
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

LAÍSA FLÁVIA SOARES FERNANDES PEIXOTO BUARQUE 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO AUDITIVO AO LONGO DO TEMPO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

DE IMPLANTE COCLEAR COM PERDA AUDITIVA PÓS-LINGUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - RN 

2013



 
 

LAÍSA FLÁVIA SOARES FERNANDES PEIXOTO BUARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO AUDITIVO AO LONGO DO TEMPO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

DE IMPLANTE COCLEAR COM PERDA AUDITIVA PÓS-LINGUAL 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva na área de 

concentração em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de mestre em Saúde Coletiva. 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Ângela 

Fernandes Ferreira. 

Coorientador: Prof.ª Dr.ª Joseli Soares 

Brazorotto. 

 

 

 

 

Natal - RN 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAÍSA FLÁVIA SOARES FERNANDES PEIXOTO BUARQUE 

 

 

DESEMPENHO AUDITIVO AO LONGO DO TEMPO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

DE IMPLANTE COCLEAR COM PERDA AUDITIVA PÓS-LINGUAL 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva na área de 

concentração em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de mestre em Saúde Coletiva. 

 

 

Apresentada em: 05/ 03/ 2013. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profª. Drª. Maria Ângela Fernandes Ferreira 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Orientadora 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prof. Dr. Kenio Costa de Lima  

Universidade Federal de Rio Grande do Norte - UFRN 

Membro  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prof. Dra. Luciana Pimentel Fernandes de Melo  

Universidade Federal do Paraíba – UFPB 

Membro  

  



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico esta obra a todos os profissionais da Fonoaudiologia brasileira, em especial aos norte-

riograndenses. Eis aqui uma pequena parcela de contribuição para elevar o nível intelectual de 

nossa classe. Prossigamos para o alvo de fazer uma Fonoaudiologia baseada em evidências 

científicas, raciocínio crítico e condutas éticas para promover o bem estar da população que 

nos é apresentada. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um 

benefício. Neste sentido, não posso deixar de iniciar meus agradecimentos ao meu Amigo e 

Pai, meu Deus. Ele, que é o autor da minha vida, dotou-me de capacidades cognitivas para 

produzir esta obra, permitindo que a levasse com afinco e dedicação.  

 Agradeço imensamente à minha querida orientadora, Maria Ângela Fernandes 

Ferreira. Mulher forte, admirável em muitos sentidos, entusiasta do conhecimento e um 

exemplo a se seguir na área acadêmica. Muito obrigada pela valorosa orientação, muitas vezes 

tumultuada devido à constante solicitação de sua pessoa por outros, porém sempre precisa, 

objetiva e acima de tudo leve em todos os nossos encontros. 

 À Joseli Soares Brazorotto, colega de profissão e minha coorientadora. Obrigada por 

ter chegado a hora certa e por seu ponto de vista especializado neste programa de pós-

graduação. Você foi essencial na construção deste trabalho.  

 Ao Otocentro – RN, nas pessoas de Dr. Luiz Rodolpho Penna Lima Júnior, Danielle 

do Vale Silva Penna Lima, Ana Karla Bigois Capistrano e Andréa Karla Barroca Mesquita. 

Muito obrigada pela confiança depositada em mim, pela acolhida e por sempre conceder 

espaço para pesquisa científica. Admiro muito a seriedade do trabalho que levam e o 

compromisso que assumem com a sociedade.  

Aos participantes dessa pesquisa, que são parte da família Otocentro - RN, muito 

obrigada pela valorosa cooperação e por sempre requererem de nós o melhor para sua 

qualidade de vida. Isto é e sempre será nosso combustível para desempenhar nossa vocação 

com muito primor. 

 À Hannalice Gottschalck Cavalcanti, amiga, colega de profissão, tutora e conselheira. 

Muito obrigada pela disposição em ajudar, demonstrando sempre muito carinho em cada 

colaboração dada. Costumo dizer ao me referir a você, que a ajuda veio de onde menos 

esperava. Nossa parceria está apenas começando. 

 A minha família, parte de mim e responsável por quem sou hoje. Obrigada pelos 

princípios compartilhados e pelo amor demonstrado em cada renúncia pelo meu bem-estar. 

Aos meus pais, Luiz Marcos e Edna Peixoto, por sempre acreditarem em mim. Ao meu 



 
 

marido André Buarque e meu filho Henrique Buarque, por serem um comigo em todos os 

momentos. Amo-os eternamente. 

Expresso também meu agradecimento a CAPES pelo auxílio à pesquisa através da 

bolsa de mestrado. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O cuidado em ouvir é o caminho mais curto 

para o saber."  

(Juan Luis Vives)   



 
 

RESUMO 

 

O Implante Coclear (IC) permite a maioria dos seus usuários acometidos por perda auditiva 

pós-lingual, o alcance significativo da sensação auditiva e da compreensão da fala. Predizer o 

tempo no qual o benefício máximo do IC é obtido é um dado objetivo para aconselhar 

pacientes no que diz respeito às suas expectativas sobre o dispositivo. De forma subjetiva, a 

avaliação da satisfação dos usuários deve ser o interesse primário das intervenções médicas, 

pois é um importante retorno para a equipe clínica envolvida. O objetivo desta pesquisa foi 

analisar o desempenho auditivo ao longo do tempo e a satisfação dos usuários do IC. 

Portanto, o estudo possui dois delineamentos: a) coorte retrospectivo, através da análise dos 

prontuários de 59 indivíduos, avaliando seus resultados auditivos antes e após a cirurgia. Os 

achados foram submetidos ao estimador de Kaplan-Meier para probabilidade acumulada. 

Foram também comparados aos fatores prognósticos do desempenho auditivo conhecidos na 

literatura através do teste de logrank; b) o estudo seccional foi conduzido para avaliar a 

satisfação dos 51 usuários incluídos, através de dois questionários específicos (Satisfaction 

with Amplification in Daily Life – SADL e International Outcome Inventory Cochlear 

Implant – IOI- CI). Os resultados indicam uma diferença estatisticamente significativo 

(p<0,001) no desempenho auditivo pré e pós-implante coclear. O resultado satisfatório é 

obtido pela grande maioria nos primeiros seis meses de uso e o teste de logrank não indicou 

correlação significativa entre as covariáveis analisadas e o tempo em que ocorre a percepção 

adequada da fala. Os questionários SADL e IOI-CI indicaram que a maioria dos indivíduos 

está satisfeita com seus dispositivos. O SADL detectou 27,5% dos usuários insatisfeitos no 

que diz respeito aos serviços e custos envolvidos com o IC. Na análise do IOI, 4% dos 

indivíduos mostraram-se insatisfeitos com o uso do IC e o meio social no qual está inserido. 

Conclui-se que o implante coclear foi capaz de reabilitar a função social auditiva em um curto 

espaço de tempo nos indivíduos pesquisados e que os estes encontram-se satisfeitos com os 

ganhos auditivo, social e psicológico oferecidos por esse dispositivo. 

 

Palavras-chave: Implante coclear; percepção da fala; satisfação do usuário; resultado de 

tratamento. 



 
 

ABSTRACT 

 

Most cochlear implant (CI) users, who suffer from post lingual hearing loss, are able to   

perceive sounds and comprehend speech after the implant.  The prediction of maximal benefit 

over time, with the use of CI, can be useful for counseling patients about their expectations in 

using the new device. The measurement of satisfaction should be of primary interest in 

medical intervention, as the results may be used for intervention feedback. The purpose of this 

study is to analyze auditory performance of CI over time, as well as to evaluate users‟ 

satisfaction. Therefore two types of study designs were employed: a) retrospective cohort 

study with the analysis of medical records from 59 subjects about auditory performance 

before and after surgery. Results were submitted to the Kaplan -Meier estimator of cumulative 

probability and compared to prognostic factors of auditory performance using the logrank 

test. b) A sectional study design was conducted to evaluate the satisfaction of 51 subjects. The 

instrument consists of two specific questionnaires:  Satisfaction with Amplification in Daily 

Life – SADL and International Outcome Inventory Cochlear Implant – IOI- CI.  Results show 

statistical significant differences (p<0,001) in auditory performance before and after CI. The 

majority obtained satisfactory results of CI use during the first six months. Logrank tests does 

not indicate significant correlation between the analyzed covariates and the time in which 

adequate speech perception occurs.  SADL e IOI-CI questionnaires indicate that most of the 

CI users are satisfied with their devices. The SADL detected a 27, 5% insatisfaction amongst 

CI users in relation to services and costs involved with the CI. The results of the IOI show 4% 

of insatisfaction with the use of CI and the social environment. In conclusion CI is capable to 

rehabilitate social auditory function   in a short period of time and CI users demonstrate 

satisfaction with auditory, social and psychological gain offered through CI device. 

 

Keywords: Cochlear implant, speech perception, users‟ satisfaction, treatments‟ result 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Implante Coclear (IC) é um dispositivo que restaura a audição útil em pessoas com 

perda auditiva severa à profunda, quando o órgão da audição situado no ouvido interno não 

tenha se desenvolvido ou tenha sido destruído por alguma doença ou lesão. Ele contorna o 

ouvido interno e concede informação elétrica aos centros auditivos através da estimulação 

direta no nervo auditivo (CLARK, 2003; GRAYDEN; CLARK, 2006).  Segundo Padilha 

Romero et al. (2006), o IC não apenas proporciona ganhos audiológicos em termos de 

consciência de som e percepção da fala, mas também reduz as limitações das atividades, 

proporcionando benefícios em nível pessoal, familiar e social.  

De acordo com Costa et al. (2003), esses dispositivos têm sido exaustivamente 

estudados nas últimas décadas, e um dos principais objetivos de pesquisa são os achados 

audiológicos obtidos com o paciente implantado. Pesquisas evidenciam que o IC constitui um 

tratamento efetivo para pessoas com perda auditiva severa a profunda, pois garante ganhos no 

desempenho auditivo (ZHAO; BAI; STEPHENS, 2008). 

A aplicação clínica dos implantes cocleares tem sido praticada desde o final dos anos 

80, tendo alcançado maior disseminação nos últimos anos. Desde o início, um dos principais 

grupos populacionais tratados com o IC tem sido o de indivíduos com perda auditiva pós-

lingual. Os resultados auditivos obtidos por este grupo de pacientes são sempre de grande 

interesse, uma vez que, geralmente, devido à sua experiência auditiva prévia, permite alcançar 

altos níveis de resultados em curto período de tempo. (MANRIQUE et al., 2006, p. 14). 

No Brasil, essa tecnologia também é uma realidade tanto no sistema público de saúde 

como no privado. Em 1990, foi organizado o primeiro programa de implante coclear no 

Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC) da Universidade de São Paulo, campus Bauru (BEVILACQUA et al., 

2011, p. 409). Considerando a necessidade médico-social do tratamento da deficiência 

auditiva, nessa mesma década, foi criada a Portaria n
°
 1.278/GM em 20 de Outubro de 1999 

do Ministério da Saúde, com o objetivo de organizar e regulamentar o procedimento do IC no 

Sistema Público (BRASIL, 1999). Atualmente no Brasil, existem 30 centros credenciados ao 

Ministério da Saúde para realização do Implante Coclear (BRASIL, 2012c). 

O acompanhamento pós-cirúrgico dos usuários de IC inicia-se aproximadamente 30 

dias após a cirurgia com a ativação do componente interno. A partir de então, procede-se o 

mapeamento dos eletrodos que consiste em ajustes realizados ao longo da experiência de 

ouvir com o IC. Esses procedimentos objetivam ajustar o processador de fala para converter a 
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energia acústica dos sons em um campo dinâmico adequado para cada usuário 

(BEVILACQUA et al., 2011). 

