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Resumo  

 

Costa, TRS. Distúrbios de Audição e a Classificação Internacion al de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde  [tese]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2013 
 
Introdução:  a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde propõe uma perspectiva positiva de categorização para o indivíduo 
que apresenta alterações de função e/ou da estrutura do corpo. Tem como 
objetivo descrever a natureza e a gravidade das limitações de funcionalidade 
(OMS 2011). Ë utilizada como uma ferramenta estatística, de pesquisa, 
clínica, pedagógica e de política social. Esta classificação vem sendo 
incorporada e utilizada nos setores da saúde e equipes multidisciplinares. 
Objetivo:  verificar a aplicabilidade do Questionário de Auto-avaliação do 
Handicap Auditivo para Idosos, para classificar indivíduos segundo as 
categorias da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde; estabelecer as categorias da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, para indivíduos que apresentem 
perda auditiva e investigar a prevalência de alterações na funcionalidade em 
indivíduos com perda auditiva. Método : foi realizado o Hearing Handicap 
Inventory for the Elderly e posteriormente selecionadas as categorias da 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
Resultados:  44,83% apresentaram percepção severa de sua incapacidade. 
62,1% apresentaram: perda auditiva moderada que afeta as funções do 
corpo, as funções mentais, de percepção e auditiva (cod b1560.1), perda 
auditiva moderada que afeta as funções do corpo, as funções sensoriais, as 
funções auditivas e a detecção do som (cod b2300.1), alteração qualitativa 
na estrutura do ouvido interno, neste caso sendo caracterizada como perda 
auditiva sensorioneural moderada bilateral (cod  s2609.173); 62,1% não 
apresenta dificuldade para situações que envolvam atividades de 
conversação com a família (cod d3508.0_); 58,6% não apresenta dificuldade 
nas funções auditivas de discriminação auditiva (cod b2308.0); 69,0% 
apresenta muita dificuldade para ouvir nas suas atividades de participação 
(cod d115.4_), não apresenta dificuldade em controlar emoções e impulsos 
nas interações pessoais complexas (cod d7202.0_), não apresenta 
dificuldade para frequentar serviços religiosos (cod d9309.0_); 51,7% 
apresenta grande dificuldade para participar na vida comunitária quando se 
trata de cerimônias (cod d9102.4_). Conclusão:  a CIF apresenta importante 
aplicabilidade para categorizar indivíduos com perda auditiva; o questionário 
utilizado é parcialmente aplicável para classificar de forma completa as 
incapacidades dos sujeitos com perda auditiva. 
 
Descritores: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde – CIF; perda auditiva; idoso; questionário de auto-avaliação; políticas 
públicas 
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Abstract 
 
Costa, TRS. Hearing disorders and the International Classificat ion of 
Functioning, Disability and Health  [thesis]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2013 
 
Introduction:  the International Classification of Functioning, Disability and 
Health offers a positive outlook of categorization to the individual that 
presents changes on function and/or of the structure of the body. Aims to 
describe the nature and severity of the limitations of functionality (OMS 
2011). It is used as a statistical tool, clinical, educational, research and social 
policy. This classification has been incorporated and used in the sectors of 
health and multidisciplinary teams. Objective:  to verify the applicability of the 
Hearing Handicap Inventory for the Elderly, to classify individuals according 
to the categories of the International Classification of Functioning, Disability 
and Health; establish the categories of the International Classification of 
Functioning, Disability and Health to individuals who have hearing loss and 
investigate the prevalence of changes to functionality in individuals with 
hearing loss. Method:  it was applied the Hearing Handicap Inventory for the 
Elderly and then select the categories of the International Classification of 
Functioning, Disability and Health. Results:  44.83% showed severe 
perception of its inability. 62.1% presented: moderate hearing loss that 
affects the body's functions, the mental functions, perception and hearing 
(cod b1560.1), moderate hearing loss that affects the body's functions, 
sensory functions, the auditory functions and the detection of sound (cod 
b2300.1), qualitative change in the structure of the inner ear, in this case 
being characterized as sensorioneural bilateral moderate hearing loss (cod 
s2609.173); 62.1% does not present difficulty for situations involving 
conversation activities with the family (cod d 3508.0_); 58.6% does not 
present difficulty in hearing functions of auditory discrimination (cod b2308.0); 
69.0% presents much difficulty to hear in their participation activities (cod 
d115.4 _), does not present difficulty in controlling emotions and impulses in 
complex personal interactions (cod d7202.0_), does not present difficulty to 
attend religious services (cod d 9309.0_); 51.7% presents great difficulties to 
participate in community life when it comes to ceremonies (cod d 9102.4_). 
Conclusion:  the ICF offers important applicability to categorize individuals 
with hearing loss; the questionnaire used is partially applicable to classify on 
a complete form, the disabilities of the subjects with hearing loss. 
 
Keywords: International Classification of Functioning, Disability and Health – 
ICF; hearing loss; elderly; self-assessment questionnaire; public policies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2011 a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) completou 10 anos desde que foi aprovada pela 

Quinquagésima Quarta Assembleia Mundial de Saúde (Resolução WHA54. 21, 

2001) e adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O modelo 

descrito na CIF complementa o enfoque da deficiência e da incapacidade 

descritos na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, 10ª Revisão (CID-10). A CIF propõe uma perspectiva 

positiva onde o indivíduo que apresenta alterações de função e/ou da estrutura 

do corpo, ou seja, que apresenta alterações classificadas pela CID-10, pode 

desempenhar atividades de vida diária, trabalho, participação social, entre 

outras. 

Enquanto a CID-10 apresenta as condições de saúde relacionadas às 

doenças, transtornos ou lesões e fornece um modelo baseado na etiologia, 

anatomia e causas externas das lesões, a CIF, segundo FARIAS e BUCHALLA 

(2005), “representa uma mudança de paradigma para se pensar e trabalhar a 

deficiência e a incapacidade, constituindo um instrumento importante para 

avaliação das condições de vida e para a promoção de políticas de inclusão 

social”. Enquanto a CID-10 classifica a doença, a CIF se preocupa com a 

função.  

Por apresentar uma pesquisa mais rápida e por ser mais condensada, a 

CID-10 é utilizada de maneira mais freqüente pelos profissionais da saúde. 

Entretanto, cada vez mais a CIF vem sendo incorporada e utilizada em 

diversos setores da saúde e equipes multidisciplinares e será mais adequada à 

medida que for utilizada por um número maior de profissionais, em locais 

diversos e por pessoas e em realidades diferentes. 

Segundo a American Speech-language-Hearing Association (ASHA, 

2011), vários serviços médicos e agências de governo dos Estados Unidos da 
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América recomendam que a CIF deva ser usada para registros educacionais e 

de saúde com o objetivo de descrever o estado de saúde funcional. Entre 

esses serviços estão incluídos: National Committee for Vital and Health 

Statistics (NCVHS), Institute of Medicine (IOM), Department of Health and 

Human Services e Interagency Committee on Disability Research, subcomitê 

do National Institute on Disability and Rehabilitation Research. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), estudos mostram 

que o diagnóstico etiológico/nosológico, por si só, ou seja, aqueles 

determinados somente pela CID-10, não prevê o tempo de hospitalização, a 

necessidade de serviços, o nível de cuidados ou resultados funcionais. A 

presença de uma doença ou distúrbio também não é um bom preditor para o 

recebimento de benefícios por incapacidade, desempenho para trabalho, 

potencial para retorno ao trabalho, ou mesmo de integração social. Isto 

significa que, se usarmos somente uma classificação médica para diagnóstico, 

não teremos a informação necessária para propósitos de gerenciamento e 

planejamento em saúde ou para a elaboração de políticas públicas. No caso 

especifico da deficiência auditiva/surdez, os códigos estabelecidos pela CID-10 

não refletem a efetiva participação do cidadão na sociedade em que vive.  

Indivíduos com o mesmo grau de perda auditiva podem se comportar de 

maneira absolutamente diferente, pois sua participação na sociedade depende 

de vários fatores, entre eles sua idade, o tipo de trabalho desenvolvido, suas 

expectativas, entre outros. 

Conforme dados da OMS (2002), para propósitos básicos de saúde 

pública, incluindo determinar a saúde geral das populações, a prevalência e a 

incidência de condições não-fatais, e para medir necessidades de cuidados de 

saúde e o desempenho e efetividade dos sistemas de cuidados de saúde, 

precisamos de dados confiáveis e comparáveis sobre a saúde de indivíduos e 

populações. A CIF fornece a estrutura e o sistema de classificação para estes 
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propósitos. Desta maneira, a CIF contribui diretamente para estabelecer uma 

estrutura ampla de mensuração de saúde da população. 

Além disso, informações sobre o estado funcional do individuo estão se 

tornando cada vez mais essenciais para uma população saudável. O status 

funcional de uma pessoa é visto nas atividades realizadas no dia a dia e na 

sua participação na sociedade. Isto inclui: atividades físicas e cognitivas 

(caminhar, atenção, comunicação, entre outras) e situações de vida como 

trabalho e atividades domésticas. As limitações funcionais ocorrem quando a 

capacidade de realizar estas atividades está comprometida devido a condições 

de saúde e quando não são compensadas por um meio ambiente favorável. 

O conceito de funcionalidade faz parte dos cuidados com a saúde e se 

aplica a todas as pessoas, independentemente da idade, condição física ou 

mental. Como já citado, dois indivíduos com a mesma patologia, descrita pela 

CID-10, têm níveis muito diferentes de funcionamento.  

A informação do status funcional é normalmente utilizada na área da 

saúde no que se refere à reabilitação ou cuidados de home-care e pode ser 

utilizada para guiar os processos de reabilitação nas áreas de audição, visão, 

fala cognição e mobilidade. Este conceito é também usado para monitorar o 

bem-estar de pessoas com doenças crônicas. Dependendo da pessoa, de sua 

condição de saúde e de seu status funcional, podemos determinar as suas 

necessidades, desenvolver intervenções para restaurar ou manter as funções, 

prevenir ou minimizar sua piora e prevenir problemas secundários.  

A informação do status funcional pode também auxiliar na elaboração 

de políticas públicas sejam elas nas áreas da saúde, educação, trabalho, entre 

outras. Desta maneira pode-se avaliar e monitorar a saúde de uma população 

ou de seus grupos. Nesse sentido é importante também refletirmos sobre a 

questão da inclusão do indivíduo que apresenta alguma deficiência. Quando 

pensamos na inclusão social, devemos em um primeiro momento levar em 



 

 

 

 

4

conta a promoção e proteção sociais, que determinam os direitos do cidadão, a 

igualdade de oportunidades. Para TRENCHE e BALIEIRO (2004), “as práticas 

de inclusão social repousam nos princípios de aceitação da diversidade 

humana e de um pacto social para construção de uma sociedade solidária e 

comprometida com as políticas públicas de proteção ao cidadão com ênfase 

em saúde, educação e trabalho”.      

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

tem a possibilidade de caracterizar de maneira mais adequada, fidedigna e 

legítima o impacto que a deficiência auditiva, por exemplo, tem sobre a vida do 

sujeito. Ao caracterizar o indivíduo deficiente auditivo pela CIF estaremos 

elaborando uma base para a definição, mensuração e formulações de políticas 

para saúde e incapacidade. O mais importante desta caracterização é o 

planejamento e tomada de decisões dentro das políticas de saúde, 

relacionadas à inclusão social, empregabilidade, acessibilidade, entre outros.  

Desta forma, a CIF nos fornece importantes parâmetros para descrever 

diferentes níveis de funcionalidade e incapacidade.  O nível de funcionalidade 

pode diferir entre pessoas com a mesma condição de saúde. A CIF 

desempenha um papel importante para avaliar o impacto das intervenções e 

serve como um padrão internacional para registrar os dados da incapacidade e 

melhorar os dados comparativamente. A importância da CIF também se faz 

presente na avaliação do impacto das intervenções, ou seja, ela pode ser 

usada para comparação de dados pré e pós tratamentos. Enfim, a CIF pode 

ser utilizada como um padrão internacional para registrar a incapacidade. 

A CIF transforma a nossa visão da deficiência, que não é mais o 

problema de um grupo minoritário e não se limita unicamente às pessoas com 

deficiência visível ou em cadeiras de rodas. Por exemplo, uma pessoa afetada 

por HIV pode ficar incapacitada em termos de oportunidades de participação 

ativa na sua profissão. Neste caso a CIF apresenta diferentes perspectivas 

para direcionar medidas adequadas com o objetivo de que essa pessoa possa 
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continuar integrada na vida ativa e participar plenamente na vida da 

comunidade. 

O estudo em questão se torna relevante visto que, ao codificar as 

características individuais pela CIF, o indivíduo que apresenta perda auditiva 

se apresentará em sua total potencialidade enquanto ser humano que exerce 

suas atividades de lazer, trabalho, educação entre outras. Além disso, a partir 

da CIF podemos demonstrar qual o verdadeiro impacto que uma “doença” 

causa na vida do indivíduo, em especial no nosso caso, dos indivíduos com 

perda auditiva. Classificar sujeitos com simples códigos que descrevem os 

sintomas de sua condição ou meramente a sua patologia minimiza o real 

potencial em sua essência na sua vida enquanto cidadão.  
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste estudo foi o de verificar a aplicabilidade do 

questionário de auto-avaliação do handicap auditivo para Idosos (HHIE), para 

classificar indivíduos idosos, segundo as categorias da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

Como objetivos específicos temos: 

• Estabelecer as categorias da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, para categorizar 

indivíduos que apresentem perda auditiva, ou seja, verificar 

como o uso da CIF nos permite determinar a singularidade de 

um indivíduo deficiente auditivo; 

• Investigar a prevalência de alterações na funcionalidade, 

conforme definida pela CIF, em indivíduos com perda auditiva. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para propósito deste trabalho, este capítulo foi dividido em quatro 

partes: a primeira descreveu o Questionário de auto-avaliação do handicap 

auditivo para idosos (HHIE); a segunda fez uma relação entre envelhecimento 

e perda auditiva; a terceira descreveu o que são políticas públicas, sua 

importância na vida dos idosos e elencou as políticas públicas mais 

importantes para esta população; a quarta falou sobre a CIF, as definições de 

termos utilizados, o histórico, seus objetivos, a aplicação e descrição, alguns 

trabalhos realizados na área da audiologia e o que são core sets para a CIF. 

 

3.1 Questionário de auto-avaliação do Handicap  Auditivo para 
Idosos  (Hearing Handicap Inventory for the Elderly - HHIE ) 

A utilização de questionários de auto-avaliação teve o seu primeiro 

registro na história em 1886, quando o otologista BARR (1886) realizou uma 

pesquisa com o objetivo de saber a interferência da perda auditiva induzida por 

ruído na vida social de trabalhadores expostos a ruídos intensos.  

Desde então vários estudos têm sido realizados, com objetivo de 

determinar qual o melhor instrumento de avaliação. O objetivo desses 

questionários é o de quantificar as dimensões subjetivas e qualitativas da 

perda auditiva. No idoso, um complicador na avaliação da audição é que as 

medidas objetivas de detecção da perda auditiva só explicam parcialmente o 

grau da incapacidade auditiva. Isto quer dizer que mesmo uma perda auditiva 

com grau leve pode causar sensações de menor bem-estar, de incapacidade e 

de diminuição do funcionamento cognitivo, pois a audição é parte da 

integração do sujeito na vida cotidiana. As avaliações audiométricas, muitas 

vezes não são suficientes para demonstrar a real habilidade ou dificuldade 

comunicativa e de desempenho psicossocial do sujeito avaliado. Desta 
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maneira, cresce a utilização de questionários estruturados, que podem ser 

auto-administrados, por suas características de praticidade e abrangência, com 

o objetivo de sanar, em parte, essa lacuna (SANTIAGO e NOVAES 2009). 

O trabalho que deu início às pesquisas mais importantes sobre o 

assunto é o de VENTRY e WEINSTEIN em 1982. Eles mencionam que 

existem diversas formas de se avaliar a audição dos idosos e que estas variam 

da audiometria de tom puro aos testes de fala. Entretanto, referem que, de 

maneira geral, estes testes não conseguem nos oferecer um panorama global 

de como está a audição do sujeito. Citam que os testes podem quantificar a 

perda auditiva ou a dificuldade na fala, mas não medem nem quantificam o 

efeito da perda auditiva no dia a dia do sujeito, isto é não conseguem medir a 

incapacidade (handicap) que a perda auditiva traz.  

Propuseram então, uma avaliação que abrangesse três dimensões: os 

efeitos sociais/situacionais, a resposta emocional à perda auditiva e problemas 

de sensibilidade, isto é levantaram dados sobre as dificuldades de 

comunicação dos idosos e consequências sociais e emocionais decorrentes da 

perda auditiva. O objetivo deste questionário foi o de avaliar o impacto da 

perda auditiva no ajuste emocional e social/situacional do paciente idoso não 

institucionalizado.  

Os autores sugeriram a utilização deste questionário para 

aconselhamento, bem como em programas de reabilitação auditiva e avaliação 

dos benefícios do uso da amplificação, permitindo a verificação da mudança na 

autopercepção do handicap, caso ocorra. A hipótese era que a perda auditiva 

é incapacitante quando afeta o comportamento e o bem-estar emocional da 

pessoa.  

No estudo destes autores foi consultada literatura na área da 

gerontologia com o intuito de identificar que tipos de atividades e/ou situações 

o idoso está envolvido. Uma equipe de profissionais gerou perguntas que 
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identificavam as dificuldades situacionais e analisavam o efeito que estas 

dificuldades têm no sentido de limitar ou reduzir o envolvimento do indivíduo. A 

versão final do HHIE foi avaliada com 100 indivíduos com idades igual ou 

acima de 65 anos que haviam realizado avaliação audiológica completa, onde 

foi observado que a maioria apresentava perda auditiva sensorioneural. A 

média dos limiares na melhor orelha era de 38 dB e variava de 5 a 92 dB. A 

correlação entre a perda auditiva e o HHIE (ou seja, aumento na pontuação do 

HHIE com aumento da perda auditiva) atesta a validade de constructo do 

questionário. Sua excelente consistência interna, a validade de conteúdo, a 

validade de constructo provável e a facilidade de administração sugerem que 

sua utilização é adequada. 

As possíveis aplicações clínicas do questionário são: identificar 

situações/problemas emocionais e situacionais para que se possa traçar uma 

forma de resolvê-los; ajudar a determinar se a intervenção terapêutica (por 

exemplo, amplificação) produziu uma mudança significativa na autopercepção 

da incapacidade; determinar a necessidade de terapia ou amplificação; servir 

como dado complementar à audiometria; e de algum modo, avaliar a 

percepção dos membros da família, sobre a incapacidade que a perda auditiva 

traz (VENTRY e WEINSTEIN, 1982).  

NEWMAN e WEINSTEIN (1988) realizaram uma pesquisa utilizando o 

HHIE com 18 idosos que apresentavam perda auditiva, antes e um ano depois 

do início de uso de aparelho de amplificação. Observaram que houve uma 

significativa redução na percepção dos efeitos emocionais e sociais da perda 

auditiva após um ano de uso dos AASI. Os achados mostraram a validade do 

constructo do HHIE quando se avalia os benefícios do AASI. 

Segundo WEINSTEIN e VENTRY (1983) a autopercepção da perda 

auditiva tem recebido atenção especial nos últimos anos. Consideram que o 

HHIE é uma técnica importante para quantificar os efeitos sociais e emocionais 

que a perda auditiva causa no idoso. Neste trabalho eles examinaram a 
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correlação entre a audiometria e a incapacidade auditiva quando medida pelo 

HHIE. Foi realizada audiometria e aplicado o questionário de auto-avaliação do 

Handicap Auditivo para Idosos em 100 sujeitos. Os resultados indicaram que 

existe uma considerável variabilidade individual na resposta emocional e social 

de indivíduos com perda auditiva, em especial indivíduos com perda auditiva 

leve (26-40 dB no melhor ouvido). A variabilidade nas respostas está baseada 

no fato de que as medidas de audiometria explicam menos de 50% da 

incapacidade percebida pelos indivíduos com perda auditiva. 

