Tonal 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 
OD     
OE     
LISTA 5 

Intens. Inicial = FALA ->                                                               RUÍDO -> 

%   C/ Ruído S/ Ruído 
90 1 Depois agente conversa.     
       
80 2 Ela acabou de servir o almoço.     
       
70 3 Essa carta chegou ontem.     
       
60 4 Preciso terminar o meu trabalho.     
       
50 5 Não posso esquecer a mala.     
       
40 6 A rua estava muito escura.     
       
30 7 A data do exame foi adiada.     
       
20 8 Elas alugaram um carro no verão.     
       
10 9 Minha viagem foi ótima.     
       
0 10 Eles foram comprar pães.     
       
 

Média fala (SRT)     
Relação Sinal/ Ruído     
% de Acertos     
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Nome:                                                                                            Idade:                                   
Data: 

Limiar Tonal 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 
OD     
OE     
LISTA 6 

Intens. Inicial = FALA ->                                                               RUÍDO -> 

%   C/ Ruído S/ Ruído 
90 1 Vou viajar às 9 da manhã.     
       
80 2 Meu irmão bateu o carro ontem.     
       
70 3 Prometi à ele não contar o segredo.     
       
60 4 Cheguei atrasado na aula.     
       
50 5 Essa rua é perigosa.     
       
40 6 Esqueci a bolsa na sua mesa.     
       
30 7 Ela comprou os últimos pães.     
       
20 8 A casa de campo já foi alugada.     
       
10 9 Os preços não devem subir.     
       
0 10 Não falei com sua filha.     
       
 

Média fala (SRT)     
Relação Sinal/ Ruído     
% de Acertos     
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Anexo 6 - ATIVIDADES DA INTERVEÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

1ª	  SEMANA	  

OBJETIVO	   ESTRATÉGIA	   AUTO	  AVALIAÇÃO	  DO	  
PARTICIPANTE	  

CONSIDERAÇÕES	  DO	  
PESQUISADOR	  

Acolhimento	   e	   orientação	   ao	  
participante	   e	   membro	   de	   sua	  
família	  

Participação	   do	   cuidador	   ou	  
membro	   da	   família	   que	   serão	  
repassadas	   orientações	   quanto	  
ao	  modo	  de	  falar	  com	  o	  usuário	  e	  
atividades	  a	  serem	  desenvolvidas	  
em	   casa.	   Acolhimento,	   interação	  
social	   com	   o	   participante	   e	  
orientações	   relacionadas	   ao	   uso	  
do	  aparelho	  e	  suas	  dúvidas.	  	  
	  

	   	  

Atenção	  seletiva	  
Atenção	  
Memória	  	  

“Telefone	   sem	   fio”:	   pesquisadora	  
falará	  uma	  frase	  na	  orelha	  de	  um	  
do	   participante.	   Nesta	   atividade	  
também	   participarão	   os	  
familiares.	  

	   	  

Evocação	  
Atenção	  

Pesquisadora	   dará	   uma	   lista	   de	  
palavras	  onde	  o	  participante	  terá	  
que	   escrever	   em	   ordem	  
alfabética.	  	  

	   	  

Evocação	  
Atenção	  seletiva	  

Jogo	   categoria	   semântica:	  
pesquisadora	   apresentará	   uma	  
categoria	   (meios	   de	   transporte,	  
frutas,	   vestuários,	   materiais	   de	  
limpeza,	   animais,	   comidas	   e	  
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outros)	  e	  o	  participante	   terá	  que	  
lembrar	   um	   item	   referente	   a	   tal	  
categoria.	  Atividade	  em	  forma	  de	  
competição	  entre	  pesquisadora	  e	  
participante.	   Ganha	   quem	  
lembrar	  o	  maior	  número	  de	  itens.	  	  	  

Análise	  síntese	  auditiva	  
Analise	  síntese	  visual	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   falará	   palavras	  
separadas	   em	   sílabas,	   porém	   as	  
sílabas	   estarão	   fora	   da	   ordem.	  
Iniciará	   com	   dissílabos,	   depois	  
trissílabos	   e	   por	   último	  
polissílabos.	   Começa	   com	   apoio	  
visual	   e	   depois	   retira.	   O	  
participante,	   após	   escutar	   as	  
silabas,	  formará	  as	  palavras.	  	  