Além dos ajustes objetivos concernentes ao dispositivo, a avaliação subjetiva da 

percepção dos sons ambientais e da fala também deve ser realizada. Na maioria das vezes, o 

protocolo é composto pela audiometria em campo livre, para avaliar o limiar de audibilidade, 

e por Testes de Percepção de Fala (TPF), a fim de verificar o potencial comunicativo do 

indivíduo. Os resultados desses testes geram escores que permitem avaliar a evolução no 

tempo com o uso do IC. Dessa forma, a avaliação auditiva deve ser destacada ao longo do 

acompanhamento pós-operatório, a fim de verificar os benefícios relacionados ao uso do 

implante. 

É importante destacar a considerável variabilidade de achados no desempenho 

auditivo. Isso está intimamente relacionado com os critérios de seleção utilizados e com as 

características individuais de cada paciente. Dessa forma, diversos fatores podem interferir 

nos resultados do implante, destacando-se, dentre eles, o período de aquisição da perda 

auditiva, o tempo de privação sensorial, a integridade das vias auditivas centrais, a capacidade 

de leitura orofacial, o número de eletrodos inseridos na cóclea, a etiologia da perda auditiva, 

os fatores dependentes da qualidade e da tecnologia do dispositivo, o tipo e a qualidade da 

terapia fonoaudiológica oferecidos a um implantado, dentre outros (BEVILACQUA; COSTA; 

MARTINHO, 2004; COSTA et al., 2003; COSTA et al., 2006; HNATH- CHISOLM, 1999; 

MANRIQUE et al., 2006).  

De acordo com Oh et al. (2003), devido a esses múltiplos fatores intervenientes, 

predizer o desempenho auditivo em usuários do IC tem sido o objetivo de longo tempo de 

clínicos e pesquisadores. Essa informação é importante no aconselhamento de pacientes e 

familiares acerca de seu desempenho com o IC (BRADLEY et al., 2010). 

Algumas considerações sobre a avaliação auditiva devem ser analisadas. Nem todos os 

pacientes com limiares de audibilidade satisfatórios conseguem perceber os sons da fala 

adequadamente, comprometendo a função social da audição. O nível de satisfação dos 

usuários do IC nem sempre corresponde ao nível de ganhos nos escores de percepção da fala. 

Consequentemente, não é possível predizer o grau de satisfação baseado apenas nos testes de 

percepção de fala (ZHAO; BAI; STEPHENS, 2008; LASSALETA et al., 2006). 

Satisfação é o desfecho mais abrangente de todos os fatores necessários para um 

resultado positivo de uma intervenção. Pode ser mensurada através de instrumentos como 

questionários auto relatados que possibilitam uma avaliação do impacto da perda auditiva na 

vida diária do indivíduo, o planejamento e a execução de estratégias de reabilitação voltadas 
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às necessidades da pessoa com perda auditiva, e ainda, podem ser usados para documentar o 

mérito do programa de tratamento, além de pontuar áreas que necessitam de melhorias, 

aperfeiçoando e demonstrando a efetividade dos serviços de saúde (COX; ALEXANDER, 

1999). É importante ressaltar que ainda não existe na língua portuguesa, nenhum instrumento 

desenvolvido para esta finalidade em usuários de IC. 

Diante do exposto, a pesquisa sobre o desempenho auditivo dos indivíduos com perda 

auditiva pós-lingual usuários do IC torna-se imprescindível, pois o conhecimento detalhado 

das variáveis intervenientes não só melhora a precisão da previsão clínica, mas também pode 

revelar fatores que podem ser manipulados para obter melhor desempenho. Conhecer o tempo 

no qual o resultado satisfatório é alcançado auxilia no ajuste das expectativas dos usuários. 

Por fim, a avaliação da satisfação é um guia no planejamento de ações para melhorias no 

centro de saúde auditiva.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Visando uma melhor compreensão dos objetos desse estudo, será realizada uma 

revisão de literatura sobre perda auditiva pós-lingual, o implante coclear e seu desempenho na 

percepção de fala ao longo do tempo e os fatores que mais influenciam no benefício dessa 

intervenção. 

A seguir, discorrer-se-á sobre a satisfação dos usuários, evidenciando sua avaliação 

como um quesito importante nos centros de saúde auditiva. 

  

2.1 A PERDA AUDITIVA PÓS-LINGUAL 

 

A perda auditiva é uma deficiência sensorial que pode acometer o indivíduo em 

qualquer momento da vida, sendo classificada de acordo com o grau e o tipo da lesão.  

Para a classificação quanto ao grau, no Brasil, ainda existe certa divergência devido à 

existência de diversas classificações. Entretanto, a maioria dos profissionais da área considera 

a média de tons puros dos limiares de via aérea entre 500, 1.000 e 2.000 Hertz (Hz). A mais 

conhecida é a classificação de Lloyd e Kaplan (1978), proposta pelos Conselhos Federal e 

Regionais de Fonoaudiologia (2009, p. 9), descrita no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classificação da perda auditiva de acordo com o grau,  Natal, RN – 2013 

Média Tonal Denominação 

≤ 25 dBNA* Audição normal 

26 – 40 dBNA Perda auditiva de grau leve 

41 – 55 dBNA Perda auditiva de grau moderado 

56 – 70 dBNA Perda auditiva de grau moderadamente severo 

71 – 90 dBNA Perda auditiva de grau severo 

≥ 91 dBNA Perda auditiva de grau profundo 

Fonte: (LLOYD; KAPLAN, 1978).  

Nota: Quadro elaborado pelos Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia. Laudo audiológico – 

guia de orientação do fonoaudiólogo. 

*Decibels Nível de Audição 

 

Quanto ao tipo, a perda é classificada da seguinte forma: condutiva, neurossensorial 

e mista. A condutiva é resultado de doenças que atingem a orelha externa e/ou média, 

diminuindo, assim, a quantidade de energia sonora a ser transmitida para orelha interna. A 
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perda neurossensorial resulta de distúrbios que comprometem a cóclea e/ou nervo auditivo, e 

a perda mista caracteriza-se quando a lesão permanece simultaneamente na cóclea e/ou nervo 

auditivo e na orelha externa e/ou média. (FROTA, 2003).  

O momento do aparecimento da perda auditiva é classificado de acordo com o 

critério cronológico e a aquisição da linguagem. A perda auditiva pré-lingual ocorre antes do 

aparecimento da linguagem (entre 0 e 2 anos). A memória auditiva é totalmente ausente, 

sendo por isso extremamente difícil a estruturação da linguagem. A perda auditiva perilingual 

ocorre entre o segundo e o quarto anos de vida e a perda auditiva pós-lingual surge quando o 

indivíduo já fala, implicando em uma regressão mínima com relação à sua linguagem. 

OLIVEIRA; CASTRO; RIBEIRO, 2002; MANRIQUE, et al., 2006). 

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 

apontam que a deficiência auditiva acomete 9,7 milhões de pessoas (5,1%), sendo que a 

deficiência auditiva severa (pessoas com grande dificuldade ou incapazes de ouvir) é 

declarada por 2,1 milhões de pessoas, das quais 344,2 mil são surdas (0,2%). (IBGE, 2010). 

Essas informações subsidiam a promoção de políticas públicas de promoção, prevenção e 

intervenção à saúde auditiva.  

Em 28 de Setembro de 2004 foi instituída a Política Nacional de Atenção à Saúde 

Auditiva (PNASA) com o intuito de promover a cobertura no atendimento aos pacientes 

portadores de deficiência auditiva no Brasil, garantindo a universalidade do acesso, a 

equidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva através de uma rede 

hierarquizada, regionalizada e integrada, contemplando os três níveis de complexidade da 

atenção à saúde (BRASIL, 2004a). Essa política consistiu em um marco na Audiologia 

brasileira, pois a partir dela foi organizada um linha de cuidados integrais a esses pacientes, 

desenvolvendo um plano de preven  o, tratamento e rea ilita  o auditiva e regulamentando 

os centros que prestam esse serviço. 

Em 2011, através do decreto n° 7.612, de 17 de novembro de 2011, foi instituído o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, com a 

finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, 

o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência (BRASIL, 2011). Esse 

plano veio para incrementar a Política Nacional de Saúde Auditiva de 2004, pois garante ao 

deficiente auditivo acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. Mais 

ainda, as Portarias n° 793, de 24 de Abril de 2012 e n°
 
835, de 25 de Abril de 2012 (BRASIL, 

2012a, 2012b) garantem à pessoa com deficiência auditiva o melhor uso possível do seu 

resíduo auditivo. Para tanto, os centros auditivos devem oferecer um processo de reabilitação 
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que garanta desde a seleção e adaptação do tipo e características tecnológicas do dispositivo 

auditivo adequados às características audiológicas e necessidades acústicas do indivíduo, o 

acompanhamento periódico com monitoramento audiológico do desempenho do dispositivo, 

orientação e treino do manuseio, até a terapia fonoaudiológica para o desenvolvimento das 

habilidades auditivas e de linguagem do usuário. 

Na maioria dos indivíduos com funcionamento deficiente, porém parcial, das células 

ciliadas da cóclea, os Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) são satisfatórios 

para a reabilitação. No entanto, pessoas com perda auditiva severa a profunda se beneficiam 

pouco ou não aproveitam o ganho desses. Para esse grupo, o advento do Implante Coclear 

(IC) tem sido um tratamento alternativo (HNATH- CHISOLM, 1999; BOND et al., 2010). 

 

A diferença básica entre o IC e o AASI é que este último amplifica os sons e requer 

a existência de células sensitivas para que o sinal acústico possa ser transferido ao 

nervo auditivo. Já o IC assume a função dessas células, estimulando diretamente o 

nervo auditivo. (BEVILACQUA; COSTA; MARTINHO, 2004, p. 751). 

 

  

A portaria GM/MS n
o
 1278, de 20 de outubro de 1999 no seu artigo 1

o
, estabelece 

critérios de indicação e realização do implante coclear em adultos e crianças. São eles: adultos 

com surdez neurossensorial profunda bilateral com código linguístico estabelecido; ausência 

de benefício com prótese auditiva (menos de 30% de discriminação vocal em teste de 

sentenças); adequação psicológica e motivação para o uso do IC. Em crianças menores de 18 

anos, os seguintes critérios são indicados: experiência com prótese auditiva, durante pelo 

menos três meses; incapacidade de reconhecimento de palavras em conjunto fechado; família 

adequada e motivada para usos do IC e condições adequadas de reabilitação na cidade de 

origem. (BRASIL, 1999).  

 

2.2 O IMPLANTE COCLEAR E A PERCEPÇÃO DA FALA 

 

O implante coclear é um dispositivo cirurgicamente inserido que provê percepção da 

fala para indivíduos que não foram beneficiados com os AASI. Os sons ambientais são 

transformados em sinais elétricos através de um microprocessador e são transmitidos ao nervo 

auditivo através de eletrodos de múltiplos canais. Esses eletrodos são inseridos na cóclea, 

aproveitando a sua disposição tonotópica, na qual as altas frequências são apresentadas na 

parte basal e as baixas frequências apresentadas no ápice coclear, concedendo informação 

elétrica aos centros auditivos pela estimulação direta no nervo auditivo, sendo, portanto, 
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designados para o tratamento da perda auditiva severa a profunda (CONELL; BALKNY, 

2006). 

O dispositivo é constituído por dois componentes, sendo um interno e outro externo. 

O componente externo, que pode ser usado atrás da orelha ou anexado ao corpo, possui um 

microfone, um processador da fala, baterias e uma antena transmissora. O componente interno 

é cirurgicamente inserido debaixo da pele e possui uma antera interna com um imã, um 

receptor-estimulador e um cabo com um conjunto de eletrodos que se inserem na cóclea. Na 

Figura 1 podem ser observados os componentes do IC como também seu funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes externo e interno do implante coclear, Natal, RN – 2013. 

Fonte: www.cochlear.com 

 

O dispositivo funciona da seguinte forma: no componente externo, o microfone 

direcional capta os sinais acústicos para serem processados. Está localizado no processador de 

fala, onde os sons são filtrados, analisados e digitalizados em sinais elétricos. Esses sinais são 

enviados através da antena transmissora por radiofrequência para o componente interno. 