WIESELBERG (1997) em sua dissertação de mestrado adaptou o 

questionário HHIE (Anexo 4) para o português. Este questionário apresenta 25 

perguntas, divididas em duas escalas: social/situacional (12 questões) e 

emocional (13 questões). As primeiras têm como objetivo identificar as 

situações em que o idoso apresenta dificuldade e determinar se a perda 

auditiva é determinante das dificuldades nestas situações. As segundas 

avaliam a atitude e resposta emocional do idoso à sua perda auditiva. Foram 

avaliados 70 idosos de 62 a 86 anos. As respostas possíveis são: “não” (0 

pontos), “às vezes” (2 pontos) e “sim” (4 pontos). O escore geral é 

compreendido entre zero (ausência de incapacidade) e 100 pontos (máxima 

percepção de incapacidade auditiva). Os valores compreendidos entre 0 e 16 

pontos significam que não há percepção de incapacidade auditiva; entre 18 e 

42 pontos, há percepção leve/moderada de incapacidade auditiva e entre 42 e 

100 pontos há percepção severa/significativa de incapacidade auditiva. Os 

resultados da aplicação trazem um conhecimento maior e mais completo da 

percepção que o indivíduo tem de sua deficiência e suas conseqüências, 

levando a uma maior compreensão das necessidades individuais. 

PINZAN-FARIA e IÓRIO (2004) referem que o handicap é definido como 

uma desvantagem imposta pela perda auditiva, que afeta a desempenho dos 

indivíduos nas atividades de vida diária. Alem disso o handicap é um fenômeno 

que envolve mais do que perda auditiva e que a audiometria não pode ser 

usada para quantificá-lo. Referem, também, que este relacionamento 
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imperfeito entre perda auditiva e handicap indica que pessoas com perda 

mínima podem ter handicap significante, bem como pessoas com perda 

significante podem apresentar handicap mínimo. Desta maneira entendem que 

o impacto psicológico pode ser avaliado por meio de questionários de auto-

avaliação, que são ferramentas úteis para quantificar as consequências 

emocionais e sociais/situacionais percebidas em função da perda de audição e 

que não aparecem no audiograma. Este trabalho teve como objetivo verificar 

se existe correlação entre a sensibilidade auditiva e o grau de handicap 

autopercebido pelos idosos. O resultado do estudo revelou significância entre o 

grau de handicap e a sensibilidade auditiva pelo teste estatístico Qui-

Quadrado. A partir deste teste estatístico também foi possível observar que a 

classificação quanto ao grau de handicap está significantemente relacionada à 

presença ou não de perda auditiva.  

 

3.2 Envelhecimento e perda auditiva 

Com o aumento da expectativa de vida e diminuição das taxas de 

natalidade, cresce o número de pessoas idosas na população brasileira. No 

final do século XX, o Brasil apresentou um significativo aumento da população 

idosa. Pesquisas demonstram que, a cada ano, 650 mil pessoas ingressam na 

faixa etária dos idosos, representando aumento de 600% neste segmento 

populacional, em menos de 50 anos. Dentre todas as faixas etárias, 

observamos um crescimento maior na faixa etária de 60 anos ou mais e 

segundo as projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

entre 1950 e 2025, a população de idosos em nosso país crescerá 16 vezes 

contra cinco vezes da população total. Baseado nestes dados de crescimento 

o Brasil estará entre os seis países com a maior quantidade de indivíduos 

idosos, contando com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais 

(LUNAS et al. 2007; TEIXEIRA et al. 2008; CARVALHO E GARCIA 2003).  
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Além disso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010), a população do Brasil é formada por 190.755.799 

pessoas, sendo que, para questões ligadas à audição, 9.917.318 (5,1%) tem 

alguma dificuldade, grande dificuldade ou não consegue ouvir de modo algum. 

Destes, 4.446.241 (44%) estão na faixa acima de 60 anos. Fazendo uma 

análise nos dados do IBGE (2010) observa-se que a deficiência auditiva é 

considerada a terceira maior deficiência no contexto geral das deficiências 

físicas no país. 

A definição de velhice para a Organização Mundial de Saúde (OMS) é o 

“prolongamento e término de um processo representado por um conjunto de 

modificações fisiomórficas e psicológicas ininterruptas à ação do tempo sobre 

as pessoas”. Portanto, o envelhecimento das estruturas do corpo humano 

resulta em problemas funcionais dos órgãos e do organismo como um todo 

(LUNAS, et al., 2007).  

No envelhecimento ocorrem modificações morfológicas, funcionais, 

bioquímicas e psicológicas, com ritmo e intensidade diferentes para cada 

indivíduo, que determinam progressiva perda da capacidade de adaptação do 

indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior 

incidência de processos patológicos. Quando as funções começam a 

deteriorar, os problemas começam a surgir. O conceito está intimamente ligado 

à manutenção da autonomia (CONVERSO E IARTELLI, 2007). 

Segundo a OMS (2012), perder a saúde pode significar que o idoso, que 

anteriormente era o apoio financeiro da família, agora além de não poder mais 

contribuir, pode fazer com que outros lhe dêem apoio significativo. O custo dos 

seus cuidados de saúde pode empobrecer toda a família. Aqueles com menos 

recursos, além de morarem em áreas mais pobres, apresentam maior risco de 

saúde. Os maiores encargos de saúde para idosos estão relacionados a 

internações hospitalares mais frequentes e com maior tempo de ocupação do 

leito.  
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As doenças que mais afetam os idosos são doenças cardíacas, acidente 

vascular cerebral, deficiência visual, perda auditiva e demência. Muitas vezes o 

idoso é acometido por todas estas doenças ao mesmo tempo. As doenças 

crônicas e múltiplas perduram por vários anos e exigem acompanhamento 

médico e de equipes multidisciplinares permanentes e intervenções contínuas.  

Segundo BESSA E AMARAL, (2012), as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) constituem a principal causa de óbitos no mundo.  No 

Brasil, as DCNT são responsáveis por 72% das causas de morte. A taxa de 

mortalidade por AVC  - na faixa etária até os 70 anos de idade – reduziu 32,6% 

entre 2000 e 2010. Nesta faixa, o índice caiu de 27 mortes para 18 mortes para 

cada 100 mil habitantes, o que representa uma redução média anual de 3,2%. 

Na última década foi observada uma redução de aproximadamente 20% nas 

taxas de mortalidade por essas doenças no Brasil, o que pode ser atribuído à 

expansão da Atenção Básica, melhoria da assistência e redução do consumo 

do tabaco desde 1990, mostrando importante avanço na saúde dos brasileiros. 

Em muitos aspectos, o envelhecimento da população pode ser visto como uma 

consequência direta do desenvolvimento sócio-econômico.  

Uma das alterações que acomete a maior parte dos idosos é a 

presbiacusia, ou perda auditiva decorrente do envelhecimento. A presbiacusia 

caracteriza-se como uma perda auditiva sensorioneural bilateral, simétrica, 

progressiva com a idade, de grau e severidade variáveis e com curva 

descendente na maior parte dos casos. Além disso, associadas à perda 

auditiva, as queixas mais frequentes relatadas pelos idosos são o zumbido e a 

vertigem (TEIXEIRA et al. 2008)  

A presbiacusia por apresentar perda auditiva caracteristicamente 

descendente, causa dificuldade em ouvir frequências altas que são 

responsáveis pelos sons consonantais. Os sons consonantais são os que 

fornecem compreensão da mensagem, enquanto que as vogais são 

responsáveis pela força da palavra. Desta maneira, o idoso, por apresentar 



 

 

 

 

14 

perda auditiva mais acentuada nas frequências altas comumente apresenta a 

queixa de “ouvir, mas não entender a fala”. Para PINZAN-FARIA e IÓRIO 

(2004) a sensibilidade auditiva nas baixas frequências permanece próxima aos 

limiares tonais normais, o que capacita o paciente a ouvir a voz do outro. 

Entretanto, a perda auditiva nas altas frequências impede que o idoso ouça as 

consoantes necessárias para decodificar a mensagem. Para as referidas 

autoras, a perda auditiva nos idosos deve ser considerada uma perda social e 

psicológica que afeta as interações interpessoais e de comunicação, privando 

o indivíduo de relações sociais, comprometendo as metas profissionais e a 

qualidade de vida, às quais ele estava acostumado e davam significado à vida. 

Desta maneira, o idoso apresenta uma incapacidade que envolve mais do que 

a perda auditiva.  

Segundo BALEN e SANTOS (1998) a maturação da via auditiva e o 

desenvolvimento linguístico, psíquico e cognitivo dos indivíduos influenciam os 

aspectos temporais da audição, que atuam diretamente na capacidade do 

ouvinte em reconhecer, discriminar e perceber as modificações acústicas da 

fala. A interação adequada destes sistemas permitirá ao ouvinte perceber e 

compreender a mensagem transmitida pelo falante. 

Para RUSSO (2004), a resolução temporal (capacidade que o sistema 

auditivo tem de detectar a ocorrência de dois eventos auditivos consecutivos) 

pode ser influenciada pela idade e pela perda auditiva periférica. A 

presbiacusia sensorial refere-se, em grande parte à atrofia do Órgão de Corti 

causando perda auditiva para frequências altas, que afeta a percepção dos 

sons consonantais, principalmente quando a comunicação ocorre em 

ambientes ruidosos. A queixa principal dos indivíduos idosos portadores de 

presbiacusia é a dificuldade em compreender a fala, geralmente acompanhada 

de ruído. Segundo a autora, esse quadro pode ser acompanhado de zumbido, 

alteração da função auditiva central e perda de memória. 
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Com relação à inteligibilidade da fala, sabe-se que ela está relacionada, 

principalmente, à identificação do ponto articulatório dos sons, que pode ser 

influenciada pela resolução temporal. Se o idoso apresentar piora na resolução 

temporal, este fato poderá acarretar dificuldade em reconhecer e discriminar o 

ponto articulatório dos sons, prejudicando a inteligibilidade da fala (BESS, 

WILLIAMS, LICHTENSTEIN 2001). Além disso, a discriminação do ponto 

articulatório diminui com o aumento da idade e está relacionada ao 

processamento auditivo dos idosos.  

A audição é considerada um dos sentidos essenciais ao 

desenvolvimento global do ser humano, pois propicia contato com o outro. 

Desta maneira é importante conhecermos o impacto das alterações auditivas 

sobre o aspecto linguístico e psicossocial do indivíduo. 

A perda auditiva é, para muitos, uma condição incapacitante, que limita 

ou impede o indivíduo de desempenhar seu papel social de forma plena e 

integrada. O impacto da perda auditiva na vida do indivíduo idoso é 

considerável, uma vez que esta deficiência pode levar a uma queda na 

qualidade de vida e até ao isolamento social (SANTIAGO e NOVAES, 2009; 

TEIXEIRA et al. 2008). 

Para o idoso, “ouvir menos” é somente um dos fatores relacionados à 

sua audição. Mais do que a diminuição da audição, fatores como a inabilidade 

de perceber a fala em ambientes ruidosos e os aspectos emocionais e sociais 

que impedem o indivíduo de desempenhar adequado papel comunicativo na 

sociedade, tem sido tema de importantes estudos. Outros como redução na 

percepção da fala e dificuldade para participar de reuniões com a família, 

assistir um culto religioso, assistir televisão, também são relatados pelos 

idosos e têm trazido depressão, frustração, raiva e medo.  

Segundo a OMS (2012), a perda auditiva afeta a comunicação e 

contribui para o isolamento social, perda de autonomia e também está 
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associada à ansiedade, depressão e declínio cognitivo. A lentidão ou 

dificuldade em entender a palavra falada é muitas vezes equiparada à 

insuficiência mental, fazendo com que o idoso se isole ainda mais, pois muitas 

vezes é rotulado como "mentalmente inadequado". A perda auditiva também 

pode levar a uma perda na independência e à necessidade formal de ajuda. 

Segundo dados da OMS (2012) mais de 250 milhões de idosos em todo 

mundo apresentam perda auditiva moderada ou severa. A perda auditiva do 

idoso é acompanhada também de problemas visuais e quedas, que fazem com 

que sua saúde se deteriore cada vez mais, resultando em morte ou 

necessidade de cuidados de longa duração.  

A perda auditiva não é a única queixa de saúde relacionada ao ouvido. 

Além da dificuldade auditiva os idosos referem vertigem ou tontura e 

desequilíbrio. Estas dificuldades são causadas por uma inabilidade do sistema 

nervoso central em processar os sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, diminuindo a capacidade 

de modificações dos reflexos adaptativos. A inabilidade do sistema nervoso 

central é causada pelo envelhecimento. Estes sintomas (tontura/vertigem) 

estão entre os principais fatores que limitam a vida do indivíduo idoso.  O 

desequilíbrio corporal não pode ser atribuído a uma causa específica em 

aproximadamente 80% dos casos, sendo que seu início se dá, em metade dos 

casos, entre os 65 e 75 anos e cerca de 30% dos idosos apresentam os 

primeiros sintomas entre os 75 e os 85 anos (MIRALLAS 2011).  

CALAIS et al. (2008) realizaram um estudo para investigar as queixas e 

as condições otológicas de indivíduos idosos entre 61 e 90 anos, que 

apresentavam configuração audiométrica descendente simétrica. Os pacientes 

foram submetidos a entrevista e testes auditivos. A queixa de perda auditiva 

esteve presente em 70% dos indivíduos, e revelou que existe associação entre 

a queixa de dificuldade de comunicação e a quantidade de situações nas quais 

esta dificuldade é percebida, sendo a presença do ruído de fundo o aspecto 

mais citado. A queixa de zumbido (52%) foi associada à preocupação 
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envolvendo o próprio zumbido, enquanto que a tontura (38%) foi associada à 

dificuldade de comunicação. 

Em um estudo realizado por BEZERRA e FROTA (2008) foi observado 

que 69% dos pacientes analisados apresentaram tontura acompanhada de 

zumbido. Como conclusão, observaram que a tontura é um dos sintomas mais 

comuns no idoso e está presente em mais de 10% da população mundial, 

sendo mais freqüente em adultos e idosos.  

 

3.3 Políticas públicas 

Pesquisas demonstram que, a cada ano, 650 mil pessoas ingressam na 

faixa etária dos idosos, representando um aumento de 600%, neste segmento 

populacional em menos de 50 anos. Com este crescimento, o Brasil estará, em 

2025, entre os seis países com a maior quantidade de indivíduos idosos, 

contando com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais 

(TEIXEIRA et al. 2008). Este aumento refletirá em maior demanda de políticas 

públicas de saúde, especialmente em relação ao diagnóstico e ao tratamento, 

situação intensificada pelo fato de que muitas pessoas nunca tiveram, nem têm 

acesso a programas preventivos e sofrem atualmente as conseqüências das 

agressões à saúde.  

Ao assumirmos que as pessoas estão tendo uma vida mais longa, 

devemos assegurar também uma vida mais saudável, com maiores 

oportunidades e com custo menor para a sociedade (WHO, 2012). A OMS 

entende que este grande aumento demográfico na primeira metade do século 

XXI, exige uma resposta imediata da saúde pública. Questões como proteção 

social, condições dignas de sobrevivência, assistência médica eficiente no 

momento em que as doenças se agravam e os direitos humanos na terceira 

idade são questões que ainda exigem muita atenção (LUNAS, et al., 2007). 
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A OMS (2012) admite também que enquanto o envelhecimento 

apresenta desafios para a sociedade, cria também muitas oportunidades. 

Estes desafios estão relacionados a um aumento na demanda por cuidados 

primários de saúde e na necessidade de cuidados sociais de longo prazo. Mas 

apesar destes desafios estarem presentes, os idosos também trazem 

contribuições importantes, sendo membros ativos da família, atuam como 

voluntários e são participantes ativos no mercado de trabalho. Eles são um 

recurso econômico e social significativo e, portanto a expectativa de uma vida 

mais longa significa uma maior oportunidade de contribuir para a sociedade. 

O equilíbrio entre os desafios e as oportunidades do envelhecimento 

será determinado pelo modo como a sociedade responderá a isto. Algumas 

atitudes que devem ser adotadas são: promover comportamentos saudáveis 

em todas as idades para prevenir ou retardar o desenvolvimento de doenças 

crônicas, ou seja, reduzir o risco de doenças crônicas, através de um estilo de 

vida saudável; detectar precocemente alterações metabólicas como 

hipertensão arterial, altos níveis de açúcar no sangue e colesterol elevado; 

minimizar as consequências das doenças crônicas, através de tratamento 

precoce; tratar adequadamente as pessoas que já têm doença. Envelhecer 

não necessariamente significa o acúmulo de fatores de risco de doenças não 

transmissíveis. A possibilidade de envelhecer de forma saudável deveria se 

converter em prioridade para as políticas públicas, não só pela questão da 

saúde, mas também pelo aspecto econômico – os idosos com incapacidades 

não são economicamente ativos e representam ônus para as finanças 

públicas. 

A OMS (2012) preconiza que ser fisicamente ativo, comer uma dieta 

saudável, evitar o uso nocivo do álcool e não fumar reduz o risco de doenças 

crônicas na idade mais avançada. Além disso, identifica um conjunto de 

intervenções para combater as doenças não transmissíveis que podem ser 

implementadas de forma viável e apropriada dentro dos sistemas de saúde. 

Estes incluem estratégias preventivas, tais como aumento de impostos sobre o 



 

 

 

 

19 

tabaco e o álcool, proibição do fumo em locais de trabalho e locais públicos, 

redução da ingestão de sal nos alimentos e aumento da consciência pública 

sobre dieta e atividade física.  

Sendo assim, torna-se urgente planejar medidas de prevenção, efetivar 

políticas de atenção voltadas para a pessoa idosa e integrá-las, da forma mais 

ampla possível nas políticas sociais. 

Segundo RAMOS (2003) o maior desafio no século XXI será cuidar de 

uma população de mais de 32 milhões de idosos, a maioria com nível sócio-

econômico e educacional baixos e uma alta prevalência de doenças crônicas e 

incapacitantes. Além das limitações financeiras para aderir aos múltiplos 

tratamentos necessários, a disponibilidade de suporte familiar para o idoso 

dependente deverá diminuir muito, em função da diminuição do tamanho das 

famílias, do aumento do número de pessoas atingindo idades avançadas e da 

crescente incorporação da mulher (principal cuidadora, até o século passado) 

à força de trabalho fora do domicílio. 

O sistema de saúde tem que lidar com uma crescente demanda por 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos das doenças crônicas não 

transmissíveis, principalmente as cardiovasculares e as neurodegenerativas, e 

com uma demanda ainda maior por serviços de reabilitação física e mental. 

Desta maneira, é necessário estabelecer indicadores de saúde capazes de 

identificar idosos de alto risco de perda funcional; orientar ações concentradas 

de promoção de saúde e manutenção da capacidade funcional; identificar 

causas tratáveis de déficit cognitivo e de perda de independência no dia a dia.  

Para RAMOS (2003) não é novo o reconhecimento da contribuição das 

políticas públicas para a saúde da população. Esta ideia tem origem nos 

primórdios do Estado moderno, por volta do século XVII, embora o advento da 

era microbiológica (meados do século XIX) tenha limitado a intenção da ação 
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sanitária, excluindo seu caráter de intervenção social e enfatizando seu caráter 

técnico e setorial.  

Entretanto, a relação entre políticas públicas e saúde voltou a ganhar 

destaque nos últimos anos, não tanto pelos benefícios, mas pelos malefícios 

por elas gerados como: desigualdades sociais, danos ambientais irreparáveis, 

ambientes sociais mórbidos geradores de sociopatias e psicopatias (violência, 

drogas etc.). Desta maneira, a ideia moderna de políticas públicas saudáveis 

compreende o compromisso político de colocar a saúde no topo da agenda 

pública, e com o compromisso técnico de enfatizar, como foco de intervenção, 

os fatores determinantes do processo saúde-doença.  

A perspectiva das políticas públicas saudáveis não se referem somente 

à ações ambientais da saúde pública tradicional ou políticas urbanas de 

expansão de serviços e bens de consumo coletivo. Implica em uma 

abordagem mais complexa, devendo ser compreendida como uma 

(re)formulação tanto do conceito de saúde quanto do conceito de Estado (e, 

portanto, de política pública) e de seu papel perante a sociedade. Esta nova 

concepção de saúde determina uma visão afirmativa, que a identifica com 

bem-estar e qualidade de vida, e não simplesmente com ausência de doença. 

A saúde deixa de ser um estado estático, biologicamente definido, para ser 

compreendida como um estado dinâmico, socialmente produzido.  

Desta maneira, a intervenção visa, além de diminuir o risco de doenças, 

aumentar as chances de saúde e de vida. Visa assegurar meios e situações 

que ampliem a qualidade da vida, ou seja, ampliem a capacidade de 

autonomia e o padrão de bem-estar.  

