
 

 

Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2018 

ISSN 1980-7406 

 

PERFIL AUDITIVO DE IDOSOS SAUDÁVEIS 

 

 
KEITEL, Caroline.1 

TOMIASI, Aline Aparecida.2 

CASSOL, Karlla.3 

 

RESUMO 

 

Contextualização: O aumento da população idosa brasileira nos últimos anos, faz perceber a necessidade de um olhar 

interdisciplinar mais atento a essa população. Os centros de convivência são considerados uma opção para que os idosos 

ocupem seus dias, desenvolverem atividades diversas, além de receber suporte especializado das mais diversas áreas da 

saúde. A Fonoaudiologia atua no processo do envelhecimento, promovendo o bem-estar, prevenindo alterações e 

intervindo nos possíveis comprometimentos e adaptações que envolvam a comunicação como um todo, incluindo a 

audição. Ouvir é fundamental na socialização desses indivíduos, e sua privação pode estar diretamente ligada a 

problemas emocionais e psicológicos. Objetivo: Identificar o perfil auditivo dos idosos saudáveis que participam 

ativamente do Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz. Metodologia: Os idosos participantes do centro de 

convivência, após aceitarem participar da pesquisa, foram submetidos a avaliação audiológica que contemplou a 

aplicação de anamnese audiológica, realização de audiometria tonal limiar, logoaudiometria e imitanciometria. 

Resultados: apresentaram-se indícios de presbiacusia, em sua maioria com perda sensório-neural, curva A e dificuldade 

de compreensão em locais ruidosos. Conclusão: O cuidado com os idosos, em sua totalidade, é de fundamental 

importância para a qualidade de vida dos mesmos, portanto é necessário valorizar e multiplicar os espaços de 

convivência, garantindo a eles, saúde adequada e convívio social tão importantes nessa fase da vida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Saúde para Idosos; Fonoaudiologia; Transtornos da Audição; Envelhecimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida dos brasileiros promoveu o aumento do número de idosos 

em todo o território nacional (IBGE, 2013). O artigo 3° do Estatuto do Idoso esclarece que seu 

direito a vida, ao lazer, a educação, a cultura, ao esporte, a saúde, a alimentação, ao trabalho, a 

cidadania, a liberdade e dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária devem ser 

assegurados pelo Poder Público, comunidade, sociedade e pela família do idoso (BRASIL, 2002). 

Visando o fortalecimento desses direitos dos idosos enquanto cidadãos, atenção especial é 

despendida, no sentido de promover a saúde e bem-estar na velhice. O processo de envelhecimento 

é complexo e muitas vezes doloroso, tendo em mente as dificuldades motoras, psicológicas, 
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emocionais e cognitivas que podem ser agravadas no decorrer dos anos (OMS, 2002). No Sistema 

Único de Saúde do Brasil (SUS), muitas vezes iniciativas de cuidados de idosos estão ligadas ao 

Programa de Saúde da Família (BRASIL, 2006), entretanto, a integralidade, vínculo e acolhimento 

na gestão do cuidado do idoso necessitam de mais ampla discussão (GOMES; PINHEIRO, 2005).  

O cuidado ao idoso brasileiro ainda é insuficiente, tanto no atendimento de saúde quanto na 

socialização dessa população, uma vez que geralmente os idosos não possuem um acompanhamento 

médico visando prevenção e reabilitação das alterações oriundas da senescência, mas apenas 

intervenções quando já se estão instaladas maiores complicações em seu quadro de saúde 

(FERRIGNO, LEITE, ABIGALIL, 2006).  

 Dentre inúmeras funções que se alteram na senescência, pode-se citar a audição, a qual 

merece atenção especial, uma vez que é por meio dela que se é possível compreender os sons do 

ambiente, inserir-se em um contexto social, facilitando a participação em eventos, cursos, e até 

mesmo em rodas de conversa, sendo a audição fundamental nessas situações (ASSIS, HARTZ, 

VALLA, 2004). Sendo assim, essa pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar idosos desses 

centros, afim de garantir a efetividade de sua audição, proporcionando um melhor aproveitamento 

das atividades realizadas nesses centros. Nesse sentido, esta pesquisa caracteriza-se por ser um 

estudo de campo, exploratório e observacional com análise quantitativa dos dados e tem por 

objetivo verificar os limiares audiométricos e logoaudiométricos de idosos saudáveis com e sem 

queixa auditiva que participam ativamente do Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz, 

podendo assim, caracterizar um perfil auditivo desses idosos.      

