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RESUMO 
 
 
Introdução: Atualmente alguns estudos indicam que as habilidades auditivas 

centrais estão relacionadas às funções cognitivas, pois em situações de ruído 

competitivo a fala degrada exige uma maior demanda das habilidades cognitivas 

para compreender a conversação. Objetivo: verificar a influência das 

habilidades  cognitivas no reconhecimento de fala em usuário de implante coclear 

(IC). Métodos: Foram avaliados 14 usuários de IC pós-linguais com idade variando 

de 12 a 59 anos. Foi aplicado o teste Montreal Cognitive Assessment (MoCA) para 

avaliar a cognição e o teste Hearing in Noise Test( HINT) para avaliar o índice de 

reconhecimento de fala no silêncio e a relação sinal/ruído do limiar de 

reconhecimento de fala no ruído. Resultados: Não houve correlação entre o 

desempenho do teste Moca com o limiar de reconhecimento de fala nem com a 

relação sinal/ruído do limiar de reconhecimento de fala no ruído do teste HINT. 

Apenas a idade teve correlação com o resultado do teste MoCa. Conclusão: Não 

houve influência das habilidades cognitivas no reconhecimento de fala nos usuário 

de implante coclear. Apenas a idade dos usuários de implante coclear  influenciou 

no desempenho do teste cognitivo. 

Palavras- chave:  testes auditivos, percepção auditiva, cognição, razão sinal-

ruído, implante coclear. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Currently, some studies use central auditory skills related to cognitive 

functions, because in situations of competitive noise or speech, a greater demand for 

cognitive skills is required to understand conversation. Objective: To verify the 

influence of cognitive skills on speech recognition in the cochlear implant (CI) user. 

Methods: Fourteen post-lingual IC users aged 12 to 59 years were used. Montreal 

Cognitive Assessment MoCa was applied or tested to assess cognition and the 

Noise Test Hearing (HINT) test to assess or limit silent speech recognition and the 

noise to speech recognition limit signal / noise ratio. Results: There was no 

correlation between the performance of the Moca test with the speech recognition 

threshold or the signal / noise ratio of the no noise speech recognition threshold of 

the HINT test. Only age correlated with the MoCa test result. Conclusion: There was 

no influence of cognitive abilities on speech recognition in the cochlear implant user. 

Only the age of cochlear implant users influenced cognitive test performance. 

 

Keywords: auditory testicles, auditory perception, cognition, signal-to-noise ratio, 

cochlear implant. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



6 
 

 

INTRODUÇÃO  
 

 A  deficiência auditiva é classificada como a terceira doença incapacitante 

mais comum na população(1). As barreiras que as pessoas surdas vivenciam dizem 

respeito à incapacidade de ouvir e, logo, de se comunicar com a sociedade ouvinte, 

pois eles não compartilham o mesmo meio de comunicação. Este cenário impede a 

integração total das pessoas surdas em suas famílias, e na sociedade, já que os 

relacionamentos sociais são estabelecidos primariamente por sons(2).. 

 O IC é uma prótese auditiva computadorizada implantada cirurgicamente na 

orelha interna, indicada para a reabilitação de indivíduos com deficiência auditiva 

sensórioneural, bilateral, com grau de profundo a severo bilateral, com tempo de 

aquisição da surdez tanto pré quanto pós-lingual(3). Este dispositivo eletrônico 

biomédico, modifica o sinal acústico e proporciona a estimulação elétrica das fibras 

remanescentes do nervo auditivo, podendo levar a limiares auditivos praticamente 

normais(4). 

A percepção e a compreensão da fala são etapas complexas que demandam 

integridade e funcionalidade anatômica do sistema auditivo, exigindo diversas 

habilidades: fonológica, fonética, lexical, sintática, semântica, pragmática e cognitiva. 

A lesão do sistema auditivo prejudica muitas dessas habilidades, comprometendo o 

processamento do sinal acústico ou de fala(5). 

Estudos mostram os benefícios do uso do IC para o desenvolvimento das 

habilidades auditivas e de linguagem oral na maioria dos casos dentro do primeiro 

ano de vida(6-7). Embora este dispositivo seja determinante para as habilidades 

auditivas seus usuários podem apresentar dificuldades na compreensão da fala em 

determinadas situações ambientais. A presença de ruído competitivo no ambiente e 
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fatores como, reverberação e distância da fonte sonora podem prejudicar a relação 

entre o sinal de fala e o ruído(4).   

Alguns estudos indicam que as habilidades auditivas centrais estariam 

relacionadas às funções 

 cognitivas(8-9), pois em situações de ruído competitivo a fala degradada exige 

uma maior demanda das habilidades cognitivas para compreender a 

conversação.  Os audiologistas começaram a reconhecer que os fatores cognitivos 

podem desempenhar um importante papel no desempenho auditivo(10). 

Na literatura foram verificados estudos relacionado às habilidades auditivas e 

cognitivas em usuários de AASI(11-15). Nestes estudos foram utilizados ou 

recomendados o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Alzheimer's Disease 

Assessment Scale - Cognitive Subscale (ADAS-Cog) ou a bateria Consortium to 

Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD)  para avaliar a cognição. Em 

adultos usuários de IC foram encontrados poucos estudos relacionado com a 

cognição,(16). Já com usuários de IC foram encontrados mais estudos com crianças 

utilizando Protocolo de Avaliação das Habilidades Cognitivo-linguísticas (17-18). 

Um dos testes que é muito recomendado em adultos para avaliar a cognição 

é o teste Montreal Cognitive Assessment (MoCA). O MoCA é um instrumento de 

breve rastreio cognitivo, elaborado para identificar o Disturbio cognitivo leve 

Cognitivo Ligeiro (DCL) que pode ser traduzido como desde uma leve alteração 

cognitiva decorrente do envelhecimento até as primeiras manifestações da 

demência(19).   