Neste, as informações são captadas pelo receptor–estimulador que processa os impulsos 

elétricos e os encaminha ao cabo de eletrodos inserido na cóclea. Esses eletrodos estimulam 

as fibras nervosas da cóclea que enviam a informação ao córtex auditivo através do nervo 

auditivo para que seja interpretada. 

Após o implante coclear os limiares tonais melhoram consideravelmente, como 

podemos constatar em vários estudos. A melhora dos limiares tonais significa tão somente 

melhora da detectabilidade sonora. Entretanto, sabe-se que os IC melhoram também a 

percepção da fala (HIRAUMI et al., 2007; COSTA et al., 2003). Para isso, os TPF consistem 

no método mais utilizado para essa avaliação. 

 

Os TPF são utilizados para avaliar diferentes aspectos da comunicação, obedecendo 

a uma hierarquia de habilidades que variam do reconhecimento de vogais e 

Componente Interno Componente Externo 
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consoantes à compreensão completa da fala. Podem ser procedidos em apresentação 

fechada, na qual restringem o ouvinte a um conjunto fechado de respostas, como por 

exemplo, um teste de múltipla escolha ou o reconhecimento de vogais, e em 

apresentação aberta, quando o ouvinte tem um número de respostas infinitas, ou 

seja, repete aquilo que escuta sem um conjunto fechado de possibilidades (BENTO 

et al., 2004, p.636).  

 

Apesar de não haver na literatura um consenso sobre o limiar e escores nos TPF no 

qual o benefício é considerado satisfatório, alguns autores lançam mão de parâmetros que 

expressam a aquisição da audição útil para a função social comunicativa com o IC na qual os 

indivíduos são capazes de perceber a fala e os sons ambientais (BENTO et al., 2004; 

SAMUEL et al., 2010).  

Sabemos que o IC permite aos seus usuários a restauração da percepção auditiva. 

Entretanto, a habilidade para compreender a fala pode variar significativamente de acordo 

com uma série de fatores externos e internos (BEVILACQUA et al., 2011; MOON et al., 

2012; HENKIN et al., 2008). Os fatores preditivos mais relatados na literatura nacional e 

internacional dizem respeito à duração da perda auditiva (tempo de privação sensorial) 

(BEVILACQUA et al., 2011; MOON et al., 2012; OH et al., 2003; HENKIN et al., 2008), à 

etiologia (MOON et al., 2012), à orelha implantada (BUDENZ et al., 2011; HIRAUMI et al., 

2007), ao momento de instalação da perda (COSTA et al., 2003), à idade no momento do 

implante (MOON et al., 2012, OH et al., 2003), ao número de eletrodos ativos inseridos 

(MOON et al., 2012), ao tempo de uso do implante coclear (BEVILACQUA et al., 2011), ao 

nível educacional (MOON et al., 2012, OH et al. (2003); HENKIN et al., 2008), ao número de 

células ganglionares remanescentes (BEVILACQUA et al., 2011; OH et al., 2003), marcas 

dos aparelhos de implante, dentre outros. 

A funcionalidade do processamento da via auditiva intacta, desde as células do 

gânglio espiral até o córtex auditivo implicam no sucesso do IC estando sua deterioração 

relacionada ao tempo de privação auditiva (COSETTI; WALTZMAN, 2012; BUDENZ et al., 

2011). A experiência social, assim como a exposição a uma variedade de frases e palavras, 

pode ser limitada em pacientes com um longo período de privação social. Esta mesma 

limitação pode ser traduzida em um resultado pobre no desempenho da percepção da fala 

seguido ao IC (MOON et al., 2012). Isso está de acordo com a observação de OH et al. 

(2003), na qual a recuperação da percepção de fala é mais rápida e completa naqueles com o 

tempo de privação inferior a 5 anos.  

Com relação à etiologia da perda auditiva, geralmente, não parece ter nenhum 

impacto no desempenho auditivo com o IC (CONELL; BALKANY, 2006). Entretanto, alguns 
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autores (HEYDEBRAND et al., 2007) acreditam que o efeito da etiologia sobre o 

desempenho auditivo deve ser mais investigado, pois em sua grande maioria, a causa da perda 

auditiva desconhecida indica a necessidade da realização de estudos genéticos com um 

objetivo de chegar a um real perfil etiológico (CALHAU et al., 2011). Portanto, tal 

desconhecimento pode estar influenciando na forma como esses sujeitos são agrupados para 

serem analisados, subestimando esses resultados. 

Os autores Budenz et al. (2011) estudaram a influência da lateralidade entre as 

orelhas implantadas, visto que os dados relativos à assimetria da função auditiva normal, 

especialização hemisférica e modificações no sistema auditivo central como um resultado da 

perda de audição, devem ser levados em consideração. De acordo com Henkin et al. (2008), 

“em ora o córtex auditivo humano receba eventualmente estímulos sensoriais de ambas as 

orelhas, é mais fortemente ativado por estimula  o da orelha contralateral”. Portanto, 

considerando que os centros da fala (Áreas de Broca e Wernicke) estão localizados no córtex 

cerebral esquerdo em indivíduos destros e podem estar presentes em um ou ambos os lados 

em indivíduos canhotos, a implantação na orelha direita implicaria em melhores resultados 

auditivos (BUDENZ et al., 2011). 

A idade na implantação é uma variável importante no desempenho com o IC. Alguns 

pesquisadores sugerem que múltiplas áreas ao longo da via auditiva podem sofrer com a 

diminuição das células do gânglio espiral pelo avanço da idade, muito embora as evidências 

comprovem uma melhoria na qualidade de vida, autoestima, independência e status funcional 

em adultos com perda auditiva pós-lingual (COSETTI; WALTZMAN, 2012; MIGIROV et 

al., 2010). Ruffin et al. (2007),  relatam uma correlação negativa entre a idade ao implante e o 

desempenho auditivo. 

Seguindo o mesmo raciocínio, a inserção de eletrodos que envolvem apenas 

parcialmente a rampa basal devido a ossificação ou malformação coclear, pode resultar em 

pobre estimulação elétrica das fibras nervosas e, portanto, pobres resultados (MOON et al., 

2012). 

O nível educacional mais elevado influencia positivamente o desempenho do 

implante coclear (MOON et al., 2012; HENKIN et al., 2008), pois se sugere com isso um alto 

nível de aprendizagem verbal, o qual é um preditor para a melhoria do reconhecimento da 

palavra falada (HEYDEBRAND et al., 2007).  

No que se refere ao processo de reabilitação pós-implante, o tipo e a frequência da 

terapia podem melhorar o desempenho, pois auxiliam os usuários de IC a atingirem seu 

potencial máximo (COSETTI; WALTZMAN, 2012).   
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2.3 SATISFAÇÃO COM O USO DO IMPLANTE COCLEAR 

 

A perda auditiva é geralmente aferida por medições psicoacústicas que fornecem uma 

descrição muito limitada das suas consequências. Há uma ampla evidência que mostra os 

efeitos negativos sobre o estado geral de saúde trazidos pela perda significativa da audição. 

Para essa avaliação, outros resultados concedem informações essenciais nos benefícios 

trazidos pelo IC (HENKIN et al., 2008; DANERMARK et al., 2010). Uma dessas medidas é a 

de satisfação. A avaliação da satisfação é parte de uma avaliação maior do serviço prestado ao 

cliente. De acordo com Donabedian (1988), de maneira geral, a avaliação de serviços em 

saúde pode abordar três seguimentos: 

a) A avaliação da estrutura que corresponde às condições físicas, equipamentos, 

materiais e profissionais presentes no serviço de saúde. 

b) A avaliação do processo que consiste ao conjunto de atividades desenvolvidas 

na relação profissional – paciente; 

c) E a avaliação dos resultados que se refere às mudanças verificadas na saúde do 

paciente, bem como a satisfação do usuário após a intervenção realizada. 

De acordo com Hinderink, Krabbe e Van Den Broek (2000, p. 756) “a satisfação e os 

benefícios na qualidade de vida trazidos por intervenções clínicas estão sendo estudados 

constantemente, uma vez que estes devem ser o resultado primário das intervenções médicas”. 

Na Audiologia, o termo é usado tipicamente para refletir  o contentamento individual com sua  

experiência auditiva, assim como a competência dos serviços de saúde auditiva, acessibilidade 

à esses serviços e o conforto dos dispositivos (OU et al., 2008).  

A satisfação do usuário do serviço de Audiologia envolve suas expectativas, os custos 

monetários e psicológicos, os problemas encontrados ao longo do processo de reabilitação e 

as dificuldades de comunicação que ainda permanecem após a intervenção. Tudo isso sob a 

perspectiva exclusiva do usuário, podendo ser determinante na não-utilização dos 

instrumentos de auxílio ao deficiente auditivo (ALMEIDA; IORIO, 2003;  GROSSI; 

SCHARLACH, 2011). 

Muitos estudos têm sido realizados para avaliação do benefício e da satisfação do 

usuário de AASI, como forma de avaliar os resultados dessa intervenção (BEVILACQUA et 

al., 2009). Entretanto, apesar de o IC ser um tratamento consagrado para perdas auditivas de 
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grau severo-profundo desde a década de 60, existem ainda poucos estudos sobre a satisfação 

dos usuários deste dispositivo (OU et al., 2008).  

Harris, Anderson e Novak (1995), utilizaram uma escala de satisfação com áreas da 

vida (Satisfaction with Life Areas - SLA) em nove indivíduos com perda auditiva profunda 

pós-lingual e avaliaram ao longo do tempo após o IC. Concluíram que a satisfação com IC 

tem um efeito benéfico e duradouro sobre áreas da vida como trabalho, finanças, vida social, 

saúde geral, lazer, dentre outras. Outros estudos evidenciam o incremento dado pelo IC na 

autoconfiança, na vida familiar e na possibilidade de usar o telefone novamente (FABER; 

GRONTVED, 2000). 

No Brasil, até o presente momento, não existem estudos que abordam esse importante 

aspecto da intervenção. Além disso, nenhum instrumento foi elaborado ou adaptado na 

tentativa de realizar essa avaliação. No formulário de informações sobre o implante coclear, a 

portaria GM/ MS n° 1278 de Outubro de 1999 determina a notificação dos resultados 

psicoacústicos obtidos através da programação do IC (BRASIL, 1999). Entretanto, nenhum 

resultado sobre a satisfação é requerido no acompanhamento desses indivíduos.  

Com o objetivo de avaliar a satisfação dos usuários do implante coclear com perda 

auditiva pós-lingual, no presente estudo utilizamos dois instrumentos desenvolvidos 

originalmente para indivíduos que usam o AASI. O questionário de satisfação com o aparelho 

auditivo em sua vida diária, cuja sigla original é SADL (Satisfaction with Amplifcation in 

Daily Life,) e o Questionário Internacional – Aparelho de Amplificação Sonora Individual (QI 

– AASI). Eles foram adaptados para serem utilizados com usuários de IC pelos autores Ou et 

al. e Hallberg et al. (2005) (2008) respectivamente. 

 

Questionário de Satisfação com o implante coclear em sua vida diária 

 

O questionário Satisfaction with Amplification in Daily Life (SADL) é um instrumento 

utilizado na mensuração da satisfação de usuários do AASI. Sua pontuação prática e seus 

índices numéricos permitem entender como o indivíduo se comporta em relação a um grupo 

normativo (MONDELLI; MAGALHÃES; LAURIS, 2011). Desenvolvido por Cox e 

Alexander (1999), o questionário foi idealizado para quantificar a satisfação global com o uso 

do AASI. O SADL foi traduzido para língua portuguesa pelas próprias autoras e validado  por 

Danieli et al. (2011). No Brasil, muitos estudos foram procedidos utilizando esse instrumento 

(MONDELLI; MAGALHÃES; LAURIS, 2011; VEIGA; MERLO; MENGUE, 2005; 

DANIELI et al., 2011; LESSA et al., 2010; SOARES et al., 2007; MAGNI, FREIBERGER, 
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TONN, 2005), cujo nome na versão adaptada é Satisfação com o aparelho auditivo em sua 

vida diária. Para facilitar a compreensão, continuaremos fazendo referência a ele pela sua 

sigla original (SADL).  