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Acerca das politicas e ações voltadas a população idosa, é possível verificar que não se 

refere apenas a falta de prestação de serviços em saúde, como também é importante repensar que a 

questão financeira das famílias tem interferido muito no acesso dos idosos a melhores condições de 

cuidados, como a disponibilidade para realizar exames e procedimentos especializados, o que gera 

uma defasagem no cuidado e atenção à saúde do idoso (GARRIDO, MENEZES, 2002). Segundo 

Karsch (2003) esse tipo de cuidado específico aos idosos no Brasil ainda é raro e quando 

encontrado tem um custo elevado. Caso o objetivo fosse manter o idoso mais próximo da família, 

sendo que ela mesma quisesse se responsabilizar pelo cuidado, deveriam ser ofertados cursos para 

capacitação, orientação e supervisão, e acima de tudo, os mesmos deveriam ter acesso a médicos, 
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enfermeiros, dentistas e demais profissionais da saúde da família, afim de que fossem feitos 

acompanhamentos periódicos, garantindo a estabilidade da saúde do idoso. 

Nesse sentido, uma alternativa para a assistência e cuidado do idoso, que vem ganhando 

espaço atualmente e agradando as famílias e aos próprios idosos são os centros que desenvolvem 

programas de atenção e cuidado a saúde do idoso, onde eles recebem suporte médico, psíquico, de 

assistência social e outros (ASSIS, 2004; CIESLAK et al., 2007). Em um apanhado histórico, 

realizado por Cachioni (1999), no Brasil, com o gradativo aumento da população idosa, surgiram 

alguns programas educacionais voltados principalmente ao lazer. A primeira experiência brasileira 

de educação para adultos maduros e idosos foi implementada pelo Serviço Social do Comércio 

(SESC). Os Grupos de Convivência surgiram na década de 1960, com programação elaborada com 

base em programas de lazer. Eram assistencialistas, pois não ofereciam instrumentos necessários 

para os sujeitos recuperarem a autonomia desejada. A partir da década de 1980, as universidades 

começaram a abrir espaço educacional para a população idosa e para profissionais interessados no 

estudo das questões do envelhecimento, predominando a oferta de programas de ensino, saúde e 

lazer (CACHIONI, 1999).        

 Atualmente, esses programas conhecidos como centros de convivência e lazer, desenvolvem 

atividades em grupos e outros tipos de interação, que visam estimular as principais funções do 

idoso, além de ser um espaço de troca de conhecimento e interação social, que tem como objetivo 

principal o envelhecimento saudável e ativo da população (CASTRO et al., 2007). A exemplo, 

podemos citar em Cascavel, no Paraná, o Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz do Centro 

Universitário Assis Gurgacz, onde os cursos de saúde desenvolvem atividades planejadas com os 

idosos, visando seu bem-estar e autonomia.       

 Entre os profissionais que atuam no Centro de convivência o fonoaudiólogo é indispensável 

para essa população, pois dentro da fonoaudiologia o idoso recebe uma atenção especial, visto que 

em todas as áreas de especialidade da profissão a pessoa pode apresentar dificuldades naturais com 

o processo de envelhecimento, a saber, dificuldades na mastigação, deglutição, voz, motricidade 

orofacial e audição (CRFA 2010).  

  É na área da audição que a população idosa enfrenta muitas alterações, oriundas de 

doenças crônicas ou não, que podem levar a debilidade física e causar ou agravar alguns problemas 

ligados a audição, prejudicando assim seu cotidiano e diminuindo sua qualidade de vida, como 

exemplos a diabetes mellitus e a hipertensão.      

 Além das dificuldades auditivas causadas por doenças crônicas, existem outros tipos de 
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perdas auditivas, como a Presbiacusia, caracterizada pelo envelhecimento do sistema auditivo. Seu 

perfil é de uma perda bilateral, diminuindo a acuidade auditiva nas frequências mais agudas, 

interferindo também na capacidade de discriminação das palavras, uma vez que o nervo vestíbulo-

coclear, responsável por enviar os impulsos elétricos codificados ao córtex também envelhece, 

prejudicando a passagem da informação até o mesmo. A Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Portadora de Deficiência esclarece que a Presbiacusia é a principal causa de perda auditiva na 

população acima dos 65 anos, cerca de 30% das pessoas nessa faixa etária é afetada (VERAS e 

MATTOS, 2007).           

 A segunda principal causa de perda auditiva em idosos é a PAINPSE (Perda Auditiva 

Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados), sendo uma das principais causas do zumbido, é 

causada por exposição excessiva sem proteção á ruídos por longos períodos de tempo durante os 

anos, sendo profissional ou não, a exposição a esses ruídos causa sérias lesões nas células ciliadas 

(FIGUEIREDO et al., 2011). Outra alteração comum aos anciãos é a perda auditiva por 

ototoxidade. A população idosa faz uso de muitos medicamentos como quimioterápicos, em 

especial a cisplatina e a carboplatina, também aminoglicosídeos, salicilatos, diuréticos de alça 

entre outros, que podem causar perda temporária da audição, e se usados com frequência por um 

longo período de tempo, podem gerar a perda permanente da audição (JACOB et al., 2006).  

 Diante do exposto, se nota a necessidade de identificar os limiares auditivos dos idosos, afim 

de concluir se os mesmos estão apresentando uma saúde auditiva adequada, que possibilitará uma 

participação mais efetiva nas atividades desenvolvidas no Centro de Convivência, bem como, uma 

melhor interação social com familiares e amigos. Além disso, a caracterização auditiva dos idosos, 

permite o delineamento de novas estratégias de intervenção e reabilitação de tais alterações, 

contribuindo significativamente na qualidade de vida dos idosos.  