Segundo o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, a 

saúde é “resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade e acesso 

a serviços de saúde”. Portanto, ela é definida em uma determinada sociedade 
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e em um dado momento de seu desenvolvimento. É necessário então que o 

Estado assuma explicitamente uma política de saúde consequente e integrada 

às demais políticas econômicas e sociais, assegurando os meios para efetivá-

las. 

No Brasil o Direito Constitucional e o Administrativo consagram o 

princípio da participação de maneira expressiva os quais estão garantidos pela 

Constituição Federal Brasileira que estabeleceu uma série de normas voltadas 

a respaldar a adoção de institutos participativos na Administração Pública 

(VIEIRA 2009). A Constituição Federal Brasileira, já no seu artigo primeiro, no 

parágrafo único, determina que “todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos diretamente”. Desta maneira torna-se claro 

o direito da participação do povo na democracia.  

Segundo VIEIRA (2009) as políticas públicas são “construções 

participativas” de uma coletividade que visam a garantia dos direitos sociais 

dos cidadãos que compõem a sociedade humana. Nesta definição estão 

envolvidos o papel da Administração Pública e o Estado Democrático de 

Direito, pois estes criam possibilidades de transformação da sociedade, com o 

respaldo da Constituição. Segundo CUNHA e CUNHA (2003), “As políticas 

públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que 

emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo a expressão do 

compromisso público de atuação numa determinada área a longo prazo”.  

No tocante à formulação de políticas públicas, APPIO (2004) explica que 

a partir de direitos e princípios definidos na Constituição Brasileira de 1988, as 

políticas públicas num primeiro momento demandam de um ato de vontade 

política, o qual pressupõe um amplo debate constitucional e a consideração 

dos interesses de todos os cidadãos envolvidos. 

Conforme citação de APPIO (2004): 

(...) As políticas públicas deverão ser formuladas pela própria 
sociedade, em um espaço público o qual, no caso brasileiro, pode ser 
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traduzido nos conselhos deliberativos, tais como os conselhos 
municipais e estaduais da saúde e da educação, em relação aos 
quais se pode afirmar que suas decisões vinculam o Poder 
Executivo. Os instrumentos tradicionais de democracia 
representativa, historicamente ligados a uma concepção liberal de 
cidadania, não podem ser considerados como mecanismos 
exclusivos de aferição da vontade geral. As instituições formais de 
representação popular, Executivo e Parlamento, traduzem seus 
próprios interesses, a partir de uma pauta de prioridades que toma 
em consideração aspectos próprios do sistema político. A 
complexidade da sociedade brasileira contemporânea impõe que 
novas instâncias de comunicação social sejam engendradas a partir 
de necessidades locais e coletivas, no que se convencionou 
denominar de instrumentos de democracia participativa. 

A Constituição de 1988 institucionalizou princípios pautados em 

conceitos como participação e controle social. O texto constitucional exerceu 

influência determinante no formato e conteúdo das políticas públicas que se 

seguiram no debate sobre participação e espaços públicos no Brasil. Segundo 

Vieira (2009) pode-se observar no texto da Constituição um conjunto de 

aspirações da sociedade civil no tocante à participação e à transparência na 

gestão pública, sendo o resultado dos processos de mobilização e das 

pressões exercidas por vários segmentos da sociedade. A Carta Magna 

aponta para o exercício da soberania popular através da adoção de uma teoria 

democrática participativa.  

A Constituição Brasileira de 1988 representa um avanço no que tange 

ao modelo conceitual de estrutura Estatal, pois também traça novos rumos à 

administração pública no país, de forma bem diferente das cartas magnas 

anteriores. O modelo de Gestão Pública Democrática e Participativa 

consagrado pela Constituição de 1988 reforça a natureza essencialmente 

coletiva dos novos direitos.  

Segundo CUNHA e CUNHA (2003) as políticas públicas têm sido 

criadas como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade. 

Entendem, então, política pública como “linha de ação coletiva que concretiza 

direitos sociais declarados e garantidos em Lei. É mediante as políticas 

públicas que são distribuídos e redistribuídos bens e serviços sociais em 
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resposta às demandas da sociedade. Por isso o direito que as fundamenta é 

um direito coletivo e não individual.” As autoras citam que para que uma 

política seja formulada é necessária a identificação dos diversos autores e dos 

diversos interesses que levam à inclusão de determinada questão na agenda 

pública e sua posterior regulamentação como política pública. Citam, ainda, 

que este sistema de políticas públicas implica em uma relação de cooperação 

entre União, Estados e Municípios para que possam ser desenvolvidas ações 

compartilhadas com a sociedade civil por meio de redes de serviço de atenção 

à população.    

Na visão do BONETI (2003), as políticas públicas enquadram-se como o 

resultado do jogo de forças sociais que se formam das relações de poder de 

grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da 

sociedade civil. O autor conceitua políticas públicas como “a ação que nasce 

de intervenção pública numa realidade social determinada, quer seja ela 

econômica ou social”. 

Para VIEIRA (2009) pode-se pensar também nas políticas públicas 

como qualquer ação relacionada ao público, arte ou ciência de governar, de 

administrar e de organizar. A expressão “políticas públicas” é uma ação 

voltada ao público e que envolve recursos públicos. Pode-se considerar que 

medidas de intervenção meramente administrativas, por parte do Estado, sem 

mesmo envolver o orçamento público, são consideradas políticas públicas. 

Segundo APPIO (2004), a formulação das políticas públicas depende de 

uma concepção de democracia, enquanto que o controle judicial de sua 

execução demanda do princípio da igualdade para todos. A combinação 

destas duas concepções é plenamente compatível com o princípio 

democrático, pois agrupa legitimidade e efetividade das políticas públicas. 

Segundo ALMEIDA e REIS (2010) as políticas públicas têm como 

objetivo reduzir desigualdades e favorecer a melhoria das condições de vida 
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da população. São formuladas pelo Estado para o atendimento das 

necessidades das pessoas e a concretização dos diversos direitos expressos 

constitucionalmente.  

Para que uma política pública seja efetivamente concretizada é 

importante que o governo identifique demandas e necessidades voltadas à 

saúde da população, analise dados epidemiológicos, determine as áreas de 

maior relevância para sua atenção e defina estratégias de intervenção 

(ALMEIDA E REIS 2010). Desta maneira as políticas públicas têm por 

finalidade: estabelecer diretrizes, ações e metas, responsabilidades, recursos 

financeiros e instrumentos de avaliação e controle que venham responder a 

determinado problema nesse setor.    

As políticas públicas devem então adotar uma perspectiva global para a 

análise da questão saúde incorporando o maior número possível de 

conhecimentos sobre outras áreas de políticas públicas, como, por exemplo, 

educação, trabalho e renda, meio ambiente, habitação, transporte, energia, 

agricultura. O contexto social, econômico, político, geográfico e cultural onde 

atua a política, também devem ser levados em conta, uma vez que estes 

fatores influenciam a qualidade de vida e as demandas sobre os serviços de 

saúde.  

A Carta de Ottawa (1986) propõe cinco campos centrais de ação de 

promoção de saúde: 

• Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis 

• Criação de ambientes favoráveis à saúde 

• Reforço da ação comunitária 

• Desenvolvimento de habilidades pessoais 

• Reorientação do sistema de saúde 
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A promoção da saúde sob o ponto de vista da Carta de Ottawa defende 

a formulação e implementação de políticas públicas saudáveis que se 

materializam através de diversos mecanismos complementares, e incluem 

legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças organizacionais, entre 

outras, e por ações intersetoriais coordenadas que apontem para a equidade 

em saúde, distribuição mais equitativa da renda e políticas sociais. É 

importante o aumento do poder técnico e político das comunidades para fixar 

prioridades, na tomada de decisões e na definição e implementação de 

estratégias para alcançar um melhor nível de saúde. Também o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à saúde em 

todas as etapas da vida encontra-se entre os campos de ação da promoção da 

saúde. Desta maneira torna-se imprescindível divulgar informações sobre a 

educação para a saúde.  

Segundo BUSS (2000) o termo “promoção de saúde” está associado a 

um conjunto de valores: qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, 

democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. 

Também se refere a uma combinação de estratégias: ações do Estado 

(políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), 

de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde 

(reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais.  

Segundo RAMOS (2003) o que caracteriza a promoção da saúde é a 

constatação do importante papel dos determinantes gerais sobre as condições 

de saúde. Entende-se que a saúde é produto de um amplo espectro de fatores 

relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de 

alimentação e nutrição, e de habitação e saneamento; boas condições de 

trabalho; oportunidades de educação ao longo de toda a vida; ambiente físico 

limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e 

cuidados adequados com a saúde. As atividades neste caso estão voltadas 

aos indivíduos e ao ambiente, compreendido como ambiente físico, social, 

político, econômico e cultural, através de políticas públicas e de condições 
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favoráveis ao desenvolvimento da saúde e da capacidade dos indivíduos e das 

comunidades. 

Pensando na população idosa, as políticas deveriam ter como principal 

objetivo a manutenção de sua capacidade funcional, mantendo-o na 

comunidade pelo maior tempo possível, gozando ao máximo sua 

independência. Neste sentido, as políticas públicas devem implicar em uma 

atividade multiprofissional e, portanto, a inserção de todos os profissionais da 

saúde na rede de saúde deve ser vista como uma prioridade.  

Uma política pública voltada ao idoso deve ter em seu escopo a prática 

da inclusão social que vem aos poucos substituindo a prática da integração 

social. A inclusão social parte do princípio de que, para inserir todas as 

pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender as 

necessidades de todos os seus membros: uma sociedade inclusiva não admite 

preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais. Nesse 

sentido, a inclusão social dos idosos significa possibilitar o acesso aos serviços 

públicos, aos bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, 

político, econômico e tecnológico da sociedade, respeitando as necessidades 

próprias da sua condição. 

Segundo VERAS (2012) o aumento da proporção de idosos nos 

próximos anos terá como consequência o uso mais frequente dos serviços de 

saúde, e os gastos no setor aumentarão de forma substancial levando a 

pensar em um dos grandes desafios fiscais nas próximas décadas. Sendo 

assim, determina que é importante que invertamos a lógica atual do sistema de 

saúde, centrada no tratamento de enfermidades já existentes, para ações de 

prevenção. Como consequência de uma população mais envelhecida, a 

promoção e a educação em saúde, a prevenção e o retardamento de doenças 

e fragilidades, a manutenção da independência e da autonomia são iniciativas 

que devem ser ampliadas.  
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As políticas que envolvem os idosos devem partir das estratégias de 

prevenção ao longo de todo o curso da vida. Além disso, a aplicação da 

contribuição epidemiológica faz com que tenhamos uma redução dos custos 

assistenciais. Apesar de tudo, segundo VERAS (2012) existe uma certeza: é 

necessário investir cada vez mais para evitar que as pessoas adoeçam. A 

prevenção não é um custo, mas um investimento com lucro certo, desde que 

bem realizada. Estimulando a prevenção e retardando a ocorrência de 

enfermidades haverá colaboração para que se preserve no futuro a 

capacidade funcional. 

A maior parte das doenças crônicas que acometem o indivíduo idoso 

tem na própria idade seu principal fator de risco. Portanto, o que vai determinar 

a qualidade de vida, é a habilidade que a pessoa terá para conduzir a própria 

vida de maneira independente e autônoma, ou seja, sua capacidade funcional. 

Envelhecer sem apresentar nenhuma doença crônica é mais exceção do que 

regra. Dessa forma, o foco de qualquer política contemporânea deve ser a 

promoção do envelhecimento saudável, com manutenção e melhoria da 

capacidade funcional dos idosos, a prevenção e/ou estabilização de doenças e 

recuperação da saúde dos que adoecem, e a reabilitação daqueles que 

venham a ter sua capacidade funcional restringida. A política de saúde para o 

idoso deve ter como foco a manutenção da capacidade funcional, o 

investimento em metodologias para detecção precoce de doenças, o 

monitoramento dos agravos e o sistema do médico pessoal, entre outras 

medidas. 

Os programas de promoção de saúde para idosos devem levar em 

conta a complexidade do envelhecimento humano. Não se pode aplicar ao 

idoso políticas de saúde utilizadas com o público infantil, pois isto reforça 

estigmas e preconceitos em relação ao segmento de mais idade.  

Segundo FARIAS e BUCHALLA (2005) tem sido dada pouca atenção às 

pessoas com deficiência. A publicação da CIF foi um instrumento importante 
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para as políticas e disciplinas da Saúde Pública em relação à população que 

apresenta deficiências. As autoras citam que uma das possibilidades de usos 

da CIF pode ser a contribuição para responder a importantes questões de 

Saúde Pública, pois podem ser verificadas várias condições, entre elas: estado 

de saúde das pessoas com deficiência comparadas às demais; que 

necessidades e que tipos de intervenções são mais adequados para reduzir 

condições secundárias e promover a saúde das pessoas com deficiências. 

A CIF é um sistema de classificação que pode ser usado como guia 

para acompanhamento de pacientes, e serve como instrumento de medição da 

qualidade de vida pela funcionalidade e pelo meio sociocultural em que o 

indivíduo está inserido. A partir de suas categorias conseguimos verificar as 

limitações e restrições causadas pelas doenças, pelos acidentes ou pelo 

processo de envelhecimento. Como é uma classificação que trata da saúde e 

de aspectos relacionados a ela, serve como mecanismo de elaboração de 

políticas de gestão em saúde. Enquanto a CID-10 baseia-se em estatísticas 

que consideram a morbidade e a mortalidade, a CIF tem como princípio a 

"vida", considerando a forma como as pessoas vivem os problemas de saúde e 

como podem melhorar sua condição de vida para que haja uma existência 

mais produtiva. Hoje podemos, a partir da CIF, saber o quanto a doença 

interfere na vida de uma pessoa. As políticas públicas quer sejam no campo da 

saúde, previdenciária ou outras, se beneficiam com a utilização da CIF, pois as 

pessoas com deficiências não funcionam da mesma maneira. Segundo 

BUCHALLA (2003) "Ao ser usada, ela poderá medir o que o portador de 

deficiência pode fazer e o que ele realmente faz. Essas atividades dependem 

do que ele dispõe, mas também do que a sociedade oferece, como rampas, 

sinais sonoros, transporte público acessível, etc.", comenta a autora. Sendo 

assim, uma das características mais importante da CIF é a possibilidade de se 

ter uma idéia lógica do impacto que as doenças causam sobre os indivíduos e, 

consequentemente, a qualidade de vida da população. 
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Com relação às políticas públicas brasileiras, o Ministério da Saúde 

editou várias normas voltadas em especial à saúde do idoso, mas a maioria 

não prevê a questão da funcionalidade. Podemos citar:  

� Lei n o 7.853, de 24 de outubro de 1989: “ dispõe sobre o apoio às 

pessoas portadoras de deficiência e à sua integração social”. 

Determina que cabe ao Poder Público e seus órgãos assegurar às 

pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e 

de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 

bem-estar pessoal, social e econômico. 

� Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990:  “dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências”. Esta Lei define o SUS como o “conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. 

� Lei n o 10.741, de 1o de outubro de 2003  – Estatuto do Idoso  

(alterada pela Lei no 12.461/11, Lei no 12.419/11, Lei no 12.418/11, 

Lei no 11.765/08, É determinado por esta norma: direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana; preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade; 

preferência na formulação e na execução de políticas sociais 

públicas específicas; garantia de acesso à rede de serviços de saúde 

e de assistência social locais; atenção integral à saúde por 

intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, em conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
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promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

� Portaria n o 648/GM, de 28 de março de 2006: “ Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 

normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 

Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS)”. Esta portaria define Atenção Básica como um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde.  

� Plano de ações estratégicas para o enfrentamento da s doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil - 2011 /2022. O 

Plano visa preparar o Brasil para enfrentar e deter, nos próximos dez 

anos, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre elas: 

acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, câncer, 

diabetes e doenças respiratórias crônicas.  

Com a aprovação da CIF pela OMS, as políticas públicas no Brasil 

começaram a prever no seu escopo, características importantes para a 

população que levam em conta a questão da funcionalidade. Podemos citar:  

� Portaria n o 1.060/GM, de 5 de junho de 2002: “ Aprova a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência”. Esta 

política tem como objetivo a reabilitação da pessoa portadora de 

deficiência, a proteção à sua saúde e a prevenção dos agravos que 

determinam o aparecimento de deficiências, mediante o 

desenvolvimento de um conjunto de ações  articuladas entre os 

diversos setores da sociedade e a efetiva participação da sociedade. 

Esta portaria cita as famílias de classificações da OMS, entre elas, a 
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Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens – CIDID de 1989 e a Classificação Internacional das 

Deficiências, Atividades e Participação: um manual da dimensão das 

incapacidades e da saúde – CIDDM-2, de 1997.  

� Portaria Conjunta n º 01, de 29 de maio de 2009 - Ministério do 

Desenvolvimento Social e Instituto Nacional do Segu ro Social: 

“ Institui instrumentos para avaliação da deficiência e do grau de 

incapacidade de pessoas com deficiência requerentes ao Benefício 

de Prestação Continuada da assistência Social-BPC”. Esta Portaria 

institui os instrumentos para avaliação da deficiência e do grau de 

incapacidade, composta de avaliação médica e social. Toda 

avaliação é baseada nos domínios e componentes da CIF.   

� Decreto n o 7.612, de 17 de novembro de 2011 : “Institui o Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem 

Limite”. A finalidade do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Plano Viver sem Limite é a de promover, por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício 

pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos 

termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 

� Portaria n o 793, de 24 de abril de 2012 : ”Institui a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de 

Saúde”.  Utiliza a CIF para categorizar os indivíduos que farão parte 

da Rede de Cuidados.  
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3.4 Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde – CIF 

 

3.4.1 Definição de termos 

Temos observado na literatura ou em normas editadas pelo governo, 

seja na área da saúde, educação, previdenciária, ou outras, que os termos 

deficiência, incapacidade, restrição tem recebido tratamentos diferentes para 

os propósitos a que se destinam. Procuramos verificar na literatura a definição 

de alguns termos usualmente utilizados, apesar de que alguns carecem de 

definições mais sistemáticas. Neste sentido verificamos que as classificações 

CID-10 e CIF diferem muitas vezes em seus conceitos. A CID-10 utiliza o 

“laudo médico” que é um nome dado a uma determinada doença. Já a CIF 

utiliza um laudo onde são analisadas questões da funcionalidade ou de como o 

indivíduo reage à aquela doença.  

STEPHENS E HÉTU (1991) aplicaram os conceitos de incapacidade e 

desvantagem na audiologia. O conceito de incapacidade poderia ser avaliado 

por meio das respostas diretas do próprio indivíduo sobre suas dificuldades. O 

conceito de desvantagem seria definido por seis dimensões: orientação, 

independência física, mobilidade, ocupação, integração social e auto-

suficiência econômica. Concluíram, com uma proposta de ampliação do 

conceito de desvantagem relacionada à perda da qualidade de vida, que há 

aumento do estresse e da ansiedade, redução da satisfação e da qualidade da 

interação social e auto-imagem negativa. 

A International Classification of Impairments, disabilities and handicap 

(ICIDH) (AMIRALIAN et al. 2000), propõe uma classificação da conceituação 

de deficiência que pode ser aplicada a vários aspectos da saúde e da doença. 

Por essa classificação são conceituadas: Deficiência: perda ou anormalidade 

de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou 

permanente. Incluem-se nessas a ocorrência de uma anomalia, defeito ou 
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perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, 

inclusive das funções mentais. Representa um distúrbio orgânico, uma 

perturbação no órgão. Incapacidade: restrição, resultante de uma deficiência, 

da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser 

humano. Surge como conseqüência direta ou é resposta do indivíduo a uma 

deficiência psicológica, física, sensorial ou outra. Representa a objetivação da 

deficiência e reflete os distúrbios da própria pessoa, nas atividades e 

comportamentos essenciais à vida diária. Desvantagem: prejuízo para o 

indivíduo, resultante de uma deficiência ou uma incapacidade, que limita ou 

impede o desempenho de papéis de acordo com a idade, sexo, fatores sociais 

e culturais Caracteriza-se por uma discordância entre a capacidade individual 

de realização e as expectativas do indivíduo ou do seu grupo social. 

Representa a socialização da deficiência e relaciona-se às dificuldades nas 

habilidades de sobrevivência. 

