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RESUMO
Introdução: A audição é instrumento da comunicação, sendo de extrema importância ao ser
humano. À medida que o indivíduo envelhece há uma perda auditiva natural, a presbiacusia.
Considerando o aumento da população idosa no mundo, a prótese auditiva vem ganhando
espaço, a fim de diminuir o impacto negativo das perdas auditivas nesta população. Objetivos:
Avaliar os benefícios obtidos por idosos após o uso de aparelhos de amplificação sonora
individual (AASI) e a função cognitiva desses idosos através do Mini Exame do Estado Mental
(MEEM). Método: Foi realizado um estudo prospectivo com 26 idosos, que iniciaram o uso de
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AASI, sendo aplicado o questionário do MEEM antes e após um período de três a seis meses
de iniciado o uso. Resultados: A análise dos escores pré e pós-protetização demonstrou que
houve melhora da cognição após o uso do AASI. Ao estratificar a amostra quanto a
escolaridade, os pacientes analfabetos não obtiveram ganho (p>0,05); e na classificação por
tipo de serviço utilizado, demonstrou-se maior benefício pelos pacientes da clínica privada.
Conclusão: Os resultados do estudo mostram o benefício da cognição obtido pelo uso do AASI.
Palavras-chave: saúde do idoso, cognição, audição, envelhecimento, prótese auditiva.
ABSTRACT
Introduction: Hearing is a communication tool, and one of extreme importance to all human
beings. As one gets old, a natural hearing deficit comes up, the presbycusis. Considering the
elderly population growth in all over the world, hearing aids have become more and more
popular in order to diminish the negative impact of hearing losses on this population.
Objectives: To evaluate the benefits obtained by elderly patients from the use of hearing aids
and to assess their cognitive function through the Mini Mental State Examination (MMSE).
Methods: A prospective study was performed with 26 elderly people, who started to use
hearing aids, and then answered the MMSE test. After three to six months, the MMSE was
reapplied. Results: The analysis of scores before and after the hearing aid fitting demonstrated
improvement of cognitive function after the use of the devices. By sorting the groups according
to educational level, illiterate patients were not benefited (p>0,05); and as to the type of service
used, more benefits were obtained by private clinics users. Conclusion: This study results
present the cognitive benefit obtained through the use of hearing aids.
Keywords: Health of the Elderly, Cognition, Hearing, Aging, Hearing Aids.