Considerando a escassez de estudos relacionada às habilidades auditivas e 

cognitivas em adultos usuários de IC, esta pesquisa teve o objetivo de verificar a 

influência das habilidades  cognitivas no reconhecimento de fala em usuário de IC. 
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MÉTODO 
 
 A pesquisa ocorreu no período de novembro de 2018 a outubro de 2019, no 

setor de Audiologia de um Clínica Escola do Curso de Fonoaudiologia. A pesquisa 

foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, e tem 

como número de aprovação CAAE: 66301917.7.0000.0121.  Todos os 

indivíduos convidados a participarem da presente pesquisa foram devidamente 

orientados acerca de sua livre e espontânea participação. Após a autorização, os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, 

para menores de 18 anos, o Termo de Assentimento (TA), no qual constataram 

todos os procedimentos que seriam realizados. 

 O estudo possui caráter transversal, observacional, descritivo e comparativo. 

A população foi  composta por indivíduos usuários de IC atendidos no ambulatório 

de fonoaudiologia de um hospital universitário. 

 Os critérios para inclusão foram os seguintes: indivíduos de 12 a 59 anos de 

ambos os sexos, pós-linguais, usuários de IC com no mínimo um ano de uso, 

alfabetizados, com acuidade visual normal e com reconhecimento de frases no teste 

Lista de Sentenças no Português (LSP)(23), na condição silêncio superior a 50% de 

acerto. Foram considerados também usuários contínuos de IC, com integridade do 

sistema de eletrodos do IC e satisfeitos com o processo de adaptação. O critério 

para exclusão foi apresentar fator neurológico e/ou cognitivo relatado histórico do 

prontuário. 

 Anteriormente à aplicação dos testes HINT e MoCA, foi realizada a análise 

dos prontuários dos pacientes, por meio da qual foram verificadas informações a 

respeito dos dados sócio demográficos, histórico auditivo e avaliação do 

reconhecimento de fala com sentenças no silêncio. 
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 Inicialmente, realizou-se a calibração do teste HINT no audiômetro para 

campo livre. Foi acoplado ao audiômetro modelo AC 40 da marca Interacoustic um 

notebook da marca Samsung modelo Série 5 Ultra. A calibração de alto-falante foi 

realizada com a interface de calibração no HINT-PV. Na calibração é produzido um 

ruído em forma de espectro de fala no nível máximo de saída digital. O ganho foi 

ajustado para o canal esquerdo e direito do sistema de reprodução, até que o 

medidor de nível do som usado dentro da cabine audiométrica exibisse 100 dB SPL. 

Os estímulos de sinal e ruído são previamente gravados e emitidos para as caixas 

de som pelo próprio equipamento, já programado para simular a localização dos 

estímulos. 

 O teste HINT é constituído por 12 listas de frases que são gravadas 

digitalmente. Cada lista contém 20 frases que podem ser apresentadas com fones 

de ouvido ou em campo livre. A fala e o ruído foram apresentados em campo livre 

para avaliar o índice  de reconhecimento de fala no silêncio e a relação sinal/ruído 

do índice  de reconhecimento de fala no ruído na condição adaptativa. Para a 

apresentação do teste, o indivíduo ficou sentado no interior da cabine acústica a 

uma distância de um metro das caixas de som. A fala e o ruído foram apresentados 

na posição 0º azimute, sendo que na condição ruído adaptativo a fala e o ruído eram 

apresentados na mesma caixa de som, posicionada na frente do indivíduo. 

 A instrução passada aos indivíduos para as duas condições testadas foi 

repetir a frase completa. As palavras repetidas corretamente pelo indivíduo são 

computadas pelo examinador. O software do teste HINT calcula a relação a 

sinal/ruído final do limiar de reconhecimento de fala no ruído (LRSR), no próprio 

sistema. 
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 O HINT seleciona aleatoriamente uma lista entre as 12 listas de sentenças 

para iniciar o teste. A apresentação dos estímulos é fundamentada na estratégia 

ascendente-descendente, logo, concede a definição do limiar de reconhecimento de 

fala para a relação sinal/ruído (S/R). Nas quatro primeiras frases acontecem 

variações de 4 em 4 dB, posteriormente à quinta frase, a variação acontece de 2 em 

2 dB. Portanto, o limiar (S/R) é estabelecido somente quando as 20 sentenças da 

lista são apresentadas para condição do teste(20). 

 De acordo com o estudo de padronização do HINT-Brasil por Bevilacqua et. 

Al(21) para a condição de escuta ruído adaptativo, o mesmo é fixado a 65 dB e a fala 

varia a intensidade. No entanto, para esse estudo foi estabelecido a intensidade 

inicial do ruído em 55 dB e fala em 65 dB, ou seja, uma relação sinal/ruído de +10 

dB. 

 O HINT proporciona, na situação de fala no silêncio, encontrar o limiar de 

reconhecimento de sentença (LRS) e a determinação da menor relação S/R em que 

o sujeito repetiu corretamente 50% das sentenças apresentadas, na condição 

estudada na presente pesquisa: ruído adaptativo frontal(22). 

 O teste MoCA(23) que é um instrumento de rastreio breve da distúrbio 

cognitivo leve. Este instrumento avalia diferentes domínios cognitivos: função 

executiva; capacidade visuo-espacial; memória; atenção, concentração e memória 

de trabalho; linguagem; e orientação temporal e espacial. Os domínios estão 

representados em onze provas: Habilidades Viso-Construtivas (Teste de trilhas, 

desenho e do Cubo e Relógio); Nomeação; Memória; Atenção; Extensão de dígitos 

na ordem direta; Vigilância; Repetição de sentença e Fluência Verbal; Abstração; 

Evocação Tardia e Orientação. 
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 O tempo de administração deste teste é de aproximadamente 10 a 15 

minutos. A pontuação máxima é de 30 (pontos). Sendo utilizado para este estudo a 

versão portuguesa no qual foram utilizadas para este estudo as médias de acertos 

considerando MoCA igual ou maior que 25  propostas por Memória et al.(24).   