O instrumento SADL contém 15 questões com o objetivo de quantificar a satisfação 

global com o AASI e gerar um perfil de satisfação em cada um dos quatro maiores elementos 

da satisfação dos pacientes. São eles:  

1. Efeitos positivos (questões 1, 3, 5, 6, 9 e 10): seis itens referentes ao benefício 

acústico e psicológico; 

2. Fatores negativos (questões 2, 7 e 11): três itens referentes à amplificação de 

ruído ambiental, presença de microfonia e uso do telefone; 

3. Imagem pessoal (questões 4, 8 e 13): três itens referentes à estética e ao 

estigma do uso do IC. 

4. Serviço e custo (questões 12, 14 e 15): três itens referentes à competência 

profissional, preço do produto e número de consertos do dispositivo;  

O SADL fornece uma pontuação global e uma pontuação para cada uma de suas 

quatro subescalas. As questões 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 refletem o “muitíssimo” 

como total satisfação e é pontuada com valor 7, enquanto “nem um pouco” como total 

insatisfação e é pontuada com valor 1. As questões 2, 4, 7 e 13, são invertidas onde 

“muitíssimo” indica total insatisfa  o, sendo pontuada com valor 1 e “nem um pouco” indica 

total satisfação, sendo pontuada com valor 7. 

Ou et al. (2008), adaptaram o SADL para usuários de IC (ANEXO B) e avaliaram a 

validade e a confiança da versão adaptada. O questionário foi ligeiramente modificado a partir 

de sua versão original, alterando o termo “hearing aids” (aparelho auditivo) e substituindo-o 

com por “hearing devices” (dispositivos auditivos).  Neste processo de adaptação foi 

comprovado que o SADL tem boa validade fatorial e propriedades psicométricas para usuários 

de IC. A análise fatorial exploratória revelou um posicionamento diferente na distribuição dos 

itens quando comparada a do SADL original, permanecendo conforme a descrição na Tabela 

1:  
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Tabela 1 – Distribuição dos itens do questionário SADL adaptado para usuários do IC e seus 

respectivos aspectos avaliados, Natal, RN – 2013. 

Subescala e item Aspectos avaliados 

Efeitos positivos  

Questão 1 Ajuda a compreender as pessoas 

Questão 3 Adquirir foi sua melhor opção 

Questão 5 Reduz os pedidos para repetir o que disseram 

Questão 6 Compensa seu problema 

Questão 9 Melhora sua autoconfiança 

Questão 12 Competência do profissional que forneceu 

Fatores Negativos  

Questão 2 Frustração com ruídos competitivos 

Questão 4 Percepção dos outros quanto à sua perda 

Questão 7 Incomodado com microfonia 

Questão 13 Faz você se sentir menos capaz 

Imagem Pessoal  

Questão 8 Satisfeito com a aparência 

Questão 10  Quão natural é o som 

Questão 11 Ajuda a falar ao telefone 

Serviços e Custos  

Questão 14 O custo é razoável 

Questão 15 Satisfeito com a qualidade 

Fonte: (OU et al., 2008). 

 

É importante registrar que a questão 7 é relativa ao incômodo com a microfonia que 

pode ocorrer nos AASI. Devido à retroalimentação dada pelo microfone desses dispositivos, o 

usuário de AASI pode experimentar um ruído desagradável de alta frequência. Esse 

fenômeno, portanto, não ocorre no IC, mas essa questão foi mantida na versão adaptada do 

SADL, a fim de que sua estrutura fatorial não fosse alterada. No presente estudo essa questão 

foi adaptada e procura esclarecer se o IC traz ao indivíduo o volume desejado dos sons. 

 Os autores concluíram que o SADL é apropriado para uso clínico nestes pacientes. 

Verificaram que os usuários de IC possuem escores significativamente maiores na pontuação 

global do SADL (escore global= 5,6), quando comparados aos usuários de AASI (escore 

global= 4,9), para quem o SADL foi originalmente desenvolvido (OU et al., 2008). 
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Internacional Outcome Inventory – Cochlear Implant (IOI-CI) 

 

Em 2004, o Ministério da Saúde (MS) ao reconhecer que a deficiência auditiva é uma 

questão de saúde pública, institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA) 

através da Portaria nº. 2.073/28/09/2004, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência auditiva, através do Sistema Único de Saúde (SUS), além de definir 

que o programa seja estruturado de forma articulada entre o MS, as Secretarias de Estado de 

Saúde e Secretarias Municipais de Saúde (BRASIL, 2004a).  

A partir de então, novas portarias foram elaboradas para estabelecer esse objetivo. As 

Portarias regulamentam apenas a indicação dos AASI nos serviços de média e alta 

complexidade. Uma delas, a Portaria SAS/MS nº 587, de 07 de outubro de 2004, institui a 

validação da amplificação sonora através da aplicação de protocolos de percepção de fala e de 

questionários de avaliação do beneficio e satisfação do paciente e/ou família, adequados para 

a idade e habilidade auditiva do paciente (BRASIL, 2004b).  O questionário para auto 

avaliação da prótese auditiva – IOI-HA – International Outcome Inventory for Hearing Aids 

(COX; HYDE; GATEHOUSE, 2000) é sugerido para os indivíduos acima de 15 anos. 

O IOI – HA é um questionário auto aplicado, que surgiu como produto de um 

workshop internacional sobre medidas de auto avaliação em reabilitação auditiva (COX; 

HYDE; GATEHOUSE, 2000). Com a cooperação de pesquisadores e profissionais de 

programas de reabilitação de diversos serviços de saúde auditiva, este questionário foi 

traduzido em 21 idiomas por pessoas qualificadas na área de Audiologia, buscando seguir 

cuidadosamente a versão original (MAGNI; FREIBERGER; TONN, 2005).  

O IOI – HA é composto por sete itens referentes ao uso diário, benefício, limitação de 

atividades básicas, satisfação, restrição de participação, impacto nos outros e qualidade de 

vida com o AASI, com o objetivo de documentar, do ponto de vista do indivíduo, a evolução 

do uso da amplificação sonora através de dois fatores (TEIXEIRA; AUGUSTO; CALDAS 

NETO, 2008). 

Alguns estudos no Brasil (MAGNI; FREIBERGER; TONN; 2005; TEIXEIRA; 

AUGUSTO; CALDAS NETO, 2008; DANIELI et al., 2011; ARAKAWA et al., 2010; 

GROSSI; SCHARLACH, 2011; JOSÉ; CAMPOS; MONDELLI, 2011) utilizaram o IOI-HA 

em sua versão validada no português (BEVILCQUA; HENRIQUES, 2002) em pacientes 

usuários de AASI, sendo, então, denominado de Questionário Internacional - Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual (QI- AASI). Para facilitar a compreensão, continuaremos 

fazendo referência a ele pela sua sigla original (IOI).  
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Hallberg et al. (2005), realizaram uma pesquisa em pacientes com implante coclear 

utilizando uma versão adaptada do IOI-HA (ANEXO A).  Para isso, foi substituído o termo 

“hearing aids” (aparelho auditivo) pelo termo “cochear implant” (implante coclear). Por 

exemplo, o item dois foi adaptado da seguinte maneira: „Pense em que situação gostaria de 

ouvir melhor, antes de obter o IC. Nas últimas duas semanas, como o implante coclear o/a 

ajudou nessa mesma situação?‟. Na vers o original, o item foi construído assim: „Pense em 

que situação gostaria de ouvir melhor, antes de obter os AASIs. Nas últimas duas semanas, 

como os aparelhos o/a ajudou (ou ajudaram) nessa mesma situação?‟. 

O IOI – CI contém sete itens com uma escala de resposta variando de 1 –5, onde 

baixos valores indicam piores resultados. É dividido em dois fatores de acordo com Cox e 

Alexander (2002): o fator 1 refere-se à análise conjunta dos domínios Uso diário do IC 

(questão 1), Benefício (questão 2), Satisfação (questão 4) e Qualidade de Vida (questão 7), 

indicando como está a relação entre o usuário e seu implante coclear. O Fator 2 refere-se à 

análise dos domínios Limitação de Atividades Residuais (questão 3), Restrição de 

Participação Residual (questão 5) e Impacto nos Outros (questão 6), indicando a relação do 

usuário com o seu meio social. 

No presente estudo, optamos por utilizar também este questionário na avaliação da 

satisfação dos usuários de implante coclear, uma vez que o mesmo é indicado pela Portaria 

SAS/MS nº 587, de 07 de outubro de 2004 da PNASA (BRASIL, 2004a). Embora seja 

indicado e idealizado na validação dos AASI, consideramos a possibilidade de, em 

consonância com a PNASA, aplicarmos o mesmo instrumento na avaliação de usuários do IC. 

Para isso, utilizamos o QI-AASI e su stituímos o termo „aparelho‟ pelo termo „implante 

coclear‟, como sugerido no estudo de Hallberg et al. (2005). Como citado anteriormente, 

continuaremos fazendo referência a ele pela sua sigla original (IOI-CI). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Verificar o desempenho auditivo ao longo do tempo e a satisfação após o uso do 

implante coclear em indivíduos com perda auditiva pós-lingual. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Comparar a percepção auditiva antes e após o IC; 

2. Identificar em qual momento o paciente utiliza satisfatoriamente sua audição após o 

IC; 

3. Investigar fatores prognósticos para o desempenho auditivo satisfatório ao longo do 

tempo; 

4. Avaliar a satisfação do paciente em relação ao uso do IC;  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO, LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional, realizado através de dois desenhos, de acordo 

com os objetivos. A análise do desempenho auditivo ao longo do tempo constitui-se em um 

estudo de coorte retrospectivo. O estudo seccional foi realizado para avaliar a satisfação do 

usuário. A pesquisa foi realizada com pacientes do Programa de Implante Coclear do 

Otocentro-RN, situado no município de Natal/RN. O Centro é pioneiro no Norte-Nordeste em 

cirurgias de IC e está credenciado ao Ministério da Saúde para realização desse procedimento 

desde o ano de 2002.  

Foram revisados e identificados todos os indivíduos acometidos por perda auditiva 

pós-lingual, que receberam seus implantes cocleares entre os anos de 2002 e 2011. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos pacientes com perda auditiva adquirida no período pós-lingual e que 

utilizavam seus dispositivos por um período mínimo de 12 meses após ativação do 

componente interno.  

Pacientes cujo prontuário apresentava informações incompletas acerca dos dados 

audiológicos pré e/ou pós-implante coclear foram excluídos da análise retrospectiva. 

Dos 108 indivíduos com perda auditiva pós-lingual, 20 foram excluídos da presente 

pesquisa, pois 17 sujeitos foram ativados há menos de 12 meses e três tiveram seus 

prontuários, ou parte deles, extraviados, totalizando 88 indivíduos. 

Ainda assim, para o estudo retrospectivo, apenas 59 foram incluídos na pesquisa, pois 

29 sujeitos não possuíam em seus registros, os resultados dos Testes de Percepção da Fala 

após o implante coclear impossibilitando a análise do desfecho ao longo do tempo. Para o 

estudo seccional, dos que foram incluídos (88), apenas foram avaliados 51 pacientes através 

dos questionários de satisfação. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (ANEXO C). 
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4.3 COLETA DE DADOS 

 

Foram verificadas nos prontuários as características sociodemográficas e as 

informações audiológicas pré e pós-implante coclear. 

Para caracterização da população e posterior análise estatística, foram levantadas as 

seguintes informações: sexo, escolaridade, duração do tempo de privação auditiva, 

característica da perda auditiva, etiologia, marca do dispositivo do IC, orelha implantada, 

idade ao implante, tempo que permaneceu em terapia fonoaudiológica, limiares auditivos para 

tom puro e índice de acerto em testes de percepção de fala com sentenças em conjunto aberto 

no período pré e pós-lingual com suas respectivas datas de realização.  