1 INTRODUÇÃO
A audição é um dos sentidos mais importantes do ser humano, uma vez que é a partir
dela que ocorre o desenvolvimento da fala e da linguagem. Alterações no sistema auditivo
podem ser desenvolvidas em qualquer faixa etária e são considerados potencialmente
incapacitantes, uma vez que implicam em prejuízos diretos na comunicação (GONDIM et al.,
2012). Uma das principais causas de perda auditiva em idosos é a presbiacusia, que consiste na
perda auditiva natural da idade. À medida que o organismo vai envelhecendo ocorre uma
progressiva redução das funções orgânicas do corpo como um todo. No sistema auditivo, isso
resulta no comprometimento tanto da sensibilidade auditiva, quanto da compreensão da fala
(LIPORACI e FROTA, 2010).
A melhoria na qualidade de vida das pessoas resultou no aumento da população idosa
mundial. No Brasil, 14% da população possui idade superior a 60 anos de idade. As perdas
auditivas tornam-se mais comuns com o avançar da idade, acometendo 33% dos indivíduos
com idade entre 65 e 75 anos, 45% entre 75 e 85 anos e a partir dos 85 anos, chega a acometer
62% dos idosos (BRASIL, 2015; CRISPIM et al., 2012).
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Como a audição é indispensável no processo de linguagem e comunicação, os idosos
com perda auditiva passam a ter o comprometimento da interação social. Relacionado ao
comprometimento da comunicação e consequente isolamento social, há relação significativa
entre a perda auditiva e o desempenho cognitivo dos idosos (CRISPIM et al., 2012; KOPPER;
TEIXEIRA; DORNELES, 2009). Além disso, nota
A prótese auditiva, chamada de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), é
uma das abordagens mais utilizadas para corrigir os quadros de perda auditiva (CASTRO et al.,
2020). No caso da presbiacusia, o AASI ajuda a reduzir o impacto negativo das perdas auditivas
na vida do idoso, o que resulta em resgate da função auditiva e melhoria da qualidade de vida
(LESSA et al., 2010).
Em setembro de 2004 foi instituída no Brasil, a Política Nacional de Atenção à Saúde
Auditiva (PNASA) com objetivo de promover uma ampla cobertura no atendimento aos
portadores de deficiência auditiva. Por meio do programa é garantido acesso às próteses
auditivas além de acompanhamento e manutenção do equipamento (BURITI e OLIVEIRA,
2012). No Pará, o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), através do Programa
de Saúde Auditiva (PSA) disponibiliza gratuitamente próteses auditivas, o que auxilia na
inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos usuários (HUBFS, 2014).
Uma forma eficiente e financeiramente viável de avaliar a efetividade das próteses
auditivas é através de questionários. O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (FOLSTEIN et
al., 1975) é um questionário amplamente difundido, foi elaborado visando avaliar clinicamente
a mudança do estado cognitivo em pacientes idosos, examinando orientação temporal e
espacial, memória imediata e de evocação, praxia, habilidades de linguagem e viso espaciais.
Há amplo uso em pesquisas de estudo populacional e em avaliação de drogas experimentais,
podendo ser aplicado isolado ou aliado a outros instrumentos, o que permite avaliar a função
cognitiva e o rastreamento de quadros demenciais (LESSA et al., 2010; CHAVES, 2015;
LOURENÇO; VERAS, 2006).
Na medida em que a população idosa está crescendo e esse processo tem sido
acompanhado de deficiências inerentes ao envelhecimento, como a perda auditiva, faz-se
necessário, mediante o reduzido número de estudos regionais, investir na avaliação do MEEM
(FOLSTEIN et al, 1975) em pacientes em uso do AASI. Este estudo tem como objetivo
contribuir como importante medida de saúde pública.
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2 MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de um estudo prospectivo de coorte longitudinal, realizado no ambulatório de
triagem da Unidade de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Bettina de Ferro Souza,
HUBFS, e em uma clínica privada, no período de março de 2016 a março de 2017.
A amostra do estudo foi composta por 26 pacientes de ambos os gêneros, que assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceitando participar da pesquisa.
Foram incluídos indivíduos, entre 60 e 80 anos de idade e que nunca usaram AASI.
Após a liberação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o estudo teve início.
Foram respeitadas as Normas de Pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução
n.º 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Os pacientes foram
convidados a participar da pesquisa e informados sobre o caráter voluntário não remunerado,
além dos objetivos da pesquisa.
Para selecionar a amostra, foram aplicados: o protocolo de pesquisa e o MEEM
(FOLSTEIN et al., 1975). A anamnese foi composta de perguntas para colher informações sobre
antecedentes pessoais, tais como: nível de escolaridade, histórico audiológico, saúde geral, uso
de medicamentos, exposição a ruído ocupacional.
O MEEM (FOLSTEIN et al, 1975) foi aplicado em formato de entrevista, com objetivo
de avaliar a função cognitiva dos pacientes. O questionário é dividido em sete categorias, com
pontuações diferentes, visando avaliar funções específicas: orientação temporal (5 pontos),
orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção (5 pontos),