 Cabe ressaltar que tanto o HINT como o MoCA foram realizados em apenas 

uma sessão que teve a duração de aproximadamente uma hora. 

 Os dados foram analisados com o programa Microsoft do excel. Em seguida, 

foi realizada a análise descritiva quanto às variáveis idade, escolaridade, tempo de 

privação auditiva, tempo de uso do IC, resultado dos testes de reconhecimento de 

fala e resultado do teste cognitivo. 

 Para análise descritiva dos dados foram obtidas as medidas de frequência 

absoluta e relativa (porcentagem) das variáveis categóricas e média, do desvio 

padrão, da mediana e dos valores máximos e mínimos das variáveis numéricas. 

 Foi realizada análise exploratória por meio do software SPSS para Windows, 

o qual possibilitou os testes Mann-Whitney e correlação de Spearman's e Qui-

quadrado.  

 Realizou-se o teste de correlação de Spearman's para correlacionar o 

desempenho do teste HINT nas diferentes condições de escuta com o tempo de 

privação auditiva, com a faixa etária, com a escolaridade, com o tempo de uso do IC 

e resultados do teste MoCA. O teste  mann-whitney foi utilizado para verificar 

associação do teste MoCA com o HINT, com variáveis sócio demográficas e 

auditivas. O teste Qui-quadrado foi utilizado para verificar associação entre a 

escolaridade com o desempenho do teste MoCA. O coeficiente de correlação de 

Sperman de 0 a 0,19 foi considerado desprezível, de 0,20 a 0,39 fraco; de 0,40 a 

0,69 moderado; de 0,70 a 0,89  forte; e >0,90, muito forte.  Foi considerado o nível 
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de significância de 5%, ou seja, para valores menores do que <0,050, sendo 

representado por um asterisco sobrescrito (*). 

 

Resultados 

 A população do estudo foi composta por 14 indivíduos, sendo 11 (78%) do 

gênero feminino e 3 (21%) do gênero masculino. A faixa etária da população do 

estudo variou entre 12 e 59 anos de idade, resultando faixa etária média de 44 anos 

e 9 meses. Referente à escolaridade da população estudada 71,41% estudaram no 

ensino fundamental ou médio e 28,57% cursou o ensino superior.   

 O teste Mann-Whitney mostrou que não houve diferença significativa entre o 

desempenho cognitivo com a faixa etária (p=0,070), tempo de privação auditiva (p= 

0,517) e tempo de uso do IC (p=0,354).   O teste Qui- quadrado mostrou que não 

houve diferença entre a escolaridade e o desempenho do Moca (p=0,347). 

 Na tabela 1, serão apresentados os dados descritivos em relação à tempo de 

privação auditiva, tempo de uso de IC e orelha implantada. 

< Tabela 1> 

 Observado a Tabela 1 constatou-se que a maioria dos sujeitos avaliados 

utiliza IC há mais de três anos (71,42%), e possui menos de 15 anos de privação 

auditiva (57,14%). 

 A seguir será apresentado na Tabela 2 o desempenho dos indivíduos para o 

teste MoCA usando o corte de ≤ 25 pontos. 

< Tabela 2> 

 Verificou-se, a partir da Tabela 2, que a maioria dos indivíduos teve o MoCA 

alterado. 
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  Apresenta-se na Tabela 3 o desempenho dos indivíduos para o teste HINT o 

reconhecimento de fala no silêncio e o S/R (sinal ruído). 

< Tabela 3> 

 Na Tabela 4 será comparado o desempenho do teste MoCA, segundo sua 

variáveis categóricas, com o desempenho teste HINT. 

< Tabela 4> 

 Verificou-se na Tabela 4 que não houve associação com o teste de 

reconhecimento de fala no silêncio (p-valor= 0,332), nem com a relação S/R  do 

LRSR(p-valor = 0,560) com o desempenho do teste MoCA . 

 Na tabela 5 a seguir serão apresentados os resultados da correlação do 

índice de reconhecimento de fala no silêncio e a relação S/R do LRSR do teste HINT  

com a pontuação total do MoCA, variáveis auditivas e sócio demográficas. 

< Tabela 5> 

 Observou-se na tabela 6 que houve correlação negativa e moderada do teste 

MoCA com a idade (p=0,028) e correlação negativa e forte entre o desempenho do 

teste HINT (p=0,001) com a relação sinal/ruído. 

 Foi aplicada também o Teste de correlação de Spearman com cada prova do 

MoCA com a porcentagem de reconhecimento de fala no silêncio e com a relação 

sinal/ruído do HINT. Não foi encontrada correlação do indice de reconhecimento de 

fala no silêncio com nenhuma prova do MoCa (visuo espacial-p=0,855; nomeação-

p=0,760; atenção-p=0,270; linguagem-p=0,919; abstração-p=0,546; orientação-

p=0,280; evocação-p=0,721). Da mesma forma não houve correlação da relação 

S/R do limiar de reconhecimento de fala no ruído com as provas do MoCA (visuo 

espacial-p=0,988; nomeação-p=0,903; atenção-p=0,848; linguagem-p=0,825; 

abstração-p=0,730; orientação-p=0,405; evocação-p=0,424). 
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Discussão 

Os recentes avanços na pesquisa e prática clínica sobre 

envelhecimento e audição foram motivados por questionamentos sobre 

diferenças relacionadas à idade na audição periférica, no processamento 

auditivo central e no processamento cognitivo(25).  