 

3. METODOLOGIA 

  

 Essa pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de campo, exploratório e observacional com 

análise quantitativa dos dados. Foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa sob o número CAAE 

79005717.9.0000.5219. A coleta de dados foi realizada com os idosos que frequentam regularmente 

o Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz do Centro Universitário Assis Gurgacz de 

Cascavel - Paraná, do ano de 2017 a 2018. A população constituiu-se de 30 idosos, acima de 60 

anos que concordaram em participar da pesquisa.  
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 Foram incluídos todos os idosos com mais de 60 anos, frequentadores do centro de 

convivência, independente de apresentarem doenças de base como diabetes, hipertensão e outros, 

bem como, exposição a ruídos. Os demais foram excluídos, assim como, algum que por quaisquer 

motivos interrompesse a pesquisa.  

 Os idosos, após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram 

encaminhados individualmente e em horários previamente agendados para o Setor de Audiologia do 

Centro de Reabilitação do Centro Universitário. Inicialmente foi aplicada a Anamnese Audiológica, 

que levantou questões referentes a queixas auditivas, além de sinais e sintomas auto-referidos pelos 

idosos, tais como: otalgia, zumbido, diminuição da audição, dificuldade de compreensão e outros. 

Em seguida, os idosos foram submetidos a Otoscopia, que trata-se de um procedimento simples, 

com objetivo de inspecionar visualmente o meato acústico externo a fim de investigar possíveis 

impedimentos, tais como presença excessiva de cerúmen ou quaisquer corpos estranhos, além de 

verificar a integridade da membrana timpânica.  

 Após esses procedimentos, que permitiam confirmar a possibilidade do idoso em participar 

da pesquisa e do exame, o mesmo era submetido a Imitânciometria. Este exame, tem por objetivo 

investigar a mobilidade da membrana timpânica, sendo colocado uma sonda em uma orelha, a qual 

emite uma pressão e verifica a complacência da membrana timpânica, enquanto na outra orelha é 

colocado um fone, que capta os reflexos ipsilaterais e contralaterais. O procedimento é repetido em 

ambas as orelhas.  

 Após isso, o mesmo se dirigia para o exame da Audiometria, que tem como objetivo 

verificar os limiares auditivos. Nesse exame o indivíduo é convidado a sentar-se em uma cabina 

acústica, tratada de modo a impedir a passagem do ruído para dentro da mesma, onde o examinador 

colocará um fone auditivo no paciente para que seja possível a investigação dos limiares auditivos 

em ambas as orelhas, separadamente e simultaneamente. Os sons investigados estão na faixa de 

250Hz a 8000Hz, e a técnica de rastreio utilizada é a descendente. Em seguida, os idosos foram 

convidados a realizar o último exame de investigação, ainda dentro da cabina, denominado de 

logoaudiometria. Onde são apresentadas palavras para repetição, com volume decrescente no exame 

de Limiar de Reconhecimento de Fala e com volume fixo no exame de Índice Percentual de 

Reconhecimento de Fala em ambas as orelhas, separadamente, com a finalidade de avaliar a 

capacidade de compreensão de fala do paciente.  

 A realização de todos esses procedimentos ocupou um tempo aproximado de 60 minutos por 

idoso.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Foram avaliados ao todo 30 participantes entre 60 e 86 anos, sendo que a média de idade foi 

de 70 anos. A fim de facilitar a exposição dos resultados os participantes foram divididos por idade 

em três faixas distintas, sendo que, a faixa 01 é constituída por 47% (n=14) idosos que possuem 

idades entre 60 e 68 anos; faixa 02, com 33% (n=10) entre 69 a 77 anos; e faixa 03 com 20% (n=6) 

idosos entre 78 e 86 anos.          

 Do total de 100% (n=30) participantes apenas 10% (n= 3) eram do sexo masculino, sendo 

90% (n=27) do sexo feminino. Durante a anamnese foi possível perceber que apenas 20% (n=6) dos 

idosos informaram ter sofrido exposição a agrotóxicos em pelo menos um período de sua vida, 

sendo importante ressaltar que a grande maioria não sabia informar a qual agrotóxico havia sido 

exposto e 80% (n=24) nunca sofreram exposição ao mesmo. Desses 20% (n=6), 10% (n=3) tinham 

entre 60 a 68 anos, 6% (n=2) entre 69 a 77 anos e apenas 3% (n=1) com idade entre 78 a 86 anos. 