recordação das três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual
(1 ponto). A pontuação total varia de 0 a 30, em que 0 indica maior grau de comprometimento
cognitivo e 30 representa uma melhor capacidade cognitiva (CHAVES, 2006).
A aplicação do MEEM (FOLSTEIN et al, 1975), foi feita em dois momentos: no
momento em que o paciente recebeu a prótese auditiva e após um período entre três a seis meses
de adaptação à mesma. Na semana anterior ao retorno, os pacientes foram contatados por
ligação telefônica e solicitou-se que comparecessem ao retorno em data previamente agendada.
Devido a necessidade de utilização de pontos de corte diferenciados, os pacientes foram
classificados quanto ao nível de escolaridade. Sendo caracterizados como analfabetos, média
escolaridade (menos que oito anos de estudo regular) e alta escolaridade (oito anos ou mais de
estudo regular). Foram considerados alterados os resultados dos pacientes analfabetos com
escore inferior a 13 pontos; dos indivíduos com média escolaridade e pontuação inferior a 18
pontos; e aqueles com alta escolaridade que somaram menos de 26 pontos (MAGALHÃES;
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IÓRIO, 2011). O teste foi aplicado com a orientação dos pesquisadores, a fim de que fosse
garantida a compreensão dos itens propostos.
Os dados da pesquisa foram organizados em um banco de dados, sendo posteriormente
submetidos à análise estatística descritiva. Foi feita a representação epidemiológica da amostra
e construídas tabelas de cruzamento de dados. Foram relacionados escores do MEEM com
gênero, idade, grau de perda auditiva, escolaridade, origem do estabelecimento de saúde, se
público ou privado, além de ser feita a análise estatística da diferença de pontuação préprotetização (etapa 1) e pós-protetização (etapa 2).
As probabilidades de ocorrência dessas categorias no pré e pós foram comparadas por
meio do teste de McNemar. Em cada teste de hipótese foi adotado o nível de significância de
0,05 (sendo o nível de rejeição da hipótese de nulidade p < 0,05), as médias das diferenças nos
períodos pré e pós foram estimados e construídos intervalos de confiança de 95%.
Sob o fundamento de Levin (1985), o teste de McNemar para a significância de
transformação é aplicável aos experimentos do tipo "antes e depois" em que cada indivíduo é
empregado como seu próprio controle e a medida é realizada em escala nominal ou ordinal. As
hipóteses consideradas são as seguintes: H0: não existe diferença antes e depois do tratamento;
H1: existe diferença antes e depois do tratamento.
3 RESULTADOS
Participaram do estudo 26 pacientes portadores de perda auditiva, atendidos no
ambulatório de triagem da Unidade de Otorrinolaringologia do HUBFS e na clínica privada,
entre os meses de maio de 2016 a janeiro de 2017.
Em relação ao gênero, houve uma predominância do gênero feminino, representando
53,84% dos pacientes. Na avaliação da idade, obteve-se os seguintes resultados: 19,23% dos
pacientes estavam entre a faixa etária entre 60 e 65 anos; 19,23% entre 66 e 70 anos; 26,92%
entre 71 e 76 anos; 19,23% entre 77 e 80 anos; 7,69% entre 81 e 84 anos; 7,69% entre 85 e 91
anos. A cor branca foi a mais frequente, sendo determinada em 45,15% da amostra.
Com relação aos anos de percepção de perda auditiva, a maioria dos pacientes
apresentaram perda auditiva de até 10 anos (64%) e em segundo lugar está a faixa de 11 até 20
anos de perda (20%).
A maior parte dos pacientes, 61,54%, era de aposentados por tempo de serviço, 15,38%
ainda trabalhavam, 7,69% não trabalhavam e 3,85% eram aposentados por invalidez. Quanto
ao nível de escolaridade, a amostra foi de 50% de pacientes com alta escolaridade (oito anos ou
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mais de estudo regular), 38,46% com média escolaridade (menos que oito anos de estudo
regular) e 11,53% de analfabetos.
Ao analisarmos separadamente os pacientes dos serviços público e privado, os
resultados mostram que ocorreu predomínio do gênero masculino (54,54%) no serviço público,
enquanto no privado foi do gênero feminino (60%) no privado. No que se refere a idade dos
pacientes do serviço público, as faixas etárias entre 60 e 65 anos, entre 66 e 70 anos e entre 77
e 80 anos têm cada uma 27,27% dos pacientes; a faixa etária de 71 a 76 anos corresponde a
18,18%. Já na clínica privada, 33,33% dos pacientes tinham entre 71 e 76 anos, e as outras
faixas etárias correspondiam a 13,33% cada uma.
Sobre a escolaridade dos pacientes atendidos no serviço público: 45,45% possuíam
média escolaridade, 27,27% correspondiam a alta escolaridade e 27,27% era constituída por
analfabetos; enquanto que no serviço privado 66,66% eram pacientes com alta escolaridade,
33,33% com média escolaridade e nenhum paciente foi classificado como analfabeto.
Ao relacionarmos a média do MEEM pré e pós-protetização com a escolaridade, os
resultados mostram que os pacientes analfabetos não obtiveram melhora cognitiva (p>0,05),
enquanto que os pacientes com média (p<0,005) e alta escolaridade (p<0,01) demonstraram
melhora cognitiva.
Tabela 1 – Perfil social dos pacientes usuários da rede pública e privada de prótese auditiva, por escolaridade, pré
e pós AASI.
Escolaridade
Média pré
Média pós
Analfabeto
18,33
17,33
Média
20,90
25,40
Alta
27,46
27,92
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2017.