A perda auditiva gera diversas alterações, como dificuldade na 

percepção dos sons e na compreensão da fala, principalmente em 

ambientes desfavoráveis. Assim aponta-se uma associação entre a perda 

auditiva e a alteração da cognição, sendo de extrema importância que os 

profissionais estejam atentos a esta relação para que ocorra sucesso na 

reabilitação auditiva (26).
 

  Assim os audiologistas começaram a reconhecer que os fatores 

cognitivos podem desempenhar um importante papel no desempenho 

auditivo, profissionais envolvidos na investigação sobre a compreensão da 

linguagem estão começando a reconhecer que não é possível desprezar as 

dificuldades auditivas(27). 

Na literatura encontraram-se vários artigos que correlacionam o 

desempenho cognitivo com o fator idade. Um estudo feito com idosos com 

objetivo de analisar as modificações no perfil de algumas habilidades 

cognitivas antes e após três anos, aplicou a Escala de Depressão Geriátrica, 

Questionário de Percepção Subjetiva de Queixas de Memória, Mini-Exame 

do Estado Mental, Span de Números, Teste de Lembranças Livres e com 

Pistas de Buschke, Teste de Fluência Verbal - Categoria Animal. Os 

resultados mostraram que houve um declínio leve das atividades 

cognitivas(28).  Outro estudo com idosos mostrou que quanto maior a idade 
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pior o desempenho dos  indivíduos em testes cognitivos(29). No presente 

estudo houve uma correlação negativa e moderada entre o fator idade e os 

resultado do teste MoCA, ou seja quanto mais anos pior o desempenho nos 

testes cognitivos(Tabela 5). 

Outro  fator que podem influenciar o desempenho dos indivíduos nos 

testes cognitivos é o nível de escolaridade relacionada com os resultados 

dos testes cognitivos(30). A escolaridade baixa é um aspecto  discutido pela 

literatura especializada em relação à sua influência nos testes cognitivos(18). 

No presente estudo não foi encontrada essa associação. 

Em um estudo feito com idosos com a cognição normal e alterada 

verificou que o grupo que tem mais tempo de uso de AASI  teve em sua 

maioria os resultados dos testes cognitivos normais (31). Também foi 

analisado no estudo(32) com pessoas usuárias de IC que o tempo de uso do 

IC influenciou significativamente  nas situações de reconhecimento de fala 

com ruído, quanto maior o tempo de uso, maior os índices de 

reconhecimento das sentenças(32). Em outro estudo realizado com usuários 

de IC os participantes que obtiveram melhores resultados não são 

necessariamente os que possuem maior idade auditiva(33) concordando com 

o presente estudo. 

Em um estudo internacional incluindo 94 pacientes com idade 

superior a 65 anos,(34) relatou que 80% dos pacientes, que tinha   baixa 

pontuação em testes cognitivos antes da implantação, melhoraram suas 

habilidades cognitivas seis meses pós implantação coclear. 
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Um estudo nacional com idosos relacionou o tempo de privação 

auditiva com o desempenho em testes cognitivos(11). Já outro estudo com 

adultos e idosos relacionou o tempo de privação sensorial auditiva  com a 

plasticidade neural após a adaptação de AASI, a onde não houve correlação 

estatisticamente significante entre a privação auditiva  sensorial, tempo de 

uso e a neuroplasticidade(35). No presente estudo não houve influência do 

tempo de privação auditiva, porém não foi comparada as habilidades 

cognitivas antes e após a implantação.  

Para avaliar os aspectos cognitivos um dos testes recomendados 

pela literatura é o teste MoCA.  Não foram encontrados estudos avaliando 

usuários de IC por meio deste teste. 

Foram encontrados na literatura internacional em usuários de IC a 

utilização de testes como o Distúrbios Cognitivos Exame (CODEX) e o 

MoCA(36-37). O estudo feito(37) utilizando três grupos de indivíduos analisados 

antes da adaptação e após 12 meses de uso mostrou que a média do teste 

MoCA   em indivíduos usuários de IC foi de 27 pontos, estando superior aos 

achados desta pesquisa. No Brasil a média recomendada para adultos é de  

igual ou superior a 25 pontos(24). No presente estudo nove indivíduos 

obtiveram alteração neste teste.  

 Em uma pesquisa realizada com idosos contendo três grupos(37) 

houve uma melhora das habilidades cognitivas na maioria dos indivíduos 

após a adaptação do IC. Já com usuários de IC foram encontrados mais 

estudos com crianças utilizando Protocolo de Avaliação das Habilidades 

Cognitivo-linguísticas.  
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    No presente estudo pode-se observar que a população está com a 

média (23,57%) abaixo do padrão de normalidade utilizada no presente 

estudo, 64,28% dos indivíduos apresentaram alteração no teste MoCA. 

 Estudos mostram a importância da avaliação cognitiva associada a 

avaliação do reconhecimento de fala pode obter informações importantes 

sobre o desempenho funcional dos indivíduos(38-39).  Os indivíduos com 

perda auditiva podem ter desempenhos diferentes  em testes que avaliam 

as habilidades auditivas, relacionado a diferentes patologias ou habilidades 

cognitivas individuais, mostrando então a necessidade de avaliar estes 

aspectos nos sujeitos desta população (40). 

Os testes de reconhecimento de fala são de grande importância no 

diagnóstico audiológicos. A bateria audiológica é considerada incompleta 

sem as medidas de reconhecimento de fala.  A habilidade para entender a 

fala é um dos aspectos mensuráveis mais importantes da função auditiva 

humana(24). 