 Referente a queixa auditiva, 77% (n=23) apresentaram ao menos um tipo de queixa auditiva, 

enquanto outros 23% (n=7) relataram não possuir qualquer queixa relacionada a audição. As 

queixas relatadas foram: Zumbido, Cefaleia, Otalgia, Plenitude Auricular, Perda Auditiva e 

Dificuldade de compreensão. Sobre a compreensão de fala, 30% (n=9) alegaram ter dificuldade de 

compreensão, 20% (n=6) referiram perda auditiva, 7% (n=2) mencionaram plenitude auricular, 13% 

(n=4) relataram otalgia, apenas 4% (n=1) afirmou cefaleia e 63% (n=19) apresentaram zumbido 

tanto unilateral quanto bilateral, sendo que o número elevado de queixas de zumbido pode se dar ao 

fato de haver uma pergunta especifica para esta questão na anamnese (Gráfico 1).  
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                        GRÁFICO 1- Distribuição percentual quanto ao tipo de queixas auditivas informadas. 

 

                        Fonte: Autores. 

 

 Do total de idosos pesquisados (n=30) apenas 10% (n=3) não apresentaram perda auditiva, 

enquanto 90% (n=27) apresentaram perdas auditivas de diferentes graus. Desses, 87% (n=26) 

possuem perda auditiva na orelha direita, 73% (n=19) apresentaram perda auditiva do tipo sensório-

neural e 27% (n=7) possuem perda auditiva com rebaixamento em frequências agudas, e dos 90% 

(n=27) com perda auditiva na orelha esquerda, 78% (n=21) demonstraram uma perda do tipo 

sensório-neural e 22% (n=6) apresentaram perda auditiva em frequências agudas (Gráfico 2).  

                GRÁFICO 2 – Distribuição percentual de idosos conforme presença ou ausência de perda auditiva. 

                           

         Fonte: Autores. 
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 Em relação a configuração audiométrica, obtida por meio da média dos limiares 

audiométricos em ambas as orelhas, foi possível perceber uma configuração descendente, ou seja, 

caracterizando um rebaixamento auditivo mais elevado nas frequências mais agudas entre 4.000 e 

8.000 Hz (Gráfico 3). 

         GRÁFICO 3 – Distribuição percentual de idosos conforme presença ou ausência de perda auditiva. 

           

    Fonte: Autores.  

 É relevante mencionar que no teste de Índice Percentual de Reconhecimento de Fala, a 

maioria da população pesquisada não apresentou dificuldades significativas para discriminação da 

fala, isso se deve ao fato das perdas auditivas não terem sido de um grau mais elevado. Nos casos 

em que foram constatadas perdas mais acentuadas, houve um maior rebaixamento da discriminação 

auditiva do paciente. Em relação a curva timpanométrica,  do total, 97% (n=29) apresentaram curva 

A na orelha direita e 90% (n=27) curva A na orelha esquerda, caracterizando normalidade na 

mobilidade do sistema tímpano-ossicular. Apesar da predominância desta curva, também foi 

observado em alguns casos, curva do tipo As e C (Gráfico 4).      

 Quanto aos reflexos acústicos ipsilaterais, em ambas as orelhas cerca de 50% foram 

presentes nas frequências de 1.000Hz e 2.000Hz, e outros 50% manifestaram-se ausentes. Nas 

frequências de 500Hz e 4.000Hz ambas se apresentaram na maioria ausentes. Quanto aos reflexos 

contralaterais da orelha direita, 37% (n=11) demonstraram presença na frequência de 500Hz e 63% 

(n=19) ausência da mesma. Nas frequências de 1.000Hz e 2.000Hz, 40% (n=12) se mostraram 

presentes e 60% (n=18) ausentes. E por fim, na frequência de 4.000Hz 27% (n=8) estavam 

presentes e 73% (n=22) ausentes.         

 Nos reflexos contralaterais da orelha esquerda, as frequências de 500 e 1.000Hz 
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apresentaram mesmo resultado, estando presentes em 53% (n=16) dos indivíduos e ausentes em 

47% (n=14). Na frequência de 2.000Hz, 43% (n=13) manifestaram-se presentes e 53% (n=17) 

ausentes, e em 4.000Hz 23% (n=7) estavam presentes sendo que os outros 77% (n=23) ausentes. Os 

contralaterais presentes, em ambas as orelhas, estavam em sua grande maioria presentes em níveis 

normais, sendo que apenas 10% (n=3) indivíduos apresentavam no mínimo quatro frequências 

presentes em níveis diminuídos indicando possível Recrutamento de Metz, característica já esperada 

em idosos, principalmente em casos de Presbiacusia.  

                         GRÁFICO 4 – Distribuição percentual de idosos conforme a curva timpanométrica. 

 
                           Fonte: Autores. 

 

 Com relação a faixa etária e a queixa auditiva, constatou-se que, na faixa etária 01 (14 

idosos com idade entre 60 e 68 anos) 79% (n=11) apresentaram algum tipo de queixa e 21% (n=3) 

não a apresentaram. Na faixa 02 (10 idosos com idade entre 69 e 77 anos) 80% (n=8) apresentaram 

queixa e os outros 20% (n=2) não apresentaram queixa. E a faixa 03 (6 idosos entre 78 e 86 anos) 

apresentou 67% (n=4) com algum tipo de queixa, sendo que os outros 33% (n=2) não apresentaram 

a mesma.            