Quanto ao resultado do MEEM, se observarmos o período pré-protetização havia cinco
pacientes com o resultado alterado (19,23%) e 21 com o resultado normal (80,77%). Já no
período pós-protetização, quatro eram os pacientes com exame alterado (15,38%), e 22 com o
exame normal (84,62%). Isso é, houve melhora após uso do AASI pela aplicação do MEEM
(p<0,05).

MEEM
Alterado
Normal
Total

Tabela 2 – Aplicação do mini exame do estado mental pré e pós uso do AASI.
Pré
%
Pós
%
5
19,23
4
15,38
21
80,77
22
84,62
26
100
26
100
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2017.
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Com relação à pontuação do MEEM, na etapa 1 a média no serviço público foi 22,55,
e na etapa 2 foi 22,27. Com p>0,05, não houve melhora do paciente da rede pública após o uso
do AASI. Em contrapartida, a média no serviço privado na etapa 1 foi 24,87, enquanto que na
etapa 2 foi 28,27. Dessa forma, pode-se dizer que houve melhora do paciente da rede privada
após o uso do AASI (p<0,005).

Clínica
Média pré
Média pós

Tabela 3 – Pacientes com perda auditiva, por clínica, pré e pós uso do AASI.
Público
Privado
22,55
24,87
22,27
28,27
Fonte: Procolo de pesquisa, 2017.

Analisando-se os escores do MEEM por categoria na etapa 1 e na etapa 2, é possível
constatar que houve aumento da pontuação nos quesitos orientação temporal (de 4,5 para 4,7);
orientação espacial (de 4,5 para 4,7); atenção e cálculo (de 2,2 para 2,9); memória e evocação
(de 1,7 para 2,2). Não houve melhora dos itens registro de palavras (2,9 pontos); linguagem
(7,4); e capacidade construtiva (0,9). Porém, não houve significância estatística (p>0,05), ou
seja, não se pode dizer que houve melhora dos pacientes após o uso do AASI quando analisados
separadamente por categoria do MEEM.
Tabela 4 – Pacientes com perda auditiva, por média de pontuação do meem, pré e pós AASI.
Categoria
Pré
Pós
Orientação temporal
4,5
4,7
Orientação espacial
4,5
4,7
Registro de palavras
2,9
2,9
Atenção e Cálculo
2,2
2,9
Memória e Evocação
1,7
2,2
Linguagem
7,4
7,4
Capacidade construtiva
0,9
0,9
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2017.

No que tange à média de pontuação do MEEM na etapa 1 (pré-protetização) e na etapa
2 (pós-protetização), ao correlacionar com o grau de perda, os resultados mostram correlação
positiva e estatisticamente significativa entre a pontuação pré e pós uso de AASI,
demonstrando melhora dos pacientes com grau de perda leve (p<0,01), moderada (p<0,01) e
severa (p<0,05) após uso do AASI. No que se refere à média das pontuações, os resultados
mostram que perdas auditivas leves correspondem a escores maiores no MEEM (27 pontos),
seguido por perda auditiva moderada (24 pontos), e em menor valor aqueles com perda auditiva
severa (23 pontos).
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Tabela 5 – Pacientes com perda auditiva, por grau de perda, pré e pós uso do AASI.

Grau de perda

Média pré

Média pós

Leve

27

29

Moderada

24

25

Severa

23

25

Fonte: Protocolo de pesquisa, 2017.