 

4.3.1 Desempenho auditivo ao longo do tempo 

 

A análise retrospectiva da coorte foi realizada através dos dados levantados nos 

prontuários, realizada exclusivamente pela pesquisadora. Os TPF com sentenças em conjunto 

aberto utilizados nesta pesquisa são as listas de sentenças do dia-a-dia da língua portuguesa, 

desenvolvidas pelo Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) – Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais (HRAC) – da Universidade de São Paulo (USP) – Bauru 

(VALENTE, 1998). Consistem em 11 listas compostas por 10 sentenças e 50 palavras-chaves, 

foneticamente balanceadas em cada lista, na qual cada uma corresponde a 2% de acerto.  

No presente estudo, considerou-se satisfatório, um índice superior a 50% de acertos. 

Este valor foi estabelecido através das diretrizes “Critérios de indica  o para Implante 

Coclear”, elaboradas do consenso da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 

Cérvico Facial, Sociedade Brasileira de Otologia, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 

Academia Brasileira de Audiologia e Sociedade Brasileira de Pediatria, objetivando orientar 

os profissionais médicos e padronizar critérios de indicação de implante coclear. De acordo 

com essas diretrizes, os candidatos ao uso do IC, em seu melhor desempenho com Aparelhos 

de Amplificação Sonora Individual, devem obter índices inferiores a 50% de reconhecimento 

de sentenças em formato aberto com uso de AASI em ambas as orelhas, indicando pouco 

aproveitamento desses auxiliares auditivos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL, 2011).  

Portanto, entende-se que, para estes indivíduos, o implante coclear foi benéfico se o 

índice de acerto nos testes de percepção de fala em conjunto aberto estiver acima de 50%. 

Utilizou-se também como subsídio para este critério, o valor determinado pelo Manual de 
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Padronização elaborado pelos Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia (2009) para 

o teste que verifica o Índice Percentual de Reconhecimento da Fala (IPRF). Neste manual, o 

critério de avaliação do IPRF é classificado de acordo com Jerger, Speaks e Trammell (1968) 

e indica que índices de reconhecimento de fala inferiores a 50% sugerem que o indivíduo é 

provavelmente incapaz de acompanhar uma conversa. 

 

4.3.2 Satisfação dos usuários 

 

Para avaliação da satisfação com o uso do IC, foram utilizados dois questionários auto 

aplicados, a saber: o Satisfaction with Amplification in Daily Life (SADL) (Anexo B) e o 

International Outcome Inventory – Cochlear Implant (IOI – CI) (Anexo C). Ambos foram 

originalmente desenvolvidos para usuários de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual 

(COX et al., 2000; COX; ALEXANDER, 1999) e adaptados para usuários de implante 

coclear (HALBERG et al., 2005; OU et al., 2008).  

Os pacientes foram convocados a comparecer ao Centro para realização dos 

questionários. O contato foi feito através de telefone, Correios e correio eletrônico.  

A aplicação dos questionários foi realizada em uma sala com a presença da 

pesquisadora. Foi explicado ao indivíduo sobre o propósito do questionário e se existisse 

dificuldade na compreensão de alguma questão, fosse dada continuidade nos outros 

questionamentos e após o seu término, seria dada uma breve explicação sobre a questão onde 

existiu a dúvida. 
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4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Considerou-se como variáveis dependentes do presente estudo a observação de dois desfechos, sendo um deles referente ao desempenho 

auditivo e um sobre a satisfação dos usuários do Implante Coclear. As variáveis independentes são relativas aos fatores prognósticos sobre o 

desempenho do IC conhecidos na literatura. Segue abaixo, o quadro de variáveis de acordo com sua classificação, descrição, tipo e categorização 

(Quadro 2). 

Quadro 2 – Variáveis de estudo, Natal, RN – 2013. 

Variáveis Dependentes Descrição Tipo Categorias/ Escala de medida 

Desempenho auditivo Ganho auditivo funcional após o uso do 

Implante Coclear 

Categórica nominal 

mutuamente exclusiva 

0 – Ganho insatisfatório/ Sem 

benefício 

1 – Ganho satisfatório/ 

Benefício esperado 

Satisfação com o uso Satisfação com o uso mensurada através dos 

questionários SADL e IOI - CI 

Categórica nominal 

mutuamente exclusiva 

1 - Satisfeito 

2 - Insatisfeito 

Variáveis Independentes Descrição Tipo Categorias/ Escala de medida 

Sexo Diferença física e constitutiva do homem e 

da mulher. 

Categórica nominal 

mutuamente exclusiva 

1 – Masculino 

2 - Feminino 

Escolaridade Anos de estudo categorizado Categórica nominal 1 – Até 8 anos de estudo  

2 – Acima de 8 anos de estudo 

Etiologia da perda auditiva Etiologia da perda auditiva Categórica nominal 

exclusiva 

1 – Idiopática 

2 – Genética 

3 – Outras 
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Características da perda auditiva Classificação da perda auditiva quanto à sua 

incidência 

Categórica nominal 

mutuamente exclusiva. 

1 – Progressiva 

2 – Súbita 

Modelo de Implante Coclear Empresa fabricante do Implante Coclear Categórica nominal 

mutuamente exclusiva. 

1 – Cochlear 

2 – Med – El 

3 – Advanced Bionics 

Tempo de privação auditiva Período de privação auditiva Categórica nominal 

mutuamente exclusiva 

1 – até 5 anos 

2 – Acima de 5 anos 

Idade que realizou o implante coclear Faixa etária no momento da cirurgia Categórica nominal 

mutuamente exclusiva 

1 – Até 30 anos 

2 – entre 31 e 60 anos 

3 – Acima de 60 anos 

 Fonte: Autor. 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.5.1 Desempenho auditivo ao longo do tempo 

 

O desempenho auditivo foi avaliado através da comparação de médias dos resultados 

da audiometria em campo livre (Média Tritonal em dBNA) e dos escores dos testes de 

percepção da fala, antes do implante coclear e aproximadamente 12 meses após a ativação do 

dispositivo interno. Para isso, utilizou-se o teste t para amostras emparelhadas. Foi utilizado o 

nível de significância de 0,05.  

Os resultados periódicos do TPF foram submetidos ao método de Kaplan-Meier para 

que o benefício do implante coclear fosse avaliado ao longo do tempo. Como relatado 

anteriormente a respeito da condi  o dicotômica para análise, foi considerado “ enefício 

esperado” para índices de acerto iguais ou superiores a 50% (evento de interesse) e “sem 

 enefício” para índices de acerto inferiores a 50% (censura).  

Após a análise pelo Kaplan-Meier, a comparação das curvas dos fatores prognósticos 

do desempenho auditivo (sexo, escolaridade, tempo de privação auditiva, idade ao implante, 

marca do dispositivo e etiologia) foi realizada através do teste de logrank. 

 

4.5.2 Satisfação do usuário 

 

Foi realizada a análise descritiva dos resultados de acordo com as dimensões de 

ambos questionários. Após caracterização das respostas dos indivíduos, foi possível agrupá-

los em satisfeitos e insatisfeitos da seguinte forma: indivíduos com escores iguais ao valor 

médio ou inferiores (≤ 2,5 para o IOI – CI e ≤ 3,5 para o SADL) foram considerados 

insatisfeitos. Aqueles com escores superiores ao valor médio (> 2,5 para o IOI – CI e > 3,5 

para o SADL) foram considerados satisfeitos com o IC. Esse critério de categorização pela 

média foi baseado na distribuição normal dos dados da amostra. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi submetida à avaliação do comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte de acordo com a resolução nº 196 de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e obteve parecer favorável a 

sua consecução através do processo 040/2012 (ANEXO D). 
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5 RESULTADOS 

 

Os dados sociodemográficos da coorte indicam a maioria dos indivíduos possuía 

escolaridade inferior ou igual a oito anos de estudo. Com relação às características da perda 

auditiva, 16,92 anos foi a média da duração da perda auditiva.  A grande maioria dos sujeitos 

(71,2%) foram acometidos de forma progressiva, enquanto que 28,8% tiveram uma incidência 

súbita da perda auditiva. A média da idade no momento da cirurgia do IC foi de 45,23, 

variando entre 9 e 83 anos. Sessenta e sete por cento dos indivíduos foram implantados na 

orelha esquerda e a marca do dispositivo mais frequente entre eles (52,5%) foi a Cochlear 

Corporation
™

. 

As características da população do estudo de desempenho ao longo do tempo estão 

descritas na Tabela 2. Os resultados do estudo de satisfação podem ser observados na Tabela 

3. 

 

Tabela 2 - Características dos indivíduos incluídos no estudo sobre o desempenho auditivo ao longo 

do tempo, Natal, RN – 2013. 

Características 
Estudo Retrospectivo 

n (%) Média  DP 

Idade ao Implante em anos 59 (100) 45,23  17,34 

Duração da perda auditiva 59 (100) 16,92  14,13 

Tempo de terapia em meses 35 (100) 19,77  16,91 

Sexo     

Masculino  33 (55,9)   

Feminino 26 (44,1)   

Marca do Implante    

Cochlear 31 (52,5)   

Med-El 27 (45,8)   

Advanced Bionics 1 (1,7)   

Característica da perda auditiva    

Progressiva 42 (71,2)   

Súbita 17 (28,8)   

Orelha Implantada    

Direita 19 (32,2)   

Esquerda 40 (67,8)   
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Escolaridade    

Até 8 anos  28 (47,5)   

Acima de 8 anos 27 (45,8)   

*Frequência semanal de atendimento fonoaudiológico. As terapias duram em torno de 30 a 40 

minutos. 

Fonte: Autor. 

 

 
Tabela 3 - Características dos indivíduos incluídos no estudo de satisfação, Natal, RN – 2013. 

Características  Estudo Seccional 

  n (%) Média  DP 

Idade ao Implante em anos  51 (100) 46,20 17,68 

Duração da perda auditiva  51 (100) 17,49  12,68 

Tempo de terapia em meses  40 (100) 21,68 19,68 

Sexo      

Masculino   29 (56,9)   

Feminino  22 (43,1)   

Tipo do Implante     

Cochlear  33 (64,7)   

Med-El  17 (33,3)   

Advanced Bionics  1 (2,0)   

Característica da perda auditiva     

Progressiva  41 (80,4)   

Súbita  10 (19,6)   

Orelha Implantada     

Direita  17 (33,3)   

Esquerda  34 (66,7)   

Escolaridade     

Até 8 anos   21 (41,2)   

Acima de 8 anos  26 (51,0)   

*Frequência semanal de atendimento fonoaudiológico. As terapias duram em torno de 30 a 40 

minutos. 

Fonte: Autor 

 

Com relação à etiologia da perda auditiva, a principal encontrada foi de causa 

indefinida (idiopática), seguida de outras etiologias (perda auditiva induzida por ruído, 

ototoxidade, síndrome de Usher, trauma acústico, catapora, otite média crônica, doença de 
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Menière, Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) e caxumba). A causa genética foi registrada 

em 13,6% dos casos no estudo de desempenho ao longo do tempo e em 7,8% no estudo de 

satisfação. A Figura 2 ilustra as etiologias de acordo com os tipos de estudo.  

 

 

Figura 2 - Registro da etiologia da perda auditiva de acordo com análise dos indivíduos nos diferentes 

objetivos de estudo, Natal, RN – 2013. 

Fonte: Autor 

 

5.1 DESEMPENHO AUDITIVO NOS TESTES DE PERCEPÇÃO DE FALA AO 

LONGO DO TEMPO 

 

Os resultados pré – IC foram comparados aos resultados da audiometria em campo 

livre, representada pela Média Tritonal (MT) entre as frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, e 

dos testes de fala em conjunto aberto aproximadamente 12 meses após a cirurgia do IC. 

Houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,001) nas duas análises (Tabela 4).
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Tabela 4. Resultados da audiometria em campo livre e dos escores dos TPF com sentenças em conjunto aberto antes e após 12 meses de implante coclear, 

Natal, RN – 2013. 

