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RESUMO (ARTIGO 1) 
 
Fonseca, ABM. Avaliação das habilidades auditivas em idosos com perda 
auditiva. Tese (Doutorado em Fonoaudiologia) – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo- PUCSP, São Paulo, 2019. 
 
Introdução: A perda da qualidade das informações auditivas recebidas e 
processadas pelo sistema auditivo do idoso é caracterizada especialmente por déficits 
no processamento temporal. Objetivo: analisar o desempenho de idosos com perda 
auditiva nos testes de habilidades auditivas centrais. Método: 70 idosos, na faixa 
etária dos 60 a 85 anos com perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderado 
bilateral. Os sujeitos foram divididos em 2 grupos (G1 –com desempenho acima da 
média + 1DP; G2 – e abaixo da média + 1DP) e submetidos aos testes: Dicótico de 
Dígitos (TDD); Teste Pediátrico de Inteligibilidade de Fala (PSI); Teste de Detecção 
de Intervalo Aleatório (RGDT)- Random Gap Detection Test. Resultados: O G1 
obteve um desempenho melhor nos testes que o G2, principalmente devido as 
características que os diferenciaram: a escolaridade. A média geral do RGDT foi igual 
a 130,1 ms. O teste TDD da orelha direita (OD) obteve média maior de acertos que a 
orelha esquerda (OE). No teste PSI nas condições 0/MCI e -10/MCI a orelha direita 
mostrou valores maiores que a orelha esquerda nas duas condições. Já para as 
variáveis associadas ao teste PSI OD 0/MCI e PSI OE -10/MCI a Escolaridade e a 
Idade influenciaram o desempenho do idoso. Conclusão: No RGDT houve aumento 
do tempo de detecção dos intervalos entre estímulos - 130,1 ms, valores acima dos 
apresentados na literatura. Os resultados dos valores-p e a existência de associação 
das variáveis Sexo, Idade, Escolaridade, Grau de perda e Configuração com a variável 
Grupo mostraram diferenças significativas para as variáveis idade e escolaridade. 
 
Palavras-chave: Audição; Percepção Auditiva; Idoso; Testes Auditivos. 
 



 

 

ABSTRACT (ARTIGO 1) 

 
Fonseca, ABM. Assessment of the auditory skills in elderly with hearing loss. 
Dissertation (Doctorate in Speech Terapy) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo- PUCSP, São Paulo, 2019.  
 
Temporal processing deficits characterizes the loss of quality of the auditory 
information received and processed by the elderly hearing system. Objective: assess 
elderly with hearing loss (HL) through central auditory processing assessment. 
Method: 70 elderly aged 60 up to 85, with bilateral mild or moderate sensorineural HL. 
People were divided in 2 groups (G1 – above-average performance +1SD; G2 – below-
average performance +1SD) and tested on: Dichotic Digits Test (DDT); Pediatric 
Speech Intelligibility (PSI); Random Gap Detection Test (RGDT). Results: G1 
achieved a better performance because of a characteristic that differs them from G2: 
educational group. The RGDT overall average was 130.1 ms. RE scored higher than 
the LE on DDT test. RE showed higher values than LE in both conditions of the PSI 
test (0/MCI and -10/MCI). Educational group and age impact on the elderly 
performance measured in PSI RE 0/MCI and PSI LE -10/MCI variables. Conclusion: 
Stimuli intervals detection time increased on RGDT – 130,1 ms, values above those 
reported in the literature.  P-values results and the association of variables such as 
gender, age, education, level of loss and the group configuration showed significant 
difference for age and education variables.  

 
Keywords: Hearing; Hearing Perception; Elderly; Auditory Tests. 
  



 

 

RESUMO (ARTIGO 2) 
 
Fonseca, ABM. Relação do desempenho de idosos com perda auditiva nas 
provas de marcha estática e dinâmica com o grau de perda auditiva e auto 
avaliação de mobilidade. Tese (Doutorado em Fonoaudiologia) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo- PUCSP, São Paulo, 2019. 

 
Introdução: Com o envelhecimento os idosos alocam mais atenção para manter o 
equilíbrio durante as atividades cotidianas. Objetivo: analisar a relação do 
desempenho de idosos com perda auditiva (PA) nas provas de marcha estática e 
dinâmica com o grau da PA e auto avaliação de mobilidade. Método: 70 idosos, na 
faixa etária dos 60 a 85 anos com PA neurossensorial de grau leve a moderado 
bilateral responderam à três perguntas de autorreferência e à Escala Adaptada de 
Confiança no Equilíbrio (ABC). Foram aplicadas provas de equilíbrio estático e 
dinâmico, olhos abertos (OA) e olhos Fechados (OF): Prova de Fournier: Prova de 
Romberg: Prova de Romberg Barre: Prova de Unterberg e Prova de Marcha Linear. 
Resultados: 88,6% relataram que ouvem mas não entendem, 50,0% têm medo de 
cair e 40,0% sentem tontura. Não houve associação entre grau da PA e número de 
provas realizadas com OA e OF. Obtive-se associação estatisticamente significante 
entre as respostas do ABC para as variáveis “Tem tontura?” e Número de quedas. 
Houve também relação entre o desempenho nas provas de marcha nas condições 
olhos fechados e abertos e as respostas para a pergunta “Tem tontura?”. Conclusão: 
Não houve associação entre o grau da PA e as provas de equilíbrio, entretanto houve 
associação entre as respostas do ABC para as variáveis “Tem tontura?” e Número de 
quedas e entre o desempenho nas provas de marcha para a pergunta “Tem tontura?”. 
Portanto a escala ABC e as perguntas de autorreferência mostram-se importantes na 
identificação de idosos com risco de quedas. 
 
Palavras-Chave: Tontura; Perda Auditiva; Idoso; Vertigem; Equilíbrio Postural. 
  



 

 

ABSTRACT (ARTIGO 2) 
 

Fonseca, ABM. Relationship between elderly with hearing loss performance in 
static and dynamic gait tests, hearing loss level and mobility self-assessment. 
Dissertation (Doctorate in Speech Therapy) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo- PUCSP, São Paulo, 2019 

 

Elderly become more attentive to maintain their balance in daily activities, as they get 

older. Objective: analyse the relationship between elderly with hearing loss (HL) 

performance in the static and dynamic gait tests, hearing loss level and mobility self-

assessment. Method: 70 elderly, aged 60 up to 85 with bilateral mild-moderate 

sensorineural HL that answered to three self-reference questions and to the Activities-

specific Balance Confidence (ABC) scale. Static and dynamic balance tests were 
applied, with the eyes opened (EO) and the eyes closed (EC): Fournier test: 

Romberg test: Romberg Barre test: Unterberg test and Linear Gait Test. Results: 

88.6% hear but do not understand, 50.0% are afraid of falling and 40.0% feel dizzy. 

There was no association between the HL level and the number of tests with EO and 

EC. Association between the ABC answers for the variables “Do you feel dizzy?” and 

the Number of falls were statistically significant. There was also a relationship between 

the gait tests performances under the condition of EO and EC answers for the question 

“Do you feel dizzy?” Conclusion: There was no association between the HL level and 

the balance tests, however, ABC answers for the variables “Do you feel dizzy?” and 

the Number of falls were associated with the performance on gait tests for the question 

“Do you feel dizzy?” Therefore, ABC scale and self-reference questions are important 

to identify elderly risk of falls.  
 

Keywords: Dizziness; Hearing Loss; Elderly; Vertigo; Postural Balance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Estudos Pós-Graduação em Fonaudiologia da PUC-SP com ênfase 

na linha de pesquisa, Procedimentos e implicações psicossociais dos distúrbios da 

audição, recomenda a apresentação da Tese em formato de estudos com 

direcionamentos a artigos. 

Esta tese foi formatada compondo dois estudos integrados: 

1- Avaliação das habilidades auditivas em idosos com perda auditiva; 

2- Relação do desempenho de idosos com perda auditiva nas provas 

de marcha estática e dinâmica com o grau de perda auditiva e auto 

avaliação de mobilidade. 

O primeiro estudo analisará, a partir das variáveis: idade, sexo, escolaridade, grau e 

configuração da perda auditiva (PA), as habilidades auditivas em idosos com PA. 

O segundo estudo, analisará a autorreferência de tontura em idosos e seu 

desempenho nas provas de marcha. 
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1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. O envelhecimento no mundo e no Brasil 

O declínio das funções fisiológicas, imunológicas e sensoriais leva os idosos a 

apresentarem doenças crônicas e múltiplas, que, na maioria das vezes, perduram por 

vários anos e exigem acompanhamento constante, cuidado permanente, medicação 

contínua e exames periódicos. Desta forma, o envelhecimento populacional se traduz 

em maior carga de doenças na população, diminuição da capacidade funcional e 

como consequência o crescimento do uso dos serviços de saúde1. 

O conceito de capacidade funcional assume importância central quando se 

pensa na elaboração de uma nova política de cuidado para o idoso baseada na 

qualidade de vida. Para evitar o excesso de consultas desnecessárias nos serviços 

de saúde, deve-se organizar uma estrutura distinta daquelas existentes para as 

demais faixas etárias2. 

Esses dados e também os questionamentos trazem à tona a importância de 

políticas públicas para que se tenha uma vida saudável na terceira idade. Os sistemas 

de saúde, segundo Beard, diretor do Departamento de Envelhecimento e Curso de 

Vida da World Health Organization (WHO)3, devem satisfazer as necessidades das 

populações idosas, além disso, prestar cuidados contínuos com foco em questões 

que importam para essa população, como: dor crônica, dificuldades para ouvir, ver e 

andar ou realizar atividades diárias. 

O prolongamento da expectativa de vida leva a uma mudança nos padrões 

epidemiológicos da população, marcada pela diminuição da mortalidade e das taxas 

de natalidade, determinando novas necessidades de atenção à saúde3. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4 a população 

idosa (acima de 60 anos) deve dobrar no Brasil até o ano de 2042, na comparação 

com os números de 2017. De acordo com o levantamento, o país tinha 28 milhões de 

idosos em 2017, ou 13,5% do total da população. Em dez anos, chegará a 38,5 

milhões (17,4% do total de habitantes). Já em 2042, a projeção do IBGE é de que a 

população brasileira atinja 232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos 

(24,5%). As projeções também apontam que em 2031, o número de idosos (43,2 

milhões) irá superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes, de 0 a 

14 anos (42,3 milhões). 
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Outro aspecto a ser considerado diz respeito à expectativa de vida. Em 1940 a 

expectativa de vida era de 45,5 anos, sendo de 42,9 para homens e 48,3 anos para 

mulheres, nos anos de 2016 essa expectativa passou a ser de 75,8 anos o que 

representa um aumento de 30,3 anos entre 1940 e 20164. 