	   	  

Feedback	  aos	  participantes	  
Atividade	  a	  realizar	  em	  casa	  

A	  pesquisadora	  conversará	  com	  o	  
participante	   sobre	  o	  objetivo	  das	  
atividades	   propostas	   e	   sua	  
importância	   no	   desenvolvimento	  
da	  habilidade	  auditiva.	  
Trazer	  para	  a	  próxima	  sessão	  uma	  
reportagem	   (revista	   ou	   jornal)	  
que	  terá	  que	  ler	  em	  casa.	  
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2ª	  SEMANA	  

OBJETIVO	   ESTRATÉGIA	   AUTO	  AVALIAÇÃO	  DO	  
PARTICIPANTE	  

CONSIDERAÇÕES	  DO	  
PESQUISADOR	  

Orientações	   quanto	   ao	   uso	   do	  
AASI	  	  
Verificar	   atividade	   realizada	   em	  
casa	  

Orientações	   e	   dúvidas	  
relacionadas	  ao	  uso	  do	  aparelho.	  	  
Comentário	   sobre	   a	   atividade	  
feita	  em	  casa.	  
	  

	   	  

Atenção	  seletiva	  
Figura-‐	  fundo	  auditiva	  

Pesquisadora	   falará	   uma	  
sequencia	   de	   3	   palavras	  
diferentes.	  Depois	  perguntará	  em	  	  
qual	   palavra	   apareceu	   o	   som	   de	  
uma	   vogal	   em	   específico.	   Será	  
aplicada	   a	   sequencia	   de	   palavras	  
4	  vezes	  para	  o	  participante.	  

	   	  

Rima	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   falará	   uma	   sílaba	   e	  
cada	   participante	   terá	   que	   dizer	  
uma	   palavra	   que	   rime.	  
Pesquisadora	   falará	   4	   sílabas	  
diferentes	  para	  o	  participante.	  	  

	   	  

Ritmo	  
Atenção	  

Pesquisadora	  em	  pé	  na	  frente	  do	  
participante	   baterá	   as	   mãos	   em	  
partes	   do	   seu	   corpo,	   em	   uma	  
sequencia	  de	  ritmos.	  Iniciará	  com	  
dois	   ritmos	   e	   em	   seguida	   estes,	  
serão	   aumentados.	   O	  
participante	  terá	  que	  reproduzir	  a	  
mesma	  sequencia.	  	  	  

	   	  

Figura-‐	  fundo	  visual	   Jogo	   dos	   7	   erros:	   pesquisadora	   	   	  
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Atenção	   entregará	   uma	   folha	   com	   duas	  
figuras	   parecidas,	   porém	   com	   7	  
diferenças	   entre	   estas.	   O	  
participante	   terá	   que	   localizar	   e	  
marcar	   com	   um	   X	   as	   diferenças	  
encontradas.	  

Evocação	  
Decodificação	  da	  escrita	  
Codificação	  da	  escrita	  
	  

Pesquisadora	   entregará	   uma	  
folha	   com	   várias	   sílabas	  
diferentes.	   O	   participante	   terá	  
que	   formar	   palavras	   com	   estas.	  
No	   final,	   o	   participante	   lerá	   as	  
palavras	  que	  formou.	  

	   	  

Compreensão	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   mostrará	   uma	  
figura	  e	   iniciará	  uma	  história.	  Em	  
seguida	   apresentará	   uma	   figura	  
para	  o	  participante,	  que	  terá	  que	  
dar	   sequencia	   a	   história	   iniciada	  
pela	   pesquisadora.	   Será	  
apresentada	   uma	   figura	   de	   cada	  
vez.	  	  