Ao comparar os escores do MEEM pré e pós-protetização relacionados ao gênero, os
resultados mostram melhora após uso do AASI em ambos os sexos. O grupo feminino
apresentou na etapa 1 média de 23 pontos e na etapa 2 média de 25 pontos (p<0,01), enquanto
o grupo masculino apresentou na etapa 1 média de 24 pontos e na etapa 2 média de 27 pontos
(p<0,005). Com relação à análise das pontuações no MEEM pré e pós-protetização, observouse melhora dos pacientes nas seguintes faixas etárias: de 60 a 74 anos e de 75 anos ou mais
(p<0,05).
4 DISCUSSÃO
Neste trabalho a maior parte da amostra é constituída por pacientes do gênero feminino
(53,84%), assim como o trabalho de Ribas et al. (2014) e Clark (2016) em que há predomínio
também do gênero feminino. Segundo Oliveira et al. (2014) há um predomínio de indivíduos
do sexo feminino na faixa etária em questão, além disso, Ribas et al. (2014) e Costa et al.
(2021) destacam que mulheres buscam com maior frequência os serviços de saúde e têm maior
expectativa de vida. No que se refere a faixa etária, na amostra estudada foi constatado o
predomínio da faixa etária de 71 a 76 anos. No estudo de Acar et al. (2011) a média de idade
foi de 70.08 ± 4.8 anos; enquanto no de Fell e Teixeira (2015) foi de 77,08 ± 9,02; e no de Qian
et al. (2016) a média foi de 86 anos.
Em relação a duração do início da percepção da perda auditiva, até a protetização, na
amostra analisada a maior parte dos pacientes (64%) apresentavam presbiacusia por volta de
10 anos. No estudo de Wong et al. (2014) realizado em uma população japonesa, a média de
espera do início dos sintomas ao uso da prótese foi de 11 anos. Segundo os autores, a privação
da audição a longo prazo antes do uso do aparelho auditivo pode não ser totalmente reversível
mesmo com o uso de AASI.
Neste trabalho a maior parcela da amostra foi classificada em alta escolaridade (50%),
o que diverge da literatura pesquisada. No estudo de Oliveira et al. (2014) a maior parte dos
pacientes apresentaram primeiro grau incompleto, ou seja, menos que oito anos de estudo,
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resultado semelhante ao estudo de Pinheiro et al. (2012) com média de 5,2 anos de estudos e
ao trabalho de Diniz; Volpe e Tavares (2006) que traz como média três anos de estudo. Todas
estas pesquisas analisaram a relação da presbiacusia com cognição em pacientes idosos. Uma
possível justificativa para a diferença de epidemiologia encontrada, baseia-se no fato de que
57,69% dos pacientes do presente trabalho foram atendidos em serviço privado, enquanto que
nas pesquisas citadas as amostras eram integralmente de serviços públicos.
Ao relacionar as pontuações do MEEM pré e pós utilização do AASI com o nível de
escolaridade dos participantes, encontrou-se que em analfabetos não ocorreu melhora da
cognição após o uso de AASI (p>0,05), enquanto que os usurários com média e alta
escolaridade obtiveram melhora significativa da pontuação do MEEM (p<0,05). Este dado
pode ser fomentado pelo estudo de Anderson et al. (2013) ao referir que níveis mais elevados
de educação podem compensar declínios cognitivos. Além disso, outros estudos demonstram
que a pontuação em testes cognitivos está relacionada à escolaridade, uma vez que a
comunicação se processa cognitivamente com base em informações adquiridas ao longo da
vida (MANTELLO et al., 2016; CARVALHO; GONSALEZ; IÓRIO, 2017; DINIZ; VOLPE;
TAVARES, 2006).
Quanto à análise dos resultados do teste MEEM, comparando os escores pré e pósprotetização, não foi demonstrado significância estatística quando analisadas as 7 categorias
separadamente (p>0,05). Porém, no que diz respeito a classificação entre exame alterado e
normal, houve significância estatística, por apresentar melhora de um paciente após o uso de
AASI (p<0,05).
No estudo de Magalhães e Iório (2011), no qual foi utilizado o AASI, observou-se que