 No que concerne a faixa etária com presença ou ausência de perda auditiva foi possível 

observar que na faixa etária 01, 79% (n=11) apresentaram algum tipo de perda auditiva, enquanto 

21% (n=3) não apresentaram. Na faixa etária 02, todos os 100% (n=10) apresentaram algum tipo de 

perda auditiva, assim como na faixa 03 em que os 100% (n=6), também demonstraram possuir 

perda. Com isso se torna visível a elevação dos limiares auditivos através dos anos, o que acarreta 

na comprovação do aumento no número de perdas auditivas conforme o indivíduo vai 

envelhecendo.           
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 Relacionando faixa etária com o tipo da perda auditiva na orelha direita, na faixa 01 dos 

100% (n=14) idosos pertencentes a ela, 43% (n=6) apresentaram perda auditiva do tipo sensório-

neural, 36% (n=5) apresentaram perda auditiva do tipo queda em frequência aguda e 21% (n=3) não 

apresentaram perda. Já na faixa 02, dos 100% (n=10) idosos dessa faixa, 70% (n=7) apresentaram 

perda auditiva do tipo sensório-neural, 20% (n=2) apresentaram perda auditiva do tipo queda em 

frequência aguda e apenas 10% (n=1) não apresentou perda auditiva. E por último, na faixa 03, 

todos os 100% (n=6) apresentaram perda auditiva do tipo sensório-neural. Isso confirma que com o 

aumento da idade, os limiares auditivos passam de normais para limiares com frequências agudas 

rebaixadas, até posteriormente atingirem uma perda de tipo sensório-neural (Gráfico 5). O mesmo 

ocorre na orelha esquerda: Idosos da Faixa Etária 1, 50% (n=7) apresentaram perda auditiva do tipo 

sensório-neural, 29% (n=4) apresentaram perda auditiva do tipo queda em frequência aguda e 21% 

(n=3) não apresentaram perda auditiva; Idosos da Faixa 02: 80% (n=8) apresentaram perda auditiva 

do tipo sensório-neural e 20% (n=2) apresentaram perda auditiva do tipo queda em frequência 

aguda; Idosos da Faixa 03: 100% (n=6) apresentaram perda auditiva do tipo sensório-neural.   

 GRÁFICO 5 – Distribuição percentual de idosos conforme perda auditiva na orelha direita e esquerda de acordo      

com a faixa etária. 

 

        Fonte: Autores.  

 Comparando-se faixa etária e discriminação da fala, ficou evidente que em ambas as orelhas, 

a discriminação piora com o aumento da idade, dificultando a compreensão e socialização dos 

indivíduos. Porém, nesta pesquisa as orelhas apresentam discreta diferença nos graus de dificuldade 

de compreensão. Na orelha direita, dos 100% (n=14) indivíduos da faixa etária 01, 91% (n=13) não 
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apresentaram dificuldades para compreender a fala e 9% (n=1) apresentou discreta dificuldade. Na 

faixa etária 02 dos 100% (n=10) participantes 60% (n=6) não apresentaram dificuldades para 

compreender a fala, 30% (n=3) apresentaram discreta dificuldade e 10% (n=1) apresentou 

moderada dificuldade. E por fim, na faixa 03, dos 100% (n=6) idosos, 67% (n=4) possuem discreta 

dificuldade para compreender a fala, 17% (n=1) não apresenta dificuldade e 17% (n=1) apresenta 

moderada dificuldade.           

 Na orelha esquerda, a faixa 01 possuí 14 pessoas e dessas 82% (n=11) não apresentaram 

dificuldades para compreender a fala, e 18% (n=3) apresentaram discreta dificuldade. Na faixa 02 

que possui 10 idosos, 50% (n=5) não demonstraram dificuldades para compreender a fala, 30% 

(n=3) demonstraram discreta dificuldade e 10% (n=1) apresentou moderada dificuldade. E na faixa 

03 das 6 pessoas, 17% (n=1) não apresentou dificuldades, 50% (n=3) apresentaram discreta 

dificuldade, 17% (n=1) apresentou moderada dificuldade e 17% (n=1) apresentou acentuada 

dificuldade para compreender a fala.         

 Os resultados obtidos nesta pesquisa permitiram inferir que a maioria dos idosos que 

apresentaram perda auditiva referem queixa sobre a baixa audição e dificuldade de compreensão. 

Calais e colaboradores (2008) investigaram as queixas e preocupações otológicas de idosos, e 

constataram que a queixa de perda auditiva era predominante em idosos, e que a idade e gênero não 

influenciaram nesses relatos. Também verificaram que o grau de perda auditiva influenciou nas 

queixas, assim como no zumbido, e na dificuldade de comunicação. Esses dados corroboram com 

os encontrados nesse estudo. Souza e Russo (2009) também avaliaram a audição e a percepção dos 

indivíduos idosos sobre a sua condição de audição, constatando que a maioria dos idosos estudados 

apresentavam perda auditiva, e que esta aumentava no decorrer da idade, sendo mais presente em 

homens, entretanto, diferente do estudo descrito anteriormente, inclusive deste, poucos idosos 

percebiam a existência da perda (hipoacusia), sendo percebida apenas quando o grau da perda já era 

bastante elevado.          