	   	  

Feedback	  aos	  participantes	  
Atividade	  a	  realizar	  em	  casa	  

A	  pesquisadora	  conversará	  com	  o	  
participante	   sobre	  o	  objetivo	  das	  
atividades	   propostas	   e	   sua	  
importância	   no	   desenvolvimento	  
da	  habilidade	  auditiva.	  
Pesquisadora	   oferecerá,	   para	   o	  
participante,	   um	   exercício	   de	  
palavra	   cruzada	   para	   fazer	   em	  
casa.	  
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3ª	  SEMANA	  

OBJETIVO	   ESTRATÉGIA	   AUTO	  AVALIAÇÃO	  DO	  
PARTICIPANTE	  

CONSIDERAÇÕES	  DO	  
PESQUISADOR	  

Orientações	   quanto	   ao	   uso	   do	  
AASI	  	  
Verificar	   atividade	   realizada	   em	  
casa	  

Orientações	   e	   dúvidas	  
relacionadas	  ao	  uso	  do	  aparelho.	  	  
Comentário	   sobre	   a	   atividade	  
feita	  em	  casa.	  

	   	  

Codificação	  da	  escrita	  
Decodificação	  da	  escrita	  
Atenção	  seletiva	  
Compreensão	  
	  

Pesquisadora	  oferecerá	  em	  folhas	  
individuais	   frases	   escritas	   e	  
depois	   uma	   história	   de	   maneira	  
incompleta.	   O	   participante	   terá	  
que	   completar	   as	   lacunas	   em	  
branco,	   mantendo	   o	   sentido	  
destas.	  	  

	   	  

Raciocínio	  lógico	  
Atenção	  seletiva	  

Sudoku:	   pesquisadora	  
apresentará	   uma	   folha	   com	  
atividade	   de	   sudoku	   para	   o	  
participante.	  

	   	  

Memória	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   apresentará	   uma	  
sequencia	   de	   palavras/sílabas/	  
números	   (aumentando	   a	  
quantidade	   de	   acordo	   com	   os	  
acertos	   do	   sujeito	   testado)	   que	  
terão	   que	   ser	   repetidos	   na	  
mesma	   ordem.	   Atividade	  
realizada	  sem	  apoio	  visual.	  	  

	   	  

Memória	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   apresentará	   uma	  
sequencia	   de	   palavras/sílabas/	  
números	   (aumentando	   a	  
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quantidade	   de	   acordo	   com	   os	  
acertos	   do	   sujeito	   testado)	   que	  
terá	   que	   ser	   repetida	   em	  ordem	  
inversa.	   Atividade	   realizada	   sem	  
apoio	  visual.	  

Análise-‐	  síntese	  visual	  
	  

Pesquisadora	   entregará	   uma	  
folha	   com	   um	   desenho	   sem	  
terminar.	  O	  participante	  terá	  que	  
acabar	  de	  desenhar	  as	  figuras.	  

	   	  

Compreensão	  
Atenção	  seletiva	  
Codificação	  gráfica	  
Decodificação	  gráfica	  

Pesquisadora	   lerá	   uma	   história	  
em	   voz	   alta	   para	   o	   participante.	  
Em	  seguida	  dará	  uma	  folha	  com	  a	  
história	  que	  acabou	  de	  ler;	  porém	  
estarão	   faltando	   algumas	   partes,	  
que	   se	  apresentará	  em	   forma	  de	  
lacuna.	   O	   participante	   terá	   que	  
completar	  as	  lacunas.	  	  	  

	   	  

Feedback	  aos	  participantes	  
Atividade	  a	  realizar	  em	  casa	  

A	  pesquisadora	  conversará	  com	  o	  
participante	   sobre	  o	  objetivo	  das	  
atividades	   propostas	   e	   sua	  
importância	   no	   desenvolvimento	  
da	  habilidade	  auditiva.	  
Para	  casa,	  pesquisadora	  solicitará	  
que	   escute	   uma	   música	  
(preferência	   de	   cada	   um)	   e	  
escreva	  sua	  letra	  num	  papel.	  	  
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4ª	  SEMANA	  

OBJETIVO	   ESTRATÉGIA	   AUTO	  AVALIAÇÃO	  DO	  
PARTICIPANTE	  

CONSIDERAÇÕES	  DO	  
PESQUISADOR	  

Orientações	   quanto	   ao	   uso	   do	  
AASI	  
Verificar	   atividade	   realizada	   em	  
casa	  
	  	  

Orientações	   e	   dúvidas	  
relacionadas	  ao	  uso	  do	  aparelho.	  	  
Participante	  cantará	  a	  música	  que	  
trouxe	  escrita,	  realizada	  em	  casa.	  
	  