Segundo a World Health Organization (WHO)3, até 2050, o número de pessoas 

com 60 anos ou mais chegará a 2 bilhões, sendo assim, os idosos representarão um 

quinto da população do planeta. 

Em vista deste crescimento da população idosa, a preocupação, tanto no 

âmbito social, econômico e político, pela qualidade de vida nesta faixa etária, vem 

crescendo e se tornando cada vez mais discutida. 

A WHO publicou em 2017 uma orientação sobre Cuidados Integrados para 

Idosos (Guidelines on Integrated Care for Older People)3 reiterando que, o problema 

maior está na prevenção. Os atuais sistemas de saúde geralmente se concentram na 

detecção e tratamento de doenças agudas individuais. Em vista disso, recomendam 

melhorar a integração dos setores que lidam com idosos, visando aprimorar o 

atendimento por meio de iniciativas como planejamento e avaliação integral destes 

pacientes. 

As recomendações da WHO3 já estão sendo seguidas por alguns países, como 

o Brasil, que por meio da Política Nacional do Idoso (PNI)5 e do Estatuto do Idoso6, 

implementou avaliações integrais e expandiu seus serviços para esta população. Em 

2006 a partir da publicação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI)7, 

que preconiza a promoção do envelhecimento saudável, algumas políticas para a 

preservação e/ou a melhoria, ao máximo possível, da capacidade funcional dos idosos 

foram implementadas. Dentre elas temos: a prevenção de doenças; a recuperação da 

saúde daqueles que adoecem, e a reabilitação daqueles que venham a ter sua 

capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em 

que vivem, exercendo de forma independente suas funções na sociedade. 

Dentre as recomendações da WHO destacam-se3: a estimulação cognitiva, 

podendo ser oferecida a pessoas mais velhas com ou sem um diagnóstico formal de 

demência; a adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), 

seguido do monitoramento da perda auditiva (PA); acompanhamento oftalmológico, 

psicológico e nutricional; revisão da medicação, como forma de conter a prescrição 

de medicamentos desnecessários e até prejudiciais à saúde; exercícios multimodais 

http://who.int/entity/ageing/publications/guidelines-icope/en/
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(equilíbrio, força, flexibilidade e treinamento funcional), modificações na casa para 

remover riscos ambientais ao idoso, entre outros. Estes últimos são especialmente 

recomendados para pessoas mais velhas em risco de queda. 

Alguns estudos têm enfatizado, que doenças crônicas, não são consequências 

inevitáveis do envelhecimento, evidenciando a importância da prevenção efetiva em 

qualquer nível, mesmo nas fases mais tardias da vida. Entretanto, com o aumento da 

população idosa tem-se observado um aumento da demanda dos serviços de saúde, 

uma vez que o número de idosos portadores de múltiplas patologias crônicas é 

grande, sendo necessário mais serviços de saúde, de cuidados prolongados, maior 

frequência de internações hospitalares e ocupação de leito maior do que o de outras 

faixas etárias8. 

 

1.2. Audição 

A Audição é a modalidade sensorial que permite aos animais e ao homem 

perceber sons – que por sua vez podem ser classificados como “vibrações do meio 

que se transmitem ao órgão receptor da audição e são transformadas em potenciais 

bioelétricos para processamento no sistema auditivo”. A modalidade auditiva divide-

se em algumas submodalidades: discriminação de intensidade sonora, discriminação 

de tons, identificação de timbres, localização espacial dos sons e compreensão da 

fala e dos sons complexos9. 

A discriminação de intensidade sonora é a submodalidade que correlaciona a 

amplitude da onda sonora (proporcional à quantidade de energia contida em um som) 

com a amplitude da vibração da membrana basilar, a amplitude do potencial receptor, 

a frequência de potenciais de ação das fibras auditivas e o número de elementos 

recrutados nesse processo. A identificação dos tons, por outro lado, é a 

submodalidade que correlaciona a frequência da onda sonora com a frequência e a 

região de vibração da membrana basilar, a frequência do potencial receptor e a 

frequência dos disparos dos potenciais de ação nas fibras auditivas. Finalmente, a 

localização espacial dos sons é a submodalidade que permite localizar a origem dos 

sons no eixo horizontal (à esquerda ou à direita do ouvinte) e no eixo vertical (acima 

ou abaixo da cabeça). A localização horizontal depende da detecção de diferenças de 

tempo e de intensidade da informação sonora ao chegar ao complexo olivar superior 

por meio dos dois ouvidos. A localização vertical depende da detecção de diferenças 
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de tempo de chegada da informação sonora ao sistema nervoso central (SNC), depois 

de diferentes reflexões no pavilhão auricular10. 

As submodalidades complexas da audição, sobretudo a compreensão da fala, 

dependem das áreas corticais auditivas, já mencionadas, e das áreas associativas 

relacionadas com a audição, em especial a área de Wernicke, classicamente 

associada à compreensão linguística verbal11. 

 

1.2.1. Consequências dos déficits sensoriais para o envelhecimento 

Os déficits sensoriais têm impacto direto no desempenho cognitivo. De acordo 

com essa hipótese, as habilidades sensoriais reduzidas resultam em falta de estímulo 

sensorial, o que, por sua vez, leva a uma diminuição na estimulação cognitiva12. 

As deteriorações sensoriais associadas à idade, podem comprometer a 

capacidade cognitiva dos idosos tornando algumas tarefas mais difíceis para os 

idosos quando comparados com adultos. Isto resulta em uma diminuição de recursos 

cognitivos para a execução bem-sucedida dessas tarefas13. 

A hipótese de uma causa comum, ou processos relacionados à idade, como 

perda da integridade fisiológica do cérebro, alterações do SNC ou neuropatologia 

também podem afetar as habilidades cognitivas e sensoriais14. 

É importante ressaltar que esse processo de compensação sensorial não está 

em contradição com outros modelos explicativos, como a hipótese de causa comum 

ou a suposição de privação sensorial. A compensação sensorial do idoso, por 

exemplo, pode ser um mecanismo adicional que contribui para as associações entre 

funcionamento cognitivo e sensorial, ou seja, estruturas integrativas que combinam 

múltiplos caminhos15. 

A expectativa de vida da população, está aumentando progressivamente a 

cada década e já é de extrema importância saber o que o envelhecimento cognitivo e 

sensorial significará para esses idosos. Do ponto de vista da intervenção 

fonoaudiológica é fundamental pensar no que poderá ser feito para melhorar a 

qualidade de vida desta população16. 

 



22 
 

1.2.2. Consequências do envelhecimento para a audição 

O avanço da idade traz mudanças tanto nos planos biológicos quanto 

psicológicos dos indivíduos e isso pode ser visualizado, por exemplo na diminuição 

da audição, visão e declínio cognitivo17. 

A diminuição da sensibilidade auditiva, visual e cognitiva resultante da idade, 

acompanha o processo de envelhecimento e afeta a comunicação, gerando sequelas 

de caráter emocional, social e ocupacional. O comprometimento auditivo também está 

associado a reduções mais rápidas no volume de regiões do cérebro que são 

importantes para o processamento da linguagem falada e outras funções cognitivas. 

Além disso, ocorre também uma piora no processamento da informação, associada 

ao declínio da memória de trabalho e atenção18. 

A compreensão da fala é uma atividade altamente especializada e envolve 

basicamente a percepção e a cognição. Portanto, além da PA, é possível observar 

mudanças nas funções cognitivas que, no idoso, são caracterizadas pela lentidão 

sugerindo déficit na transmissão do processamento temporal18,19. 

O processamento temporal, por sua vez, é definido como a capacidade de 

processar eventos acústicos mínimos necessários à percepção da fala (discriminação 

dos traços de sonoridade e duração das consoantes), o que demonstra ser um 

componente importante na capacidade do processamento auditivo20. 

Sendo assim, a perda da qualidade das informações auditivas recebidas e 

processadas pelo sistema auditivo do idoso é caracterizada especialmente por déficits 

no processamento temporal21. A perda da “clareza” da 

conversa/mensagem/informação, pode ser atribuída aos danos das células ciliadas 

internas (CCI) e/ou do sistema nervoso auditivo central (SNAC), o que causa, na 

maioria das vezes, distorções na compreensão da mensagem22. 

 

1.2.3. Consequências da PA na qualidade de vida do Idoso 

Um dos sinais mais precoces e mais comuns na PA, na maioria das faixas 

etárias, é a incapacidade de ouvir e compreender a fala, principalmente em ambientes 

ruidosos23. Este problema com a compreensão da fala no ruído, que ocorre mesmo 

em indivíduos com limiares auditivos normais, costuma se agravar com o avanço da 

idade. Em geral estas dificuldades no processamento da informação auditiva, 

ocorrem, nos componentes temporais e espectrais da audição24. 
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A audição pode ser uma variável importante a ser considerada na avaliação da 

função cognitiva, uma vez que a PA pode contribuir, sem ser a causa, para a 

demência25. Uma pesquisa relatou que os fonoaudiólogos estão interessados nesta 

conexão entre audição e cognição porque têm observado que o sucesso do uso do 

AASI está estreitamente relacionado ao nível cognitivo, ao vocabulário e à memória 

de trabalho do usuário da amplificação10. 

Em uma pesquisa foi proposto correlacionar a idade, cognição e 

reconhecimento de fala em tarefas que exigem atenção seletiva ou dividida em um 

ambiente com ruído competitivo. Para viabilizar esta análise, aplicaram testes em dois 

grupos, um de idosos e outro de jovens com audição normal. As habilidades cognitivas 

foram examinadas a partir de testes neuropsicológicos. No que diz respeito ao 

reconhecimento de fala, para tarefas que exigiram atenção seletiva, não houve 

diferença significativa entre os grupos. No entanto, quando foi necessária atenção 

dividida, o desempenho em idosos foi reduzido em comparação com o grupo mais 

jovem. Quando era necessário o uso da atenção seletiva, o reconhecimento de fala 

foi fortemente relacionado com as habilidades de memória de trabalho. Entretanto, o 

reconhecimento de fala em testes que exigiam atenção dividida, foi correlacionado no 

estudo por questões neuropsicológicas de inteligência fluida26, sem necessitar do 

conhecimento que vem tanto da aprendizagem quanto das experiências passadas22. 

Os resultados indicaram que, para além da deficiência auditiva, aspectos 

cognitivos representam as dificuldades típicas de idosos em um ambiente com ruído 

competitivo. Além disso, há evidências de que as funções do lobo frontal, em termos 

de memória de trabalho e inteligência fluida, geralmente, diminuem com a idade22. 