Segundo DI NUBILA (2007), a CIF foi revisada em vários idiomas 

considerando o inglês apenas como idioma operacional.  A versão para o 

português foi realizada pelo Centro Colaborador da OMS para a Família das 

Classificações Internacionais, na Faculdade de Saúde Publica da Universidade 

São Paulo. O termo “desvantagem” (ou limitação, tradução do handicap) foi 

abandonado e o termo “incapacidade” foi utilizado para abranger a perspectiva 

corporal, social e individual.  

O documento final da CIF adota uma abordagem que fortalece o modelo 

social da deficiência ou incapacidade em comparação com o modelo médico 

antes usado (DI NUBILA 2007). A CIF define incapacidade como “resultado da 

interação entre uma pessoa com uma deficiência e as barreiras ambientais e 

de atitudes que possa enfrentar”. A deficiência representa um desvio de certos 

padrões no estado biomédico do corpo e suas funções. 

A deficiência, na CIF corresponde a alterações nas funções ou 

estruturas corporais, ou seja apenas no nível do corpo, enquanto que 
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incapacidade constitui um termo genérico para descrever deficiência, limitação 

de atividades e restrição de participação (Di NUBILA, 2007).   

No contexto de saúde, são observadas as seguintes definições (OMS 

2003):  

� Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas 

orgânicos (incluindo as funções psicológicas). 

� Estruturas do corpo são as partes anatômicas do corpo, tais como, 

órgãos, membros e seus componentes.  

� Deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, 

tais como, um desvio importante ou uma perda. 

� Atividades são a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo.  

� Participação é o envolvimento de um indivíduo numa situação da 

vida real. 

� Limitações de atividade são dificuldades que um indivíduo pode ter 

na execução de atividades.  

� Restrições de participação são problemas que um indivíduo pode 

enfrentar quando está envolvido em situações da vida real 

� Fatores ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal 

em que as pessoas vivem e conduzem sua vida. 

 

3.4.2 Histórico da CIF 

A CIF pertence à “família” das classificações internacionais 

desenvolvida pela OMS para aplicação em vários aspectos da saúde. A família 

de classificações internacionais da OMS proporciona um sistema para a 
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codificação de uma ampla gama de informações sobre saúde, como 

diagnóstico, funcionalidade e incapacidade, motivos de contacto com os 

serviços de saúde e utiliza uma linguagem comum padronizada que permite a 

comunicação sobre saúde e cuidados de saúde em todo o mundo, entre várias 

disciplinas e ciências (BUCHALLA 2003, OMS 2011). 

Para AMIRALIAN et al. (2000), a preocupação dos profissionais de 

saúde em estabelecer uma classificação das doenças iniciou-se no século 

XVIII, mas foi somente na VI Revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-6), em 1948, que foram feitas referências a doenças que 

poderiam se tornar crônicas.  Até a década de 70, a Classificação Internacional 

de Doenças - CID-8 considerava apenas as manifestações agudas, segundo o 

modelo médico: Etiologia x patologia x manifestação. Nesta época já se 

discutia o fato de que esta classificação, baseada somente no sintoma da 

doença, era limitada e não descrevia as conseqüências das doenças.  

Na IX Assembléia da OMS, em 1976, surgiu uma nova conceituação, a 

International Classification of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH): 

a manual of classification relating to the consequences of disease 

(Classificação Internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens: 

um manual de classificação das conseqüências das doenças - CIDID) 

publicada em 1980.  

A ICIDH/CIDID teve como objetivo primeiro ser utilizada em pesquisas e 

desta maneira trouxe benefícios científicos e práticos, incluindo formas de 

avaliar a qualidade de vida das pessoas, favorecendo a maior aceitação do 

seu registro como deficiente e uma melhor provisão de serviços. A 

ICIDH/CIDID definiu “deficiência” como toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica; “incapacidade” como 

toda restrição ou falta – devida a uma deficiência – da capacidade de realizar 

uma atividade; e “desvantagem” como uma situação prejudicial para um 

determinado indivíduo, em conseqüência de uma deficiência ou uma 
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incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal 

em seu caso (em função da idade, sexo e fatores sociais e culturais). 

Com o tempo houve necessidade de se modificar esta proposta, pois 

existia uma falta de relação entre os elementos a ela intrínsecos alem de não 

abordarem aspectos sociais e ambientais. i    

A OMS, quase dez anos depois – em 1997 –, reapresentou a 

ICIDH/CIDID com um novo título e novas conceituações: “Classificação 

Internacional das Deficiências, Atividades e Participação: um manual da 

dimensão das incapacidades e da saúde – CIDDM-2”. Esse documento 

estabelece princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as 

potencialidades, ao invés da valorização das incapacidades e das limitações. 

O CIDDM-2 define a deficiência como uma perda ou anormalidade de uma 

parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções 

mentais. A atividade está relacionada com o que as pessoas fazem ou 

executam em qualquer nível de complexidade. A limitação da atividade, 

anteriormente denominada “incapacidade”, é nesse momento entendida como 

uma dificuldade no desempenho pessoal. A incapacidade é a limitação no 

desempenho da atividade que deriva do indivíduo. O termo “incapacidade” não 

é mais utilizado porque pode ser entendido como uma desqualificação social.  

Ampliando o conceito, a CIDDM-2 inclui a participação, definida como a 

interação que se estabelece entre a pessoa com deficiência, a limitação da 

atividade e os fatores do contexto sócio-ambiental. 

A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens – CIDID de 1980 e a Classificação Internacional das 

Deficiências, Atividades e Participação: um manual da dimensão das 

incapacidades e da saúde – CIDDM-2, de 1997 fixam princípios que enfatizam 

o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés da valorização 

das incapacidades e das limitações. A atividade está relacionada com o que as 
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pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde 

aquelas simples até as habilidades e condutas complexas. A “limitação da 

atividade”, antes conceituada como “incapacidade”, é agora entendida como 

uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da incapacidade é a limitação 

no desempenho da atividade que deriva totalmente da pessoa. Essa 

Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação que 

se estabelece entre a pessoa portadora de deficiência, a limitação da atividade 

e os fatores do contexto sócio-ambiental. 

Nestes conceitos encontra-se também a questão da inclusão social que 

seria o processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir, em seus 

sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade.  

Para SASSAKI (1997), esta nova abordagem determina a perspectiva 

da inclusão social, entendida "como o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para incluir, em seus sistemas sociais gerais pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo 

bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em 

parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos."  

O processo que resultou na elaboração da CIF levou aproximadamente 

uma década e envolveu mais de 80 países, com a colaboração de cientistas, 

organizações não-governamentais e outros. O processo, que foi orientado 

pelas necessidades dos usuários, resultou em uma versão que foi aprovada 

pelo Conselho Executivo da OMS em janeiro de 2001. Em 22 de maio de 2001, 

191 Estados Membros da OMS adotaram oficialmente a CIF e desta maneira 

houve sua aprovação final pela Assembléia Mundial de Saúde na 54ª 

Assembléia Mundial de Saúde (Resolução WHO 54.21).  
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A CIF foi aprovada para uso internacional como um novo instrumento 

para a mensuração da saúde da população, passando a fazer parte da 

chamada “Família de Classificações Internacionais da OMS”. A publicação 

dessa nova classificação abre novos horizontes para a área da saúde. Para 

BUCHALLA (2003), os indicadores utilizados para planejamento de ações de 

saúde, até o momento, usam dados relativos à mortalidade, morbidade e 

nutrição, em geral. Entretanto, limitações são percebidas nos indivíduos e 

essas limitações devem ser mensuradas, computadas e consideradas para um 

adequado planejamento de saúde. 

 A CIF determina um novo paradigma da saúde. Neste contexto, deixa 

de ter como objeto a causalidade das doenças para considerar seu impacto na 

qualidade de vida das pessoas. 

A CIF representa um marco significativo na evolução dos conceitos, em 

termos filosóficos, políticos e metodológicos, na medida em que propõe uma 

nova forma de se encarar as pessoas com deficiência e suas limitações para o 

exercício pleno das atividades decorrentes da sua condição. Por outro lado, 

influencia um novo entendimento das práticas relacionadas com a reabilitação 

e a inclusão social dessas pessoas. 

A família de classificações internacionais da OMS é uma importante 

ferramenta para a descrição e comparação da saúde das populações em um 

contexto internacional.   

A CID-10 classifica os estados de saúde (doenças, perturbações, 

lesões, etc.) de base etiológica. A funcionalidade e a incapacidade associados 

aos estados de saúde são classificadas na CIF. Portanto, a CID-10 e a CIF são 

complementares. A CID-10 proporciona o “diagnóstico” de doenças, 

perturbações ou outras condições de saúde, que é complementado pelas 

informações adicionais fornecidas pela CIF sobre funcionalidade.  Segundo 

BUCHALLA (2003) as informações obtidas sobre o diagnóstico e sobre a 
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funcionalidade fornecem uma imagem mais ampla e mais significativa da 

saúde das pessoas ou da população. 

Em maio de 2012, foi publicada no Brasil pelo Conselho Nacional de 

Saúde, a Resolução no 452, onde fica determinado que a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF deve ser utilizada 

no Sistema Único de Saúde, inclusive na Saúde Suplementar. Seu uso deve 

ser feito:  

• nas investigações para medir resultados acerca do bem estar, 

qualidade de vida, acesso a serviços e impacto dos fatores 

ambientais (estruturais e atitudinais) na saúde dos indivíduos; 

• como uma ferramenta estatística na coleta e registro de dados (em 

estudos da população e inquéritos na população ou em sistemas de 

informação para a gestão); 

• como ferramenta clínica para avaliar necessidades, compatibilizar 

os tratamentos com as condições específicas, ampliando a linha de 

cuidado; 

• para dar visibilidade e avaliar os processos de trabalho com os 

respectivos impactos reais das ações dos profissionais de saúde, 

que atuam diretamente com a funcionalidade humana; 

• no dimensionamento e redimensionamento de serviços visando 

qualificar e quantificar as informações relativas ao tratamento e 

recuperação da saúde no processo de reabilitação e os respectivos 

resultados;  

• como ferramenta no planejamento de sistemas de seguridade 

social, de sistemas de compensação e nos projetos e no 

desenvolvimento de políticas;  
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• como ferramenta pedagógica na elaboração de programas 

educacionais, para aumentar a conscientização e a realização de 

ações sociais;  

• como ferramenta geradora de informações padronizadas em saúde, 

devendo a mesma ser inserida no Sistema Nacional de 

informações em saúde do Sistema Único de Saúde para alimentar 

as bases de dados, com vistas ao controle, avaliação e regulação 

para instrumentalizar a gestão no gerenciamento das ações e 

serviços de saúde em todos os seu níveis de atenção; 

• como geradora de indicadores de saúde referentes à 

funcionalidade humana. 

 

3.4.3 Objetivos da CIF 

O propósito da CIF é descrever a natureza e a gravidade das limitações 

de funcionalidade e identificar os fatores ambientais que influenciam tal 

funcionalidade (OMS 2011).  

O objetivo geral da classificação é proporcionar uma linguagem 

unificada e padronizada assim como uma estrutura de trabalho para a 

descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde.  

Quanto aos objetivos específicos da CIF, estes podem ser resumidos da 

seguinte maneira (OMS, 2011): 

� Proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo 

dos determinantes da saúde, dos resultados e das condições 

relacionadas com a saúde;  

� Estabelecer uma linguagem comum para a descrição da saúde e dos 

estados relacionados com a saúde, para melhorar a comunicação 
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entre diferentes utilizadores, tais como, profissionais de saúde, 

investigadores, políticos e decisores e o público, incluindo pessoas 

com incapacidades;  

� Permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas 

relacionadas com os cuidados de saúde, entre serviços, e em 

diferentes momentos ao longo do tempo;  

� Proporcionar um esquema de codificação para sistemas de 

informação de saúde. 

 

3.4.4 Aplicações da CIF 

Desde a sua publicação como versão experimental, em 1980, a 

ICIDH/CIDID, que é a precursora da CIF tem sido utilizada para vários fins. .A 

CIF segue as mesmas aplicações, a saber (OMS 2011):  

� Como uma ferramenta estatística – na coleta e registro de dados 

(e.g. em estudos da população e inquéritos na população ou em 

sistemas de informação para a gestão); 

� Como uma ferramenta de pesquisa – para medir resultados, a 

qualidade de vida ou os fatores ambientais; 

� Como uma ferramenta clínica – avaliar necessidades, na 

compatibilidade dos tratamentos com as condições específicas, 

avaliação vocacional, reabilitação e avaliação dos resultados; 

� Como uma ferramenta de política social – no planejamento de 

sistemas de previdência social, de sistemas de compensação e 

projetos e implementação de políticas públicas;  
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� Como uma ferramenta pedagógica – na elaboração de programas 

educacionais, para aumentar a conscientização e realizar ações 

sociais. 

Entretanto existem diferenças significativas entre elas, pois a CIF inclui 

também: diferenças operacionais para todas as categorias e para itens 

individuais; um sistema de códigos completo; terminologia neutra e inclusão de 

fatores ambientais. 

Como a CIF é uma classificação da saúde e dos aspectos ligados à 

saúde, ela também é utilizada por setores como o de seguros, previdência 

social, trabalho, educação, economia, política social, desenvolvimento geral de 

legislação e modificação ambiental (OMS 2011).  

 

3.4.5 Descrição da CIF 

Para BUCHALLA (2003) a “CIF constitui um instrumento que pretende 

servir de base conceitual para definir e medir as incapacidades assim como 

para a formulação de políticas para essa população. Porém, mais do que isso, 

a classificação privilegia os aspectos positivos das condições de saúde”. Os 

termos “impairment” e “handicap” deixam de ser usados e o termo 

funcionalidade passa a se referir a todas as funções do corpo, às atividades e 

à participação. Também a palavra incapacidade constitui um termo guarda-

chuva para as deficiências, a limitação das atividades ou para a restrição na 

participação. 

Assim como a CID-10, a CIF também se utiliza de códigos que permite 

ao clínico codificar e quantificar os prejuízos, as limitações de atividades e as 

limitações de participação que resultam de uma condição de saúde. Ao 

contrário da CID-10, entretanto, o esquema da CIF é dinâmico e seus códigos 

podem ser alterados ao longo do tempo, a partir de, por exemplo, um processo 

de reabilitação (MORETTIN, 2012). 
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A estrutura da CIF (OMS 2003) é descrita da seguinte maneira: 

 

Condição de saúde 
Perturbação ou doença 

 

 

 

 

     funções e estruturas                    atividade                    participação        

            do corpo 
 

 

 

 

 

      fatores ambientais                                                      fatores pessoais 

 

A classificação define os componentes da saúde e alguns componentes 

do bem-estar relacionados com a saúde (educação e trabalho). Os domínios 

contidos na CIF podem, portanto, ser considerados como domínios da saúde e 

domínios relacionados com a saúde (OMS 2003). Estes domínios são 

definidos por dois termos abrangentes. “Funcionalidade” é um termo que 

contem todas as funções do corpo, atividades e participação.  “Incapacidade” 

engloba deficiências, limitações de atividades e restrições à participação. Estes 

dois domínios são descritos em duas listas básicas: (1) Funções e Estruturas 

do Corpo, e (2) Atividades e Participação. A CIF agrupa diferentes domínios de 

uma pessoa com uma determinada condição de saúde (isto é, o que uma 

pessoa com uma doença ou perturbação faz ou pode fazer). A CIF também 

relaciona os fatores ambientais que interagem com todos estes constructos. 

Desta maneira a CIF permite que se registre perfis úteis da funcionalidade, 

incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios. 

Dentro da CIF observa-se que cada componente contém vários 

domínios e em cada domínio possui várias categorias, que são as unidades de 

classificação. A saúde e os estados relacionados com a saúde de um indivíduo 
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podem ser registrados através da seleção do código ou códigos apropriados 

da categoria e do acréscimo de qualificadores, que são códigos numéricos que 

especificam a extensão ou magnitude da funcionalidade ou da incapacidade 

naquela categoria, ou em que medida um fator ambiental pode ser um 

facilitador ou um obstáculo para o indivíduo (OMS 2003). Desta maneira, com 

os códigos dos vários domínios e os qualificadores pode-se entender a 

funcionalidade de um indivíduo que possui uma incapacidade. A utilização de 

qualquer código deve vir acompanhada de pelo menos um qualificador. Sem 

qualificadores, os códigos não tem significado. Por definição, o a OMS 

interpreta códigos incompletos como ausência de problema (OMS 2011).    

A CIF usa um sistema alfanumérico de codificação: as letras “b” para 

Função Corporal, “s” para Estrutura do Corpo, “d” para Atividades/ Participação 

e “e” para Fatores Ambientais. 

O componente “corpo” inclui duas classificações, uma para as funções 

dos sistemas do corpo e outra para as estruturas do corpo. O componente 

“atividades e participação” cobre a faixa completa de domínios que denotam os 

aspectos da funcionalidade tanto na perspectiva individual quanto social (OMS 

2011). 

As letras “b”, “s”, “d” e “e” são seguidas por um código numérico iniciado 

pelo número do capítulo (um dígito), seguido pelo segundo nível (dois dígitos) 

e o terceiro e quarto níveis (um dígito cada). Uma escala genérica qualificadora 

é usada para avaliar a extensão na qual uma função ou atividade difere de um 

estado típico ou esperado sendo coloca após um ponto decimal: 

� a escala qualificadora dos componentes “b”, “s”, “d” e “e” 

apresenta cinco níveis de resposta, que variam de 0 a 4, sendo 

que “0” significa nenhum problema, “1” significa problema leve, 

“2” problema moderado, “3” problema grave e “4” problema 

completo; 
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� além dessas opções, existem duas outras opções de respostas 

“8” (não especificada) e “9” (não aplicável) para todas as 

categorias da CIF; 

� as funções do corpo (“b”) são codificadas com somente um 

qualificador que indica a extensão do problema; 

� as estruturas do corpo (“s”) pode ser codificadas com três 

qualificadores, sendo que o primeiro descreve a extensão do 

problema, o segundo a natureza da mudança e o terceiro a 

localização da alteração; 

� atividades e participação (“d”) podem ter dois qualificadores, 

sendo que o primeiro descreve o desempenho e o segundo a 

capacidade; 

� os fatores ambientais (“e”) são codificadas com somente um 

qualificador com escala negativa e positiva para indicar a 

extensão das barreiras e facilitadores.  

  

3.4.6 A CIF e a fonoaudiologia 

Na fonoaudiologia em especial na audiologia, o primeiro trabalho que se 

tem conhecimento foi o realizado por MORETTIN et al. (2008). Neste trabalho 

é feita uma retrospectiva histórica da CIF, sua organização, sua aplicação, 

suas limitações e uma análise dos códigos voltados à área da audiologia de 

maneira geral. Como exemplo citam: deficiência em alguma estrutura do 

sistema auditivo (desde o canal auricular até córtex auditivo), geralmente tem 

efeitos na função auditiva do indivíduo (detecção, discriminação dos sons, etc). 

No caso dos idosos, mudanças podem ocorrer na orelha externa (CIF código 

s240), como a degeneração da cartilagem; orelha média (s250), como o 

enrijecimento da membrana timpânica (s2500) e orelha interna (s260), como a 
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perda de células ciliadas internas e externas da cóclea (s2600). Estas 

mudanças estruturais tem efeitos na função auditiva (b230), como por 

exemplo, a detecção do som (b2300) e discriminação da fala (b2304).  

Corroboraram a importância deste sistema de códigos para ajudar a 

organizar e padronizar informações referentes ao perfil funcional e de 

qualidade de vida do indivíduo com perda auditiva. É evidenciado também que 

a CIF é usada para atender as políticas públicas, necessidades de pesquisa e 

é reforçado o seu uso por toda comunidade de profissionais de saúde, em 

especial da clinica. É ratificado que seu uso amplo permitirá que se torne cada 

vez mais um instrumento prático e de fácil utilização.  

Neste mesmo trabalho, as autoras citam que uma das barreiras para 

seu uso mais efetivo é o grande numero de códigos. Para facilitar o uso da 

CIF, a OMS com a coordenação do ICF Research Branch, da Universidade de 

Munique da Alemanha, e outras organizações vem desenvolvendo Core-Sets 

(conjuntos mínimos de códigos necessários para oferecer o máximo de 

informação de uma condição) por meio de um processo de decisão consensual 

integrando evidências de estudos preliminares para 12 condições crônicas de 

saúde. 