a probabilidade de ocorrência de resultado alterado no período pós-intervenção é menor do que
no período pré-intervenção (p<0,001), e após a intervenção os escores médios foram melhores
do que no momento pré-intervenção. Assim, pode-se dizer que, de acordo com o presente
estudo e o de Magalhães e Iório (2011), o desempenho cognitivo dos idosos melhorou após
intervenção.
Esse estudo está em concordância com Acar et al (2011), no qual a média do MEEM
antes do uso do AASI era 20,3, tendo aumentado para 23 após três meses da protetização, com
significância estatística. Além disso, foi também observado aumento das funções cognitivas
após uso do aparelho auditivo. Seguindo este raciocínio, o estudo realizado por Qian et al.
(2016), em que todos os participantes tinham algum grau de perda auditiva e foi comparado o
escore MEEM quanto ao uso ou não de AASI, mostrou que os usuários de prótese auditiva
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tiveram melhores resultados em comparação àqueles que não faziam uso do aparelho
(p=0,008), apesar de terem maior comprometimento auditivo.
No que se refere a avaliação da pontuação média do MEEM comparando-se o serviço
público com o privado, percebe-se que não se obteve melhora do paciente da rede pública após
o uso de AASI, enquanto que ocorreu melhora do paciente da rede privada após a o uso do
AASI. Pelo contrário, houve piora na rede pública. Dessa forma, levanta-se um questionamento
acerca do motivo de tal resultado não esperado. Aventa-se a hipótese de ser devido a menor
frequência de acompanhamento dos pacientes na rede pública, diferentemente da clínica
particular, onde há o acompanhamento regular do paciente.
Segundo um estudo realizado por Batista e Sampaio (2005), a adaptação à prótese
auditiva (aceitação e incorporação da prótese no dia-a-dia, beneficiando-se ao máximo de sua
utilização) depende de vários fatores, desde a idade do usuário, o grau da perda auditiva, a
tolerância para sons intensos, as expectativas e até a motivação. Portanto, torna-se necessário
um bom acompanhamento desta população para o sucesso da adaptação ao uso das próteses
auditivas.
No trabalho de Rosa; Dante e Ribas (2006), realizado em um serviço público, foi criado
o programa SOS Prótese Auditiva, no intuito de auxiliar os pacientes na correta utilização da
prótese e sanar outras dúvidas pertinentes que pudessem surgir na fase de adaptação, obtendose melhora dos pacientes com o programa. Os pacientes atendidos pelo HUBFS também são
convocados para consultas de manutenção após um, três e seis meses de colocação da prótese,
apesar disso os resultados foram inferiores ao esperado. Dentre as justificativas possíveis para
esse achado, estaria a menor assiduidade dos pacientes na rede pública, diferentemente da
clínica particular, onde observou-se o comparecimento regular do paciente. Na rede pública foi
percebido um grande número de faltosos, provavelmente por residirem em localidades
distantes do HUBFS, o que possivelmente foi um dos fatores que levaram a piora do resultado
do MEEM após o uso do AASI na rede pública em Belém. Além disso, um possível viés pode
ter ocorrido pelo fato de o MEEM ter sido aplicado por examinadores diferentes.
Ademais, a escolaridade é um fator a ser analisado. Como afirmou Ney; Carvalho e
Souza (2008), a disponibilidade de recursos privados familiares é um fator predominante na
determinação do desempenho educacional das pessoas ainda em fase escolar e, portanto,
famílias com pouco poder aquisitivo tendem a formar adultos com pouca escolaridade.
Em estudo realizado por Diniz; Volpe e Tavares (2007) os indivíduos sem escolaridade
formal tiveram performance significativamente pior que os com um a quatro anos de
escolaridade (p < 0,0001) e os com mais de cinco anos de escolaridade (p < 0,0001). E isso foi