Portanto, utilizar testes que avaliam as habilidades auditivas e cognitivas como, 

memória de trabalho e velocidade de processamento verbal podem fornecer pistas 

sobre as condições necessárias para uma boa inteligibilidade de fala e isso deve ser 

levado em consideração durante a adaptação do AASI. Se um idoso, como mostra a 

literatura estudada, apresenta degeneração da audição central e dos aspectos 

cognitivos envolvidos na percepção de fala, todo o protocolo de adaptação deve levar 

em conta esses aspectos, especialmente os que se referem à resolução temporal, 

interferência binaural e supressão de pistas acústicas em tarefas de compressão e 

redução de ruído11. 
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1.3. Equilíbrio 

Para a manutenção do equilíbrio corporal é de suma importância que os 

sistemas, vestibular, somatossensorial e visual interajam entre si. 

O processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, com o envelhecimento, tendem 

a diminuir, e com isso a capacidade de modificações dos reflexos adaptativos também 

se lentifica. Mais precisamente o sistema vestibular é sensível às acelerações lineares 

e angulares, já o sistema somatossensorial percebem a posição e a velocidade de 

todos os segmentos corporais, seu contato com objetos externos, inclusive o chão, e 

a orientação da gravidade27. 

Tais processos degenerativos nos idosos, são responsáveis pela ocorrência de 

vertigem e/ou tontura (presbivertigem) e de desequilíbrio (presbiataxia)28. 

A visão está relacionada a forma, cor e movimento dos objetos e do próprio 

corpo. O envelhecimento afeta não só a acuidade visual, mas o campo visual, diminui 

a percepção de profundidade, influenciando na manutenção do equilíbrio corporal29. 

 

1.3.1. Consequências da perda auditiva no Equilíbrio 

Se a audição/som contribui para o controle do equilíbrio, parece óbvio que uma 

perda de capacidade auditiva afetará negativamente o equilíbrio. A perda de audição 

foi associada às quedas autorrelatadas e à mobilidade reduzida ligadas, em parte, ao 

menor controle postural. A cada ano, entre 20 e 40% dos adultos acima de 65 anos 

caem em suas casas. As consequências destas quedas podem ser desastrosas. Entre 

12 e 67% destes adultos idosos que sofreram fratura de quadril, podem morrer em um 

ano. Nos últimos anos tem-se visto um grande esforço em determinar as causas 

destas quedas em idosos em uma tentativa de reduzir esse risco à saúde desta 

população30. 

Os custos do aumento das necessidades e da diminuição da autonomia 

associada às quedas também exercem um enorme impacto social. Estes custos 

parecem estar aumentando; um estudo recente mostrou que a prevalência e a 

incidência de lesões induzidas por queda aumentaram significativamente nos últimos 

25 anos, mesmo após ajuste para idade. Quando essa incidência crescente é 

considerada em relação ao envelhecimento da população, a perspectiva de um 

problema de saúde pública significativo está clara31. 
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Todavia estudos sobre associações entre acuidade auditiva e equilíbrio 

postural ou sobre acuidade auditiva e quedas são escassos e os resultados tem sido 

contraditórios. Há estudos que relatam que a PA pode estar associada a quedas, e 

que a velocidade de marcha também diminui quando a PA aumenta32. Por outro lado, 

outros estudos sugerem que a perda de audição não é um importante fator de risco 

de queda33, e que há correlação negativa entre os sistemas auditivo e vestibular34. 

 

1.3.2. Efeitos do envelhecimento no processamento auditivo temporal 

Todo esse processo do envelhecimento, não danifica somente as estruturas do 

sistema auditivo periférico e central, interferindo na cognição, mas também podem 

afetar o tronco encefálico, cerebelo, córtex e também o sistema vestibular. Sendo 

assim, esses sintomas referentes a distúrbios que afetam a orelha interna e o nervo 

vestíbulo-coclear (VIII nervo craniano) podem incluir tonturas, vertigem, zumbido e 

perda auditiva, em várias combinações27. 

O estudo realizado por Konoike et al.35 indicou que o cerebelo, o lóbulo parietal 

inferior, o giro frontal inferior e a área motora suplementar exibem significantes 

ativações tanto no processo de codificação quanto no processo de resgate de 

informações sobre o ritmo. Além disso, os autores mostraram que muitas destas áreas 

exibiam ativações importantes durante a informação do ritmo e todas essas regiões 

eram ativadas no processamento do ritmo auditivo e visual. Referiram que quando o 

ser humano ouve certo ritmo, sempre estimula o corpo a fazer determinado 

movimento, o que sugere que existe uma forte interação entre o processamento do 

ritmo e o sistema motor. Isso pode ser observado quando ao adquirir linguagem ou 

música é necessário perceber os estímulos sensoriais, organizá-los em sequencias – 

ritmos, manter a informação ativa na mente e usar a informação quando se reproduz 

ou imita o mesmo ritmo. 

Embora as contribuições corticais para os declínios relacionadas à idade e que 

ocorrem no desempenho motor e cognitivo sejam bem conhecidos, as contribuições 

potenciais do cerebelo são menos claras, de tal modo que as diversas funções do 

cerebelo o tornam uma estrutura importante para investigar no envelhecimento36. 

Acredita-se que o cerebelo esteja envolvido no processamento temporal 

automático, enquanto que os gânglios basais e os circuitos cortico-striato-tálamo-

cortical estejam associados ao processamento temporal dependente da atenção37. 
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O processamento temporal, como descrito acima, pode executar no intervalo 

de dezenas a centenas de milissegundos tarefas complexas, como reconhecimento 

de fala, coordenação motora ou percepção musical38. Com relação aos mecanismos 

neurais envolvidos em cada tipo de processamento, propôs-se que o cerebelo se 

envolva em processos de escala de milissegundos, enquanto os gânglios basais e os 

circuitos cortico-striato-tálamo-corticais associados estariam envolvidos em intervalos 

mais longos37. 

A ideia é que o cerebelo, além de analisar automaticamente as durações 

temporais de curto alcance com alta precisão, está envolvido na sinalização inicial de 

mudanças relevantes nos eventos auditivos, como o início do som. Além disso, em 

mamíferos, também há evidências de conexões diretas do córtex auditivo primário 

para os núcleos pontinos e, a partir daí, por meio de fibras que migram para o 

cerebelo, há o estabelecimento de uma base para um circuito de feedback que liga o 

córtex primário com o cerebelo39. 

Uma pesquisa observou que o cerebelo contribui para o processamento 

temporal tanto nos aspectos perceptivos quanto motor, ou seja, a autorregulação 

antecipada ou de expectativa (forward regulation computacional) do cerebelo prevê 

aumento das interações cérebro-cerebelo durante o processamento de informações 

temporais31. 

A partir de um estudo de revisão sistemática40, evidenciou-se a participação do 

cerebelo na geração verbal, na atenção auditiva e na memória auditiva, no raciocínio 

abstrato, na temporização, na solução de problemas, na discriminação sensorial, na 

informação sensorial, no processamento da linguagem e nas operações linguísticas. 

Os autores ressaltaram que a atividade auditiva do cerebelo contribui na formação 

dos potenciais de média latência em animais, e tem influência sobre a atividade das 

vias eferentes auditivas periféricas. 

Sendo assim, lesões cerebelares podem interromper ou alterar 

comportamentos que dependem de uma análise temporal adequada tal como ocorre 

na aprendizagem, no controle da força e na regulação da atividade muscular 

agonista/antagonista. No geral, isto sugere a necessidade de diferentes abordagens 

de análise, especialmente relativas a questões que estudem de que forma o cerebelo 

modula processos que podem interagir com operações temporais, incluindo atenção, 

memória de trabalho e discriminação sensorial41. 
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Neste sentido, observa-se a necessidade de estudar não apenas as atividades 

do cerebelo quanto à atividade auditiva central, mas também qual a influência que a 

PA tem sobre o equilíbrio. 

Percebe-se a importância que a atividade cerebelar pode ter na fase idosa do 

indivíduo, pois se há envelhecimento cerebelar ele pode levar a problemas de 

equilíbrio postural, a quedas e a problemas no processamento da informação 

auditiva? Se há alteração auditiva no nível periférico ela pode produzir ou gerar 

alteração no equilíbrio? Será que existe relação entre as alterações do equilíbrio 

postural, da autonomia nas atividades de vida diária, das alterações auditivas com o 

processo de degeneração cognitiva em decorrência do processo de envelhecimento?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Investigar a relação entre as alterações do equilíbrio postural, da autonomia 

nas atividades de vida diária, das alterações auditivas em decorrência do processo do 

envelhecimento. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Estudo 1 - Analisar o desempenho de idosos com perda auditiva nos testes de 

habilidades auditivas centrais. 

• Estudo 2 - Analisar a relação do desempenho de idosos com perda auditiva 

nas provas de marcha estática e dinâmica com o grau de perda auditiva e auto 

avaliação de mobilidade. 
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3. ESTUDO 1 – AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES AUDITIVAS EM IDOSOS COM 

PERDA AUDITIVA 

 

3.1. Introdução 

O prolongamento da expectativa de vida leva a uma mudança nos padrões 

epidemiológicos da população, marcada pela diminuição da mortalidade e das taxas 

de natalidade, determinando novas necessidades de atenção à saúde1. 

As consequências do avanço da idade podem ser vistas nas mudanças que 

ocorrem tanto nos planos biológicos quanto psicológicos dos indivíduos. Isso pode ser 

observado, por exemplo, nas mudanças que ocorrem na audição, na visão e no 

declínio cognitivo2. 

A perda auditiva (PA) pode ser associada a aceleração do declínio cognitivo, 

sendo de 30% a 40% mais rápido no grupo com perda do que naqueles sem perda 

auditiva e com risco 24% maior de comprometimento cognitivo3. O comprometimento 

auditivo também está associado a reduções mais rápidas no volume de regiões do 

cérebro que são importantes para o processamento da linguagem falada e outras 

funções cognitivas. Além disso, ocorre também uma piora no processamento da 

informação, associada ao declínio da memória de trabalho e atenção4. 

O impacto psicossocial da diminuição da sensibilidade auditiva, visual e/ou 

cognitiva resultante da idade, pode ser visto nas dificuldades de comunicação, nas 

sequelas de caráter emocional, social e ocupacional5,6. 

A compreensão da fala é uma atividade altamente especializada e envolve 

basicamente a percepção e a cognição. Portanto, além da PA, é possível observar 

mudanças nas funções cognitivas que, no idoso, são caracterizadas pela lentidão 

sugerindo déficit na transmissão do processamento temporal4,7. 

O processamento temporal, por sua vez, é definido como a capacidade de 

processar eventos acústicos mínimos necessários à percepção da fala (discriminação 

dos traços de sonoridade e duração das consoantes), o que demonstra ser um 

componente importante na capacidade do processamento auditivo4,8. 

