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RESUMO EXPANDIDO 

 

Introdução:Ao observar a conjuntura contemporânea, verifica-se que é uma 
tendência constante o crescimento da população idosa. O envelhecimento é 
um processo que se refere a uma série de mudanças associadas à passagem 
do tempo, mudanças essas que atingem as esferas fisiológica, biológica e 
psicológica. Dentre as muitas modificações observadas na senescência, 
encontramos a presbiacusia, caracterizada pela diminuição da sensibilidade 
auditiva e redução na inteligibilidade da fala, comprometendo a comunicação 
verbal. Um instrumento de autorrelato pode ajudar fonoaudiólogos a verificar a 
eficácia e/ou necessidade do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 
para os idosos e prever não apenas o impacto do handicap, mas também a 
carência de um treinamento auditivo. Objetivos: Verificar o handicap por meio 
de um instrumento de autorrelato e relacioná-lo ao tempo e efetividade com o 
uso do AASI, comparando também, indivíduos usuários e não usuários de 
amplificação sonora. Analisar a influência do treinamento auditivo na população 
idosa por meio de oficinas de aperfeiçoamento e orientações quanto ao uso e 
benefício do AASI. Métodos: Foram avaliados idosos, com idade superior a 60 
anos, usuários do Serviço de Saúde Auditiva (SASA) do Hospital das Clínicas 
da UFMG e do Programa Mais Vida no Instituto Jenny de Andrade Faria. Os 
participantes foram submetidos a anamnese, avaliação auditiva e aplicação do 
inventário de Handicap do Idoso (versão reduzida) HHIE-S. A análise dos 
resultados foi realizada por meio dos testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. O 
dados foram analisados e processados por meio do software SPSS, versão 
20.0. Resultados: 37 idosos, divididos em duas categorias: usuários e não 
usuários de AASI, foram incluídos na pesquisa. A maioria dos participantes 
possui perda auditiva neurossensorial na orelha direita (86,5%) e na orelha 
esquerda (75,7%). A análise descritiva nos permitiu verificar que a maior parte 
da amostra (40,5%), independente do grupo ao qual pertenciam, teve 
percepção significativa do Handicap. Os indivíduos que possuem AASI tendem 
a apresentar como resultado do HHIE-S percepção significativa do handicap. 
Conclusão: 40,5% da amostra teve percepção significativa do Handicap e esta 
foi maior entre os usuários de aparelhos de amplificação sonora. O estudo 
observou que 78,3% dos idosos estudados apresenta algum grau de 
percepção da incapacidade (handicap) auditiva. A maioria dos idosos com 
handicap significativo é usuário de aparelhos de amplificação sonora individual, 
o que nos levou a inferir que o uso do AASI aumenta esta percepção. Mais da 
metade dos idosos usuários de AASI não o faz de forma efetiva, utilizando a 
amplificação com interrupções. 
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