TORRES et al. em 2007, apresentou um trabalho que teve como 

objetivo discutir e explicitar algumas das diferenças existentes entre pessoas 

que, embora possuam deficiências semelhantes, vivenciam discapacidades 

diferentes. Cita que existem muitas diferenças relacionadas com a deficiência 

auditiva, entre elas: momento em que ocorre a perda, o grau da perda auditiva, 

os recursos com os quais a pessoa conta, o entorno em que a pessoa se 

desenvolve, a capacidade de fala e leitura labial dessa pessoa e a preferência 

dela por um determinado método de comunicação em situações específicas. 

Essas diferenças determinam distinções nas necessidades e possibilidades de 

comunicação dessas pessoas. O sujeito com perda auditiva pode usar 

aparelho de amplificação sonora ou implante coclear, pode ter treinamento em 
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língua de sinais ou ser oralizado, entre outras diferenças que podem surgir. As 

distintas competências e habilidades existentes entre as pessoas com 

deficiência auditiva, mesmo entre aquelas com um mesmo nível de perda 

auditiva, indica a importância de que seja observado, individualmente, não 

apenas as limitações que estão associadas às suas deficiências, mas também 

às suas capacidades para o desempenho das atividades diárias.  

MORETTIN (2012) realizou um estudo que teve como objetivo construir 

uma checklist da CIF-CJ, a partir da investigação de dimensões clinica 

terapêuticas e familiares relacionadas à CIF-CJ, para acompanhamento do 

usuário do implante coclear. Como conclusão foi elaborada a “Checklist da CIF 

para crianças e jovens usuários de implante coclear, a partir das 

especificidades desta população, sendo selecionados 71 códigos de segundo 

nível da CIF-CJ.    

 

3.4.7 Core Sets  

Com o objetivo de promover a utilização da CIF em ambientes clínicos, 

a OMS iniciou o projeto de Core sets. Os core sets consistem em um conjunto 

de categorias da CIF que podem servir como padrões mínimos ou como 

padrões para avaliação global (GRANBERG, DANEMARK, GAGNÉ, 2010).  

Inúmeros trabalhos tem sido realizados no Brasil e internacionalmente 

com o objetivo de estabelecer core-sets para as várias áreas da saúde. Nas 

referencias de literatura encontramos trabalhos para lombalgia, câncer, HIV 

entre outros.  

Em alguns casos as categorias para o core set da CIF já foram 

empiricamente validadas como é o caso da lombalgia e permitem descrever a 

multiplicidade de repercussões dessa condição de saúde sobre a 

funcionalidade das pessoas. 
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A perda auditiva é uma das condições crônicas mais prevalentes no 

mundo e irreversível na maioria das vezes. A perda auditiva é diagnosticada a 

partir de medidas psicoacústicas, como a audiometria e logoaudiometria. Desta 

forma estes exames fornecem somente uma limitada descrição das 

consequencias da perda auditiva e não os efeitos negativos que ela tem na 

vida de uma pessoa. As categorias da CIF pertencem a uma exaustiva lista de 

o que é mais relevante para uma pessoa com uma alteração em sua saúde. 

Para a audição temos como exemplos: b1560 percepção auditiva; b2300 

detecção do som; s250 estrutura da orelha média. Existem aproximadamente 

1400 códigos que podem ser usado na CIF. Desta maneira a elaboração dos 

core-sets auxiliariam a utilização mais efetiva da CIF.  

Alguns trabalhos têm sido realizados para determinar os core sets. 

STEPHENS et al. (2000) comparou as respostas de um questionário aberto  

(“Faça uma lista das dificuldades mais importantes que você tem devido aos 

seu problema auditivo”) ao The Hearing Disability and Handicap Scale (HDHS) 

e observou que muitas áreas não são cobertas com o HDHS. No entanto, no 

domínio da restrição de participação mais geral, o questionário estruturado 

destacou várias áreas importantes que não são oferecidas pelos informantes 

na questão aberta. Entretanto, ainda não há consenso quanto a utilização de 

um questionário específico para avaliar os efeitos da perda auditiva na vida de 

uma pessoa.  

O processo para desenvolvimento de core set para perda auditiva pela 

OMS foi iniciado em 2009 e envolveu três fases: 1ª - quatro estudos científicos 

foram realizados para recolher opiniões sobre as categorias relevantes da CIF 

para serem usados nos core-sets; 2ª – realizada uma conferência de consenso 

para estabelecer categorias relevantes da CIF e 3ª – os core sets são testados 

e validados (GRANBERG, DANERMARK, GAGNÉ, 2010). 

Segundo MORETTIN (2012) profissionais de varias Instituições tem se 

reunido para elaborar um documento que contenha Core sets em audiologia.  
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Este projeto está sendo executado sob a liderança da Swedish Institute for 

Disability Research (SIDR), com o financiamento da Oticon Fundation e 

envolve revisão sistemática da literatura, estudo qualitativo para determinar 

aspectos relevantes da funcionalidade do indivíduo com perda auditiva, 

pesquisa com profissionais internacionais a fim de recolher suas opiniões 

sobre os fatores que interferem na vida das pessoas com perda auditiva e um 

estudo multicêntrico transversal. Os resultados foram apresentados em uma 

Conferência Internacional em maio de 2012 e foram determinados 117 

categorias da CIF para serem incluídas na primeira versão de Core set para 

perda auditiva que poderá ser usado para pesquisas, coleta de dados em 

estudos populacionais entre outros. 

RIBERTO (2011) fez uma revisão narrativa e integradora da literatura 

sobre core-sets, nas bases de dados Medline e Lilacs. Encontrou 81 artigos, 

que foram reduzidos para 44 apos a leitura dos resumos. Cita que o termo core 

set pode ser traduzido como “conjunto principal” ou “itens essenciais” e refere-

se ao conjunto de categorias da CIF que descreve de forma típica a 

funcionalidade das pessoas com uma determinada condição de saúde. 

Entende que ao invés de avaliar 1.454 aspectos da funcionalidade das 

pessoas, devem--se avaliar apenas aquelas categorias que são típicas e 

significativas numa determinada condição de saúde. Os core sets para 

condições crônicas de saúde podem ser aplicados em qualquer ambiente de 

atendimento a saúde e refletem todos os aspectos da funcionalidade.  

Segundo o mesmo autor, também foram desenvolvidos core sets para 

situações de saúde que não correspondem a doenças, mas sim a períodos do 

atendimento a pessoas com alguns grupos de doenças (neurológicas, 

musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias nas situações agudas ou subagudas, 

ou idosos internados). Para as condições agudas, os core sets apresentam 

números menores de categorias selecionadas, pois a funcionalidade das 

pessoas nessas condições não inclui uma serie de aspectos (vida domestica, 
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uso de meios de transporte e os fatores ambientais ligados a essas 

atividades).  

O autor chama a atenção para o fato de que é importante perceber que 

os core sets da CIF são propostas em construção. Eles definem “o que” avaliar 

e não “como” avaliar. Essa decisão depende de consensos elaborados na 

pratica clinica. Os core sets da CIF devem ser reavaliados e validados. A 

avaliação da reprodutibilidade inter-examinadores em pacientes com 

lombalgia, artrite reumatóide, acidente vascular cerebral, osteoartrite mostrou 

menor concordância de observações para fatores ambientais e melhor para 

funções do corpo. Os core sets da CIF não são consenso entre o pessoal 

clinico de reabilitação, pesquisadores e defensores dos direitos da pessoa com 

deficiência, uma vez que entendem que a CIF, leia-se  funcionalidade, foi 

construída a partir de um conjunto de aspectos característicos de cada doença 

e para cada sujeito. Utilizar um core set da CIF permite que se utilize aspectos 

da funcionalidade que habitualmente não são considerados ou são 

simplesmente ignorados, especialmente no que se refere aos fatores 

ambientais.  

O uso de core sets permite uma maior homogeneidade nas 

observações. Entretanto são falhos para pessoas que experienciam mais do 

que uma doença, pois são estruturados para obtenção de um conjunto 

especifico de características de uma única doença. Como conclusão deste 

trabalho RIBERTO (2011) entende que os core sets da CIF são soluções 

propostas para a implementação e disseminação do uso da CIF e podem ser 

usados para finalidades clinicas e de pesquisa, e se referem a condições de 

saúde ou situações de atendimento.  
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4 MÉTODO 

 

Este estudo faz parte da linha de pesquisa “Procedimentos e 

implicações psicossociais dos distúrbios da audição” do Programa de Pós-

graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que tem como 

objetivo “conhecer os procedimentos usados no diagnóstico audiológico, os 

programas de conservação de saúde auditiva em ambientes de lazer, esporte, 

aprendizagem e trabalho. e estudar os procedimentos de intervenção 

fonoaudiológica nos portadores de distúrbios da audição no adulto ou na 

criança”.  

 

4.1 Questões éticas  

Os dados foram coletados após a avaliação e aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP) – Sede Campus Monte Alegre, recebendo o nº 332/2010, de acordo 

com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da 

Saúde (MS). Todos os participantes do estudo receberam orientações e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 01) 

elaborado com base na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Somente aqueles que se declararam voluntários foram selecionados.  

 

4.2 Procedimento 

Trata-se de um estudo do tipo experimental, transversal cujos dados 

foram coletados na Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação - DERDIC, Unidade Suplementar da PUC-SP, Serviço de Saúde 

Auditiva do Estado de São Paulo de alta complexidade, sendo que a autora é 

funcionária do serviço desde 1985. O serviço foi credenciado ao Sistema Único 
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de Saúde (SUS) em 2002 e adequou-se à Portaria Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva SAS/MS 2073 em 2004. Desde então, o serviço conta com 

atendimento integral a pessoas com perda auditiva, do diagnóstico à 

intervenção fonoaudiológica, incluindo seleção e concessão do aparelho de 

amplificação sonora individual (AASI) e terapia fonoaudiológica. O serviço é 

articulado à rede municipal de atenção à saúde auditiva do município e é 

referência para as regiões norte e sul de São Paulo. O serviço atende 

anualmente mais de 1.000 novos pacientes, além dos retornos de pacientes 

que receberam os aparelhos de amplificação sonora individual na Instituição. 

 

4.3 Qualidade da amostra 

A amostra deste estudo foi composta por indivíduos adultos que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

� Possuir idade igual ou superior a 60 anos (Estatuto do Idoso, 

2003; Organização Mundial de Saúde, 2013), escolhida por ser 

preconizada pela OMS como o início da idade idosa;  

� Apresentar perda auditiva do tipo sensorioneural bilateral 

simétrica, ou seja, a perda auditiva deve ter o mesmo grau e a 

mesma configuração em ambas as orelhas (ASHA 2001);  

� O grau da perda auditiva deve ser moderado (média de 500, 

1kHz e 2kHz de 41dB a 55dB), moderadamente severo (média de 

500, 1kHz e 2kHz de 56dB a 70dB) ou severo (média de 500, 

1kHz e 2kHz de 71dB a 90dB) (LLOYD e KAPLAN, 1978), em 

ambas as orelhas;  

� Não ter experiência prévia com o uso de aparelhos de 

amplificação sonora individual (AASI). 

Foi considerado como critério de exclusão: 
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� Apresentar problemas de outra natureza, que afetassem o estado 

cognitivo do participante. 

Foram agendados durante o período de maio a outubro de 2012, 650 

(seiscentos e cinquenta) pacientes para realizar avaliação audiológica com a 

autora do projeto. Destes, 105 (cento e cinco) faltaram ao agendamento 

(16,15%). Dos 545 restantes, 310 (56,88%) realizaram “acompanhamento”. 

“Acompanhamento“ é uma prática do serviço que consiste na realização de 

avaliação audiológica e ganho funcional em pacientes usuários de aparelhos 

auditivos. Como estes pacientes já eram usuários de aparelhos auditivos, não 

se enquadravam nos critérios de inclusão (Figura 01). 

A partir deste momento iniciamos o processo efetivo de seleção dos 

sujeitos pelos critérios elencados neste estudo. O primeiro critério analisado foi 

o da idade. Dos 235 indivíduos restantes, 122 (51,91%) não atendiam ao 

primeiro critério de inclusão, ou seja, apresentavam idade abaixo de 60 anos.  

Dos 113 pacientes restantes, 72 (63,71%) apresentaram perda auditiva 

fora dos critérios de inclusão (perda auditiva sensorioneural bilateral 

moderada, moderadamente severa ou severa), como perdas auditivas de grau 

leve, perdas auditivas assimétricas e/ou perdas auditivas mistas. 

A partir da seleção feita baseada nos critérios idade, tipo e grau de 

perda, restaram 41 pacientes para iniciar a pesquisa. Após a avaliação 

audiológica, realizamos o Mini-exame do Estado Mental (BERTOLUCCI et al., 

1994). Dos 41 pacientes, 12 (29,26%) apresentaram resultado abaixo de 17 

pontos, que é o ponto de corte do exame referido na literatura, sendo, portanto 

excluídos da pesquisa. 

Desta maneira, após a análise dos critérios de inclusão e exclusão, o 

estudo foi realizado com 29 indivíduos, nos quais foi aplicado o HHIE e as 

categorias encontradas da CIF. 
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Figura 1 - Fluxograma de pacientes atendidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Procedimento de Avaliação 

Todos os participantes foram submetidos aos seguintes procedimentos: 

1. Anamnese para obtenção de dados sócio-demográficos (idade, 

gênero, nível educacional, estado de empregabilidade) e dados clínicos 

(duração do problema, comorbidades, entre outros) (Anexo 02); 

2. Avaliação audiológica básica; realização de audiometria tonal por via 

aérea (VA) e via óssea (VO), logoaudiometria (limiar de reconhecimento de 

fala; índice de reconhecimento de fala - IRF, sendo utilizada a classificação 

de JERGER et al., 1968) e medidas da imitância acústica (timpanometria, 

medida do reflexo acústico contralateral e ipsilateral do músculo estapédio, 

classificados segundo JERGER, 1970). A via aérea foi realizada nas 

 650 agendados 

105 faltas 545 restantes 

235 restantes 310 acompanhamentos 

122 idade  113 restantes 

41 restantes 72 perda auditiva 

12 mini-mental ↓ 29 total 
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frequências de 250, 500, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz e 8 kHz e a via 

óssea foi realizada quando os limiares tonais da VA estiveram piores que 

20dB. A avaliação audiológica foi realizada pela própria autora, em cabina 

acusticamente tratada e foram utilizados os seguintes equipamentos: 

audiômetro marca Interacoustics - modelo AC30 e analisador das funções 

da orelha média marca Siemens - modelo SD 30, calibrados segundo norma 

ISO 389 / IEC 60645. A avaliação audiológica teve como objetivo verificar se 

o indivíduo apresentava as características audiológicas necessárias para 

fazer parte da amostra e também para analisar as categorias da CIF; 

3. Mini-exame do Estado Mental (MEEM): o Mini Mental State 

Examination ou Mini-exame do Estado Mental (Anexo 03) é uma prova de 

rápida aplicação, bastante útil na triagem de deterioração mental, ao nível 

das funções cognitivas (avalia as capacidades cognitivas). O MEEM foi 

desenvolvido por FOLSTEIN e MCHUGH em 1975 e traduzido por 

BERTOLUCCI et al. (1994). Consiste em uma série de questões e de 

tarefas que se agrupam nas seguintes categorias: orientação temporal 

(cinco pontos), orientação espacial (cinco pontos), atenção e cálculo (cinco 

pontos), memória imediata (três pontos), memória de evocação (três 

pontos), capacidade construtiva visual (um ponto) e linguagem (oito pontos). 

Cada uma destas questões ou tarefas é pontuada se respondida 

corretamente (a pontuação é a que se encontra em seguida da categoria, 

entre parênteses) Se todas as questões estiverem corretas, o escore 

máximo do teste é de 30 pontos. O ponto de corte é de 23 pontos para 

pessoas com escolaridade acima de nove anos enquanto o corte de 17 

pontos é utilizado para aqueles com menor escolaridade (BRUCKI et al., 

2003; COCKRELL e FOLSTEIN, 2002; LAKS et al., 2007; ALMEIDA, 1998);  

4. Questionário de auto-avaliação do Handicap Auditivo para Idosos (The 

Hearing Handicap Inventory for the Elderly-HHIE, VENTRY e WEINSTEIN, 

1982; versão adaptada para o português por WIESELBERG, 1997): trata-se 

de um instrumento que objetiva avaliar a auto-percepção da incapacidade 
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auditiva nos idosos, composto de 25 questões abordando domínios das 

habilidades sociais (12 questões) e emocionais (13 questões), relativas às 

dificuldades auditivas provenientes do envelhecimento. As respostas 

possíveis são: “não”, “às vezes” e “sim” e é fornecida uma pontuação de 0 

pontos, 2 pontos e 4 pontos respectivamente. O escore geral é 

compreendido entre zero (ausência de incapacidade) e 100 pontos (máxima 

percepção de incapacidade auditiva). Os valores compreendidos entre 0 e 

16 pontos significam que não há percepção de incapacidade auditiva, entre 

18 e 42 pontos, há percepção leve/moderada de incapacidade auditiva e 

entre 42 e 100 pontos há percepção severa/significativa de incapacidade 

auditiva;  

5. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF): a partir dos dados da anamnese, da avaliação audiológica e dos 

resultados do HHIE, as categorias da CIF foram analisadas, tendo em vista 

os aspectos relacionados à audição. Foram avaliados os seguintes 

componentes e domínios: função corporal (identificado com o prefixo “b”), 

estrutura do corpo (identificado com o prefixo “s”), atividades e participação 

(identificado com o prefixo “d”). Os fatores ambientais não foram 

codificados, uma vez que o instrumento utilizado (HHIE) não permitiu tal 

análise. 

As letras “b”, “s” e “d” são seguidas por um código numérico iniciado pelo 

número do capítulo (um dígito), seguido pelo segundo nível (dois dígitos) e o 

terceiro e quarto níveis (um dígito cada). Uma escala genérica qualificadora 

foi usada para avaliar a extensão dos problemas dos pacientes em cada 

uma das categorias do CIF. Este qualificador é codificado usando um, dois 

ou mais números após um ponto: 

� a escala qualificadora dos componentes “b”, “s” e “d” apresenta 

cinco níveis de resposta, que variam de 0 a 4, sendo que “0” significa 

nenhum problema, “1” significa problema leve, “2” problema moderado, 

“3” problema grave e “4” problema completo; 
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� além dessas opções, existem duas outras opções de respostas “8” 

(não especificada) e “9” (não aplicável) para todas as categorias do CIF; 

� as funções do corpo (“b”) foram codificadas com somente um 

qualificador que indicou a extensão da perda auditiva; 

� as estruturas do corpo (“s”) foram codificadas com três 

qualificadores, sendo que o primeiro descreveu a extensão da perda 

auditiva, o segundo a natureza da mudança e o terceiro a localização da 

alteração;  

� as atividades e participação (“d”) foram codificadas com dois 

qualificadores, sendo que o primeiro descreveu o desempenho e o 

segundo a capacidade. 

Para efeito de nosso estudo, utilizamos os seguintes critérios:  

� para grau da perda auditiva: qualificador “1” para perda auditiva 

moderada, “2” para perda auditiva moderadamente severa e “3” para 

perda auditiva severa. O qualificador “0” seria audição normal ou perda 

auditiva leve e o “4” perda auditiva profunda, critérios estes que não 

foram considerados em nossa pesquisa; 

� para o resultado do IRF os qualificadores foram organizados da 

seguinte forma: “0” para IRF de 92% a 100%, “1” para IRF de 80% a 

88%, “2” para IRF de 60% a 76%, “3” para IRF de 52% a 56% e “4” para 

IRF abaixo de 50%; 

� para os resultados do HHIE utilizamos os seguintes qualificadores: 

“0” para resposta “não”, “2” para resposta “às vezes” e “4” para resposta 

“sim”. 

Os componentes da função e estrutura do corpo foram analisados após 

a realização da anamnese e da avaliação audiológica. Como exemplo 

podemos citar o resultado da avaliação audiológica, ou seja presença de 
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perda auditiva. Analisando as categorias da CIF observamos que esta 

queixa está relacionada à função do corpo (prefixo “b”), funções 

sensoriais (capítulo 2), funções auditivas (código 30) e detecção do som 

(código 0). Desta maneira o sujeito seria classificado com o código 

“b2300”.  

As atividades e participações foram analisadas após a realização do 

HHIE. Um exemplo seria a resposta à pergunta S1 do HHIE (S1. O 

problema de audição faz você usar o telefone menos vezes do que você 

gostaria?). A resposta a esta pergunta está relacionada à uma atividade 

(código “d”),  características gerais e específicas da comunicação 

(código 3), utilização de dispositivos e técnicas de conversação (código 

60) e utilização de dispositivos de telecomunicação (código 0). Neste 

caso o sujeito seria classificado com o código d3600. 