Sendo assim, a perda da qualidade das informações auditivas recebidas e 

processadas pelo sistema auditivo do idoso é caracterizada especialmente por déficits 

no processamento temporal4. A perda da “clareza” da 

conversa/mensagem/informação, pode ser atribuída aos danos das células ciliadas 
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internas (CCI) e/ou do sistema nervoso auditivo central (SNAC), o que causa, na 

maioria das vezes distorções na compreensão da mensagem9. 

Levando em consideração tais fatores relacionados acima, esse estudo teve 

como objetivo analisar o desempenho de idosos com perda auditiva nos testes de 

habilidades auditivas centrais. 
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3.2. Método 

Trata-se de um estudo transversal prospectivo, desenvolvido na Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação DERDIC - Clínica de 

Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, submetido e 

aprovado pelo Comitê̂ de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo por meio do número de parecer 43831015.1.0000.5482. 

Todos os participantes foram voluntários e receberam os esclarecimentos 

sobre os procedimentos que seriam realizados. Sendo assim, os que concordaram 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos A e B). 

 

Amostra 

Amostra de conveniência foi constituída por 70 sujeitos, atendidos no setor de 

concessão de aparelho auditivo da DERDIC/PUC São Paulo, durante o ano de 2017 

e que obedeceram aos critérios de seleção listados a seguir: 

Critérios de inclusão: idade entre 60 anos e 85 anos; avaliação audiológica 

básica realizada nos últimos três meses (audiometria tonal, logoaudiometria e 

medidas da imitância acústica); diagnóstico de deficiência auditiva sensorioneural de 

grau leve a moderado seguindo os critérios de Lloyd e Kaplan10 e com diferença entre 

a média dos limiares auditivos de 500, 1000 e 2000 Hz da orelha direita e esquerda 

até 10 dB NA, garantindo a simetria entre as orelhas. 

Critérios de exclusão: Não apresentar: comprometimento aparente do estado 

cognitivo, distúrbios motores, neurológicos, psicológicos, visuais e/ou problemas 

graves de saúde. 

 

Procedimentos 

Todos os sujeitos realizaram os seguintes testes: 

a) Entrevista para levantamento de dados sócio-demográficos, informações 

gerais sobre a saúde e sobre sintomas relacionados a perda auditiva. 

b) Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) - com o objetivo de atender ao critério 

de exclusão relativo ao estado cognitivo dos participantes, foi aplicado o 

MEEM. Foram incluídos os indivíduos que apresentaram pontuação igual ou 

maior do que 24 (pontuação estabelecida baseada nas sugestões para o uso 
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do MEEM no Brasil, como o melhor corte para o diagnóstico de alteração 

cognitiva em idosos com histórico escolar prévio) (Anexo C). 

c) Otoscopia – para garantir que não houvessem impedimentos ou obstruções 

no meato acústico externo que evitassem a realização dos testes audiológicos. 

d) Avaliação das habilidades auditivas - 

➢ Integração binaural - O teste Dicótico de Dígitos (TDD) foi elaborado por 

Musiek em 1983 e adaptado para o português por Santos e Pereira (1997)11. 

Para o TDD utilizou-se o CD que acompanha o livro de Processamento 

Auditivo Central (PAC), de Pereira e Schochat12 (1997). O teste é 

constituído de uma lista de 40 pares de dígitos dissílabos do português 

brasileiro, de quatro dígitos diferentes apresentados simultaneamente, dois 

em cada orelha, existindo uma superposição parcial. Para a pesquisa o 

mesmo foi apresentado no limiar de conforto do sujeito, tendo como 

referência a média dos limiares tonais nas frequências de 0.5, 1 e 2 kHz. 

Nesse trabalho foi aplicado somente a etapa de integração binaural. Os 

resultados obtidos foram registrados numa folha de registro que contém as 

2 listas que compõem o teste. Foi assinalado com um “X”, no dígito 

identificado corretamente e anotado o número de acertos da orelha direita 

(OD) e da orelha esquerda (OE) (Anexo D). 

➢ Figura/fundo - Teste Pediátrico de Inteligibilidade de Fala - Pediatric 

Sentence Identification (PSI). O teste PSI foi realizado de acordo com o 

modelo proposto por Zilioto et al.13, com mensagem competitiva ipsilateral 

(PSI-MCI) nas condições S/R 0 e -10. Foi aplicado nesse grupo para evitar 

o viés do domínio da leitura e escrita (Anexo E). 

➢ Resolução temporal - Teste de Detecção de Intervalo Aleatório (RGDT)- 

Random Gap Detection Test. O teste consiste na apresentação de tons 

puros pareados com pequenos intervalos de silêncio, que variam de zero a 

300 ms apresentados em ordem aleatória. (versão RGDT expanded Test  -

Auditec) Os sujeitos foram orientados a responder verbalmente ou apontar 

se ouviu um ou dois estímulos. Para análise das respostas o limiar de 

detecção de intervalo foi considerado como sendo o menor intervalo a partir 

do qual o indivíduo passou a identificar consistentemente a ocorrência de 

dois estímulos (Anexo F). 
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Critério de análise das respostas 

Por não existirem padrões de normalidade para interpretar os resultados de 

idosos com PA, os autores determinaram o valor de média acrescido de um desvio 

padrão (média + 1DP) como critério para organizar dois grupos a serem analisados: 

G1 – constituído pelos sujeitos com desempenho acima da média + 1DP; G2 - 

constituído pelos sujeitos com desempenho abaixo da média + 1DP. 

Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva de todas as 

variáveis coletadas. Com o objetivo de selecionar as variáveis que mais se associam 

aos testes do PAC foi ajustado um modelo de regressão gama para o resultado do 

teste RGDT como variável resposta e modelos de regressão normais para cada um 

dos demais testes do PAC como variável resposta e como variáveis explicativas as 

seguintes variáveis: sexo, idade, escolaridade. 

O método de seleção de variáveis utilizado foi o método backward e o modelo 

final contou somente com as variáveis explicativas significantes ao nível de 5%. Uma 

análise de diagnóstico mostrou um bom ajuste de todos os modelos de regressão. 

Como as variáveis idade e escolaridade apresentam mais de 2 categorias, o modelo 

final contou apenas com as categorias que apresentaram diferença significante ao 

nível de 5%. 
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3.3. Resultados 

A análise dos dados mostra que, entre os 70 indivíduos estudados: 

• 55,7% são do gênero feminino; 

• 32,9% têm idade entre 60 e 69 anos, 42,9% entre 70 e 79 anos e 24,2% entre 

80 e 85 anos; 

• 88,6% relataram que ouvem, mas não entendem; 

• 51,4% cursaram até o Ensino fundamental I. 

 

A amostra obtida nesse estudo, com relação ao Grau da PA, Configuração e 

Escolaridade, mostrou que a maior parte dos sujeitos idosos apresentaram grau leve, 

com configuração descendente acentuada e além disso a maioria frequentou o EFI. 

(Tabela 1) 

 

Tabela 1 - Distribuição de frequências da variável Configuração, Grau de Perda 

Auditiva e Escolaridade 

Grau da perda n % 

Leve 38 54,3 

Moderado 32 45,7 

Sexo n % 

Feminino 39 55,7 

Masculino 31 44,3 

Idade n % 

60 a 69 23 32,9 

70 a 79 30 42,9 

80 a 85 17 24,2 

Escolaridade n % 

Não frequentou 3 4,3 

Ensino fundamental I 36 51,4 

Ensino fundamental II 10 14,3 

Ensino médio 15 21,4 

Ensino superior 6 8,6 
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Tabela 2 - Estatísticas descritivas dos resultados dos testes de processamento 

auditivo central (PAC): RGDT (ms), TDD (%), para as orelhas direita (OD) e esquerda 

(OE) e PSI, para as orelhas direita (OD) e esquerda (OE) e condições 0/MCI e -10/MCI 

Variável Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

RGDT 130,1 58,86 50,0 88,8 120,0 171,3 262,5 

TDD OD 58,5 23,23 15,0 39,4 59,0 75,6 100,0 

TDD OE 57,6 22,63 12,5 35,0 55,0 77,5 100,0 

PSI OD 0/MCI 50,6 34,39 0,0 20,0 50,0 82,5 100,0 

PSI OD -10/MCI 40,4 32,42 0,0 7,5 40,0 70,0 100,0 

PSI OE 0/MCI 47,2 32,74 0,0 20,0 42,5 70,0 100,0 

PSI OE -10/MCI 36,8 32,75 0,0 8,8 30,0 62,5 100,0 

 

Pelos resultados da Tabela 3, nota-se, que as variáveis associadas com o 

resultado do teste PSI OE 0/MCI quanto para o PSI -10/MCI são Escolaridade e Idade.  
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Tabela 3. Estimativas dos parâmetros de modelos de regressão para o resultado do 

teste PSI por orelha e condição e respectivos valores-p 

Condição Orelha Variável Estimativa Valor-p 

0/MCI Direita Escolaridade    

  Não frequentou -38,80 0,037 

  Ensino médio 19,87 0,032 

  Idade    

  80 a 85 -28,54 0,002 

 Esquerda Escolaridade    

  Não frequentou -34,70 0,044 

  Ensino médio 21,28 0,014 

  Idade    

  80 a 85 -30,46 <0,001 

-10/MCI Direita Idade    

  80 a 85 -30,87 <0,001 

 Esquerda Escolaridade   

     

  Ensino médio 23,29 0,009 

  Idade    

  80 a 85 -30,45 <0,001 

 

 

O dendrograma apresentado na Figura 1 foi construído a partir das variáveis 

RGDT, TDD OD, TDD OE, PSI OD 0/MCI, PSI OD -10/MCI, PSI OE 0/MCI e PSI OE 

-10/MCI. Os indivíduos da amostra foram divididos em dois grupos, denominados 

Grupo 1 e Grupo 2, com 20 e 50 indivíduos, respectivamente. Os indivíduos 

pertencentes ao Grupo 1 são: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 27, 39, 40, 50, 52, 

59, 64 e 66. 
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Figura 1 - Dendrograma
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A Tabela 4 mostra medidas descritivas das variáveis RGDT, TDD OD, TDD OE, 

PSI OD 0/MCI, PSI OD -10/MCI, PSI OE 0/MCI e PSI OE -10/MCI por grupo. Observa-

se que o desempenho dos indivíduos do Grupo 1 é melhor do que o dos indivíduos do 

Grupo 2. 

 

Tabela 4. Estatísticas descritivas dos resultados dos testes de processamento 

auditivo central (PAC): RGDT (ms), TDD (%), para as orelhas direita (OD) e esquerda 

(OE) e PSI, para as orelhas direita (OD) e esquerda (OE) e condições 0/MCI e -10/MCI  

 

 

A Tabela 5 mostra os valores-p associados aos testes qui-quadrado de 

independência ou aos testes não paramétricos de Kruskal-Wallis para verificar a 

existência de associação das variáveis Sexo, Idade, Escolaridade, com a variável 

Grupo. 