 Estudos tem demonstrado que é reduzida a queixa de perda auditiva ou de dificuldade 

auditiva por parte dos idosos, embora a maioria apresente algum grau de perda auditiva 

(STEPHENS, GIOANOPOULOS, KERR, 2001; BACHA et al., 1999). Em relação à dificuldade de 

compreender a fala, o índice de queixas é maior principalmente em situações com intenso ruído 

ambiental, como eventos sociais, músicos e outros, que apresentam o ruído de fundo (STEPHENS, 

GIOANOPOULOS, KERR, 2001; MANSUR E VIUDE, 2002; CORRÊA E RUSSO, 1999). O 

contrário desta pesquisa é observado em outros estudos, também com sujeitos idosos, os quais 
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negaram incômodo com a perda auditiva e ausência de interferência ou impacto mínimo na 

realização de atividades diárias (ESPMARK et al., 2002;MANSUR E VIUDE, 2002; VIUDE, 

2002).              

 Nesta pesquisa, os indivíduos pesquisados são idosos saudáveis que frequentam o centro de 

convivência de uma Instituição de Ensino Superior, onde são realizadas diversas atividades que 

envolvem interação social, como por meio de músicas, conversas, jogos, esportes e outros, que por 

característica, geram ruídos. A maioria dos idosos pesquisados, relatam não sentir grandes 

incômodos nesses casos, porém, existem uma minoria deles, geralmente aqueles que possuem um 

grau de perda auditiva mais elevado, ou pacientes chamados recrutantes que referem sentir 

incômodo com o nível elevado de ruído das atividades, até mesmo quando ocorre conversas em 

grupos, onde alguns apresentam grande dificuldade de compreensão, sendo necessário solicitar 

repetição de palavras e até mesmo de frases para se obter eficiência na comunicação.   

 No caso das perdas mais leves, a falta de procura dos idosos por exames auditivos pode ser 

justificada pela possibilidade de que os sujeitos idosos deste estudo negligenciem sua perda, 

aceitando-a como parte natural do envelhecimento, tal como descrito na literatura (FIALHO, 2001). 

Em anamnese também foi possível verificar que alguns dos idosos dessa pesquisa procuram evitar 

uma possibilidade de utilizar aparelhos auditivos, omitindo, portanto, sua perda com receio de 

necessitarem de um aparelho.         

 No que se refere a perda auditiva, houve predomínio da perda auditiva sensório-neural. Esse 

tipo de perda auditiva presente em idosos é caracterizada como Presbiacusia. Essa alteração é 

prevalente na população idosa, embora muitas vezes subdiagnosticada. Exames de triagem, de fácil 

aplicação e baixo custo, tem sido uma alternativa rápida e acessível para investigar a presença da 

alteração (COSTA-GUARISCO et al., 2017). Labanca e colaboradores (2017), motivados pela 

necessidade de triar auditivamente idosos na atenção primária, em virtude da alta prevalência da 

presbiacusia e as suas consequências, buscaram verificar a reprodutibilidade e acurácia do teste do 

sussurro como metodologia de triagem auditiva em idosos e obtiveram resultados positivos.  

 No presente estudo, priorizou-se pelo diagnóstico completo da patologia, por meio da 

audiometria completa, encontrando resultados já esperados para a população estudada, com perdas 

auditivas que foram classificadas como graus de leve a moderadamente severo, confirmando as 

características da Presbiacusia. Estas características fazem com que esta dificuldade muitas vezes 

seja percebida tardiamente pelos idosos e negligenciada por seus familiares, muitas vezes não sendo 

referidas nas consultas de geriatria/gerontologia (WALLAGEN e PETTENGILL, 2008).  
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 A Presbiacusia é uma patologia auditiva progressiva e pode ser tratada e reabilitada com 

dispositivos eletrônicos de amplificação sonora disponibilizados pelos Serviços de Atenção à Saúde 

Auditiva na Saúde Pública (BRASIL, 2012; BURITI e OLIVEIRA, 2012). Cabe destacar que o 

diagnóstico da perda auditiva e intervenção devem ocorrer o quanto antes para o sucesso na 

adaptação e uso destes dispositivos, pois quanto maior o tempo de privação auditiva, mais 

dificuldades o idoso terá para se readaptar ao universo sonoro (RIBAS et al., 2014). 