Desempenho auditivo Antes (DP)* Depois (DP)* Diferença entre as medidas (DP)* Teste t p 

Audiometria em campo livre (dBNA) 105,26 (15,79) 33,42 (9,31) 71,84 (18,73) 28,96 <0,001** 

Teste de Percepção de Fala (%) 7,02 (0,12) 68,26 (0,31) 61,24 (0,30) -15,10 <0,001** 

* Desvio Padrão  

** Estatisticamente significativo 

Fonte: Autor 
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As figuras 3, 4 e 5 mostram o desempenho auditivo da coorte aos 3, 6 e 12 meses após 

o uso do IC. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Probabilidade acumulada, aos 3 meses, da percepção de fala adequada em usuários de IC 

com perda auditiva pós-lingual (Estimador de Kaplan-Meier), Natal, RN – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Probabilidade acumulada, aos 6 meses, da percepção de fala adequada em usuários de IC 

com perda auditiva pós-lingual (Estimador de Kaplan-Meier), Natal, RN – 2013. 
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Figura 5 - Probabilidade acumulada, aos 12 meses, da percepção de fala adequada em usuários de IC 

com perda auditiva pós-lingual (Estimador de Kaplan-Meier), Natal, RN – 2013. 

 

 Foi evidenciado que o benefício dado pelo implante coclear ocorre nos primeiros 

meses de uso, ou seja, os indivíduos foram capazes de reconhecer os sons da fala nos TPF. 

Na análise do desempenho satisfatório para percepção da fala, 15,3% da amostra (nove 

indivíduos) não obtiveram o evento de interesse.  

A Tabela 5 mostra que o teste de logrank não indicou diferença estatisticamente 

significativa entre as covariáveis testadas. 
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Tabela 5 – Probabilidade acumulada para discriminação da fala de acordo com os fatores de 

prognóstico no aos 3, 6 e 12 meses de uso, Natal, RN – 2013 

Variáveis Categoria n  

03 

meses 

(%) 

n  

06 

meses 

(%) 

n  

12 

meses 

(%) 

p 

(logrank) 

Sexo Masculino 7  21,2 14  42,4 21  64,1 
0,77 

Feminino 4  15,4 12  46,2 18  69,2 

Faixa etária ≤ 30 anos 3  23,1 8  61,5 10  76,9 

0,30 De 31 a 60  6  19,4 13  41,9 19  63,3 

≥ 60 anos 1  7,1 6  42,9 9  64,3 

Escolaridade ≤ 8 anos 3  10,7 9  32,1 18  64,3 
0,74 

> 8 anos 8  25,8 17  54,8 21  67,7 

Tempo de 

privação 

auditiva 

≤5 anos 3  17,6 7  41,2 11  64,7 

0,68 
>5 anos 8  19,0 19  45,2 29  69,2 

Caract. da perda 

auditiva 

Progressiva 8  19,0 18  42,9 28  66,8 
0,83 

Súbita 3  17,6 8  47,1 12  70,6 

Etiologia Idiopática 6  22,2 16  59,3 21  77,8 

0,23 Genética 2  25,0 2  25,0 4  50,0 

Outros 3  12,5 8  33,3 14  58,7 

Orelha 

implantada 

Direita 4  21,1 10  52,6 14  73,7 
0,53 

Esquerda 7  17,5 16  40,0 25  62,8 

Marca do 

Implante 

Cochlear 4  12,9 14  45,2 22  71,3 
0,49 

Med-El 6  22,2 11  40,7 16  59,3 

Fonte: Autor 
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5.2 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS SADL E IOI - CI  

 

Procedeu-se unicamente a análise descritiva da satisfação dos usuários, uma vez que a 

grande maioria mostrou-se satisfeita com o IC. As tabelas que descrevem a média, o desvio 

padrão e os valores mínimos e máximos referentes a cada questão de ambos instrumentos 

estão disponíveis no Anexo E. 

A Tabela 6 mostra a distribuição entre satisfeitos e insatisfeitos do SADL. Percebe-se 

que na análise glo al e na dimens o “Fatores Positivos”, a grande maioria dos usuários (98%) 

estavam satisfeitos com o seu dispositivo. O maior nível de insatisfação esteve relacionado 

aos serviços e custos com 27,5% dos usuários, seguido da imagem pessoal (13,7%).  

 

Tabela 6 - Descrição das dimensões avaliadas no questionário SADL de acordo com a satisfação e 

insatisfação dos indivíduos, Natal, RN – 2013 

 

Global 

 

Fatores 

Positivos 

Serviços e 

Custos 

Efeitos 

Negativos 

Imagem 

Pessoal 

n % n % n % n % n % 

Insatisfeitos 1 2,0 1 2,0 14 27,5 5 9,8 7 13,7 

Satisfeitos 50 98,0 50 98,0 37 72,5 46 90,2 44 86,3 

Fonte: Autor 

 

 A análise global do IOI – CI identificou que 100% dos usuários estavam satisfeitos 

com seus dispositivos. Da mesma forma, na análise do fator I, que diz respeito à relação do 

usuário com seu IC, houve 100% de satisfação entre os pesquisados. Entretanto, na relação 

entre o paciente e o meio social, avaliada pela pontuação do fator II, dois indivíduos (3,9%) 

estavam insatisfeitos (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Distribuição dos indivíduos quanto à satisfação na análise do Fator II, IOI – IC, 
Natal, RN – 2013  

 
Global Fator I Fator II 

n % n % n % 

Insatisfeitos 0 0 0 0 2 3,9 

Satisfeitos 51 100 51 100 49 96,1 

Fonte: Autor 
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DISCUSSÃO 

 

Desempenho auditivo ao longo do tempo 

 

O IC é o método atual mais adequado para adultos com surdez pós-lingual em grau 

severo-profundo. Os resultados do presente estudo mostram que o implante coclear é uma 

intervenção com efeitos benéficos para a detecção auditiva e a percepção da fala desta 

população. Este benefício se manteve ao longo do período estudado.  Outros estudos apontam 

para resultados que corroboram os nossos (MOON et al., 2012; WILLIAMSON et al, 2009).  

Os mesmos resultados foram observados em uma população de idosos, onde o 

estimador de Kaplan-Meier revelou que os benefícios do IC foram alcançados nos primeiros 

12 meses, com média de 73,1% (DP 22,89).  Tais benefícios se mantiveram ao longo do 

tempo em uma média de acompanhamento de 44 meses (WILLIAMSON et al., 2009). 

Da mesma forma, indivíduos adultos com perda auditiva pós-lingual acompanhados 

aos três, seis e 12 meses pós-implante coclear também tiveram melhoras significativas (p< 

0,001). Tais efeitos foram observados desde a primeira avaliação, aos três meses, aumentando 

progressivamente até os 12 meses (MOON et al., 2012 ).  

Não foi observada diferença no desempenho entre homens e mulheres. Outros estudos 

também não relatam esta diferença entre os sexos em usuários de IC (MANRIQUE et al., 

2006; KLOP et al., 2008).  

A etiologia e a forma de instauração da perda auditiva (aparecimento súbito ou 

progressivo), não foram associadas aos resultados auditivos da percepção da fala, mesma 

constatação encontrada por outros autores (MANRIQUE et al., 2006; KLOP et al., 2008; 

HIRAUMI et al, 2007). O fato de a população estudada apresentar em sua maioria causa 

idiopática, prejudicou a análise dos dados, na medida em que não havia informação sobre o 

verdadeiro motivo da perda auditiva. A etiologia pode prover dados sobre o grau de 

ossificação e malformação coclear e o desenvolvimento do nervo auditivo, sendo, portanto, 

determinante nos resultados pós-cirúrgicos (BEVILACQUA; MORET; COSTA In: 

BEVILACQUA et al., 2011). 

No que se refere à forma do aparecimento da perda auditiva, acreditamos que os 

pacientes que sofrem perdas auditivas severas e súbitas procuram auxílio médico mais rápido 

do que aqueles que sofrem de perdas auditivas progressivas. Com isto, uma reabilitação 

auditiva pode ser iniciada. Já aqueles que têm perdas auditivas progressivas fazem uso de 
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próteses auditivas até indicação da cirurgia. Dessa forma, acreditamos que a deterioração das 

vias auditivas centrais também pode ser amenizada.  

A faixa etária e o tempo de privação auditiva não foram associados ao desempenho. 

Em alguns estudos foi observado que o fator mais influente para o resultado auditivo não é a 

idade ao implante e sim o tempo que o paciente permaneceu com a perda auditiva 

(MANRIQUE et al., 2006; BRADLEY et al., 2010;  KLOP, et al., 2008; HIRAUMI, et al., 

2007; BUDENZ et al., 2011; HIRSCHFELDER; GRÄBEL; OLZE, 2008).   

 

De acordo com Cosetti e Waltzman (2012, p. 165) o sucesso do IC requer a 

funcionalidade do processamento da via auditiva intacta, desde as células do gânglio 

espiral até o córtex auditivo. A deterioração dessa via está mais relacionada ao 

tempo de privação auditiva do que a idade em que o sujeito foi implantado.  

 

Esse fato explicaria a importância de um curto tempo de privação auditiva para um 

bom desempenho do IC (BUDENZ et al., 2011).  

Apesar de essa explicação parecer bastante convincente, muitos outros estudos não 

confirmaram essa premissa, não encontrando qualquer associação com o tempo de privação 

auditiva, da mesma forma que o nosso (MOON et al., 2012; COSTA et al., 2003; 

HIRSCHFELDER; GRÄBEL; OLZE, 2008; MIGIROV et al.,  2010). 

Os dados relativos à assimetria da função auditiva normal, especialização hemisférica 

e modificações no sistema auditivo central como um resultado da perda de audição, devem ser 

levados em consideração. Embora o córtex auditivo humano receba eventualmente estímulos 

sensorial de ambas orelhas, é mais fortemente ativado por estimulação da orelha contralateral 

(HENKIN et al., 2008). Portanto, considerando que os centros da fala (Áreas de Broca e 

Wernicke) estão localizados no córtex cerebral esquerdo em indivíduos destros e podem estar 

presentes em um ou ambos os lados em indivíduos canhotos, a implantação na orelha direita 

implicaria em melhores resultados auditivos (BUDENZ et al., 2011). 

No presente estudo, o lado implantado não interferiu na percepção de fala, apesar de 

resultados de pacientes implantados na orelha direita apresentaram respostas nos testes de 

percepção de fala significativamente melhores (p< 0,05) do que os implantados na orelha 

esquerda de acordo com Budenz et al., (2011).
 

Quanto às marcas dos aparelhos de implante, não foi verificado qualquer influência 

sobre os desfechos, o que está de acordo com outros achados (COSTA et al., 2003). Isso é um 

fator importante, uma vez que envolve custos para aquisição e manutenção do dispositivo, 
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embora não se descartem os critérios estabelecidos pela equipe clínica na escolha dos 

fabricantes. 

Com relação aos resultados pré e pós-implante, todos os pacientes estudados 

melhoraram seu desempenho auditivo após a intervenção quando comparados à suas 

capacidades auditivas antes da cirurgia. Os achados assemelham-se aos encontrados na 

literatura no qual a média dos limiares auditivos era de 107 dBSPL e  nos testes de percepção 

de fala com sentenças, apenas 18% de acertos. Após o IC os limiares auditivos passaram a ser 

de aproximadamente 40 dBSPL e os teste de fala com sentenças alcançaram 60-70% de acerto 

(MANRIQUE et al., 2006).  

 

Satisfação 

 

A satisfação é um dos resultados que um serviço de saúde auditiva deve oferecer.  

Trata-se de um retorno do usuário em relação às suas expectativas, aos custos financeiros, 

aspectos psicológicos, problemas encontrados ao longo do uso e as dificuldades de 

comunicação que ainda permanecem após a intervenção. Avaliar esse resultado é de extrema 

importância para os centros de saúde auditiva que realizam a cirurgia de implante coclear no 

Brasil.  