Na literatura são recomendados os testes de reconhecimento de fala 

no ruído para avaliar as condições reais de escuta dos usuários de IC no 

seu dia a dia(41-42).   Nos dias atuais, o teste HINT senta sendo recomendado 

na prática clínica, afinal foi traduzido em diversos idiomas e aplicado em 

diferentes grupos populacionais(41-42-43). No estudo feito(20) com indivíduos 

normo-ouvintes verificou que a média da relação S/R do limiar de 

reconhecimento de fala no ruído foi de -3,5 dB. Em contrapartida, outro 

estudo(45) com indivíduos adultos pós-linguais com usuários de IC, constatou 

que a  média da S/R foi de +8,8 dB. No que diz respeito à condição de fala 



19 
 

 

no silêncio, o estudo(44) encontrou a média para adultos usuários de IC pós-

linguais no silêncio de 90%. No presente estudo foi encontrado relação S/R 

+7,4 e reconhecimento de fala no silêncio de 81%  ( Tabela 3) ficando 

próximo aos achados da pesquisa citada. 

    Na presente pesquisa não foi encontrada associação entre o 

reconhecimento de fala no silêncio, nem com a relação S/R com o 

desempenho no teste MoCA (Tabela 4 e 5). Verificou-se que os indivíduos 

com o teste MoCA alterado tiveram melhor reconhecimento de fala e menor 

relação S/R do que os indivíduos com o desempenho cognitivo normal. 

Acredita-se que o tempo de privação auditiva tenha influenciado os 

achados da presente pesquisa, pois os indivíduos que tiveram MoCA 

alterado tem uma média de 12,75 anos de privação auditiva e os com MoCA 

normal 19,16 anos de privação auditiva 

Os profissionais que desenvolvem os algoritmos Dos AASI’s já estão 

considerando a importância dos aspectos cognitivos no processamento dos 

AASIs e têm recomendado a compressão de ação lenta para os indivíduos 

com baixas capacidades cognitivas 

 Quando se faz um esforço maior em ouvir utilizando mais recursos 

cognitivos para compreender sons básicos, a memória e a capacidade 

cognitiva tornam-se limitadas para processar o discurso logo, havendo 

déficit cognitivo, menos recursos estarão disponíveis para compensar a 

dificuldade comunicativa (45).  
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    Em situações com ruído competitivo há maior demanda das 

habilidades cognitivas e isto pode prejudicar o desempenho dos usuários de 

IC. Na literatura internacional foi encontrado diversos estudos relatando a 

influência da cognição no desenvolvimento da linguagem em crianças e 

idosos (13-15).Um estudo recente sugere uma correlação entre a gravidade da 

perda auditiva e a função cognitiva de um indivíduo(36). 

  Um estudo relatou que o desempenho da fala de ouvintes mais 

velhos no ruído está pouco correlacionado com o desempenho no silêncio. 

Os fatores não auditivos relacionados à idade parecem ser mais aparentes 

em tarefas auditivas difíceis(46). Por exemplo, estudos mostram um déficit 

relacionado à idade para a fala apresentado em condições de audição 

ruidosa ou reverberante(12). 

 Na literatura nacional verificou-se estudos relacionado a cognição 

com o reconhecimento de fala no ruído em idosos usuários de AASI ( 31-11-12) 

         Há muitos estudos nacionais correlacionando a cognição com o 

desempenho auditivo em usuários de AASI (11-12-31)  e muitos estudos 

internacionais em idosos usuários de IC (36). No entanto, há poucos estudos 

nacionais relacionando as habilidades cognitivas com o desempenho em 

testes de percepção de fala nos usuários adultos de IC. 

   Uma pesquisa que avaliou idosos com perda auditiva sensório-

neural de graus variados e sem demência a influência da audição nos 

aspectos cognitivos, foram encontradas alterações no reconhecimento de 

fala e nos resultados do MEEM.  No entanto, não encontraram associação 
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entre a presença de perda auditiva e o declínio cognitivo na população 

estudada(38) . 

     Em outro estudo que foram avaliados indivíduos idosos com perda 

auditiva foi verificada influência no reconhecimento de sentenças no silêncio 

e no ruído. Já os aspectos cognitivos não interferiram no reconhecimento de 

fala tanto no silêncio quanto no ruído (12), corroborando com os achados do 

presente estudo. 

Outro estudo que avaliou o desempenho cognitivo-linguístico  em 

crianças usuárias de IC e com crianças ouvintes verificou que o 

desempenho foi superior na maioria das habilidades cognitivo-linguísticas  

nas crianças ouvintes (18) . 

Encontraram-se neste estudo limitações sobre a frequência da 

população estudada no serviço de fonoaudiologia HU-UFSC, onde a sua 

maioria frequenta o serviço anualmente. O tamanho da amostra pesquisada 

foi limitante para o estudo. Outro fator que trouxe limitações foi o  índice  de 

reconhecimento de fala no silencio feito pelo serviço de fonoaudiologia HU-

UFSC a onde alguns pacientes não alcançavam os 50% de acertos 

solicitados na presente pesquisa. 

A relevância deste estudo encontra-se em mostrar os benefícios da 

avaliação cognitiva no acompanhamento da reabilitação auditiva de usuários 

de IC, considerando que a contribuição para a prática clínica e a reabilitação 

auditiva pode ser facilitada, além de poder ajudar na programação dos 

processadores, por isso a importância de uma avaliação cognitiva antes e 
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após a implantação do IC. Sugere-se a continuidade da pesquisa com uma 

população maior.   
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Conclusão 

Não foi encontrada associação entre as habilidades cognitivas com o 

índice de reconhecimento de fala no silêncio e com a relação sinal/ruído. 

Apenas a idade dos usuários de implante coclear influenciou no 

desempenho do teste cognitivo. 
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Tabelas 

 

Tabela 1. Distribuição numérica e percentual dos aspectos auditivos da população usuária de implante coclear (N=14). 