Após cada código foi utilizado um qualificador para determinar a 

extensão do problema conforme descrito acima. 

 

4.5 Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada por meio do cálculo de medidas 

descritivas, da construção de tabelas e quadros de distribuições de frequências 

e da aplicação de testes de associação, como o teste qui-quadrado de 

independência, teste exato de Fisher ou teste da razão de verossimilhanças 

(BUSSAB e MORETTIN, 2009, e AGRESTI, 2002). O teste exato de Fisher e o 

teste da razão de verossimilhanças foram utilizados como alternativas ao teste 

Qui-Quadrado de independência quando ocorreram frequências esperadas 

inferiores a 1 ou 5, respectivamente. 



 

 

 

 

59 

5. RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão, os resultados foram divididos em 04 grupos: 

Análise estatística elaborada a partir dos resultados da anamnese, exame 

audiológico e HHIE; Análise estatística do HHIE; Análise estatística da CIF e 

Descrição das categorias da CIF elencados a partir da análise dos resultados 

da anamnese, da avaliação audiológica e do HHIE. Cada um destes grupos 

será apresentado separadamente.  

 

5.1 Análise estatística elaborada a partir dos resu ltados da 
anamnese, exame audiológico e HHIE 

A análise estatística mostrou que 51,7% dos sujeitos pesquisados são 

do sexo Feminino. Foi testada a hipótese de que a proporção populacional de 

indivíduos do sexo Feminino é igual à do sexo Masculino por meio do teste 

para uma proporção baseado na distribuição binomial (Bussab e Morettin, 

2011). O valor P encontrado foi superior a 0,999, indicando, ao nível de 

significância de 5%, que não há diferença entre as duas proporções (valor P > 

0,05). 

Quanto à idade (Tabela 01), observou-se que dos 29 sujeitos 

analisados, a idade variou de 61 a 88 anos, com média igual a 75,4 anos, 

mediana igual a 74 anos e desvio padrão igual a 7,7 anos. A idade dos 

indivíduos do sexo feminino variou de 61 a 88 anos, com média igual a 73,8 

anos, mediana igual a 73 anos e desvio padrão igual a 8,0 anos, enquanto que 

a idade dos indivíduos do sexo masculino variou de 68 a 88 anos, com média 

igual a 77,1 anos, mediana igual a 75 anos e desvio padrão igual a 7,2 anos. 

As médias populacionais das idades dos dois sexos foram comparadas por 

meio do teste t-Student para comparação de duas médias com variâncias 

iguais (Bussab e Morettin, 2011). O valor P encontrado foi igual a 0,259, 
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indicando, ao nível de significância de 5%, que não há diferença entre as duas 

médias (valor P > 0,05). 

 
Tabela 1 - Medidas descritivas para a variável Idad e (em anos) 
Sexo N Média DPadrão  Mínimo  Mediana  Máximo  
Toda a amostra 29 75,4 7,67 61 74 88 
Feminino 15 73,8 8,01 61 73 88 
Masculino 14 77,1 7,19 68 75 88 

 

A Tabela 2 mostra que o resultado mais frequente da variável “Grau de 

perda auditiva” foi “Moderada” (62,07%), não tendo sido encontrado casos de 

perda auditiva severa.  

 

 
Tabela 2 - Distribuição de frequências da variável Grau de perda auditiva 
Grau de perda auditiva  Frequência  Porcentagem  
Moderada  18 62,07 
Moderadamente severa 11 37,93 
Total  29 100,00 

Para a variável “configuração” da perda auditiva (Tabela 03), observa-se 

que o resultado mais frequente foi “descendente leve” (62,07%).  

 

 
Tabela 3 - Distribuição de frequências da variável Configuração da perda auditiva. 
Idade Início categorizada  Frequência  Porcenta gem 
Descendente acentuada  7 24,14 
Descendente leve 18 62,07 
Descendente rampa 1 3,45 
Horizontal 3 10,34 
Total  29 100,00 

 

A Tabela 4 mostra que 16 (55,17%) dos 29 indivíduos analisados 

declararam sentir zumbido e que entre esses 16 indivíduos, 50% deles 

declararam que o zumbido não incomoda (Tabela 5).   
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Tabela 4 - Distribuição de frequências para a variá vel Presença de zumbido. 
Presença de zumbido  Frequência  Porcentagem  
Não 13 44,83 
Sim 16 55,17 
Total  29 100,00 

 

Tabela 5 - Distribuição de frequências para a variá vel Significado do zumbido. 
Significado do zumbido  Frequência  Porcentagem  
Dificuldade para dormir 1 6,25 
Dificuldade para ouvir 1 6,25 
Irritação 4 25,00 
Nervosismo       2 12,50 
Não incomoda       8 50,00 
Total  16 100,00 

 

A Tabela 6 mostra que apenas 4 (13,79%) dos 29 indivíduos analisados 

declararam sentir tontura e que entre esses 4 indivíduos, 50% deles 

declararam que a tontura causa nervosismo (Tabela 7). 

 

Tabela 6 - Distribuição de frequências para a variá vel Presença de tontura 
Presença de tontura  Frequência  Porcentagem  
Não 25 86,21 
Sim 4 13,79 
Total  29 100,00 

 

Tabela 7 - Distribuição de frequências para a variá vel Significado da tontura 
Significado da tontura  Frequência  Porcentagem  
Irritação 1 25,00 
Nervosismo       2 50,00 
Não incomoda       1 25,00 
Total  4 100,00 

 

A Tabela 8 mostra que há associação entre as variáveis Presença de 

zumbido e Presença de tontura (valor P = 0,022). Observa-se que a proporção 



 

 

 

 

62 

de indivíduos com presença de zumbido é 100,00%, entre os que relatam 

presença de tontura, enquanto que, entre os que não relatam presença de 

tontura, essa proporção é de apenas 48,00%.  

 

Tabela 8 - Distribuição de freqüências conjunta ent re as variáveis Presença de zumbido 
e Presença de tontura 

Presença de zumbido  
Presença de tontura  

Total 
Não Sim 

Não  13 (52,00) 0 (0,00) 13 (44,83%) 
Sim        12 (48,00) 4 (100,00) 16 (55,17%) 

Total Val or P > 0,999 25 (100,00) 4 (100,00) 29 (100%) 

 

A Tabela 9 mostra que o resultado mais frequente da variável Resultado 

do HHIE foi percepção severa da incapacidade (44,83% - 13 sujeitos). Destes 

13 sujeitos, 09 apresentaram perda auditiva de grau moderadamente severa e 

04 perda auditiva de grau moderado (Tabela 10).  

 
Tabela 9 - Distribuição de frequências para a variá vel Resultado do HHIE. 
Resultado do HHIE  Frequência  Porcentagem  
Não há percepção 7 24,14 
Percepção Leve       3 10,34 
Percepção Moderada      6 20,69 
Percepção Severa 13 44,83 
Total  29 100 

 

Tabela 10 - Distribuição de freqüências conjunta en tre as variáveis Resultado do HHIE e 
Grau de perda auditiva (as porcentagens calculadas por coluna encontram-se entre 
parênteses) 

Resultado do HHIE 
Grau de perda auditiva  

Total 
Moderada  Moderadamente severa  

Não há percepção 3 (27,27) 4 (22,22) 7 (24,14) 
Percepção Leve       1 (9,09) 2 (11,11) 3 (10,34) 
Percepção Moderada       3 (27,27) 3 (16,67) 6 (20,69) 
Percepção Severa 4 (36,36) 9 (50,00) 13 (44,83) 
Total Valor P = 0,861  11 (100) 18 (100,00) 29 (100,00) 
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5.2 Análise estatística do HHIE 

 

A análise do Quadro 1 mostra que para a maioria dos 29 sujeitos 

avaliados a dificuldade em ouvir interfere nas seguintes situações: 

� Sentem dificuldades em ouvir quando alguém fala cochichando 

(69,0%); 

� Têm dificuldades quando vão a uma festa ou reunião social (51,8%); 

� Sentem dificuldades para assistir TV ou ouvir rádio (48,3%); 

� Assistem TV ou ouvem rádio menos vezes do que gostariam 

(44,8%); 

� Sentem dificuldades quando estão num restaurante com familiares 

ou amigos (41,4%); 

� Usam o telefone menos vezes do que gostariam (41,4%); 

� Sentem dificuldades quando visitam amigos, parentes ou vizinhos 

(37,9%). 
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Quadro 1 - Distribuição de freqüências das resposta s obtidas no HHIE (29 sujeitos) 

Pergunta Às vezes  Não Sim 
no % no % no % 

S1: O problema de audição faz você usar o telefone menos 
vezes do que você gostaria? 9 31,0 8 27,6 12 41,4 

E2: A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido 
ou sem jeito quando é apresentado a pessoas 
desconhecidas? 

13 44,8 9 31,0 7 24,2 

S3: A dificuldade em ouvir faz você evitar grupos de 
pessoas? 11 38,0 9 31,0 9 31,0 

E4: A dificuldade em ouvir deixa você irritado? 11 38,0 10 34,5 8 27,5 
E5: A dificuldade em ouvir faz você se sentir frustrado ou 
insatisfeito quando conversa com pessoas da sua família? 10 34,5 14 48,3 5 17,2 

S6: A diminuição da audição causa dificuldades quando 
você vai a uma festa ou reunião social? 7 24,1 7 24,1 15 51,8 

E7: A dificuldade em ouvir faz você se sentir “tolo” ou 
inferiorizado diante de outras pessoas? 6 20,7 20 69,0 3 10,3 

S8: Você sente dificuldade em ouvir quando alguém fala 
cochichando? 7 24,1 2 6,9 20 69,0 

E9: Você se sente prejudicado ou diminuído devido a sua 
dificuldade em ouvir? 9 31,0 18 62,1 2 6,9 

S10: A diminuição de audição lhe causa dificuldades 
quando visita amigos, parentes ou vizinhos? 10 34,5 8 27,6 11 37,9 

S11: A dificuldade em ouvir faz com que você vá a serviços 
religiosos menos vezes do que você gostaria? 5 17,2 20 69,0 4 13,8 

E12: A dificuldade em ouvir faz você ficar nervoso? 10 34,5 15 51,7 4 13,8 
S13: A dificuldade em ouvir faz você visitar amigos, 
parentes ou vizinhos menos vezes do que gostaria? 9 31,0 13 44,8 7 24,2 

E14: A dificuldade em ouvir faz você ter discussões ou 
brigas com sua família? 7 24,1 20 68,0 2 6,9 

S15: A diminuição da audição lhe causa dificuldades para 
assistir TV ou ouvir rádio? 11 37,9 4 13,8 14 48,3 

S16: A dificuldade em ouvir faz com que você saia para 
fazer compras menos vezes do que gostaria? 2 6,9 24 82,8 3 10,3 

E17: A dificuldade em ouvir deixa você de alguma maneira 
chateado ou aborrecido? 13 44,8 10 34,5 6 20,7 

E18: A dificuldade em ouvir faz você preferir ficar sozinho? 9 31,0 17 58,7 3 10,3 
S19: A dificuldade em ouvir faz você querer conversar 
menos com as pessoas da família? 5 17,2 18 62,1 6 20,7 

E20: Você acha que a dificuldade em ouvir diminui ou irrita 
de alguma forma sua vida pessoal ou social? 11 37,9 13 44,8 5 17,3 

S21: A diminuição da audição lhe causa dificuldades 
quando você está num restaurante com familiares ou 
amigos? 

10 34,5 7 24,1 12 41,4 

E22: A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
triste/deprimido? 9 31,0 16 55,2 4 13,8 

S23: A dificuldade em ouvir faz você assistir TV ou ouvir 
rádio menos vezes do que gostaria? 8 27,6 8 27,6 13 44,8 

E24: A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido 
ou menos à vontade quando conversa com amigos? 10 34,5 13 44,8 6 20,7 

E25: A dificuldade em ouvir faz você se sentir isolado ou 
“deixado de lado” num grupo de pessoas? 

8 27,6 18 62,1 3 10,3 
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5.3 Análise estatística da CIF 
 

A análise dos Quadros 2 (corpo e estrutura) e 3 (atividades e 

participação) mostram que a maioria dos 29 pacientes é classificada nos 

seguintes códigos da CIF: 

� b1560.1: onde “b” significa funções do corpo, 1 = funções mentais, 

56 = funções de percepção, 0 = percepção auditiva e 1 = perda 

auditiva moderada. Este código demonstra que o individuo apresenta 

perda auditiva moderada que afeta as funções do corpo, as funções 

mentais, de percepção e auditiva – 62,1% 

� b2300.1: onde “b” significa funções do corpo, 2 = funções sensoriais, 

30 = funções auditivas, 0 = detecção do som e 1 = perda auditiva 

moderada. Este código demonstra que o individuo apresenta perda 

auditiva moderada que afeta as funções do corpo, as funções 

sensoriais, as funções auditivas e a detecção do som – 62,1% 

� s2609.173: onde “s” significa estruturas do corpo, 2 = estrutura do 

ouvido, 60 = estrutura do ouvido interno, 9 = estrutura do ouvido 

interno não especificado, 1 = deficiência leve, 7 = mudança 

qualitativa na estrutura e 3 = ambos os lados. Este código demonstra 

que o individuo apresenta uma alteração qualitativa na estrutura do 

ouvido interno, neste caso sendo caracterizada como perda auditiva 

sensorioneural moderada bilateral, entretanto os testes realizados 

não puderam afirmar se é uma lesão na cóclea ou no labirinto – 

62,1% 

� d3508.0_: onde “d” descreve atividade e participação, 3 = 

características gerais e específicas da comunicação, 50 = 

conversação, 8 = conversação outra especificada ou seja 

conversação com a família, 0 = não apresenta dificuldade e _ não foi 

possível avaliar. Este código demonstra que 62,1% dos sujeitos 
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avaliados não apresentam dificuldade para situações que envolvam 

atividades de conversação com a família. Demonstra também que o 

instrumento não nos permitiu avaliar a habilidade na conversação 

pois não foi avaliado o contexto ideal para este tipo de atividade – 

62,1%; 

� b2308.0: onde “b” significa funções do corpo, 2 = funções sensoriais, 

30 = funções auditivas, 8 = funções auditivas outras especificadas 

(discriminação auditiva) e 0 = IRF de 92 a 100%. Este código 

demonstra que 58,6% dos sujeitos não apresentam dificuldade nas 

funções auditivas de discriminação auditiva; 

� d115.4_: onde “d” significa atividade e participação, 1 = 

aprendizagem e aplicação do conhecimento, 15 = ouvir e 4 = 

dificuldade completa. Este código demonstra que 69,0% dos sujeitos 

avaliados apresentam muita dificuldade para ouvir nas suas 

atividades de participação;  

� d7202.0_: onde “d” significa atividade e participação, 7 = relações e 

interações interpessoais, 20 = interações interpessoais complexas, 2 

= regulação dos comportamentos nas interações, 0 = não apresenta 

dificuldade e _ não foi possível avaliar. Este código demonstra que 

69,0% dos sujeitos avaliados não apresentam dificuldade em 

controlar emoções e impulsos nas interações pessoais complexas; 

� d9309.0_: onde “d” significa atividade e participação, 9 = participação 

na vida comunitária, social e cívica, 30 = religião e espiritualidade, 9 

= religião e espiritualidade não especificada, 0 = não apresenta 

dificuldade e _ não foi possível avaliar. Este código demonstra que 

69,0% dos sujeitos avaliados não apresentam dificuldade para 

frequentar serviços religiosos apesar de apresentar perda auditiva; 

� d9102.4_: onde “d” significa atividade e participação, 9 = participação 

na vida comunitária, social e cívica, 10 = vida comunitária, 2 = 
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cerimônias, 4 = completa. Este código demonstra que 51,7% dos 

sujeitos apresentam grande dificuldade para participar na vida 

comunitária quando se trata de cerimônias. 

 
Quadro 2 - Distribuição de freqüências das categori as da CIF – corpo e estrutura 

Código 
Apresenta  Não Apre senta  

no  % no % 

b1560.1 – funções do corpo / funções mentais / funções de 
percepção / percepção auditiva 

18 62,1 11 37,9 

b1560.2 – funções do corpo / funções mentais / funções de 
percepção / percepção auditiva 

11 37,9 18 62,1 

b2300.1 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções auditivas / detecção do som 

11 37,9 18 62,1 

b2300.2 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções auditivas / detecção do som 

11 37,9 18 62,1 

b2308.0 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções auditivas / outras especificadas (discriminação de 
sons da fala) 

17 58,6 12 41,4 

b2308.1 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções auditivas / outras especificadas (discriminação de 
sons da fala) 

7 24,1 22 75,9 

b2308.2 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções auditivas / outras especificadas (discriminação de 
sons da fala) 

4 13,8 25 86,2 

b2308.3 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções auditivas / outras especificadas (discriminação de 
sons da fala) 

1 3,4 28 96.6 

b2359.8 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
funções vestibulares / outras não especificadas 

4 13,8 25 86,2 

b2400.0 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
sensações associadas à audição e à função vestibular / 
zumbido nos ouvidos 

7 24,1 22 75,9 

b2400.8 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
sensações associadas à audição e à função vestibular / 
zumbido nos ouvidos 

8 27,6 21 72,4 

b2401.0 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
sensações associadas à audição e à função vestibular / 
tontura 

1 3,4 28 96,6 

b2401.8 – funções do corpo / funções sensoriais e dor / 
sensações associadas à audição e à função vestibular / 
tontura 

3 10,3 26 89,7 

s2609.173 – estruturas do corpo / olho, ouvido e estruturas 
relacionadas / estrutura do ouvido interno / estrutura do 
ouvido interno não especificada 

18 62,1 11 37,9 

s2609.273 – estruturas do corpo / olho, ouvido e estruturas 
relacionadas / estrutura do ouvido interno / estrutura do 
ouvido interno não especificada 

11 37,9 18 62,1 
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Quadro 3 - Distribuição de freqüências das categori as da CIF – atividades e participação 

Código 
Apresenta  Não apresenta  

no  % no % 
d115.0 – atividades e participação / aprendizagem e 
aplicação do conhecimento / ouvir 

2 6,9 27 93,1 

d115.2 – atividades e participação / aprendizagem e 
aplicação do conhecimento / ouvir 

7 24,1 22 75,9 

d115.4 – atividades e participação / aprendizagem e 
aplicação do conhecimento / ouvir 

20 69,0 9 31,0 

d3508.0_ – atividades e participação / comunicação / 
conversação / conversação, outra especificada (família) 

18 62,1 11 37,9 

d3508.2_ – atividades e participação / comunicação / 
conversação / conversação, outra especificada (família) 

5 17,2 24 82,8 

d3508.4_ – atividades e participação / comunicação / 
conversação / conversação, outra especificada (família) 

6 20,7 23 79,3 

d3600.0_ – atividades e participação / comunicação / 
utilização de dispositivos e técnicas de conversação / 
utilização de dispositivos de telecomunicação 

8 27,6 21 72,4 

d3600.2_ – atividades e participação / comunicação / 
utilização de dispositivos e técnicas de conversação / 
utilização de dispositivos de telecomunicação 

9 31,0 20 69,0 

d3600.4_ – atividades e participação / comunicação / 
utilização de dispositivos e técnicas de conversação / 
utilização de dispositivos de telecomunicação 

12 41,4 17 58,6 

d7101.0_ - atividades e participação / relações e interações 
interpessoais / interações interpessoais básicas / 
apreciação nos relacionamentos  

9 31,0 20 69,0 

d7101.2_ - atividades e participação / relações e interações 
interpessoais / interações interpessoais básicas / 
apreciação nos relacionamentos 

11 37,9 18 62,1 

d7101.4_ - atividades e participação / relações e interações 
interpessoais / interações interpessoais básicas / 
apreciação nos relacionamentos 

9 31,0 20 69,0 

d7202.0_ - atividades e participação / relações e interações 
interpessoais / interações interpessoais complexas / iniciar 
relações 

20 69,0 9 31,0 

d7202.2_ - atividades e participação / relações e interações 
interpessoais / interações interpessoais complexas / iniciar 
relações 

7 24,1 22 75,9 

d7202.4_ - atividades e participação / relações e interações 
interpessoais / interações interpessoais complexas / iniciar 
relações 

2 6,9 27 93,1 

d9102.0_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / vida comunitária / cerimônias 

7 24,1 22 75,9 

d9102.2_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / vida comunitária / cerimônias 

7 24,1 22 75,9 

d9102.4_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / vida comunitária / cerimônias 

15 51,7 14 48,3 

d9103.0_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / vida comunitária / vida comunitária informal 

7 24,1 22 75,9 

d9103.2_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / vida comunitária / vida comunitária informal 

10 34,5 19 65,5 

d9103.4_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / vida comunitária / vida comunitária informal 

12 41,4 17 58,6 

d9205.0_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / recreação e lazer / socialização 

13 44,8 16 55,2 

d9205.2_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / recreação e lazer / socialização 

9 31,0 20 69,0 



 

 

 

 

69 

Continuação do Quadro 3 
d9205.4_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / recreação e lazer / socialização 

7 24,1 22 75,9 

d9208.0_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / recreação e lazer / recreação e lazer, outros 
especificados (assistir televisão e ouvir rádio 

4 13,8 25 86,2 

d9208.2_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / recreação e lazer / recreação e lazer, outros 
especificados (assistir televisão e ouvir rádio 

11 37,9 18 62,1 

d9208.4_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / recreação e lazer / recreação e lazer, outros 
especificados (assistir televisão e ouvir rádio 

14 48,3 15 51,7 

d9309.0_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / religião e espiritualidade / religião e 
espiritualidade não especificada 

20 69,0 9 31,0 

d9309.2_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / religião e espiritualidade / religião e 
espiritualidade não especificada 

5 17,2 24 82,8 

d9309.4_ - atividades e participação / vida comunitária, 
social e cívica / religião e espiritualidade / religião e 
espiritualidade não especificada 

4 13,8 25 86,2 

 

 

5.4 Descrição das categorias da CIF elencadas a par tir da análise 

dos resultados da anamnese, da avaliação audiológic a e do HHIE. 