Nos dois instrumentos utilizados no presente estudo, a satisfação do usuário de IC 

mostrou-se bastante alta. Os indivíduos referiram que o IC os auxilia a compreender as 

pessoas com quem mais conversam como também reduz o número de vezes que solicitam a 

seus interlocutores que repitam a mensagem falada. Isso confirma o benefício trazido sobre a 

comunicação e reintegração social, melhorando, portanto, a autoconfiança desses sujeitos.  

Este achado é também relatado por outros autores (OU et al., 2008; LASSALETA et 

al., 2006; HALBERG et al., 2005). No estudo conduzido por Faber e Grontved (2000), é 

possível verificar a melhoria trazida pelo IC através da comparação do antes e depois de 

algumas situações. Os pesquisados melhoraram significativamente quanto à discriminação da 

fala, uso do telefone, autoconfiança e vida familiar.   

Ao serem questionados se o implante coclear compensa o problema auditivo, a grande 

maioria respondeu positivamente. Com isso, supõe-se que, de fato, o benefício acústico 

vivenciado pelos usuários de IC, os fazem transpor as maiores dificuldades comunicativas. 

Todos os pesquisados afirmaram que a aquisição do IC foi a melhor opção para o tratamento 

da sua deficiência e confiavam na competência dos profissionais envolvidos no processo. 
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O conhecimento dos fatores negativos com o uso do IC é, talvez, um dos retornos mais 

importantes na pesquisa de satisfação. As queixas dos usuários, sejam auditivas ou 

psicológicas, podem determinar o abandono do tratamento, o desperdício de todo o 

investimento e a frustração vivenciada pelo paciente e sua família. 

Um ambiente ruidoso, por exemplo, é desfavorável para comunicação de qualquer 

indivíduo. Nos usuários do IC essa condição provoca uma diminuição significativa do 

desempenho, mesmo em situações consideradas mais favoráveis, no qual o nível da fala 

encontra-se acima do nível do ruído (LOOI et al., 2011). Comparados com indivíduos 

normouvintes, usuários de IC apresentam grande dificuldade em realizar tarefas que exigem a 

segregação do som (HONG; TURNER, 2006). Manrique et al. (2006) sugerem que essa 

limitação além de estar associada com a tecnologia dos implantes e com o estado funcional da 

via auditiva, também guarda relação com as limitações inatas do sistema auditivo diante de 

situações adversas e especialmente pela falta de estimulação binaural que tem um paciente 

implantado em apenas um ouvido.  

Apesar da possibilidade de atingir níveis mais altos de compreensão da fala, pesquisas 

revelam que usuários do IC continuam a exibir considerável dificuldade na compreensão de 

fala em ruído de fundo (LASSALETA et al., 2006; GIFFORD; REVIT, 2010; 

NASCIMENTO; BEVILACQUA, 2005). Ao avaliar a satisfação de usuários de IC em 

diferentes situações, Castro et al. (2005) comprovaram que a satisfação em ambientes 

ruidosos apresenta uma pontuação menor do que nos outros aspectos. Seguindo o mesmo 

raciocínio, outros pesquisadores verificaram que as dificuldades ou inconvenientes relatados 

por usuários de IC são poucas e estão mais associadas à percepção do som em situações de 

ruído (PADILHA ROMERO et al., 2006).  Da mesma forma, os participantes da nossa 

pesquisa demonstraram certo grau de insatisfação frente aos ruídos competitivos.  

Com relação à percepção da deficiência pelos outros após o uso do IC, os indivíduos 

indicaram tendência à insatisfação. Nossa hipótese é que a percepção pelos outros esteja mais 

relacionada à aparência do dispositivo do que a comunicação dos usuários do IC. Sabe-se que 

o IC consiste em uma intervenção que traz benefícios acústicos, auxiliando assim seus 

usuários no contexto comunicativo, devolvendo a autoconfiança e independência que foram 

perdidas no momento da aquisição da deficiência auditiva.  

Yamada (2002), ao estudar a afetividade e a experiência após o IC, verificou nos 

implantados que, passar a ouvir por meio do implante tem um significado especial, pois 

possibilita à pessoa entrar no mundo sonoro, diminuir sua angústia, ampliar sua comunicação 

com o outro e mudar sua visão de mundo. Segundo a autora, o estudo apontou mudanças 
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como melhora na autoconfiança, na autoaceitação, no sentimento do próprio valor e 

disposição, e predominância de sentimentos positivos que se orientavam para a satisfação do 

eu. No entanto, para alguns, a unidade externa do IC, assim como as dificuldades na 

comunicação, expunham e confirmavam a deficiência auditiva, algo que os fazia sentirem-se 

“menos que os outros” e a manifestarem sentimentos de inferioridade e rejei  o. No nosso 

estudo, os indivíduos pesquisados responderam que o uso do IC não os fazem sentir-se menos 

capazes. 

No que diz respeito aos serviços e custos com manutenção, o implante coclear exige 

uma série de cuidados especiais para manutenção do seu bom funcionamento e de sua vida 

útil. Os dispositivos externos do IC têm garantia de fábrica de três anos para defeito de 

fabricação. Neste período as peças são avaliadas e trocadas pela representante de cada marca 

no Brasil. Apesar da concessão de todo procedimento pelo SUS, após este período a 

manutenção é de responsabilidade da família e/ou usuário de IC. O valor para consertos, em 

média, pode variar de U$ 600,00 a € 800,00. Existe ainda uma garantia extra para qualquer 

tipo de troca ou conserto fora do período determinado de fábrica. Para esta, exige-se um 

cartão de crédito internacional com limite de U$ 545 para efetuar o procedimento. Tal valor 

na realidade brasileira muitas vezes invalida os usuários de arcarem com estas despesas.  

A ADAP (Associação dos Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e Usuários de Implante 

Coclear), é uma entidade com fins filantrópicos cuja finalidade é prestar assistência às pessoas 

com deficiência auditiva e usuárias de implante coclear. Um de seus objetivos é ser 

facilitadora na manutenção dos dispositivos externos dos implantes cocleares, instrumentos e 

afins, designados ao atendimento das pessoas portadoras de deficiência auditiva e usuários de 

Implante Coclear, de acordo com os recursos financeiros disponíveis (Associação dos 

Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e Usuários de Implante Coclear, 2012). De acordo com a 

instituição, as principais peças solicitadas para reposição não variam muito de modelo e 

marca, sendo os chamados controladores ou compartimento de baterias. A quebra ou a 

oxidação desta peça impossibilita o uso do dispositivo e seu valor varia de R$ 1.500,00 a R$ 

4.058,00.  Em segundo lugar está a antena transmissora cujo valor varia entre R$ 600,00 e R$ 

2.000,00. Por último, mas não tão raro, é o conserto dos processadores de fala que custa em 

torno de R$ 2.700,00. 

Outro componente essencial para o funcionamento do IC é a bateria recarregável. Esta 

tem vida útil de aproximadamente um ano, período da garantia dada pelo fabricante. Após a 

garantia, o valor destas baterias, dependendo da marca, varia entre R$ 300,00 e R$ 1.200,00.   

Portanto, o usuário arca com despesas demasiadamente onerosas, podendo implicar, muitas 
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vezes, na não utilização desse benefício. Padilha Romero et al. (2006), observaram que os 

indivíduos indicaram como uma limitação do aspecto econômico, a manutenção das pilhas 

utilizadas no IC. No nosso estudo, houve um número expressivo de insatisfação relacionado 

aos serviços e custos do IC de forma geral. 

Uma preocupação comum entre usuários de dispositivos de auxílio à audição é a 

estética. Ao investigar o grau de satisfação do paciente e o implante coclear, Murakami et al. 

(2001) demostraram que, embora alguns pacientes manifestassem algum tipo de incômodo 

quanto à estética, o implante os ajudava a ouvir, a melhorar a qualidade de vida e a ficar mais 

satisfeitos, motivo pelo qual pode ser compreendida a grande satisfação com a estética dos 

usuários da nossa investigação. 

Na análise do IOI – CI, os sujeitos da pesquisa encontravam-se bastante satisfeitos no 

que diz respeito ao seu IC e o relacionamento no meio social em que vive. Resultados 

semelhantes são encontrados na literatura apresentando indivíduos muito satisfeitos com seus 

implantes cocleares (LOOI et al., 2011; HIRSCHFELDER; GRÄBEL; OLZE, 2008). 

O uso contínuo do IC diariamente é determinante para a melhora contínua do 

desempenho e adaptação de uma nova forma de ouvir. Com isso, o paciente é capaz de 

aproveitar todos os benefícios trazidos pelo dispositivo sejam eles, acústicos, psicológicos e 

sociais. Alguns estudos indicam o uso diário do IC pelos participantes entre 10 horas e 14 

horas (PADILHA ROMERO et al., 2006; PROOPS, et al., 1999; HINDERINK; KRABBE; 

VAN DEN BROEK, 2000). Na presente pesquisa a maioria dos sujeitos utilizava seus 

dispositivos por um período superior a 08 horas por dia. O uso contínuo pode estar associado 

à satisfação, uma vez que o tempo que um paciente utiliza seu IC pode refletir o benefício que 

está sendo obtido dele (PADILHA ROMERO et al., 2006). 

As relações sociais, a autoestima e a autonomia são aspectos negativamente afetados 

na vida de pessoas que não ouve. Para essas, o IC pode proporcionar, a melhora desses 

aspectos e facilitar a vida familiar, integração social e progressão do trabalho (PADILHA 

ROMERO et al., 2006). Os resultados do nosso estudo corroboram com os encontrados na 

literatura científica, uma vez que os indivíduos pesquisados referiram, em sua maioria, que 

usar o IC vale muito a pena como também trouxe muito mais alegria de viver. 

No tocante a interação do indivíduo no seu meio ambiente, Halberg et al. (2005), 

perceberam que os pacientes se sentem moderadamente afetados devido a sua dificuldade 

auditiva. No presente estudo os indivíduos expressaram um pequeno grau de insatisfação em 

seu relacionamento social. Esse achado corrobora com pesquisas que retratam melhorias 

significativas na vida social de indivíduos com IC, em seus ambientes de trabalho, na 
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ampliação de oportunidades de emprego e no incremento na qualidade das atividades de lazer 

(LOOI et al., 2011; KLOP et al., 2008).  

Devido ao grande índice de satisfação expresso na análise dos dois instrumentos 

utilizados neste estudo, não foi possível realizar a análise dos grupos separados em relação às 

outras variáveis, o que o torna estritamente descritivo. Entretanto, com esses dados, é possível 

identificar as principais causas de insatisfação dos usuários de IC. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Através dessa análise é possível concluir que o implante coclear é capaz de reabilitar a 

função social auditiva em usuários com perda auditiva pós-lingual, e seus resultados se 

mantêm estáveis ao longo do tempo.   

Conclui-se também que esses indivíduos possuem um alto nível de satisfação e um 

pequeno índice de insatisfação relativo à dificuldade em ouvir em ambientes ruidosos e aos 

custos com a manutenção do IC. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SADL - CI 

Satisfaction with Amplification en Daily Life (SADL)  

Satisfação com a amplificação na vida diária  

 

NOME:___________________________________________________________________ 

DATA _____/______/___________       Prontuário:________________________________ 

INSTRUÇÕES  

Estão listadas abaixo, perguntas sobre o seu implante coclear. Favor circular a letra correspondente a melhor 

resposta para você, para cada pergunta. A lista de palavras lhe oferece o significado de cada letra.      

 

A = Nada/ B = Um pouco/ C=De alguma forma /D = Mediamente/ E = Consideravelmente/ F = Muito/  

G = Muitíssimo 

Lembre-se que suas respostas devem mostrar suas opiniões gerais em relação ao implante coclear que você 

está usando agora. 

1 Seu dispositivo auditivo lhe ajuda a entender o que as pessoas que conversam mais 
frequentemente com você falam, quando comparado a qualquer outro aparelho 
auditivo? 