 

Tabela 5 - Resultados dos valores-p e a existência de associação das variáveis Sexo, 

Idade, Escolaridade, Grau de perda e Configuração com a variável Grupo 

Variável Valor-p 

Sexo 0,648 

Idade 0,017 

Escolaridade 0,017 

Grau de perda 0,544 

Configuração 0,814 

Variável Grupo Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

1 74,7 27,33 50 50 70 92 150

2 152,2 53,26 50 109,4 150 176,3 262,5

1 73 24,73 15 60,5 76,3 96,9 100

2 52,7 20,08 15 37,5 50 67,6 95

1 74,9 17,98 35 58,1 81,3 89,5 100

2 50,6 20,59 12,5 31,9 50 70,6 90

1 89 12,94 50 80 90 100 100

2 35,3 27,56 0 10 30 60 100

1 75,5 16,69 40 70 80 87,5 100

2 26,4 25,87 0 0 20 46,3 90

1 85,5 15,38 60 70 90 100 100

2 31,9 24,09 0 10 35 50 90

1 77,5 17,43 40 62,5 80 90 100

2 20,5 21,1 0 0 10 40 80
PSI OE -10/MCI

RGDT

TDD OD

TDD OE

PSI OD 0/MCI

PSI OD -10/MCI

PSI OE 0/MCI
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3.4. Discussão 

A amostra geral desta pesquisa foi composta por mais idosos do sexo feminino 

(55,7%), mostrando a prevalência feminina entre os sujeitos da pesquisa. Este dado 

vai ao encontro dos dados do IBGE14 que mostram que há um número maior de 

mulheres na população idosa. 

No que diz respeito a configuração, 62,9% apresentaram curva descendente 

acentuada, 88,6% relataram como principal queixa auditiva “ouvir mas não entender”. 

Tal queixa pode estar associada a habilidade de resolução temporal deteriorada pelo 

envelhecimento15. 

Os dados deste estudo mostram que há maior ocorrência de perdas auditivas 

com configuração descendente acentuada. Pensando na relação entre configuração 

audiométrica descendente acentuada e a queixa de “ouvir mas não entender” pode-

se dizer que estes achados vão ao encontro dos estudos que referem que idosos com 

PA em 6000 Hz apresentam dificuldades de comunicação principalmente na presença 

de ruído16 (Tabela 1). Essa queixa também pode estar relacionada a déficits na 

audição periférica ou ainda nas células ciliadas internas (CCI)17. 

Quanto ao grau de escolaridade, a maioria (51,4%) frequentou o Ensino 

fundamental I. Do ponto de vista prático, observa-se que quanto menor é o grau de 

escolaridade menor é o uso que os indivíduos fazem da leitura como forma de adquirir 

informações, resolver dúvidas ou aprender coisas novas. Importante referir um estudo 

que teve como objetivo analisar as condições de letramento de pessoas com idade 

mínima de 65 anos por meio da aplicação de um questionário e um teste de leitura 

contendo textos de gêneros diversos a 72 sujeitos idosos residentes na cidade de 

Curitiba-PR. A partir disso concluíram que os idosos poderiam apresentar limitações 

no uso que fazem da leitura e da escrita, não por questões biológicas vinculadas a 

problemas de acuidade visual ou neurológicas, mas talvez porque o processo de 

letramento não proporcionou a eles o uso efetivo da leitura e da escrita18. 

Outro estudo importante de ser referido foi o de coorte com 3.635 participantes 

com mais de 50 anos, pelo Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan. 

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa telefônica Activities Mail Survey (CAMS) 

perguntando sobre hábitos de leitura durante 12 anos. Os sujeitos foram separados 

em três grupos: pessoas que não liam, pessoas que liam por até 3,5 horas por semana 
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e pessoas que o faziam por mais de 3,5 horas por semana. Além de hábitos de leitura 

a pesquisa também avaliou o score cognitivo total (supplemental Imputation of 

Cognitive Function Measures), que foi validada para uso em inquéritos populacionais, 

segundo os autores19. 

Os pesquisadores concluíram que, houve uma redução de 20% na mortalidade 

para aqueles que leem livros, em comparação com aqueles que não leem  livros. Além 

disso, os resultados demonstraram que qualquer nível de leitura de livros 

proporcionou uma vantagem de sobrevivência significativamente mais forte do que a 

leitura de periódicos. Sugeriram que a leitura de livros oferece uma vantagem de 

sobrevivência devido à natureza imersiva que ajuda a manter o status cognitivo 

ativo19. 

No que diz respeito as várias modalidades de leitura, outra pesquisa investigou 

se a leitura de um romance causaria mudanças mensuráveis na conectividade do 

estado de repouso do cérebro e por quanto tempo essas mudanças persistem. Os 

resultados mostraram que houve aumento significativo na conectividade nas regiões 

dos giros esquerdo/supramarginal e giros temporais posteriores direitos. Esses 

centros correspondiam a regiões anteriormente associadas à tomada de perspectiva 

e à compreensão da história. Puderam inferir que mudanças de longo prazo na 

conectividade, que persistiram por vários dias após a leitura, foram observadas no 

córtex somatossensorial bilateral, sugerindo um mecanismo potencial para a 

"semântica incorporada", ou seja, a leitura não apenas fortalece as regiões de 

processamento de linguagem, mas também afeta o indivíduo através da semântica 

nas regiões sensório-motoras20. 

A resolução auditiva temporal prejudicada e os déficits subsequentes de 

reconhecimento de fala podem ser o resultado de disfunções da sincronia neural 

relacionadas à idade. Se em adultos jovens, o declínio da sincronia no tronco 

encefálico é preditivo de pior processamento da informação auditiva e do 

reconhecimento de fala, o que será que acontece em um idoso com perda auditiva 

periférica?21,22. 

O envelhecimento pode acentuar esses déficits na sincronia neural, uma vez 

que déficits morfológicos e metabólicos relacionados à idade, no nervo auditivo, no 

tronco cerebral e no córtex podem resultar em codificação atípica das propriedades 

temporais23. 
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Por outro lado, a integridade dessas habilidades representa um pré-requisito 

para que o sistema auditivo realize o processamento dos fonemas bem como a 

discriminação dos sons. Sendo assim, idosos que apresentam limiar de resolução 

temporal superior a 20 ms, ou seja, maiores que a duração fonêmica das palavras que 

são ouvidas, podem apresentar dificuldade para discriminar palavras que são 

semelhantes, por exemplo24. 

Nesse estudo, o resultado do RGDT variou de 50,0 ms a 262,5 ms, com média 

igual a 130,1 e desvio padrão igual a 58,86 (Tabela 2). Sendo assim o valor médio 

desse teste nos idosos com PA, foi de 130,1 ms, valores bem acima dos apresentados 

na literatura para a população idosa sem perda auditiva - limiares acima de 40 

ms7,25,26. 

É importante que ao avaliar as habilidades auditivas de idosos com PA os 

valores normativos sejam repensados. Testes de Percepção Auditiva que avaliam a 

habilidades de figura-fundo auditiva e associação de estímulos auditivo-visuais (PSI), 

habilidade de figura-fundo auditiva para sons verbais, por meio da tarefa de escuta 

dicótica/integração binaural (TDD) e de resolução temporal (RGDT), contribuem para 

que o fonoaudiólogo conheça melhor o desempenho dessa população em situações 

de escuta difícil, onde a redundância intrínseca pode afetar muito a sua performance. 

Com relação ao teste TDD na orelha direita os resultados variaram de 15,0% a 

100,0%, com média igual a 58,5% e desvio padrão igual a 23,23%. Já para o teste 

TDD na orelha esquerda, os valores obtidos foram de 12,5% a 100,0%, com média 

igual a 57,6% e desvio padrão igual a 22,63% (Tabela 2). 

Já quando analisado o teste PSI 0/MCI na OD, houve uma variação de 0,0% a 

100,0%, com média igual a 50,6% e desvio padrão igual a 34,39%. Entretanto, na 

condição -10/MCI, os resultados variaram de 0,0% a 100,0%, com média igual a 

40,4% e desvio padrão igual a 32,42% (Tabela 2). 

Igualmente o teste PSI 0/MCI na OE, apresentou a mesma variação que o da 

OD (0,0% a 100,0%), mas com média igual a 47,2% e desvio padrão igual a 32,74%. 

Também para a condição -10/MCI, os resultados variaram na mesma proporção que 

a OD (0,0% a 100,0%), com média igual a 36,8% e desvio padrão igual a 32,75% 

(Tabela 2). 

A análise do desempenho dos idosos no teste PSI nas condições 0/MCI e -

10/MCI mostrou que ao avaliar a influência da orelha analisada, a OD mostrou valores 
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maiores quando comparados com a OE nas duas condições. Parece que a questão 

da vantagem da orelha direita volta a acontecer no idoso. Ao analisar as variáveis 

associadas ao teste PSI OD 0/MCI e PSI OE -10/MCI foi demonstrado que a 

Escolaridade e a Idade influenciam o desempenho do idoso. 

Ademais, é sabido que a repetição de sentenças na presença de ruído 

competitivo demanda uma atividade auditiva mais complexa. Estudos utilizando 

sentenças como estímulo investigaram a influência do hemisfério direito na função da 

linguagem usando imagens de ressonância magnética. Os resultados mostraram um 

aumento na ativação dessas áreas quando as demandas cognitivas foram 

aumentadas, além disso, os resultados obtidos mostraram que a maior ativação no 

lobo parietal direito foi proporcional ao aumento da dificuldade da tarefa27. 

Sendo assim, compreender a fala no ruído requer mais do que simplesmente 

identificar o fluxo correto dos sons da fala28. Mesmo quando se considera uma tarefa 

em que os ouvintes só precisam repetir uma frase alvo, os ouvintes devem estar 

atentos ao sinal relevante, processar os sons da fala com rapidez suficiente para que 

estejam prontos para identificar a próxima palavra falada, ter conhecimento adequado 

da linguagem para mapear as palavras em seus mapas lexicais e reter as palavras do 

começo da sentença na memória de trabalho até que a sentença tenha terminado. 

Eles também podem estar empregando processos como o fechamento auditivo e 

pistas contextuais para preencher as palavras de que não têm certeza. Cada um 

desses processos - memória de trabalho, atenção, velocidade de processamento, 

fechamento auditivo e habilidades de linguagem também são todos componentes da 

cognição, e a cognição demonstrou diminuir com o aumento da idade29,30. 

Outra questão que está envolvida é a monitorização que o indivíduo faz quando 

fala. Se ele não ouve bem, como esse processo de auto avaliação da eficiência da 

sua fala é realizado? há evidências crescentes de um problema de "feedback" do 

cérebro no envelhecimento, o que decorre com a diminuição da capacidade de ouvir, 

mesmo naqueles sujeitos idosos com audição normal31. 