	   	  

Atenção	  seletiva	  
Memória	  

Pesquisadora	   colocará	   sobre	   a	  
mesa	   6	   figuras.	   O	   participante	  
sentará	   a	   frente	   da	   mesa	   e	   a	  
pesquisadora	   ficará	   atrás	   dele.	   A	  
pesquisadora	   falará	   uma	   frase.	  
Ele	   terá	   que	   escutar	   a	   frase	   e	  
apontar	   para	   a	   figura	   que	   esta	  
relacionada	  com	  a	  frase.	  	  

	   	  

Raciocínio	  qualitativo	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   falará	   dois	  
problemas	   de	   raciocínio	   lógico	  
para	   o	   participante	   resolver.	  
Inicialmente	  terá	  que	  encontrar	  a	  
solução	   sem	   apoio	   visual.	   Caso	  
não	   consiga,	   a	   pesquisadora	  
oferecerá	   um	   papel	   e	   lápis	   para	  
auxiliá-‐lo.	  	  

	   	  

Compreensão	  
Figura-‐fundo	  auditiva	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   irá	   ler	   um	   texto	  
para	  o	  participante.	  Ao	  terminar	  a	  
leitura,	   o	   participante	   terá	   que	  
relatar	  o	  que	  entendeu	  do	   texto.	  
Atividade	   realizada	   sem	   leitura	  
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oro-‐	  facial.	  
Evocação	  
Atenção	  seletiva	  

Pesquisadora	   falará	   uma	   silaba	  
para	   o	   participante	   e	   este	   terá	  
que	   lembrar	   palavras	   que	  
comecem	  com	  a	  sílaba,	  sílaba	  no	  
meio	   da	   palavra	   e	   sílaba	   no	   fim	  
da	   palavra	   dita	   pela	  
pesquisadora.	  	  

	   	  

Evocação	  
Atenção	  
Codificação	  gráfica	  
Decodificação	  gráfica	  

Participante	   receberá	   uma	   folha,	  
onde	   terão	   várias	   perguntas	  
sobre	   conhecimentos	   gerais.	  
Participante	   responderá	   o	   que	  
souber	  em	  sua	  folha.	  	  

	   	  

Feedback	  aos	  participantes	  
	  

A	  pesquisadora	  conversará	  com	  o	  
participante	   sobre	  o	  objetivo	  das	  
atividades	   propostas	   e	   sua	  
importância	   no	   desenvolvimento	  
da	  habilidade	  auditiva.	  
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Fonte:	  http://atividadespedagogicasprokeila.blogspot.com.br/2010/09/cruzadinhas-‐e-‐caca-‐palavras-‐3-‐ano4-‐ano.html	  
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Fonte:	  http://www.ensinar-‐aprender.com.br/2011/06/trabalhar-‐com-‐interpretacao-‐de-‐texo.html	  
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Complete	  as	  lacunas	  de	  acordo	  com	  a	  história	  que	  acabou	  de	  escutar:	  

Inês	  e	  Osvaldo	  são	  ________________.	  

Eles	  estudam	  numa	  ______________	  estadual	  que	  fica	  localizada	  na	  esquina	  da	  
rua	  onde	  ______________.	  

A	  escola	  tem	  __________	  andares,	  é	  bem	  grande,	  tem	  tijolos	  à	  vista,	  é	  murada	  
e	   há	   muitas	   árvores	   à	   sua	   volta.	   Tem	   também	   uma	   bela	   ____________	   de	  
esportes.	   É	   lá	   que	   os	   ___________	   fazem	   educação	   física,	   jogam	  
_____________,	   _____________,	   ________________	   e	   comemoram	   a	   festa	  
junina.	  

Inês	  e	  ________________	  sentem-‐se	  orgulhosos	  em	  estudar	  nessa	  escola.	  Ela	  é	  
assim	  porque	  todos	  os	  alunos	  zelam	  pela	  sua	  conservação.	  