A B C D E F G 

2 Você fica frustrado quando o seu dispositivo capta sons que não permitem que você 
ouça os sons que gostaria de ouvir? 

A B C D E F G 

3 Você está convencido de que adquirir o seu dispositivo auditivo foi sua melhor 
opção? 

A B C D E F G 

4 Você acha que as pessoas percebem mais a sua perda auditiva quando você está 
usando o seu dispositivo auditivo? 

A B C D E F G 

5 Os seus dispositivos auditivos reduzem o número de vezes que você tem que pedir 
para as pessoas repetirem o que disseram? 

A B C D E F G 

6 Você acha que o seu dispositivo auditivo compensa seu problema? A B C D E F G 

7 Você está chateado por não conseguir ter o volume que deseja  no dispositivo 
auditivo? 

A B C D E F G 

8 O quanto você está satisfeito com a aparência de seu dispositivo auditivo? A B C D E F G 

9 Usar o dispositivo auditivo melhora a sua autoconfiança? A B C D E F G 

10 Quão natural é o som que recebe de seu dispositivo auditivo? A B C D E F G 

11 O quanto seu dispositivo auditivo ajuda ao falar em telefones que não tenham 
amplificadores de volume?  

A B C D E F G 

12 Quão competente era a pessoa que lhe forneceu o dispositivo auditivo? A B C D E F G 

13 Você acha que usar o dispositivo auditivo faz você se sentir menos capaz? A B C D E F G 

14 O custo do seu dispositivo auditivo lhe parece razoável? A B C D E F G 

15 Você está satisfeito com a qualidade do seu dispositivo auditivo (com relação ao 
número de vezes que ele precisou de reparo)? 

A B C D E F G 

  

Usa aparelho auditivo na orelha oposta ao Implante Coclear? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA IOI - CI 

 

IOI – IC – International Outcome Inventory for Cochlear Implants 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

PROTOCOLO:___________________________DATA:______/______/__________ 

 

1– Pense no tempo em que você usou o implante coclear nas últimas duas semanas. Durante 
quantas horas usou o implante coclear num dia normal?  

Não 
usou 

Menos que 1 hora 
por dia 

Entre 1 e 4 horas 
por dia 

Entre 4 e 8 horas 
por dia 

Mais que 8 horas 
por dia 

     

2 – Pense em que situação gostaria de ouvir melhor, antes de obter o seu implante coclear. 
Nas últimas duas semanas, como o implante coclear ajudou nessa mesma situação? 

Não ajudou 
nada 

Ajudou 
pouco 

Ajudou 
moderadamente 

Ajudou 
bastante 

Ajudou 
muito 

     

3 – Pense novamente na mesma situação em que gostaria de ouvir melhor, antes de obter o 
seu implante coclear. Que grau de dificuldade AINDA encontra nessa mesma situação 
usando o implante coclear? 

Muita 
dificuldade 

Bastante 
dificuldade 

Dificuldade 
moderada 

Pouca 
dificuldade 

Nenhuma 
dificuldade 

     

4 – Considerando tudo, acha que vale a pena usar o implante coclear? 

Não vale a 
pena 

Vale pouco a 
pena 

Vale moderadamente a 
pena 

Vale bastante a 
pena 

Vale muito a 
pena 

     

5 – Pense nas últimas duas semanas, usando o implante coclear. Quanto os seus problemas 
de ouvir o afetaram nas suas atividades? 

Afetaram 
muito 

Afetaram 
bastante 

Afetaram 
moderadamente 

Afetou 
pouco 

Não 
afetaram 

     

6 – Pense nas últimas duas semanas, usando o implante coclear. Quanto os seus problemas 
de ouvir aborreceram (ou afetaram) outras pessoas? 

Aborreceu 
muito 

Aborreceu 
bastante 

Aborreceu 
moderadamente 

Aborreceu 
pouco 

Não 
aborreceu 

     

7 – Considerando tudo, como acha que o seu implante coclear mudou sua alegria de viver ou 
gozo na vida? 

Para pior ou menos 
alegria de viver 

Não houve 
alteração 

Um pouco mais 
alegria de viver 

Bastante 
alegria de viver 

Muito mais 
alegria de viver 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Implante Coclear é um dispositivo que restaura a audição útil em pessoas com perda 

auditiva severa à profunda, trazendo sobre a qualidade de vida melhorias na capacidade 

auditiva, medida através de testes de percepção de fala. Entretanto, a necessidade de um 

instrumento que mensure especificamente a satisfação além desses testes é indispensável para 

que o benefício do Implante Coclear seja avaliado de forma mais complexa. 

Assim, o presente estudo denominado “DESEMPENHO AUDITIVO E SATISFAÇÃO 

DOS USUÁRIOS DE IMPLANTE COCLEAR COM PERDA AUDITIVA PÓS-LINGUAL” 

tem como objetivo verificar a função auditiva após o uso do Implante Coclear em indivíduos 

com surdez e sua repercussão sobre sua satisfação. Queremos saber se houve alguma 

diferença significativa nos aspectos sociais, psicológicos e auditivos após o uso do seu 

Implante Coclear.  

É preciso que você autorize a análise do seu prontuário que se encontra no Otocentro – 

RN para que tenhamos acesso a informações sobre o surgimento, a evolução e a causa da 

perda auditiva e os resultados dos exames audiológicos antes e após o Implante Coclear. Você 

também terá que responder a um questionário auto aplicado que diz respeito especificamente 

a sua vida com o Implante Coclear. 

A sua participação nesse estudo será completamente gratuita e sem ônus algum. 

Qualquer informação colhida (nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de 

qualquer forma, o (a) identificar) será sigilosa, guardada em local seguro e a divulgação 

acontece sem identificação do nome. 

Você pode se recusar à participação no estudo, bem como pode ser retirado o 

consentimento a qualquer momento, sem precisar haver justificativa, e de que, ao sair da 

pesquisa, não haverá qualquer prejuízo à assistência que vem recebendo, sendo respeitado por 

qualquer decisão. 

Os riscos físicos e morais são mínimos e não previsíveis, mas se você sentir algum tipo 

de desconforto, como ansiedade, sofrimento ou frustração, você poderá interromper a 

pesquisa imediatamente sem riscos para você. Estaremos a sua disposição antes, durante e 

após a pesquisa para tirar qualquer tipo de dúvida. Lembramos que os riscos mínimos serão 

diminuídos e/ou eliminados através de diálogos e esclarecimentos. 

Efeitos indesejáveis são possíveis de ocorrer em qualquer estudo de pesquisa, apesar de 

todos os cuidados possíveis, e podem acontecer sem que a culpa seja sua ou dos 

pesquisadores. Se você sofrer efeitos indesejáveis como resultado direto da sua participação 

neste estudo e que seja comprovado, a necessária assistência profissional será providenciada 

com acompanhamento e ressarcimento dos custos como passagem, alimentação e 

acompanhamento profissional. Você terá direito de indenização conforme a resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todo o processo de pesquisa será acompanhado pela 

pesquisadora responsável. A sua participação contribuirá para nos certificarmos sobre a 

eficácia do implante coclear sobre o desempenho auditivo de indivíduos com surdez pós-

lingual. 

Tratamentos alternativos ou outros procedimentos não se aplicam a este estudo. 
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Será oferecida uma cópia deste termo e, sobre qualquer dúvida, você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora Laísa Flávia Soares Fernandes Peixoto Buarque, vinculada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do telefone: (84) 8846-0877. 

 A sua assistência será assegurada durante toda a pesquisa, bem como lhe é garantido o 

livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que você queira saber. 

Eu, ___________________________________________________________________, 

declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa sobre 

desempenho auditivo e satisfação dos usuários de implante coclear acometidos por perda 

auditiva pós-lingual. 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura e R.G. 

Pesquisadora: 

______________________________________________________________________ 

Laísa Flávia Soares Fernandes Peixoto Buarque 

 

Natal, ______ de ____________________de 2012. 
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ANEXO D – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
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ANEXO E  

Tabela– Características descritivas referentes a cada item do instrumento SADL, Natal, RN – 

2013 

Questões SADL – IC* Média DP Mínimo Máximo 

1. Seu dispositivo auditivo lhe ajuda a entender o que 

as pessoas que conversam mais frequentemente com 

você falam, quando comparado a qualquer outro 

aparelho auditivo? 

5,61 1,38 1 7 

2. Você fica frustrado quando o seu dispositivo capta 

sons que não permitem que você ouça os sons que 

gostaria de ouvir? 

3,86 1,84 1 7 

3. Você está convencido de que adquirir o seu 

dispositivo auditivo foi sua melhor opção? 
6,37 0,99 2 7 

4. Você acha que as pessoas percebem mais a sua 

perda auditiva quando você está usando o seu 

dispositivo auditivo? 

4,92 1,78 1 7 

5. Os seus dispositivos auditivos reduzem o número de 

vezes que você tem que pedir para as pessoas 

repetirem o que disseram? 

5,00 1,53 1 7 

6. Você acha que o seu dispositivo auditivo compensa 

seu problema? 
5,75 1,35 2 7 

7. Você está chateado por não conseguir ter o volume 

que deseja no dispositivo auditivo? 
5,52 1,87 1 7 

8. O quanto você está satisfeito com a aparência de 

seu dispositivo auditivo? 
5,18 1,64 1 7 

9. Usar o dispositivo auditivo melhora a sua 

autoconfiança? 
6,20 1,05 2 7 

10. Quão natural é o som que recebe de seu dispositivo 

auditivo? 
4,84 1,27 2 7 

11. O quanto seu dispositivo auditivo ajuda ao falar em 

telefones que não tenham amplificadores de 

volume?  

3,84 2,08 1 7 

12. Quão competente era a pessoa que lhe forneceu o 6,59 1,02 1 7 
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dispositivo auditivo? 

13. Você acha que usar o dispositivo auditivo faz você 

se sentir menos capaz? 
6,10 1,70 1 7 

14. O custo do seu dispositivo auditivo lhe parece 

razoável?  
4,02 2,28 1 7 

15. Você está satisfeito com a qualidade do seu 

dispositivo auditivo (com relação ao número de 

vezes que ele precisou de reparo)? 

5,08 2,18 1 7 

* Escala de respostas com sete pontos. Em 11 questões a nota fornecida pelos sujeitos 

coincide com a escala de pontuação na qual números maiores indicam alto grau de satisfação 

e números menores indicam pouca satisfação. Nos outros quatro itens (questões 2, 4, 7 e 13) 

há uma relação inversa entre a nota e a escala, ou seja, nestes casos a nota 1 recebe 7 pontos e 

expressa maior satisfação. 

Fonte: Autor 

 

Tabela– Características descritivas referentes a cada item do instrumento IOI-IC, Natal, RN – 

2013 

Questões IOI – IC Média DP Mínimo Máximo 

1. Pense no tempo em que você usou o implante 

coclear nas últimas duas semanas. Durante 

quantas horas usou o implante coclear num dia 

normal? 

4,80 0,44 3 5 

2. Pense em que situação gostaria de ouvir melhor, 

antes de obter o seu implante coclear. Nas últimas 

duas semanas, como o implante coclear ajudou 

nessa mesma situação? 

4,35 0,93 2 5 

3. Pense novamente na mesma situação em que 

gostaria de ouvir melhor, antes de obter o seu 

implante coclear. Que grau de dificuldade AINDA 

encontra nessa mesma situação usando o implante 

coclear? 

3,61 1,13 1 5 

4. Considerando tudo, acha que vale a pena usar o 

implante coclear? 

4,71 0,57 2 5 

5. Pense nas últimas duas semanas, usando o 3,78 1,31 1 5 
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implante coclear. Quanto os seus problemas de 

ouvir o afetaram nas suas atividades? 

6. Pense nas últimas duas semanas, usando o 

implante coclear. Quanto os seus problemas de 

ouvir aborreceram (ou afetaram) outras pessoas? 

4,22 0,96 2 5 

7. Considerando tudo, como acha que o seu implante 

coclear mudou sua alegria de viver ou gozo na 

vida? 

4,73 0,49 3 5 

Fonte: Autor 