 No que se refere a compreensão da fala, obtidos por meio do exame de Logoaudiometria, foi 

verificado que os idosos deste estudo obtiveram desde nenhuma dificuldade para compreender a 

fala, até dificuldade acentuada, sendo que mais da metade dos participantes demonstraram em 

exame não possuir dificuldade para compreensão da fala. Resultado que contraria os dados 

coletados em anamnese, onde a maioria relatou dificuldade para compreensão. Isso pode ser 

justificado, pelo fato do exame ser realizado em local silencioso, onde apenas o examinador 

apresenta os estímulos sonoros, sendo que esses idosos, relatam maiores dificuldades de 

compreender em locais com demasiado ruído, ou quando existem várias pessoas falando ao mesmo 

tempo. Esse fato sugere que apesar de ser evidenciada certa dificuldade para compreensão, essa não 

é acentuada, permitindo que eles não apresentem maiores complicações sociais além da necessidade 

de repetição do que foi dito em alguns momentos durante os diálogos. Se as médias de acertos na 

logoaudiometria fossem inferiores a 50% haveria grande comprometimento na conversação e 

consequentemente na interação social desses idosos, contudo, esse tipo de resultado é geralmente 

encontrado em pacientes com perdas auditivas retrococleares, ou seja, que atingem o nervo 

vestíbulococlear, sendo pouco comum em pacientes que apresentam perdas por presbiacusias, já 

que essa atinge principalmente a cóclea (BRASIL, 2013). 

  Estes resultados permitem afirmar que o impacto da perda auditiva é influenciado por sua 

magnitude, ou seja, quanto mais acentuada a perda, maiores são os prejuízos auditivos e 

comunicativos. Comumente, as perdas auditivas leves (até 40 dBNA) são bem sutis, muitas vezes 

imperceptíveis ao sujeito, que continua capaz de compreender a fala em ambientes silenciosos e 

perceber a maioria dos sons ambientais familiares, ficando sua dificuldade restrita apenas à 

percepção da fala em fraca intensidade ou distante, sem prejuízo social. Entretanto, nas perdas 

auditivas moderadas (até 55 DbNA) e moderadamente severas (até 70 dBNA), como algumas 

encontradas nesse estudo, o impacto é um pouco maior, uma vez que a fala precisa ser dita em 

intensidade mais elevada com necessidade de leitura labial para complementar a informação ouvida 

e acompanhar a conversação (BRASIL, 2013).  
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  A partir disso, é possível confirmar que ambientes ruidosos são extremamente prejudiciais 

para uma boa comunicação. Neste caso, há dificuldade para conversação em grupo, incomodando 

não apenas o idoso, mas também seus familiares. O mesmo acontece com o volume da televisão que 

necessita ser aumentado provocando irritação e desentendimentos entre os que convivem com este 

idoso (ALMEIDA e GUARINELLO, 2009; AIELLO, LIMA, FERRARI, 2011). A partir desse 

ponto, a perda auditiva tem potencial para afastar o idoso de seu convívio social e familiar, sendo 

esse um prejuízo enorme, uma vez que os idosos deste estudo participam de encontros e atividades 

sociais, e uma perda auditiva interferiria negativamente nessa dinâmica.  

  Na atualidade, cada vez mais tem se voltado a atenção à percepção do indivíduo no que diz 

respeito a sua saúde auditiva e as implicações desta no seu dia-a-dia. Cuidar de uma população de 

mais de 32 milhões de idosos que, em sua maioria, apresenta nível sócio-econômico e educacional 

desfavorável é tido como maior desafio do século. Medidas prioritárias de saúde e bem-estar desta 

população crescente devem ser tomadas, sendo essas executadas por meio de ações concentradas de 

promoção de saúde (RAMOS, 2003). 

  A atuação do fonoaudiólogo junto a idosos vem cada vez mais contribuir para otimizar os 

aspectos biopsicossociais, principalmente quando esta faz parte de um processo interdisciplinar. Os 

recursos utilizados para a reabilitação auditiva auxiliam no sentido de minimizar a dificuldade de 

comunicação, uma vez que possibilitam a melhora no desempenho auditivo, proporcionando maior 

integração do deficiente auditivo à sociedade (SOUZA e RUSSO, 2009). 

  Acerca dos programas de intervenção e reabilitação auditiva, Carniel e colaboradores (2017) 

investigaram a qualidade de vida de idosos com deficiência auditiva diagnosticada que utilizam ou 

não a prótese auditiva (AASI) e de idosos sem queixa auditiva e concluíram que a perda auditiva 

afeta a qualidade de vida do idoso, e que o uso efetivo da prótese auditiva é benéfico a esta 

população, melhorando suas condições de vida e saúde. 

  Numa perspectiva mais abrangente de saúde pública, é possível constatar que para que esses 

programas de intervenção a saúde auditiva obtenham sucesso, é fundamental a integração dos 

diferentes profissionais da saúde envolvidos. Ao encontro disso, um estudo investigou a percepção 

de profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) quanto à saúde do idoso, as ações 

que vêm sendo desenvolvidas e as perspectivas dos profissionais visando à promoção, prevenção, 

cura e reabilitação das condições de saúde deles. A análise dos resultados possibilitou a 

identificação de três categorias temáticas: 1. Falta de adesão ao cuidado e de apoio dos familiares; 



 

 

Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2018 

ISSN 1980-7406 

2. Assistência centrada no aspecto curativo e no atendimento a demanda; 3. Vislumbre de mudança 

no modelo de atenção.  