E	  você,	  colabora	  para	  sua	  escola	  ficar	  melhor?	  
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Fonte:	  http://eduqueetransforme.blogspot.com.br/2013/05/atividade-‐de-‐interpretacao-‐e-‐producao_26.html	  
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Complete	  as	  lacunas	  em	  branco:	  

Juarez	  e	  Luís	  são	  ____________.	  

	  Eles	  vão	  participar	  da	  corrida	  mais	  importante	  do	  ano.	  

Relâmpago	  é	  o	  cavalo	  de	  Juarez.	  

Alazão	  é	  o	  cavalo	  de	  Luís.	  

Os	  dois	  cavalos	  são	  muitos	  ___________	  e	  a	  disputa	  vai	  ser	  difícil.	  	  

Quando	  é	  dado	  o	  tiro	  de	  largada,	  os	  dois	  se	  emparelham.	  

Juarez	   sabe	   que	   _____________	   esta	   bem	   treinado,	   por	   isso	   diz	   com	  
autoridade:	  

-‐	  Vamos	  Relâmpago!	  Você	  é	  capaz!	  

No	   final,	   Relâmpago	   deixa	   todos	   os	   ____________	   para	   trás	   e	   se	   torna	   o	  
grande	  vencedor	  da	  corrida.	  

Luís,	  que	  foi	  o	  _______________	  campeão,	  cumprimentou	  o	  seu	  colega	  e	  disse:	  

-‐	   Um	   dia	   _____________	   chega	   lá.	   Por	   enquanto	   Relâmpago	   é	   imbatível.	  
Parabéns!	  

Juarez	  levanta	  o	  _____________	  e	  tira	  várias	  fotos	  com	  seu	  cavalo,	  o	  campeão	  
da	  corrida.	  	  
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Complete	  as	  lacunas	  em	  branco:	  

Viajei	  para	  _____________	  e	  conheci	  um	  pouco	  sobre	  a	  _____________	  local.	  
Me	  diverti	  muito.	  

Esqueci	   de	   comprar	   minha	   ______________	   na	   farmácia.	   Comprei	   apenas	   o	  
remédio	  para	  dor	  de	  _________________.	  

A	  ______________	  é	  um	  ótimo	   lugar	  para	  descansar.	  Fico	  muito	   feliz	  quando	  
consigo	  passar	  o	  fim	  de	  semana	  lá	  com	  meus	  ________________.	  

Sábado	   fui	   ao	   ______________	   e	   assisti	   um	   ____________bem	   divertido,	  
porém	  minha	  _____________	  não	  gostou.	  	  

Essa	   ____________terei	   que	   ir	   ao	   ______________	   e	   acompanhar	   meu	  
_____________no	  dentista.	  
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Fonte:	  http://cantinhodasletrinhas.blogspot.com.br/2011/04/psicomotricidadecompletar-‐desenhos.html	  
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Forme	  palavras	  com	  as	  sílabas	  que	  estão	  soltas:	  

	  

ERA	   GO	   AÇO	   FA	   DE	   LAT	   ACI	   BO	  
BAR	   ZA	   LOP	   VO	   MA	   NI	   PI	   LO	  
LE	   QUI	   LAP	   TE	   HO	   BA	   GUE	   FE	  
BIT	   NA	   VE	   VA	   VU	   MEN	   TA	   LI	  
NE	   RA	   RRO	   SI	   FE	   SO	   FO	   ÇÃO	  
	  

	  

	  

	  

Fonte:	  Sé,	  EVG;	  Lasca,	  VL.	  Exercite	  sua	  mente.	  São	  Paulo:	  Prestígio,	  2005.	  
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Leia	  as	  palavras	  da	  lista	  abaixo	  e	  coloque-‐as	  em	  ordem	  alfabética:	  

PATO	  

MAÇÃ	  

ONIBUS	  

TERRA	   	  

BORRACHA	  

ZARA	  

CADERNO	  

JARRO	  

AMOR	  

NEVE	  

XALE	  

HORTA	  

QUADRO	  

LATA	  

GARRAFA	  

REFRIGERANTE	  

	  

	  

	  

Fonte:	  Sé,	  EVG;	  Lasca,	  VL.	  Exercite	  sua	  mente.	  São	  Paulo:	  Prestígio,	  2005.	  
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CONHECIMENTOS	  GERAIS	  

Responda	  as	  perguntas:	  

Onde	  as	  pessoas	  compram	  pães?	  
____________________________________________________________	  

Onde	  se	  guarda	  uma	  coleção	  de	  livros?	  