Será feita a seguir uma correlação entre os dados da anamnese, 

avaliação audiológica, HHIE e as categorias da CIF:  

� anamnese: código b2359.8, onde “b” significa funções do corpo, 2 = 

funções sensoriais, 35 = funções vestibulares, 9 = outras não 

especificadas e 0 = não especificado; 

� anamnese: códigos b2400.0 e b2400.8 onde “b” significam funções 

do corpo, 2 = funções sensoriais, 40 = sensação associada à função 

vestibular e 0 = zumbido nos ouvidos. Os qualificadores (números 

após o ponto) referem-se a 0 = sem zumbido e 8 = não especificado; 

� anamnese: códigos b2401.0 e b2401.8, onde “b” significa funções do 

corpo, 2 = funções sensoriais, 40 = sensação associada à função 

vestibular e 1 = tontura. Os qualificadores (números após o ponto) 

referem-se a 0 = sem tortura e 8 = não especificado; 
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� avaliação audiológica (grau da perda auditiva): códigos b1560.1 e 

b1560.2 - onde “b” significa funções do corpo, 1 = funções mentais, 

56 = funções de percepção, 0 = percepção auditiva. Os 

qualificadores (números após o ponto) referem-se a 1 = perda 

auditiva moderada e 2 = perda auditiva moderadamente severa; 

� avaliação audiológica (grau da perda auditiva): códigos b2300.1 e 

b2300.2, onde “b” significa funções do corpo, 2 = funções sensoriais, 

30 = funções auditivas, 0 = detecção do som. Os qualificadores 

(números após o ponto) referem-se a 1 = perda auditiva moderada e 

2 = perda auditiva moderadamente severa; 

� avaliação audiológica (Índice de reconhecimento de fala - IRF): 

códigos b2308.0, b2308.1, b2308.2, b2308.3, onde “b” significa 

funções do corpo, 2 = funções sensoriais, 30 = funções auditivas. Os 

qualificadores (números após o ponto) referem-se a 0 = IRF de 92% 

a 100%, 1 = IRF de 80% a 88%, 2 = IRF de 60% a 76% e 3 = de 

52% a 56%; 

� avaliação audiológica: códigos s2609.173 e s2609.273 onde “s” 

significam estruturas do corpo, 2 = estrutura do ouvido, 60 = 

estrutura do ouvido interno, 9 = estrutura do ouvido interno não 

especificado. Os qualificadores (números após o ponto) significam 1 

= moderada e 2 = moderadamente severa, 7 = mudança qualitativa 

na estrutura e 3 = ambos os lados 

� HHIE questão S8 (S 8. Você sente dificuldade em ouvir quando 

alguém fala cochichando?): códigos d115.0, d115.2 e d115.4 onde 

“d” significam atividade e participação, 1 = aprendizagem e aplicação 

do conhecimento, 15 = ouvir. Os qualificadores (números após o 

ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 

dificuldade completa; 
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� HHIE questão S19 (S 19. A dificuldade em ouvir faz você querer 

conversar menos com as pessoas da família?): códigos d3508.0_, 

d3508.2_, d3508.4_, onde “d” descreve atividade e participação, 3 = 

características gerais e específicas da comunicação, 50 = 

conversação, 8 = conversação outra especificada ou seja 

conversação com a família. Os qualificadores (números após o 

ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 = 

dificuldade completa 

� HHIE questão S1 (S 1. O problema de audição faz você usar o 

telefone menos vezes do que você gostaria?): códigos d3600.0_, 

d3600.2_ e d3600.4_, onde “d” descreve atividade e participação, 3 

= características gerais e específicas da comunicação, 60 = 

utilização de dispositivos e técnicas de conversação e 0 = utilização 

de dispositivos de telecomunicação. Os qualificadores (números 

após o ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = dificuldade 

moderada e 4 = dificuldade completa 

� HHIE questão S3 (S 3. A dificuldade em ouvir faz você evitar grupos 

de pessoas?): códigos d7101.0_, d7101.2_ e d7101.4_, onde “d” 

significa atividades e participação, 7 = relações e interações 

interpessoais, 10 = interações interpessoais básicas e 1 = 

apreciação nos relacionamentos. Os qualificadores (números após o 

ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 = 

dificuldade completa; 

� HHIE questão E14 (E 14. A dificuldade em ouvir faz você ter 

discussões ou brigas com sua família?): códigos d7202.0_, d7202.2_ 

e d7202.4_, onde “d” significa atividade e participação, 7 = relações 

e interações interpessoais, 20 = interações interpessoais complexas, 

2 = regulação dos comportamentos nas interações. Os qualificadores 

(números após o ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = 

dificuldade moderada e 4 = dificuldade completa 
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� HHIE questão S6 (S 6. A diminuição da audição causa dificuldades 

quando você vai a uma festa ou reunião social?): códigos d9102.0_, 

d9102.2_ e d9102.4_, onde “d” significa atividade e participação, 9 = 

participação na vida comunitária, social e cívica, 10 = vida 

comunitária, 2 = cerimônias. Os qualificadores (números após o 

ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 = 

dificuldade completa; 

� HHIE questão S21 (S 21. A diminuição da audição lhe causa 

dificuldades quando você está num restaurante com familiares ou 

amigos?): códigos d9103.0_, d9103.2_ e d9103.4_, onde “d” significa 

atividade e participação, 9 = participação na vida comunitária, social 

e cívica, 10 = vida comunitária e 3 = vida comunitária informal. Os 

qualificadores (números após o ponto) significam 0 = sem 

dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 = dificuldade completa; 

� HHIE questão S13 (S 13. A dificuldade em ouvir faz você visitar 

amigos, parentes ou vizinhos menos vezes do que gostaria?): 

códigos d9205.0_ d9205.2_ d9205.4_, onde “d” significa atividade e 

participação, 9 = participação na vida comunitária, social e cívica, 20 

= recreação e lazer e 5 = socialização. Os qualificadores (números 

após o ponto) significam 0 = sem dificuldade, 2 = dificuldade 

moderada e 4 = dificuldade completa; 

� HHIE questões S15 (S 15. A diminuição da audição lhe causa 

dificuldades para assistir TV ou ouvir rádio?) e S23 (S 23. A 

dificuldade em ouvir faz você assistir TV ou ouvir rádio menos vezes 

do que gostaria?): códigos d9208.0_, d9208.2_ e d9208.4_, onde “d” 

significa atividade e participação, 9 = participação na vida 

comunitária, social e cívica, 20 = recreação e lazer e recreação e 

lazer e 8 = outros especificados (assistir televisão e ouvir rádio. Os 

qualificadores (números após o ponto) significam 0 = sem 

dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 = dificuldade completa; 
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� HHIE questão S11 (S 11. A dificuldade em ouvir faz com que você vá 

a serviços religiosos menos vezes do que você gostaria?): códigos 

d9309.0_, d9309.2_ e d9309.4_, onde “d” significa atividade e 

participação, 9 = participação na vida comunitária, social e cívica, 30 

= religião e espiritualidade, 9 = religião e espiritualidade não 

especificada. Os qualificadores (números após o ponto) significam 0 

= sem dificuldade, 2 = dificuldade moderada e 4 = dificuldade 

completa. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Assim como nos resultados, a discussão será apresentada 

separadamente para cada item avaliado. Os resultados, para discussão serão 

divididos em 3 grupos: 1. Análise estatística elaborada a partir dos resultados 

da anamnese, exame audiológico e HHIE; 2. Análise estatística do HHIE; 3. 

Análise estatística da CIF e Descrição das categorias da CIF elencadas a partir 

da análise dos resultados da anamnese, da avaliação audiológica e do HHIE.  

 1. Análise estatística elaborada a partir dos resultados da anamnese, 

exame audiológico e HHIE:  

 Analisando os resultados obtidos observou-se que 51,7% dos sujeitos 

pesquisados são do sexo Feminino 48,3% são do sexo Masculino o que era 

esperado, uma vez que a amostra estudada foi aleatória. 

Quanto ao grau da perda auditiva, observamos neste estudo que o 

resultado mais frequente da variável foi Moderada (62,07%), não tendo sido 

encontrado casos de perda auditiva Severa e para a variável “configuração” da 

perda auditiva o resultado mais frequente foi “descendente leve” (62,07%). 

Estes dados estão de acordo com a literatura pesquisada, uma vez que as 

características das perdas auditivas que acometem os idosos são: perda 

sensorioneural bilateral, simétrica, progressiva com a idade, de grau e 

severidade variáveis e com curva descendente na maior parte dos casos.  

Um dado pesquisado na anamnese foi a presença de zumbido e tontura. 

A análise estatística mostra que 55,17% dos sujeitos analisados declararam 

sentir zumbido e que 13,79% declararam sentir tontura. A literatura mostra que 

alem da perda auditiva, as queixas mais frequentes relatadas pelos idosos são 

a presença de zumbido e tontura (RUSSO 2004; CALAIS et al. 2008; 

BEZERRA E FROTA 2008).  
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Analisando os resultados obtidos do questionário HHIE, observarmos 

que a maioria dos sujeitos apresenta percepção severa de sua incapacidade 

auditiva (44,8%). Este dado está de acordo com a bibliografia consultada, 

mostrando que o grau da perda auditiva muitas vezes não demonstra com 

exatidão como o indivíduo lida com esta alteração. Era de se esperar que os 

sujeitos com perda auditiva de grau moderado, não tivessem percepção severa 

de sua incapacidade, uma vez que a maioria (58,6%) apresentou IRF dentro 

dos padrões de normalidade. 

2. Analise estatística do HHIE: 

A analise do Quadro 1 mostra que para a maioria dos 29 sujeitos 

avaliados a dificuldade em ouvir interfere nas seguintes situações: sentem 

dificuldades em ouvir quando alguém fala cochichando (69,0%); têm 

dificuldades quando vão a uma festa ou reunião social (51,8%); sentem 

dificuldades para assistir TV ou ouvir rádio (48,3%); assistem TV ou ouvem 

rádio menos vezes do que gostariam (44,8%); sentem dificuldades quando 

estão num restaurante com familiares ou amigos (41,4%); usam o telefone 

menos vezes do que gostariam (41,4%); sentem dificuldades quando visitam 

amigos, parentes ou vizinhos (37,9%).  

De acordo com a bibliografia consultada, as possíveis aplicações 

clínicas do questionário HHIE são: identificar situações/problemas emocionais 

e situacionais para que se possa traçar uma forma de resolvê-los; determinar a 

necessidade de terapia ou amplificação; servir como dado complementar à 

audiometria (VENTRY e WEINSTEIN, 1982). Sendo assim, os dados indicados 

nos resultados, demonstram que a partir das queixas relatadas pelos sujeitos, 

pudemos identificar as situações/problemas mais frequentes e desta forma 

propor formas de resolvê-los, seja com amplificação ou orientações. Alem 

disso, baseado somente no resultado da audiometria, não teríamos acesso a 

estas queixas relatadas (WEINSTEIN e VENTRY, 1983; WIESELBERG 1997; 

PINZAN-FARIA e IÓRIO 2004). 
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3. Análise estatística da CIF e Descrição das categorias da CIF 

elencadas a partir da análise dos resultados da anamnese, da avaliação 

audiológica e do HHIE: 

Analisando os dados da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – CIF, não foi possível compará-los com dados 

bibliográficos, pois a literatura sobre o assunto ainda é muito escassa. Para 

efeitos de discussão, os dados da anamnese, da avaliação audiológica e do 

resultado das perguntas do HHIE, foram utilizados para análise das categorias 

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. 

Em um primeiro momento serão discutidos os códigos com maior porcentagem 

de ocorrência: 

� b1560.1 (onde “b” significa funções do corpo, 1 = funções mentais, 

56 = funções de percepção, 0 = percepção auditiva e 1 = perda 

auditiva moderada) - este código foi analisado a partir  do resultado 

da avaliação audiológica (grau da perda auditiva) demonstrando que 

o individuo apresenta perda auditiva moderada e que esta perda 

afeta as funções do corpo em especial as funções de percepção 

auditiva (62,1%); 

� b2300.1 (onde “b” significa funções do corpo, 2 = funções sensoriais, 

30 = funções auditivas, 0 = detecção do som e 1 = perda auditiva 

moderada) - este código foi analisado a partir do resultado da 

avaliação audiológica (grau da perda auditiva) demonstrando que o 

individuo apresenta perda auditiva moderada e que esta perda afeta 

as funções do corpo, as funções sensoriais, as funções auditivas e a 

detecção do som (62,1%); 

� s2609.173 (onde “s” significa estruturas do corpo, 2 = estrutura do 

ouvido, 60 = estrutura do ouvido interno, 9 = estrutura do ouvido 

interno não especificado, 1 = deficiência leve, 7 = mudança 

qualitativa na estrutura e 3 = ambos os lados) - este código foi 
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analisado a partir do resultado da avaliação audiológica (grau, tipo e 

simetria da perda auditiva) demonstrando que o individuo apresenta 

uma alteração qualitativa na estrutura do ouvido interno, neste caso 

sendo caracterizada como perda auditiva sensorioneural moderada 

bilateral, entretanto os testes realizados não puderam afirmar se é 

uma lesão na cóclea ou no labirinto (62,1%) 

Nota-se que a porcentagem é a mesma para os códigos acima, sendo 

que o que difere nos três é que o primeiro se refere à percepção auditiva, o 

segundo à detecção do som e o terceiro a qual estrutura foi lesada. Neste caso 

todos os sujeitos acima apresentavam perda auditiva sensorioneural 

moderada, o que justifica a porcentagem ser igual.  

� b2308.0 (onde “b” significa funções do corpo, 2 = funções sensoriais, 

30 = funções auditivas, 8 = funções auditivas outras especificadas 

(discriminação auditiva) e 0 = IRF de 92 a 100%) - este código foi 

analisado a partir dos resultados do IRF e demonstra que 58,6% dos 

sujeitos não apresentam dificuldade nas funções auditivas de 

discriminação auditiva.  

A seguir será feita discussão das categorias da CIF relacionadas ao 

questionário HHIE.  

� d3508.0_ (onde “d” descreve atividade e participação, 3 = 

características gerais e específicas da comunicação, 50 = 

conversação, 8 = conversação outra especificada, 0 = não apresenta 

dificuldade e _ não foi possível avaliar) - este código foi analisado a 

partir da questão S19 do HHIE (S 19. A dificuldade em ouvir faz você 

querer conversar menos com as pessoas da família?) e demonstra 

que 62,1% dos sujeitos avaliados não apresentam dificuldade para 

situações que envolvam atividades de conversação com a família. 

Demonstra também que o instrumento não nos permitiu avaliar a 
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capacidade para conversação pois não foi avaliado o contexto ideal 

para este tipo de atividade;  

� d115.4_ (onde “d” significa atividade e participação, 1 = 

aprendizagem e aplicação do conhecimento, 15 = ouvir e 4 = 

dificuldade completa) - este código foi analisado a partir da questão 

S8 do HHIE (S 8. Você sente dificuldade em ouvir quando alguém 

fala cochichando?) e demonstra que 69,0% dos sujeitos avaliados 

apresentam muita dificuldade para ouvir em algumas situações, 

neste caso quando alguém cochicha. Analisando que a perda 

auditiva de maior relevância foi a de grau moderado, é de se esperar 

que o sujeito tenha dificuldade para ouvir o som de vozes em fraca 

intensidade;  

� d7202.0_ (onde “d” significa atividade e participação, 7 = relações e 

interações interpessoais, 20 = interações interpessoais complexas, 2 

= regulação dos comportamentos nas interações, 0 = não apresenta 

dificuldade e _ não foi possível avaliar) - este código foi analisado a 

partir da questão E14 do HHIE (E 14. A dificuldade em ouvir faz você 

ter discussões ou brigas com sua família?) e demonstra que 69,0% 

dos sujeitos avaliados não apresentam dificuldade em controlar 

emoções e impulsos nas interações pessoais complexas; 

� d9309.0_ (onde “d” significa atividade e participação, 9 = 

participação na vida comunitária, social e cívica, 30 = religião e 

espiritualidade, 9 = religião e espiritualidade não especificada, 0 = 

não apresenta dificuldade e _ não foi possível avaliar) - este código 

foi analisado a partir da questão S11 do HHIE (S 11. A dificuldade 

em ouvir faz com que você vá a serviços religiosos menos vezes do 

que você gostaria?) e demonstra que 69,0% dos sujeitos avaliados 

não apresentam dificuldade para frequentar serviços religiosos 

apesar de apresentarem perda auditiva. Este é um fato importante 

quando se pensa em política pública, uma vez que os locais onde 
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são realizadas cerimônias religiosas são normalmente locais 

privados, não sendo alvo das políticas públicas; 

� d9102.4_ (onde “d” significa atividade e participação, 9 = 

participação na vida comunitária, social e cívica, 10 = vida 

comunitária, 2 = cerimônias, 4 = completa) - este código foi analisado 

a partir da questão S6 do HHIE (S 6. A diminuição da audição causa 

dificuldades quando você vai a uma festa ou reunião social?) e 

demonstra, pelo qualificador, que 51,7% dos sujeitos apresentam 

grande dificuldade para participar na vida comunitária quando se 

trata de participar de festas. Este dado está de acordo com o 

encontrado na literatura consultada quando o idoso refere que “ouve 

mas não entende” (PINZAN-FARIA e IÓRIO, 2004; BALEN e 

SANTOS, 1998; RUSSO, 2004; BESS, WILLIAMS e 

LICHTENSTEIN, 2001).  

Fazendo uma análise das respostas do HHIE, pudemos classificar os 

sujeitos pelas várias categorias da CIF, apesar da porcentagem não ter sido 

elevada. Este dado (porcentagem) na prática clínica não é relevante, pois 

neste momento estaremos analisando caso a caso a partir dos questionários 

apresentados e dos exames realizados. Este é um fato que mostra a 

importância e a excelente aplicabilidade da CIF, ou seja podemos analisar os 

sujeitos na sua singularidade, a partir dos relatos que pudermos obter. Nos 

casos abaixo excluímos o qualificador, pois queremos deixar clara a 

importância dos códigos analisados, mas os qualificadores estão descritos nos 

resultados. Sendo assim, pudemos observar que: 

• a questão S1 (S 1. O problema de audição faz você usar o telefone 

menos vezes do que você gostaria?) se relaciona diretamente ao 

códigos d3600, onde “d” descreve atividade e participação, 3 = 

características gerais e específicas da comunicação, 60 = utilização 

de dispositivos e técnicas de conversação e 0 = utilização de 

dispositivos de telecomunicação ou seja, uso do telefone;  
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• a questão S3 (S 3. A dificuldade em ouvir faz você evitar grupos de 

pessoas?) está relacionada ao código d7101, onde “d” significa 

atividades e participação, 7 = relações e interações interpessoais, 10 

= interações interpessoais básicas e 1 = apreciação nos 

relacionamentos; 

• a questão S21 (S 21. A diminuição da audição lhe causa dificuldades 

quando você está num restaurante com familiares ou amigos?) está 

relacionada ao código d9103, onde “d” significa atividade e 

participação, 9 = participação na vida comunitária, social e cívica, 10 

= vida comunitária e 3 = vida comunitária informal; 

• a questão S13 (S 13. A dificuldade em ouvir faz você visitar amigos, 

parentes ou vizinhos menos vezes do que gostaria?) está 

relacionada ao código d9205, onde “d” significa atividade e 

participação, 9 = participação na vida comunitária, social e cívica, 20 

= recreação e lazer e 5 = socialização; 

• as questões S15 (S 15. A diminuição da audição lhe causa 

dificuldades para assistir TV ou ouvir rádio?) e S23 (S 23. A 

dificuldade em ouvir faz você assistir TV ou ouvir rádio menos vezes 

do que gostaria?) estão relacionadas ao código d9208, onde “d” 

significa atividade e participação, 9 = participação na vida 

comunitária, social e cívica, 20 = recreação e lazer e recreação e 

lazer e 8 = outros especificados (assistir televisão e ouvir rádio. 