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.5, n.1, p. 650-665 jan./feb. 2022

Brazilian Journal of Health Review 660
ISSN: 2595-6825

demonstrado no presente estudo. No grupo do serviço público há três pacientes analfabetos,
cinco com média escolaridade e três com alta escolaridade, o que está relacionado a este local
ter um maior número de pacientes com condições socioeconômicas desfavoráveis em
comparação aos pacientes da rede privada. Em contrapartida, há cinco pacientes com média
escolaridade, 10 com alta escolaridade e nenhum analfabeto dentre os atendidos na clínica
particular. Tais disparidades podem ter influenciado nos resultados, levando a menor
pontuação daqueles atendidos pelo SUS.
A amostra de pacientes foi classificada quanto ao grau de perda auditiva e os resultados
demonstram que a maior parte apresenta perda moderada 46,15%, seguida por perda severa
34,63% e o menor grupo corresponde aos pacientes com perda leve 19,23%. O que está de
acordo com semelhante estudo de Fell e Teixeira (2015), em que 46,2% da amostra apresenta
perda moderada, seguido também por perda severa e em menor quantidade aqueles com perda
leve. De acordo com o referido trabalho, uma justificativa para este resultado se encontra no
fato de que pacientes com perdas auditivas de grau leve podem acreditar que ainda não
necessitam de dispositivos de amplificação, ou não perceberam a perda auditiva, fazendo com
que a procura por atendimento nos centros de tratamento em que os trabalhos foram realizados,
seja menor por parte dessa categoria de pacientes.
No que se refere ao estudo do grau de perda correlacionado aos escores do MEEM, os
resultados mostraram diferenças nas pontuações obtidas entre os indivíduos com perda auditiva
leve e severa, mostrando que quanto mais acentuada for a perda, menor é a pontuação no
MEEM. Em consonância com este dado, Fell e Teixeira (2015) e Kopper et al. (2009) trazem
resultados similares, corroborando o fato de que existe relação significativa entre a perda
auditiva e o desempenho cognitivo. Segundo Lin et al. (2013), em um estudo com amostra de
1.987 pacientes idosos, a taxa de declínio cognitivo está linearmente associada à gravidade da
perda auditiva.
Em se tratando da correlação da idade com a cognição, Schum e Beck (2008) afirmam
que as mudanças cognitivas no envelhecimento podem ser vistas como uma interrupção do
acesso rápido ao conhecimento armazenado ou a desaceleração da atividade neural. Pessoas
idosas provavelmente possuem todos os recursos básicos de processamento disponíveis, no
entanto, eles não podem completar tarefas de processamento tão rápido e eficiente como
quando eram mais jovens. Dessa forma, pode-se dizer que há uma forte relação entre idade e
cognição.
No presente estudo, analisando os grupos de 60 a 74 anos e os acima de 75 anos, no
que se refere a pontuação do MEEM na etapa 1 e 2, observou-se que houve melhora dos
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pacientes da faixa etária de 60 a 74 anos, bem como com idade igual e superior a 75 anos após
o uso de AASI. Porém, os pacientes com idade igual ou superior a 75 anos tiverem uma
melhora mais significativa após a intervenção. Em contrapartida, Diniz; Volpe e Tavares
(2006), analisando dois grupos de idade (< 75 anos e > 75 anos), concluiu que os indivíduos
mais jovens tiveram melhor desempenho no MEEM que os mais velhos (p = 0,003). Percebese, assim, que não somente a variável idade está implicada na pontuação do MEEM, mas
também o grau de perda auditiva, anos de perda auditiva, bem como a escolaridade.
5 CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo permitem concluir que houve melhora da cognição estimada
pelo MEEM após o uso de AASI em pacientes idosos. A análise dos dados mostrou que a
melhora obtida está relacionada a fatores individuais, como escolaridade e também a fatores
circunstanciais, como o serviço de acompanhamento ao qual o paciente está inserido. Ao
comparar os escores pré e pós-protetização e relacionar à escolaridade, constatou-se melhora
apenas dos pacientes alfabetizados. A análise dos resultados do serviço público comparado ao
serviço privado mostrou melhora dos pacientes da clínica particular. No que tange à idade, as
faixas etárias analisadas obtiveram melhora em sua totalidade. Ao analisar a pontuação pré e
pós uso de AASI por categoria do MEEM separadamente, os resultados não indicaram melhora
isolada. Por fim, a respeito do grau de perda, todos os pacientes obtiveram melhora, mas
aqueles com perda auditiva leve, apresentaram maiores pontuações no MEEM.
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