____________________________________________________________	  

Quais	  são	  os	  meses	  do	  ano	  em	  que	  não	  aparece	  a	  letra	  r	  (erre)?	  

____________________________________________________________	  

Quais	  são	  as	  cores	  da	  bandeira	  brasileira?	  

____________________________________________________________	  

Quais	  são	  os	  cinco	  sentidos?	  

____________________________________________________________	  

Como	  se	  chama	  o	  local	  de	  onde	  partem	  os	  aviões?	  

____________________________________________________________	  

Se	  uma	  pessoa	  lhe	  diz	  que	  leu	  uma	  dúzia	  de	  livros	  nas	  férias,	  quantos	  livros	  ela	  
leu?	  

____________________________________________________________	  

O	  Brasil	  é	  pentacampeão	  do	  mundo.	  Quantas	  copas	  do	  mundo	  ele	  já	  ganhou?	  

____________________________________________________________	  

Quais	  são	  as	  estações	  do	  ano?	  

____________________________________________________________	  

Quais	  são	  as	  sete	  notas	  musicais?	  

____________________________________________________________	  

As	  coisas	  sólidas	  são	  medidas	  por	  grama	  (peso).	  Por	  qual	  unidade	  são	  medidas	  
as	  coisas	  liquidas?	  

____________________________________________________________	  
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Quando	  são	  12	  horas,	  podemos	  dizer	  também	  que	  é	  meio-‐dia.	  Quando	  são	  24	  
horas,	  podemos	  dizer	  também	  que	  é	  meio-‐dia.	  De	  que	  outra	  forma	  podemos	  
dizer	  12horas	  e	  30	  minutos?	  

____________________________________________________________	  

Como	  se	  chama	  o	  aparelho	  que	  recebe	  e	  transmite	  ligações	  telefônicas	  via	  
satélite?	  

____________________________________________________________	  

Como	  se	  chama	  o	  local	  onde	  pilotos	  disputam	  os	  grandes	  prêmios	  de	  
automobilismo?	  

____________________________________________________________	  

O	  que	  comemoramos	  no	  dia	  7	  de	  setembro?	  

____________________________________________________________	  

Como	  se	  chamam	  os	  animais	  que	  só	  tem	  dois	  pés?	  	  

____________________________________________________________	  

Quais	  são	  os	  quatro	  pontos	  cardiais?	  

____________________________________________________________	  

Qual	  é	  a	  frase	  que	  esta	  escrita	  na	  bandeira	  do	  Brasil?	  

____________________________________________________________	  

Se	  você	  estiver	  em	  uma	  fila	  e	  for	  o	  “penúltimo	  da	  fila”,	  você	  esta	  antes	  ou	  
depois	  do	  último	  da	  fila?	  

____________________________________________________________	  

Quantos	  centímetros	  tem	  um	  metro?	  

____________________________________________________________	  
Fonte:	  Sé,	  EVG;	  Lasca,	  VL.	  Exercite	  sua	  mente.	  São	  Paulo:	  Prestígio,	  2005.	  
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SUDOKU	  
	  

2	   	   	  
	   3	   	  
	   	   1	  

	  

3	   	   	  
	   	   2	  
2	   	   	  

	  

1	   	   	  
	   	   3	  
3	   	   	  

	  

2	   	   	   	  
	   	   	   3	  
	   2	   	   	  
	   4	   	   	  
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1	   	   	   	  
	   4	   	   	  
	   	   	   2	  
	   3	   	   	  

	  

	  

	   4	   	   	  
	   	   3	   	  
3	   	   	   	  
	   	   1	   	  

	  

	  

	   	   3	   	  
2	   	   	   	  
	   	   4	   	  
	   1	   	   	  
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	   5	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
5	   	   	   	   	  
	   	   5	   	   	  
	   	   	   5	   	  

	  

5	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   5	   	   3	   	  
	   	   	   	   	  
2	   	   1	   	   	  
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Anexo 7 – Aprovação do Comitê de Ética 
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