Algumas categorias do componente Funções e Estruturas do Corpo e as 

categorias da CID-10 parecem se sobrepor, principalmente no que se refere 

aos sintomas e sinais. No entanto, os objetivos das duas classificações são 

diferentes. A CID-10 classifica sintomas para documentar a morbilidade ou a 

utilização de serviços, enquanto que a CIF os mostra como parte das funções 

do corpo, que podem ser utilizados na prevenção ou na identificação das 

necessidades dos doentes.  
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A título de exemplo, aleatoriamente realizamos comparação entre 

alguns sujeitos para observarmos as diferenças na sua funcionalidade: 

� Sujeito 1 e sujeito 2: apresentam o mesmo grau de perda auditiva 

(perda auditiva moderada) mas apresentam as seguintes diferenças 

em funcionalidade: o sujeito 1 não apresenta dificuldade para 

conversar entre familiares, enquanto que o sujeito 2 foi classificado 

com qualificador 4 (completa dificuldade) para esta mesma função; o 

sujeito 1 apresenta qualificador 2 (moderada) para uso de telefone, 

enquanto que o sujeito 2 apresenta qualificador 4 (completa) para a 

mesma função; o sujeito 1 apresenta nenhuma dificuldade para 

iniciar relações enquanto que o sujeito 2 apresenta dificuldade 

moderada para a mesma função. 

� Sujeito 3 e sujeito 4: apresentam o mesmo grau de perda auditiva 

(perda auditiva moderadamente severa), mas diferem em: sujeito 3 

apresenta dificuldade moderada para conversar entre os membros 

da família, enquanto que o sujeito 4 apresenta dificuldade completa 

para a mesma função; sujeito 3 não apresenta dificuldade para falar 

ao telefone enquanto que o sujeito 4 apresenta dificuldade completa 

para a mesma função; sujeito 3 apresenta dificuldade moderada 

quando vai a festas enquanto que o sujeito 4 apresenta dificuldade 

completa para a mesma atividade; sujeito 3 apresenta dificuldade 

moderada para assistir televisão ou ouvir radio, enquanto que o 

sujeito 4 apresenta dificuldade completa para a mesma atividade. 

Conforme descrito pela OMS em 2003, um dos objetivos da CIF é de 

servir como ferramenta clínica para avaliar necessidades, na compatibilidade 

dos tratamentos com as condições específicas, na reabilitação e avaliação dos 

resultados. Os exemplos acima mostram que é importante determinar a 

funcionalidade de cada sujeito para propor tratamentos. Apesar dos casos 

mostrarem que as perdas auditivas são as mesmas, em termos de grau, a 

maneira como o sujeito lida com ela, com as incapacidades decorrentes desta 
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alteração são muito divergentes. Desta maneira, é importante propor um tipo 

de atendimento de reabilitação para cada sujeito. 

Também a título de exemplo elaborarmos uma estrutura da CIF com um 

caso hipotético. O sujeito com perda auditiva (CID-10 = H90.3), sensorioneural, 

apresenta dificuldade para ouvir e consequentemente para falar ao telefone, 

principalmente quando existe ruído excessivo e não gosta de usar AASI: 

 
                                                    Perda auditiva 

 

 

 

 

     Orelha interna                             ouvir                     falar ao telefone        

             
 

 

 

 

 

      Ruído excessivo                                                        não gosta de usar AASI 

 

A CIF contribui para o presente estudo para demonstrar a importância 

de analisar cada indivíduo na sua singularidade. Demonstra também que 

conforme determina a OMS (2003), a CIF deve ser usada como uma 

ferramenta de política social quando na implementação de políticas públicas. 

Os resultados observados neste estudo mostram que as políticas públicas não 

podem se basear somente na CID-10. Outros dados devem ser investigados 

em especial como o indivíduo se comporta com esta alteração, quais os 

caminhos que devem ser trilhados para um melhor atendimento clinico. Dizer 

que não se pode conceder um AASI para um sujeito pois ele não apresenta 

limiares audiométricos piores do que 40dB, fará com que continuemos 

privando os indivíduos de suas reais necessidades e mais, não teremos levado 

em conta que “cada caso é um caso”, que cada indivíduo apresenta sua 

particularidade. 
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Neste sentido faremos aqui uma análise da utilização dos core sets. 

Devemos lembrar que a unidade de classificação da CIF não é um diagnóstico 

mas um perfil da funcionalidade do sujeito.  A utilização de core sets em 

detrimento de uma análise individualizada, isto é sem levar em conta a 

funcionalidade de cada sujeito, pode ser mal utilizada, resultando em fomento 

para o preconceito. A principal critica a respeito dos core sets da CIF é que 

eles poderiam representar um retorno ao modelo biomédico de entendimento 

da funcionalidade humana. Os core sets podem ser visto como um dado 

importante para aumentar a facilidade da utilização da CIF. No entanto, existe 

o perigo de reverter para uma classificação de doenças específicas.  

Devem ser avaliadas as habilidades dos sujeitos e verificar quais os 

problemas mais comuns são relatados. Desta maneira é importante que novos 

procedimentos sejam criados pois o questionário utilizado neste estudo 

consegue parcialmente cumprir sua tarefa. Alguns dados importantes da vida 

do sujeito não foram avaliados, em especial questões mais específicas sobre 

sua socialização. Importante nesse sentido verificar a utilização da checklist da 

CIF para sujeitos com perda auditiva.  É importante também que o avaliador 

conheça as categorias da CIF para que os questionários sejam melhor 

elaborados.  

Quanto às políticas públicas, vemos que os profissionais de saúde, os 

movimentos sociais, as organizações populares, políticos e autoridades 

públicas têm responsabilidades sobre as repercussões positivas ou negativas 

que estas têm sobre a situação de saúde e as condições de vida. A mediação 

entre população e poder público, assim como a capacitação para o exercício 

da cidadania e do controle social são contribuições inestimáveis para a 

elaboração de políticas públicas, mas estas devem ser realizadas tendo como 

base dados concretos. Uma das aplicações da CIF segundo a OMS (2003) é 

servir “como uma ferramenta de política social”. A mudança da legislação e a 

introdução de inovações podem ocasionar um extraordinário impulso à 

qualidade de vida e às condições de saúde, sob a ótica da promoção da 
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saúde. Mas para isto as políticas devem ser baseadas, além de outras, na 

maneira como o sujeito se comporta quando apresenta alguma alteração na 

sua saúde. A defesa da saúde e da promoção da saúde junto a políticos e 

movimentos sociais pode conduzir à adoção mais rápida, e em maior 

profundidade, de estratégias mais adequadas aos indivíduos. Não há receitas 

prontas.  

Os dados obtidos com a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – CIF possibilitam a elaboração de políticas publicas 

mais adequadas, na tentativa, no caso deste estudo, de minimizar as 

consequências das doenças crônicas dos idosos tornado o envelhecimento 

mais saudável.  

Acreditamos que o fato de termos feito o estudo com sujeitos antes do 

uso do AASI, possibilita uma direção favorável na sua indicação e na posterior 

reabilitação auditiva. É importante também lembrar que as categorias da CIF 

podem ser revistas, pois ao contrario da CID-10, este é um conjunto de 

códigos dinâmico que pode ser alterado conforme procedimentos de 

reabilitação são realizados com o sujeito. O código da CID-10 não mudará, 

mas com os procedimentos de reabilitação, incluindo a concessão de 

aparelhos de amplificação sonora, implante coclear, terapia fonoaudiológica, 

uso de FM que também são processos dinâmicos, teremos como garantir 

melhores resultados a todo processo.  

Ainda temos muitas dificuldades com a utilização da CIF, pelo fato das 

poucas publicações sobre o assunto e pela resistência dos profissionais da 

área da saúde em lidar com a CIF pelo número extenso de categorias 

propostas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Como conclusão do presente estudo temos:  

1. O questionário de auto-avaliação do Handicap Auditivo para Idosos 

(HHIE) é parcialmente aplicável para classificar de forma completa as 

incapacidades dos sujeitos com perda auditiva, tornando-se necessária a 

elaboração de outros questionários para classificar estes sujeitos. Alguns 

dados que constam nas categorias da CIF, como por exemplo, sensação de 

tontura e zumbido não aparecem no questionário; 

2. Alguns itens do questionário de auto-avaliação do Handicap Auditivo 

para Idosos (HHIE) também não são possíveis de serem codificados pela CIF; 

3. Os sujeitos avaliados apresentaram percepção severa da 

incapacidade no resultado do HHIE (44,83% - 13 sujeitos); 

4. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde – CIF tem significativa aplicabilidade para categorizar indivíduos que 

apresentem perda auditiva, uma vez que se observa que, com o mesmo grau e 

tipo de perda auditiva, os sujeitos se comportam de maneira singular; 

5.  A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde – CIF possibilita compreender de que forma os indivíduos com perda 

auditiva consideram sua dificuldade e quais são suas habilidades para 

funcionar com esta alteração. 
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9. ANEXOS 
 
 

Anexo 1 - Carta para obtenção do Consentimento Livr e e Esclarecido 
para o questionário/entrevista 

 
Prezado (a) Senhor (a) ____________________________________________ 
Eu, Thelma Costa, fonoaudióloga, portadora do CPF no 894.502.308-97, RG no 
4.405.392, estabelecida na A. Moema nº 801, na cidade de São Paulo, 
telefone (11) 9688-7460, email thelmatc@gmail.com venho pelo presente 
solicitar sua permissão para participar do estudo que desenvolverei no 
Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia da PUC/SP. Informo que sua 
participação será voluntária.  
O estudo em questão diz respeito a percepção que o Senhor (a) tem de sua 
deficiência auditiva bem como estabelecer um critério para classificar esta 
deficiência. Serão utilizados para tanto, 03 questionários. O tempo despendido 
para responder a estes questionários será de no máximo 20 minutos. As 
perguntas deverão ser respondidas sem minha interferência ou 
questionamento e não determinará qualquer risco ou desconforto. 
Com sua participação poderemos estabelecer um melhor critério para 
descrever sua deficiência auditiva e assim determinar Políticas de Saúde mais 
adequadas. Informo também que não existe outra forma de obter dados com 
relação ao procedimento em questão e que possa ser mais vantajoso.  
Se necessitar de qualquer outra informação sobre este estudo entre em 
contato no meu celular ou pelo meu email, que todas suas perguntas serão 
respondidas. Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo. 
Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum dos participantes. O Sr (a) tem o direito 
de ser manter atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas e caso 
seja solicitado, darei todas as informações que solicitar. 
Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada 
à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 
pelo orçamento da pesquisa.  
Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os 
resultados serão veiculados por meio de artigos científicos em revistas 
especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar 
possível sua identificação. 
 A seguir encontra-se o termo de consentimento livre e esclarecido para 
ser assinado caso não tenha ficado qualquer dúvida. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Fui suficientemente informado a respeito das informações que li, descrevendo 
o estudo sobre percepção de deficiência auditiva bem e critério para classificar 
esta deficiência. Ficaram claros para mim os propósitos do presente estudo, os 
procedimentos que serão realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer 
tempo. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido. 
_____________________________   Data _____/____/____ 
Assinatura do entrevistado 
Nome: 
Endereço: _____________________________  Fone: (   ) ________________ 
RG: _____________________  
Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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Anexo 02 - Anamnese Audiológica 
 
Identificação geral 
Nome:                                                              Dato de exame           /         / 
Idade:                              Sexo:                             Data de nascimento:   
Profissão:                               Escolaridade: analfabeto     baixa     média     alta 
Endereço: 
Cidade:                                              CEP:                                         Telefone: 
Celular:                                              e-mail: 
Língua materna:                               Convenio:                              SUS:  
Com quem mora:                                                   Renda Familiar:  
Quem encaminhou? 
Porque veio? Queixa atual? 

História audiológica 
Você acha que ouve bem?                         Sim            não            às vezes 
Você costuma ter infecções de ouvido?  Sim            não            às vezes 
Você costuma ter dor de ouvido?             Sim            não            às vezes 
Você já operou o ouvido?                          Sim            não  
Há quanto tempo você acha que não está ouvindo bem?   
Como começou?         De repente            Progressivamente           Não lembro   
Relacionado a que?    Doença         Acidente     Cirurgia         outros 
Qual orelha você acha que é melhor?  OD         OE        Ambos      Não sei 
Seu problema de audição é:          Unilateral                  Bilateral 
Seu problema de audição é:          Estável          Progressivo                Flutuante 
Tem alguém na família com perda auditiva?    Sim       Não                    Não sei 
Você já foi exposto a ruído   Militar        Industrial        Lazer        Ambiental 
Trabalha em ambiente ruidoso?   Sim             não 
Há quanto tempo?  
Usa EPI?  Sim             não 
Toca música ?    Sim             não 
Quantas horas/semana?  
Usa EPI?         Sim             não 
Você faz uso de algum medicamento?     Sim             não 
Qual?  
Você sente dificuldade para ouvir? Voz masculina     Voz feminina     Voz de 
criança 
Você sente dificuldade para ouvir? Ao telefone      No carro     No ônibus     No 
metrô    Em festas     Na igreja    Na rua     No teatro     Em aula     no silencio 
Você sente dificuldade para ouvir? Televisão       Rádio 
Você sente dificuldade para localizar sons?   Sim Não            Não sei 
Você já fez algum exame de audição?   Sim            Não            Não sei 
Há quanto tempo?  

História otológica 
Você costuma ter infecções de ouvido?   Sim            Não            
Em qual orelha     OD       OE       ambas 
Quantas vezes por ano?  
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Você já fez cirurgia de ouvido? Sim            Não            
Em qual ouvido foi feita a cirurgia?    OD         OE          ambos 
Você tem ou teve dor de ouvido?   Sim            Não            
Quantas vezes por ano?  
Você tem secreção no ouvido?     Sim            Não            
De que tipo? Aquosa     Espessa     Sanguinolenta 
A secreção tem mau cheiro? Sim            Não            
Você tem zumbido?     Sim            Não            
O seu zumbido é      Unilateral       Bilateral       Central       
O seu zumbido é     Contínuo     Flutuante      
O seu zumbido      Muda de dia para dia       Tem horário pior        Instalação 
súbita      
Intensidade do zumbido     Leve     Moderado     Intenso  
Tipo de zumbido     cachoeira      apito      panela de pressão      grilo        
barulho de mar        motor        vento      
Você tem tontura?     Sim            Não           Às vezes 
Sua tontura acontece:    De repente?     Progressivamente? 
Caracterize sua tontura     Seu corpo roda      O mundo em torno roda              
O chão flutua                  A cabeça roda 
Com que freqüência você tem tontura?     Todos os dias     Às vezes     
Raramente     Quando levanto 
Há quanto tempo você tem apresentado tontura? 
 A tontura acompanha outros sintomas?     Náusea     Vômito     Suor     Perda 
auditiva     Zumbido     Sensação de ouvido cheio     Dor de ouvido     Secreção 
no ouvido     Distúrbios de marcha      Problemas visuais     Desequilíbrio   
A tontura incomoda você?  Muito                     Pouco                            Nada  

Avaliação da sensibilidade auditiva 
O barulho incomoda você?          Sim          Não 
Quando?   
Que tipo de sons incomodam você? Agudos     graves  Fortes      intensos   
sons de impacto     contínuos     súbitos 
Que tipo de sensação estes sons lhe trazem?  Nervosismo    Tensão    Dor de 
estômago    Suor     Medo Desorientação    Angústia     Depressão 
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Anexo 03 - Mini-exame do Estado Mental  
1. Pergunte ao indivíduo:  
. Que dia é hoje? 
. Em que mês estamos? 
. Em que ano estamos? 
. Em que dia da semana estamos? 
. Qual a hora aproximada? 
. Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala . apontando para o 
chão) 
. Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, 
casa de repouso, própria casa) 
. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 
. Em que cidade nós estamos? 
. Em que Estado nós estamos? 
 
2. Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, vaso, tijolo 
 
3. Subtraia os seguintes números: 100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65-7.  
 
4. Pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de repetir. 
 
5.  Peça para o sujeito nomear os objetos mostrados (relógio, caneta) 
 
6. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita depois de 
mim: Nem aqui, nem ali, nem lá 
 
7. Pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão 
 
8. Mostre a frase escrita: “FECHE OS OLHOS” e peça para o indivíduo fazer o 
que está sendo mandado.  
 
9. Peça ao indivíduo para escrever uma frase.  
 
10. Mostre o modelo abaixo e peça para fazer o melhor possível.  
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Anexo 04 - Questionário de auto-avaliação sobre o H andicap Auditivo 
para Idosos  
 
 Nome: __________________________________ Data: _________ 
  
O objetivo deste questionário é identificar os problemas que sua perda auditiva 
pode causar a você. Você deverá escolher somente uma resposta para cada 
pergunta, colocando um “X” na que achar mais adequada. Escolha “Sim”, 
“Algumas vezes” ou “Não” para cada questão. Não pule nenhuma questão. 
Não há resposta certa ou errada. Marque aquela que você achar mais 
adequada para sua situação.Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) 
 
S 1. O problema de audição faz você usar o 
telefone menos vezes do que você gostaria? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 2. A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
constrangido ou sem jeito quando é 
apresentado a pessoas desconhecidas? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 3. A dificuldade em ouvir faz você evitar 
grupos de pessoas? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 4. A dificuldade em ouvir deixa você irritado? (    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 
E 5. A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
frustrado ou insatisfeito quando conversa com 
pessoas da sua família? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 6. A diminuição da audição causa dificuldades 
quando você vai a uma festa ou reunião social? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 7. A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
“tolo” ou inferiorizado diante de outras pessoas?  

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 8. Você sente dificuldade em ouvir quando 
alguém fala cochichando? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 9. Você se sente prejudicado ou diminuído 
devido a sua dificuldade em ouvir? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 10. A diminuição de audição lhe causa 
dificuldades quando vista amigos, parentes ou 
vizinhos? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 11. A dificuldade em ouvir faz com que você 
vá a serviços religiosos menos vezes do que 
você gostaria? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 12. A dificuldade em ouvir faz você ficar 
nervoso? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 13. A dificuldade em ouvir faz você visitar 
amigos, parentes ou vizinhos menos vezes do 
que gostaria? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 14. A dificuldade em ouvir faz você ter 
discussões ou brigas com sua família? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 15. A diminuição da audição lhe causa 
dificuldades para assistir TV ou ouvir rádio? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 16. A dificuldade em ouvir faz com que você 
saia para fazer compras menos vezes do que 
gostaria? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 17. A dificuldade em ouvir deixa você de 
alguma maneira chateado ou aborrecido? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 18. A dificuldade em ouvir faz você preferir (    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 
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ficar sozinho? 
S 19. A dificuldade em ouvir faz você querer 
conversar menos com as pessoas da família? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 20. Você acha que a dificuldade em ouvir 
diminui ou irrita de alguma forma sua vida 
pessoal ou social? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 21. A diminuição da audição lhe causa 
dificuldades quando você está num restaurante 
com familiares ou amigos? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 22. A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
triste/deprimido? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

S 23. A dificuldade em ouvir faz você assistir TV 
ou ouvir rádio menos vezes do que gostaria? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 24. A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
constrangido ou menos à vontade quando 
conversa com amigos? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

E 25. A dificuldade em ouvir faz você se sentir 
isolado ou “deixado de lado” num grupo de 
pessoas? 

(    )  sim       (    ) algumas vezes   (     ) não 

 