Aspectos auditivos   N % 

Tempo de privação auditiva ≥ 15 anos 6 42,85 

≤ 15 anos 8 57,14 

Tempo de uso do IC ≥ 3 anos 10 78,57 

≤ 3 anos 4 21,42 

Orelha Implantada OD 10 71,42 

OE 4 28,57 

Legenda: N= número de sujeitos; OD= orelha direita; OE= orelha esquerda 
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Tabela 2  Análise descritiva do desempenho dos indivíduos no teste MoCA (N=14) 

 N Média DP Mediana Minima Máxima 

MoCA Normal 6 26,83 2,04 26,5 25 30 

MoCA Alterado 8 21,33 1,93 22 18 23 

Total 14 23,57 3,50 18 18 30 

Legenda:   N = população do estudo   DP= Desvio Padrão 
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Tabela 3. Estatística descritiva do desempenho dos indivíduos  no  hearing in noise test (N=14) 

Testes   Média DP       Mediana Mínima Máxima 

HINT Silêncio % 81,65 17,91 88,59 51,67 99,00 

HINT S/R (dB) +7,46 +6,06 +5,40         +1,90 +20,8 

 Legenda: HINT= Hearing in noise test; S/R=relação sinal/ruído; DP= Desvio Padrão 
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Tabela 4 -Dados descritivos das etapas do teste hearing in noise test  em relação a classificação dos resultados do teste 
MoCA (N=14). 

  MoCA Normal  MoCA Alterado p-valor 

 

HINT Silêncio (%) 

 

N 

6  9 

 

Média 74,83  86,76 

 

DP 22,88  12,34 

0,332 

Mediana 73,33  90,05 

 

Mínimo  51,67  68,5 

 

Máximo 99,00  99,00 

HINT S/R (dB) 

 

N 

 

6 

 

 

9  

Média +9,76  +5,73 

 

DP +8,10  +3,60 

0,560 

Mediana +7,90  +4,34 

 

Mínimo  +1,90  +2,10 

 

Máximo +20,8  +12,60 

* Valores estatisticamente significantes (p ≤ 0,05) – Teste Mann-Whitney U  
Legenda: N = população do estudo; HINT= Hearing in noise test; S/R=relação sinal/ruído; DP= Desvio Padrão 
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Tabela 5 - Correlação das etapas do Hearing in noise test  com os resultados do teste MoCA, faixa etária, tempo de uso, HINT 

silêncio e S/R sinal ruído (N=14). 

  Tempo de uso Tempo de 

privação 

HINT 

Silêncio 

(%) 

HINT S/R (dB) MoCA 

      Idade r- 0,067 -0,015 -0,142 0,033 -0,584 

p-valor 

 

0,821 0,597 0,627 0,910 0,028* 

Tempo de 
uso 

r-  0,055 0,165 0,207 -0,350 

p-valor 

 

 0,851 0,573 0,414 0,219 

Tempo de 
privação 

r- 0,055  0,087 -0,034 0,049 

p-valor 0,851  0,767 0,907 0,868 

 

HINT 
Silêncio (%) 

 

r- 

 

0,165 

 

0,087 

 

 

 

-0,801 

 

-0,190 

p-valor 0,573 0,767  0,001* 0,514 

 

HINT S/R 
(dB) 

 

r- 

 

0,207 

 

-0,034 

 

-0,801 

  

-0,086 

p-valor 0,478 0,907 0,001*  0,769 

 

MoCA 

 

r- 

 

-0,350 

 

0,049 

 

-0,190 

 

-0,086 

 

p-valor 

 

0,219 0,868 0,514 0,769  

                        * Valores estatisticamente significantes (p ≤ 0,05) – Teste de correlação de Spearman (r) 

                           Legenda: HINT= Hearing in noise test; S/R=relação sinal/ruído 
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ANEXO A 
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Lista de Sentenças do HINT 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Teste MoCA 
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Arquivos Internacionais de Otorrinolaringologia 

 

O tamanho artigo completo não deve exceder 24 páginas (Word) para artigos 

originais e artigos de revisão, 15 páginas para relatos de casos e ensaios de 

opinião e 2 páginas para as cartas ao editor. As margens não deve ser 

definido como o Managing Publicações Sistema irá fazê-lo automaticamente. 

A seguinte ordem deve ser respeitada: página de título, resumo no idioma 

nativo e em Inglês, palavras-chave em ambas as línguas, texto, 

agradecimentos, referências, gráficos, tabelas e legendas de figuras. Cada 

tópico deve começar em uma nova página, contendo o seguinte: 

Página Inicial - conciso e título objetivo do artigo;nome dos autores e a 

posição mais relevante; afiliação institucional; nome, endereço, número de 

telefone, e-mail e fax do autor a quem devem ser dirigidos a 

correspondência; se o estudo tinha sido apresentado antes de indicar o nome 

do evento, data e local, e fonte de apoio ou financiamento e qualquer conflito 

de interesses. 

Segunda página - resumo estruturadona língua nativa e em Inglês, 

máximo de 250 palavras cada. Para os artigos originais incluem introdução, 

objetivos, métodos, resultados e conclusões. Literatura artigos de revisão 

deve ter a introdução, objetivos, síntese de dados e conclusões incluídas. 

Relatos de casos deve ter a introdução, objetivos, retomou relatório e as 

conclusões incluídas. O resumo deve ser seguido por três a seis palavras-

chave em Inglês, selecionados a partir da lista de Descritores em Ciências da 

Saúde, criada pela BIREME e sobre disponíveishttp://decs.bvs.br. 