No que diz respeito aos Grupos 1 e 2 (Tabela 5), o dendograma (figura 1), que 

tem como qualidade principal um diagrama de árvore que exibe os grupos formados 

por agrupamento de observações em cada passo e em seus níveis de similaridade, 

evidenciou que o G1 obteve um desempenho melhor que o G2, principalmente devido 

as principais características que os diferenciaram: a escolaridade, o G1 tiveram mais 
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idosos que frequentaram o Ensino Fundamental II e Ensino Superior quando 

comparado ao G2; a média do teste RGDT foi menor no G1, ou seja a velocidade de 

detecção do som em ms foi mais rápida no G1; o TDD e o PSI nas duas condições 

também apresentaram médias maiores de acertos no G1. 

Sendo assim, quando fixadas as categorias da variável Idade, a média no teste 

PSI OD 0/MCI é menor para quem não frequentou do que para quem tem Ensino 

Fundamental I e II ou Ensino Superior, sendo que a diferença entre essas médias é 

de -38,80%. Além disso, a média é maior para quem tem Ensino médio do que para 

quem tem Ensino Fundamental I e II ou Ensino Superior, sendo que a diferença entre 

essas médias é de 19,87%. 

Já para a análise da média no teste PSI OE -10/MCI observa-se que esta é 

maior para quem tem Ensino Médio do que para quem não frequentou ou tem Ensino 

Fundamental I e II ou Ensino Superior, sendo que a diferença entre essas médias é 

de 23,29%. A média no teste PSI OE -10/MCI, quando fixadas as categorias da 

variável Escolaridade, é menor para quem tem entre 80 e 85 anos do que para quem 

tem de 60 a 79 anos, sendo que a diferença entre essas médias é de -30,45%. 

Com relação ao nível de 5% de significância, observa-se que há evidência de 

associação da variável Grupo com as variáveis Idade e Escolaridade. 

Por outro lado, é necessário levar em consideração, principalmente na 

aplicação dos testes em idosos o esforço da escuta. A maioria dos estudos tem levado 

em consideração a queixa relatada frequentemente dos pacientes de que a audição é 

trabalhosa, cansativa ou estressante, mesmo quando os sons são audíveis e as 

palavras são reconhecidas com precisão. 

Tais relatos, como o de escutar com esforço, sugerem que as dificuldades 

experimentadas pelos ouvintes em seu cotidiano dependem mais do que sons que 

simplesmente não são audíveis ou altos o suficiente para a compreensão. 

Além disso a escuta pode ser um esforço para aqueles que têm limiares tonais 

anormais e para aqueles que têm limiares audiométricos normais ou quase normais. 

O que irá influenciar serão os declínios no Processamento da audição ou no 

processamento cognitivo (por exemplo, idosos), ou também para qualquer pessoa que 

participe de atividades quando a situação é acusticamente adversa (por exemplo, 

ruidosa e reverberante) ou complexamente informativa (por exemplo, multitarefa). 
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Tem sido enfatizado que quando a qualidade da entrada do estímulo input 

auditivo é reduzida, por habilidades auditivas prejudicadas ou por ambientes acústicos 

adversos, os ouvintes podem apresentar mais esforço mental para direcionar a 

atenção e concentrar-se em uma ou mais fontes sonoras de interesse32. 

Os autores também têm ressaltado que os indivíduos podem precisar alocar 

mais capacidade cognitiva para compreender, lembrar e responder aos objetos e 

eventos auditivos que eles perceberam33. Portanto, o sucesso na obtenção de metas 

de escuta pode depender da implantação de maior energia cognitiva quando a 

qualidade do sinal disponível para o ouvinte for inferior a ideal. No entanto, não há 

garantia de que o aumento da energia cognitiva irá resolver todos os problemas de 

audição. 
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3.5. Conclusão 

Após analisar o desempenho de idosos com perda auditiva nos testes de 

habilidades auditivas centrais pode-se concluir que: 

No teste de resolução temporal (RGDT) houve aumento expressivo do tempo 

de detecção dos intervalos entre estímulos - 130,1 ms, valores bem acima dos 

apresentados na literatura para a população idosa sem perda auditiva - limiares acima 

de 40 ms; 

Os resultados dos valores-p e a existência de associação das variáveis Sexo, 

Idade, Escolaridade, Grau de perda e Configuração com a variável Grupo mostraram 

diferenças significativas para as variáveis idade e escolaridade. 
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4. ESTUDO 2- RELAÇÃO DO DESEMPENHO DE IDOSOS COM PERDA 

AUDITIVA NAS PROVAS DE MARCHA ESTÁTICA E DINÂMICA COM O GRAU 

DE PERDA AUDITIVA E AUTO AVALIAÇÃO DE MOBILIDADE 

 

4.1. Introdução 

Com o envelhecimento da população, os déficits sensoriais são cada vez mais 

comuns, como por exemplo a perda de visão e da audição em idosos. Paralelamente 

a essas mudanças, no cérebro humano há o declínio lento, mas progressivo, da 

função, à medida que envelhece e essas alterações são particularmente mais 

profundas no processamento cognitivo. Sendo assim, um potencial contribuinte para 

essa deterioração é o declínio gradual no funcionamento de múltiplos sistemas 

sensoriais e os efeitos que eles exercem em áreas do cérebro que mediam a função 

cognitiva1. 

Em uma pesquisa foi sugerido que o declínio multissensorial que acompanha o 

envelhecimento normal em humanos pode influenciar o declínio da cognição. Eles 

examinaram sistematicamente as mudanças na audição, visão, tato e função cognitiva 

em adultos jovens, intermediários e idosos. Variando a dificuldade e a sensibilidade 

das tarefas, bem como compensando a deterioração das habilidades sensoriais; eles 

não apenas conseguiram mostrar que a idade, as habilidades cognitivas globais e 

sensoriais globais estavam correlacionadas, mas também sugeriram que o declínio 

da capacidade sensorial o processamento e a acuidade podem afetar o declínio 

cognitivo2. 

Sendo assim, devido às mudanças sensoriais e cognitivas relacionadas à 

idade, as pessoas mais velhas têm que alocar mais atenção para manter o equilíbrio 

durante as atividades cotidianas3. 

Além disso tais fatores poderão também contribuir com o aumento da carga 

cognitiva. Isso faz com que o sujeito tenha dificuldade em realizar múltiplas tarefas, 

fazendo-o desviar a atenção do ambiente, dificultando a avaliação precisa dos 

obstáculos ambientais4. 

Outro fator importante, está nas evidências recentes que também associaram 

a perda auditiva (PA) ao equilíbrio em idosos por meio de avaliações associadas ao 

risco de queda, como velocidade de caminhada mais lenta e escores baixos de 
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Romberg. Estes déficits de equilíbrio aumentam quando o ruído está presente durante 

o teste de equilíbrio5. 

A deterioração dos sistemas sensório-motores contribui para o declínio da 

cognição observada em idosos, seja diretamente, fornecendo menos estímulo às 

áreas cognitivas do cérebro, ou indiretamente, privando os idosos do engajamento 

intelectual, social ou até mesmo nutricional. Para os autores, existem métodos que 

tentam restaurar os sistemas em declínio e, embora nem sempre sejam capazes de 

restaurar completamente a função do sistema sensorial, eles parecem ajudar os 

indivíduos, com progressos na acuidade sensorial, cognição e qualidade de vida, 

melhorando assim as chances de um envelhecimento bem sucedido1.  

São muitos os fatores de risco que podem levar a quedas. Entretanto, 

características de indivíduos que caem, como PA, tontura e disfunção do equilíbrio, 

são de extrema importância para os audiologistas. Os problemas auditivos, embora 

nem sempre avaliados objetivamente, são supostamente predominantes entre os que 

caem. Pelo menos um a cada três idosos relatam algum grau de dificuldade auditiva6 

e aproximadamente dois em cada três idosos que caem e apresentam fraturas de 

quadril têm deficiência auditiva7. 

O risco de queda está altamente associado à disfunção vestibular e ao 

equilíbrio. Aproximadamente um em cada cinco idosos, acima de 65 anos relatou 

algum problema com tontura e equilíbrio em um período de 12 meses8. 

A partir disso, é importante ressaltar que a detecção precoce desses déficits 

dos sistemas sensório-motores devem ser priorizados para aumentar a probabilidade 

de manter a saúde cognitiva e do corpo. Portanto, o objetivo desse estudo foi analisar 

a relação do desempenho de idosos com perda auditiva nas provas de marcha 

estática e dinâmica com o grau de perda auditiva e auto avaliação de mobilidade. 
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4.2. Método 

Trata-se de um estudo transversal prospectivo, desenvolvido na Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC) - Clínica de 

Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), 

submetido e aprovado pelo Comitê̂ de Ética em Pesquisa da PUCSP por meio do 

número de parecer 43831015.1.0000.5482. 

Todos os participantes foram voluntários e receberam os esclarecimentos 

sobre os procedimentos que foram realizados. Sendo assim, os que concordaram 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos A e B). 

 

Amostra 

Amostra de conveniência foi constituída por 70 sujeitos, atendidos no setor de 

concessão de aparelho auditivo do DERDIC/PUC São Paulo, durante o ano de 2017 

e que obedeceram aos critérios de seleção listados abaixo: 

Critérios de inclusão: idade entre 60 anos e 85 anos; avaliação audiológica 

básica realizada nos últimos três meses (audiometria tonal, logoaudiometria e 

medidas da imitância acústica); diagnóstico de deficiência auditiva sensórioneural de 

grau leve a moderado seguindo os critérios de Lloyd e Kaplan9 e com diferença entre 

a média dos limiares auditivos de 500, 1000 e 2000 Hz da orelha direita e esquerda 

até 10 dB NA, garantindo a simetria entre as orelhas. 

Critérios de exclusão: Não apresentar comprometimento aparente do estado 

cognitivo, distúrbios motores, neurológicos, psicológicos, visuais e/ou problemas 

graves de saúde. 

 

Procedimentos 

Todos os sujeitos realizaram os seguintes testes: 

a) Entrevista para levantamento de dados sócio-demográficos, informações 

gerais sobre a saúde e sobre sintomas relacionados a perda auditiva. 

b) Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Com o objetivo de atender ao critério 

de exclusão relativo ao estado cognitivo dos participantes, foi aplicado o 

MEEM. Foram incluídos os indivíduos que apresentaram pontuação igual ou 

maior do que 24 (pontuação estabelecida baseada nas sugestões para o uso 
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do MEEM no Brasil, como o melhor corte para o diagnóstico de alteração 

cognitiva em idosos com histórico escolar prévio).  

c) Perguntas com o objetivo de levantar sintomas relacionados a perda auditiva 

e ao equilíbrio: 

• Você tem medo de cair? 