  Trabalhos como esse, permitem acreditar que a Estratégia de Saúde da Familia (ESF) possa 

trazer contribuições, visto o crescente aumento da população idosa e os complexos problemas de 

saúde que a envolvem, tornando evidente a necessidade de atenção adequada à sua saúde, 

principalmente no que se refere a população idosa.  

  Outra alternativa real, são os Centros de Convivência de Idosos, que tem como objetivo 

principal a melhora da qualidade de vida de idosos, e que, segundo estudos, tem apresentado 

resultados condizentes (INOUYE, 2018; MOURA e VERAS, 2017).  

  No Centro de Convivência Nair Venturin Gurgacz, onde foi realizado esse estudo, os idosos 

em sua maioria são saudáveis, com condições físicas e psíquicas de participar nas atividades, que 

são oferecidas todos os dias da semana, e os idosos são organizados em grupos, que seguem um 

cronograma de participação de dois ou três dias intercalados. Nesse Centro, além de dinâmicas em 

grupo, produções artesanais, os idosos realizam atividades físicas, e são assistidos por diferentes 

áreas da saúde, tais como, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e educação física, 

sempre numa perspectiva de promoção da saúde e prevenção de alterações.  

  A missão mais importante dos centros de convivência é melhorar a saúde e a qualidade de 

vida dos idosos, proporcionando-lhes atividades que contribuam para que sejam menos afetados por 

doenças crônicas, prevenindo incapacidade e recuperando autonomia com programas de 

reabilitação, uma vez que devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, muitos idosos só 

recebam os primeiros cuidados em estágios avançados de adoecimento. (VERAS; CAMARGO JR., 

1995; VERAS, 2012a). 

   Considerando uma possível interferência da perda auditiva na qualidade de vida dos idosos, 

que tinham conhecimento da existência de sua deficiência auditiva, estudos ressaltam que tal 

interferência possa estar relacionada à somatização da infelicidade gerada pela perda auditiva 

sensório-neural, considerada como um fator irreversível (SOUZA e RUSSO, 2009). Analisando por 

esse viés, é possível aferir que a Presbiacusia como sendo uma perda auditiva irreversível, assumir 

ser portador desta pode representar grande sofrimento emocional ao idoso.    

   O presente estudo, assim como os demais citados ou não nessa discussão, reafirmam a 

importância de pesquisas voltadas à audição na senescência uma vez que contribui para uma melhor 

compreensão de como esse órgão se comporta com o envelhecimento, principalmente suas 

limitações acarretadas em indivíduos saudáveis e socialmente ativos, como os deste estudo. Todos 
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os participantes dessa pesquisa, após a coleta de dados, receberam os encaminhamentos necessários 

a cada caso, sendo orientados sobre sua audição e a necessidade do cuidado com a mesma. A partir 

desse ponto, sugere-se novas pesquisas que busquem o diagnóstico básico completo com um 

número maior de idosos participantes, além de investigações sobre as habilidades auditivas e o 

Processamento Auditivo Central, conduzindo a novas pesquisas nessa área.    

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve por objetivo analisar o perfil auditivo dos idosos do Centro de Convivência 

Nair Venturin Gurgacz e constatou que as perdas apresentadas foram do tipo sensório-neural com 

grau que variou de leve a moderadamente severa e configuração descendente, que são 

características da presbiacusia, e perda em frequências agudas, demonstrando que possivelmente 

irão evoluir para perdas mais severas devido ao processo do envelhecimento.   

 Assim como outros estudos que pretendem caracterizar o tipo e grau de perda auditiva em 

idosos, são tentativas de auxiliar os profissionais que prestam serviços a esses idosos a perceber 

qual o nível de aproveitamento dos mesmos nas orientações e atividades realizadas.  

 Embora a maioria dos idosos pesquisados apresentem algum grau de perda auditiva, apenas 

as perdas de graus mais elevados se mostraram capazes de causarem grandes danos a socialização 

desses idosos, sendo que a maioria sente sim queixas auditivas e desconfortos com a diminuição da 

audição, não chegando, contudo, a limitar a vida social dos mesmos. Todos os cuidados possíveis 

aos idosos, principalmente os oferecidos pelos centros de convivência, são de fundamental 

importância para a melhora da qualidade de vida dos idosos, bem como prevenção de agravos e 

acompanhamento de doenças de base, melhora cognitiva e mental dos idosos, prevenindo também 

baixa autoestima e depressão, patologias psicológicas comuns nessa fase da vida.    

 A quantidade de idosos está crescendo, e cresce também toda a tecnologia de cuidado dessa 

fase que pode durar 40 anos, portanto, é necessário multiplicar e valorizar os espaços de 

convivência, e aumentar as pesquisas relacionadas a senescência. As soluções são individuais, 

singulares, mas também coletivas, sendo responsabilidade de todas as gerações melhorar as 

perspectivas dessa população em relação a essa fase, e assim, tornar o processo de envelhecimento 

menos doloroso. 
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