Terceira página em- o texto do artigo, divididos da seguinte forma: 

- Artigos Originais- a) introdução com objetivo; b) Método; c) resulta; d) 

discussão; e) conclusões; f) referências. As informações descritas em tabelas 

e gráficos não devem ser repetidos no texto. Estudos envolvendo seres 

humanos e animais deve incluir o número de protocolo de aprovação do 

respectivo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição à qual a pesquisa é 

afiliado. Os artigos originais são definidos como relatos de um trabalho 

original com resultados válidos e significativos. Os leitores devem extrair 

dela conclusões objetivas que estão relacionados com os objetivos propostos. 

- artigos de revisão da literatura- a) introdução; b) avaliação da literatura; 

c) discussão; d) As observações finais; e) referências bibliográficas. 

Literatura de revisão deve incluir a literatura atualizada a respeito de um 

tópico específico. A revisão deve identificar e comparar e discutir as 

diferentes opiniões e interpretações. 

- artigos Update:a) introdução; b) revisão de um tema específico, c) 

discussão; d) Observações finais, e) referências. O artigo é uma atualização 

da produção científica que explora um tema específico, desenvolvido a partir 

de dados atuais disponíveis pelos autores. Visa organizar um discurso 
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explorar um determinado assunto, com base em trabalhos publicados 

recentemente. 

- artigos Relato de caso- a) introdução; b) avaliação da literatura com o 

diagnóstico diferencial; c) relato de caso; d) discussão; e) comentários finais; 

f) referências. Caso artigos relatório deve apresentar características incomuns 

ou os científicos relevantes. Será dada prioridade aos relatos de abordagens 

multidisciplinares ou interdisciplinares ou práticos. 

- Artigos de opinião- Só por convite do Conselho Editorial. 

Referências- referências devem ser numeradas consecutivamente como eles 

são citados em números arábicos o texto entre parênteses. Consulte 

"Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 

Biomédicas", disponível emhttp://www.icmje.org. Todos os autores devem 

ser listados na íntegra até o número total de seis; por sete ou mais autores, 

listar os seis primeiros autores e adicione "et al.". Não deve haver mais de 90 

referências para artigos originais, 120 para revisão de literatura ou atualizar 

artigos e 15 para o caso de artigos de relatório. 

Exemplos: 

- Periódicos:Sobrenome do autor (s) e as iniciais. Título do artigo, 

abreviaturas do periódico, o volume: página inicial - página final, year.Ex: 

Hueb MM, Goycoolea MV, Muchow DC, Duvall AJ, Paparella MM, 

Sheridan C. Em busca de links em otologia III faltando. Desenvolvimento de 

um novo modelo animal para colesteatoma. Laringoscópio. 1993, 103: 774-

84. 

- Tese:Sobrenome do autor (s) e as iniciais. Título da tese. City, ano, página 

(Tese de Mestrado ou Doutorado, nome do College). Ex: Hueb MM. 

Colesteatoma Adquirido: Avanços Experimentais na Compreensão de SUA 

patogênese. São Paulo, 1997, p. 100, (Tese de Doutorado - Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo); 

- Livros:Sobrenome do autor (s) e as iniciais. Título do livro, número de 

edição, cidade, editora, ano. Ex: Bento RF, Miniti A, Marone, SAM. Tratado 

de Otologia. 1a ed. São Paulo: Edusp, Fundação Otorrinolaringologia, 

FAPESP; 1998; 

- Capítulos de livros:Sobrenome do autor (es) do capítulo e iniciais. Nome 

do capítulo. In: Último nome do autor do livro (s) e as iniciais. Título do 

livro, edição, cidade, editora, ano, página a página-de-final inicial. Ex: Hueb 

MM, Silveira JAM um e Hueb AM. Otosclerose. Em: Campos CAH, Costa 

HOO (eds). Tratado de Otorrinolaringologia. 1ª ed. São Paulo: Editora Roca; 

2003, Vol. 2, pp. 193-205. 

- Material eletrônico:para artigos tomada inteiramente a partir da Internet, 

siga as regras acima mencionadas e adicionar no final o endereço do site. 

http://www.icmje.org/
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- Abreviaturas e Unidades:a revista segue o Sistema Internacional (SI) de 

unidades. Abreviaturas deve ser limitado às palavras mais freqüentes citados 

no texto. 

- Tabelas e Gráficos:tabelas devem ser numerados em algarismos arábicos, 

consecutivamente como eles aparecem no texto, com um conciso, mas auto 

explicativos título, sem elementos sublinhados ou linhas dentro dela. Quando 

as tabelas trazer muitos dados, preferem apresentar gráficos (em preto e 

branco). Se existem abreviaturas, um texto explicativo deve ser fornecida 

sobre a margem inferior da mesa ou gráfico. 

figuras:enviar figuras e legendas em conformidade com as instruções na 

publicação System Manager (MPS) disponível no site 

http://www.arquivosdeorl.org.br. Até 8 imagens serão publicadas sem 

nenhum custo para os autores; fotos coloridas serão publicadas a critério do 

editor. 

AUTORES lista de verificação para 

- Título na língua nativa e em Inglês; nome e título de autores; afiliação; 

endereço de correspondência; apresentação em congressos; fonte de 

financiamento; 

- resumo estruturado e palavras-chave em língua nativa e em Inglês; 

- O texto em língua nativa; 

- Reconhecimentos; 

- Referências; 

- tabelas e gráficos; 

- Figuras; 

- Legendas das Figuras; 

- Declaração escrita de todos os autores que o material não tenham sido 

publicados em outros lugares e permissão para reproduzir fotos / imagens / 

gráficos / tabelas ou qualquer material que já tenham sido publicados ou do 

paciente em caso de fotos que podem permitir a sua identificação escritas. 

- Declaração escrita sobre "Direitos de autor Transferência" e "Conflitos de 

Interesse"; 

- Autorização emitida pelo Comitê de Ética da instituição para realizar 

estudos em animais ou seres humanos (o número de aprovação do protocolo 

deve ser incorporado no capítulo do Método). 