• Você tem tontura? 

• Você caiu nos últimos doze meses? 

• Você ouve mas não entende? 

d) Escala Adaptada de Confiança no Equilíbrio - adaptado Activities-Specific 

Balance Confidence Scale (ABC). A Activities-Specific Balance Confidence 

Scale (ABC), desenvolvida por Powell e Myers10, mensura a confiança no 

equilíbrio dos idosos independentes durante a realização de atividades 

específicas, incluindo as extra-domiciliares. O ABC contém 16 questões sobre 

a confiança dos idosos em desenvolverem determinadas atividades 

relacionadas com o seu equilíbrio. A resposta foi avaliada pela escala visual 

analógica de 0-100. Assim temos 0% : Sem confiança, 100%: Total 

confiança. Valores menores que 50% indica: Baixo funcionamento, de 50- 80%: 

Nível moderado e valores maiores que 80%: Alto funcionamento. (Anexo H). 

e) Provas de equilíbrio estático e dinâmico. Testes de equilíbrio estático e 

dinâmico no início e no final do processo terapêutico com olhos abertos (OA) e 

olhos fechados (OF). Os testes foram compostos pelas seguintes provas:  

• Prova de Fournier: Foi solicitado ao paciente manter um dos pés erguidos. 

• Prova de Romberg: o paciente permaneceu em pé, com os pés juntos, os 

braços estendidos ao longo do corpo e com olhos abertos e depois 

fechados, durante 1minuto;  

• Prova de Romberg Barre: foi solicitado que o paciente que permanecesse 

em pé, com um pé adiante do outro, em linha reta, diminuindo a base de 

sustentação. 

• Prova de Unterberg: o paciente executou movimentos da marcha com os 

braços estendidos à sua frente, sem sair do lugar, com olhos abertos e 

fechados. 

• Prova de Marcha Linear: Foi solicitado ao paciente dar cinco passos para 

frente e depois cinco passos para trás, primeiro de olhos abertos e depois 
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de olhos fechados11. A análise foi feita da seguinte forma: Um ponto para 

cada prova que o sujeito conseguisse realizar de OA e um ponto para cada 

prova que o sujeito conseguisse realizar de OF, num total de 5 pontos cada. 

(Anexo G). 
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4.3. Resultados 

A análise descritiva dos dados mostra que, entre os 70 indivíduos estudados: 

• 55,7% são do gênero feminino; 

• 32,9% têm idade entre 60 e 69 anos, 42,9% entre 70 e 79 anos e 

24,2% entre 80 e 85 anos; 

• 88,6% relataram que ouvem mas não entendem, 

• 50,0% dos indivíduos têm medo de cair; 

• 40,0% dos indivíduos sentem tontura. 

 

A tabela 1 descreve o desempenho dos idosos nas provas de equilíbrio 

dinâmico e estático. A prova é constituída de 5 testes que são repetidos nas duas 

condições 

 

Tabela 1 - Análise do desempenho dos 70 idosos com perda auditiva nas provas de 

equilíbrio dinâmico e estático nas condições olho aberto e olho fechado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a tabela 2 descreve estatisticamente o número de provas realizadas com 

olhos abertos e olhos fechados, totalizando cada tarefa 5 provas. 

 

  

Número de provas 
Olhos abertos Olhos fechados 

n % n % 

0 0 0,0 7 10,0 

1 2 2,9 2 2,9 

2 1 1,4 7 10,0 

3 10 14,3 11 15,7 

4 5 7,1 16 22,9 

5 52 74,3 27 38,5 

Total 70 100 70 100 
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Tabela 2 - Estatísticas descritivas da variável Número de provas realizadas com olhos 

abertos (OA) e olhos fechados (OF) 

Variável Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

OA 4,5 0,99 1 4 5 5 5 

OF 3,5 1,62 0 3 4 5 5 

 

Para a tabela 3, foi realizada a distribuição de frequências referente a variável 

Numero de quedas nos últimos 12 meses. 

 

Tabela 3 - Distribuição de frequências da variável Número de quedas nos últimos doze 

meses 

Número de quedas nos últimos doze meses n % 

0 40 57,2 

1 11 15,7 

2 11 15,7 

3 5 7,2 

4 2 2,8 

5 1 1,4 

 70 100% 

 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas da variável Resultado ABC (%) por categoria da 

variável Tem tontura? e valor-p do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

Tem tontura? n Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Valor-p 

Não 42 85,1 22,52 8,8 80,5 95,0 99,1 100,0 <0,001 

Sim 28 61,1 29,36 6,3 41,3 65,0 85,6 100,0  

 

  



55 
 

Tabela 5 - Estatísticas descritivas da variável Número de provas realizadas com olhos 

abertos (OA) e olhos fechados (OF) por categoria da variável: Tem tontura? e valor-p 

do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

Variável Tem tontura? n Média 
Desvio  

padrão 
Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Valor-p 

OA Não 42 4,667 0,846 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0,036 

 Sim 28 4,214 1,134 1,000 3,000 5,000 5,000 5,000  

OF Não 42 4,048 1,306 0,000 3,750 4,500 5,000 5,000 0,002 

 Sim 28 2,786 1,771 0,000 1,250 3,000 4,000 5,000  

 

A tabela 6 mostra os resultados da distribuição de frequências conjunta entre 

as variáveis Tem tontura? e Número de quedas. 

 

 

Tabela 6 - Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis: Tem tontura? e 

Número de quedas (porcentagens calculadas por categoria da variável Tem tontura?) 

e valor-p do teste qui-quadrado de independência 

Tem tontura? 
Número de quedas 

Total 
0 1 2 3 ou mais 

N 30 (71,43) 6 (14,29) 5 (11,90)  1 (2,38) 42 (100,00) 

S 10 (35,71) 5 (17,86) 6 (21,43) 7 (25,00) 28 (100,00) 

Valor-p = 0,006      

 

A Tabelas 7 apresenta medidas descritivas da variável Número de provas 

realizadas com olhos abertos (OA) e olhos fechados (OF) por categoria da variável 

Tem zumbido? e Grau de perda. 
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Tabela 7 - Estatísticas descritivas da variável Número de provas realizadas com olhos 

abertos (OA) e olhos fechados (OF) por categoria da variável Grau de perda e valor-

p do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

Variável Grau de perda n Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Valor-p 

OA Leve 38 4,474 1,033 1,000 4,750 5,000 5,000 5,000 0,841 

 Moderada 32 4,500 0,950 1,000 4,000 5,000 5,000 5,000  

OF Leve 38 3,579 1,750 0,000 2,750 4,000 5,000 5,000 0,528 

 Moderada 32 3,500 1,481 0,000 3,000 4,000 5,000 5,000  
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4.4. Discussão 

Nesse estudo, a amostra geral foi composta por mais idosos do sexo feminino 

(55,7%), mostrando a prevalência feminina entre os sujeitos da pesquisa. Este dado 

vai ao encontro dos dados do IBGE12 que mostram que há um número maior de 

mulheres na população idosa. 

No que diz a configuração e grau da PA, os dados deste estudo mostraram que 

há maior ocorrência de PA com configuração descendente acentuada. Pensando na 

relação entre configuração audiométrica descendente acentuada e a queixa de “ouvir 

mas não entender” pode-se dizer que estes achados vão ao encontro dos estudos que 

referem que idosos com PA em 6000 Hz apresentam dificuldades de comunicação 

principalmente na presença de ruído13. 

A PA está associada ao declínio psicossocial e cognitivo, aumento de quedas, 

hospitalizações e mortalidade prematura14. 

O declínio multissensorial que acompanha o envelhecimento normal em 

humanos pode influenciar o declínio da cognição. Os autores examinaram 

sistematicamente as mudanças na audição, visão, tato e função cognitiva em adultos 

jovens, adultos e idosos. Variando a dificuldade e a sensibilidade das tarefas, bem 

como compensando a deterioração das habilidades sensoriais, eles não apenas 

conseguiram mostrar que a idade, as habilidades cognitivas globais e sensoriais 

globais estavam correlacionadas, mas também sugeriram que o declínio da 

capacidade sensorial, o processamento e a acuidade podem afetar o declínio 

cognitivo2. 

Um estudo utilizando a base de dados do National Health and Nutrition 

Examination Survey (2001-2004) mostrou que para cada 10 dB de perda auditiva, os 

indivíduos tiveram um risco 1,4 vezes maior de queda15. Esses resultados não 

corroboram com os resultados desta pesquisa, no valor-p do teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis ao comparar as medianas/médias dessa variável por categoria das 

variáveis Grau de PA foi possível concluir, ao nível de 5% de significância, que não 

há evidência de que a mediana/média do Número de provas realizadas com olhos 

abertos (OA) e olhos fechados (OF) difira entre a categoria da variável Grau de perda 

(valores-p ≥ 0,528) (Tabela 8). 

No que diz respeito as provas de marcha, Romberg, Roberg Barre, Utemberg 

e Marcha Linear, mostrou que 74,3% dos indivíduos realizaram 5 provas com olhos 
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abertos enquanto que apenas 38,5% realizaram esse número de provas com olhos 

fechados (Tabela 1). Na Tabela 2, o número de provas realizadas com olhos abertos 

variou de 1 a 5, com média igual a 4,5 e desvio padrão igual a 0,99. Já, o número de 

provas realizadas com olhos fechados variou de 0 a 5, com média igual a 3,5 e desvio 

padrão igual a 1,62. Ou seja, o desempenho tende a melhorar, quando além de pistas 

visuais, inputs auditivos, pistas vestibulares e proprioceptivas, são levadas em 

consideração para a manutenção do equilíbrio. Esses achados vão ao encontro de 

outro estudo16, que mostrou que idosos com perda auditiva quando solicitados a 

realizar duplas tarefas (andar em uma esteira enquanto repetem sentenças 

apresentadas em presença de ruído) necessitam aumentar o número de passos. A 

PA afeta negativamente a capacidade de recuperar o equilíbrio, refletido por um 

aumento no número de passos necessários após uma perturbação. O desempenho 

dos sujeitos com PA usando seus aparelhos auditivos, na prova de equilíbrio (andar 

na esteira), quando medido pelo número de passos necessários para recuperar o 

equilíbrio, parece não ter melhorado o suficiente para evitar uma queda. 

Quanto ao medo de cair, esse estudo mostrou que 57,2% dos indivíduos não 

apresentaram queda nos últimos 12 meses. Entretanto, 50% dos indivíduos relataram 

que têm medo de cair e 40% referiram que sentem tontura frequentemente. 