 

http://www.arquivosdeorl.org.br/
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envio de manuscritos 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA ON-LINE submissão dos manuscritos 

usando o sistema de gerente de publicação (MPS)  

Todo o processo a apresentação deve ser feita através do endereço de internet 

http://www.arquivosdeorl.org.br/sgpque dá acesso à nossa publicação 

System Manager (MPS), onde a submissão do artigo é feito pelos autores e o 

processo de avaliação é feita pelos revisores de nosso conselho editorial em 

um processo onde os nomes dos autores não são exibidos em qualquer 

instância. Quando ligado o sistema irá pedir seu nome de usuário e senha no 

caso de você já se inscreveram. No clique contrário no link "Quer Register" e 

faça o seu cadastro. No caso de você esqueceu sua senha, clique no link 

apropriado eo sistema irá gerar um e-mail automático com a informação. 

O autor ou os autores devem manter uma cópia de todo o material enviado 

para publicação como o editor não pode ser responsabilizada por qualquer 

material perdido. 

A submissão é um oito etapas do processo como abaixo listados: 

1º Informando classificação artigo 

2º Envio de imagens para o seu artigo 

3ª Registrando co-autores 

4º título Informar e palavras-chave 

5 resumo Informar e comentários 

6 Preparando Manuscrito 

7 de enchimento, assinatura e envio de Direitos de Autor e Conflitos de 

Interesse formas 

8 de aprovação Autor 

Após o envio, o sistema oferece a opção de salvar uma cópia de seu 

manuscrito em formato PDF para o seu controle. 

A revista recomenda fortemente que os autores submetem seus manuscritos 

eletrônicos escritos em Microsoft Word ou Word Perfect. Na etapa 

"Preparando Manuscrito" uma tela que simula o processador de texto será 

exibida, onde é possível "copiar e colar", incluindo tabelas. Regras para 

imagens e gráficos são descried abaixo. 

Passo-a-passo na linha de apresentação 

http://www.arquivosdeorl.org.br/sgp
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1º Passo: Informar classificação artigo 

Escolha uma das três opções: Artigo Original, Artigo de Revisão, 

Atualização artigo ou Relato de Caso.  

2º passo: Envio de imagens para o seu artigo 

As imagens devem estar em formato JPG. Se as imagens precisa formatar 

mudando o acesso das seção DOWNLOADS no SGP (Publicação System 

Manager) emhttp://www.arquivosdeorl.org.br/sgp/naveg/downloads.asp e 

baixar alguns programas freeware oferecidos para edição de imagem (senha 

é necessária). 

O sistema aceita grupos de cinco imagens de cada vez. Para submeter mais 

de cinco imagens, clique em "Enviar mais imagens". Logo depois que ele 

será exibido miniaturas das imagens, onde há um ícone ( ), Que deve ser 

clicado para editar o título e a legenda de cada imagem submetida.  

3º Passo: Registro co-autores 

Registre cada autor informando sua / seu nome completo, função e posição; 

CPF (para brasileiros) ou qualquer ID (no caso de um estrangeiro) pode ser 

enviada mais tarde. seqüência co-autores podem facilmente ser mudado 

usando as "setas" exibidas na tela. 

4º Passo: Informar Título e Palavras-chave 

Informar o título do manuscrito e palavra-chave em sua língua nativa e em 

Inglês, utilizando de 2 a 6 palavras relacionadas. (ESTAS PALAVRAS deve 

ser parte de DECS e malha), que pode ser encontrado na MPS (Publicação 

System Manager) em todas as telas. 

5º Passo: Informar resumo e comentários 

Resumo / Abstract deve ter 250 palavras no seu máximo. O autor deve 

preencher os seguintes campos: Instituição, Nome e endereço de correio, 

apoio financeiro (qualquer outra informação sobre concessões ou outro tipo 

de apoio financeiro), e carta ao editor (opcional). Importante: O limite aceito 

pelo sistema de submissão on-line para os resumos em língua nativa e Inglês 

é de 250 palavras. As palavras excedente será cortada automaticamente pelo 

sistema. 

Passo 6: Preparação manuscrito 

Nesta tela um simulador do Word é exibida com todas as funções de texto do 

formato necessário. Para inserir seu texto neste campo, selecione o texto e 

tabelas e copiar e colá-lo no campo "Preparando Manuscrito"; Imagens já 

deveria ter sido enviado no 2º passo e serão inseridas automaticamente no 

final do trabalho. Importante: Nunca preencher esses campos com os nomes 

http://www.arquivosdeorl.org.br/sgp/naveg/downloads.asp
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dos autores, co-autores ou qualquer outra informação que possa identificar 

onde o trabalho foi feito. Isso ocorre porque o revisor não devem ter acesso a 

esta informação. Se esta instrução não for seguida o trabalho volte a você 

como FORA DE PADRÃO, a fim de ser correto. 

7º Passo: Enchimento, assinar e enviar Copyright and Conflicts de formas 

de Interesse 

Nesta etapa do Direito de Autor e Conflito de Juros são exibidos, o que deve 

ser impresso, assim que o autor pode ser capaz de assinar e assinaturas 

coletar e informar seus números de documentos e os de cada co-autor. O 

artigo será revisto na dependência da ausência de potencial conflito de 

interesses, baseada principalmente na comercial, familiar, científica, 

institucional ou qualquer outro interesse entre o revisor eo autor / co-autores 

e com o conteúdo do trabalho. Em casos de material protegido por direitos 

autorais ou em casos em que o material permite a identificação do paciente, 

imprimir os termos apropriados e recolher as respectivas assinaturas e dados. 

O MPS (Publicação System Manager) oferece a opção de imprimir essas 

formas apenas clicando nas caixas apropriadas. Depois disso, os formulários 

devem ser enviados por correio ou por fax para: 

 

 