Esses dados corroboram com alguns autores que referem que a tontura ou o 

desequilíbrio estão presentes em quase um quarto dos idosos e a instabilidade em 

quase 50% deles, refletindo na diminuição das atividades diárias devido ao medo de 

cair17. Tanto a diminuição da atividade quanto o medo de cair são fatores de risco 

conhecidos para quedas futuras6. Idosos com medo de cair, independentemente da 

história de queda, exibem oscilação postural anormal e mal equilíbrio, diminuição da 

confiança no equilíbrio e diminuição da velocidade preferida de andar. 

Alguns autores relatam que a maioria dos idosos negam uma história de 

quedas, mas admitem algum desequilíbrio ou instabilidade. Tonturas, que podem 

incluir vertigem, sincope e tontura, são relatadas após uma queda. Os sintomas de 

instabilidade e tonturas podem levar ao medo de cair, à restrição de atividades e ao 

aumento do risco geral de queda18,19. 

Outra questão abordada diz respeito à presença da dupla deficiência sensorial 

nesta população com idade acima de 55 anos. Apesar de não ter sido analisado a 

questão da dupla deficiência sensorial, é importante ressaltar que nesta população, o 
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uso de óculos devido a presbiopia é muito frequente. Sabe-se também que muitos 

idosos não apresentam somente problemas de acuidade visual, apresentam 

problemas visuais de origem perceptual, o que reflete em dificuldades de mobilidade. 

Estudo realizado em 2016 mostrou que os sujeitos com dupla deficiência sensorial em 

comparação com aqueles sem prejuízo sensorial ou com uma única perda sensorial, 

eram mais propensos a ser mais velhos, a apresentarem dificuldade para andar e 

além disso a maioria possuíam três ou mais condições crônicas. A incidência de 

quedas em cinco anos (dois ou mais) foi de 10,4%. Entretanto não houve associações 

significativas observadas entre a deficiência auditiva medida objetivamente e 

incidência de quedas, mas aqueles que tiveram uma significativa auto-percepção da 

deficiência auditiva (escore HHIE-S ≥ 26) mostraram uma associação independente 

entre PA e a prevalência e incidência de quedas, respectivamente4. 

Neste trabalho, no entanto, no que diz respeito as variáveis Número de quedas 

e Tem tontura?, mostram-se associadas (valor-p = 0,006), sendo que entre os 

indivíduos que não sentem tontura, 71,43% não apresentaram queda nos últimos doze 

meses, enquanto que entre os indivíduos que sentem tontura, 64,29% apresentaram 

pelo menos uma queda nos últimos doze meses. (Tabelas 6 e 7). Para essa população 

parece ser mais difícil executar tarefas de mobilidade quando em presença de ruído 

competitivo20. Isso pode ser verificado ao analisar uma relação negativa entre as 

respostas para o teste ABC e o desempenho na prova de Romberg. 

Ao analisar o desempenho nas provas de marcha e as respostas para o teste 

ABC foi obtido associação estatisticamente significante (P<0,001) entre a resposta 

para a pergunta “Tem tontura?”, o mesmo ocorreu quando a associação entre número 

de provas executadas e as respostas para o teste ABC (olhos abertos P=0,036 e olhos 

fechados P=0,02). 

No presente estudo os idosos apresentaram PA, porém não eram usuários de 

AASI. Estudiosos4,20, analisaram o desempenho de idosos com perda auditiva 

usuários de aparelho em tarefas de mobilidade e em condições ambientais adversas 

(escuro ou com ruído de fundo). Os resultados mostraram que o desempenho nos 

testes de equilíbrio foi melhor na condição com aparelho mesmo não havendo relação 

estatisticamente significativa entre melhora no equilíbrio e a audição. Ainda20 mostrou 

que o risco de queda na condição sem aparelho é 1,67 vezes maior em relação à 
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condição com aparelho. Interessante pontuar que os participantes não relataram que 

perceberam uma diferença no equilíbrio entre as duas condições. 

Os autores enfatizaram a importância de identificar pacientes cujo equilíbrio 

possa melhorar com AASI4,20, entretanto não se deve basear na própria estimativa do 

paciente sobre a eficácia da amplificação em equilíbrio porque quase todos os 

participantes se classificaram como tendo um alto nível de funcionamento físico de 

acordo com sua pontuação no ABC. Assim, é possível que eles tenham subestimado 

a quantidade de função de equilíbrio que poderia ser melhorada com a amplificação. 
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4.5. Conclusão 

Ao analisar a relação do desempenho de idosos com PA nas provas de marcha 

estática e dinâmica com o grau de perda auditiva e auto avaliação de mobilidade pode-

se concluir que: 

Não houve associação entre o grau da PA e as provas de equilíbrio, entretanto 

houve associação entre as respostas do ABC para as variáveis “Tem tontura?” e 

Número de quedas e entre o desempenho nas provas de marcha para a pergunta 

“Tem tontura?”. Portanto a escala ABC e as perguntas de autorreferência mostram-se 

importantes na identificação de idosos com risco de quedas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Processamento das habilidades auditivas e equilíbrio em 

idosos com perda de audição”. 

Eu discuti com a fonoaudióloga Angélica Biazus Mendonça da Fonseca sobre a minha 

decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem 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: 

RG. 

Fone: (   ) 

 

 

__________________________________  Data_______/______/______ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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ANEXO B - Termo de Consentimento 

 

São Paulo,..... de ....................... de 201..... 

 

Caro(a) Senhor(a) 

Eu, Angélica Biazus Mendonça da Fonseca, fonoaudióloga, portadora do CPF 

28773553816, RG 32.068878-1, estabelecida Av. Miguel Frias e Vasconcelos, nº 756, CEP 

05345-000, na cidade de São Paulo, cujo telefone de contato é (11) 979988471, vou desenvolver 

uma pesquisa cujo título é “Processamento das habilidades auditivas  e equilíbrio em idosos 

com perda de audição”. 

O objetivo deste estudo é investigar a relação entre as alterações do equilíbrio postural, 

da autonomia nas atividades de vida diária, das alterações auditivas em decorrência do processo 

do envelhecimento. 

Pesquisa da sua habilidade em reconhecer corretamente sentenças que serão 

apresentadas por meio de alto falantes e sem apoio visual. 

Pesquisa do seu desempenho em tarefas que avaliam funções cognitivas/mentais, como 

por exemplo, orientação espacial, cálculos, memória, atenção e linguagem. 

Pesquisa do índice de satisfação do benefício trazido pelo aparelho auditivo. 

Sua participação trará benefício direto para os participantes, e proporcionará um melhor 

conhecimento a respeito da realização de testes que avaliam as habilidades auditivas, as funções 

cognitivas e percepção de fala. 

Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão e que 

possa ser mais vantajoso. 

Informo que o(a) Sr(a) tem a garantia de acesso aos dados, em qualquer etapa do estudo, 

para qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com a pesquisadora (dados acima). 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O(a) Sr(a) tem o direito de ser mantido 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, incluindo exames e consultas. 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 através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros 

científicos e congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. 

 Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não tenha ficado 

qualquer dúvida. 
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Anexo C -Mini-exame do estado mental (MEEM) 

 
1- Orientação temporal - pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta 
correta) 
. Que dia é hoje? 
. Em que mês estamos? 
. Em que ano estamos? 
. Em que dia da semana estamos? 
. Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos uma hora) 
 
2- Orientação espacial - pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta 
correta) 
 
. 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? 
 
3- Memória imediata: Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: 
carro, vaso, tijolo (dê 1 ponto para cada palavra repetida acertadamente na 1ª vez, 
embora possa repeti-las até três vezes para o aprendizado, se houver erros). Use 
palavras não relacionadas. 
 
4- Cálculo: subtração de setes seriadamente (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65). 
Considere 1 ponto para cada resultado correto. 
 
Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se o examinado 
espontaneamente se autocorrigir. 
 
5- Evocação das palavras: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de 
repetir. 1 ponto para cada. 
 
6- Nomeação: peça para o sujeito nomear os objetos mostrados (relógio, caneta). 
1 ponto para cada. 
 
7- Repetição: Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita 
depois de mim: Nem aqui, nem ali, nem lá. 
Considere somente se a repetição for perfeita (1 ponto) 
 
8- Comando: Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 
ponto) e coloque-o no chão (1 ponto). 
Total de 3 pontos. Se o sujeito pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas. 
 
9- Leitura: mostre a frase escrita “FECHE OS OLHOS”. e peça para o indivíduo 
fazer o que está sendo mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem 
realizar o comando. 
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10- Frase: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o 
significado, ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim; alguma coisa que 
aconteceu hoje; alguma coisa que queira dizer. Para a correção não são considerados 
erros gramaticais ou ortográficos (1 ponto). 
 
11- Cópia do desenho: mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. 
Considere apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) formando 
uma figura de quatro lados ou com dois ângulos (1 ponto) 
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ANEXO D - TESTE DICÓTICO DE DÍGITOS (Pereira e Schochat, 1997) 

 

Etapa:   Etapa:  Etapa: 

Orelha:  Orelha:   Orelha:  Orelha:   Orelha:  Orelha:  

5 4 8 7  5 4 8 7  5 4 8 7 

4 8 9 7  4 8 9 7  4 8 9 7 

5 9 8 4  5 9 8 4  5 9 8 4 

7 4 5 9  7 4 5 9  7 4 5 9 

9 8 7 5  9 8 7 5  9 8 7 5 

5 7 9 5  5 7 9 5  5 7 9 5 

5 8 9 4  5 8 9 4  5 8 9 4 

4 5 8 9  4 5 8 9  4 5 8 9 

4 9 7 8  4 9 7 8  4 9 7 8 

9 5 4 8  9 5 4 8  9 5 4 8 

4 7 8 5  4 7 8 5  4 7 8 5 

8 5 4 7  8 5 4 7  8 5 4 7 

8 9 7 4  8 9 7 4  8 9 7 4 

7 9 5 8  7 9 5 8  7 9 5 8 

9 7 4 5  9 7 4 5  9 7 4 5 

7 8 5 4  7 8 5 4  7 8 5 4 

7 5 9 8  7 5 9 8  7 5 9 8 

8 7 4 9  8 7 4 9  8 7 4 9 

9 4 5 7  9 4 5 7  9 4 5 7 

8 4 7 9  8 4 7 9  8 4 7 9 
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Etapa OD (% acertos) OE (% acertos) 

Integração Binaural   

Separação Binaural   

Normalidade Integração Separação 

Idade OD OE EDD EDE 

5/6 ≥ 81% ≥ 74% ≥ 70% ≥ 70% 

7/8 ≥ 85% >=82% ≥ 75% ≥ 75% 

a partir 9 ≥ 95% ≥ 95% ≥ 85% ≥ 85% 
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ANEXO E - TESTE RGDT  
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ANEXO F - TESTE PSI  
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ANEXO G -EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO 

 

 

  

Nº 

TESTES DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO E 

DINÃMICO –  

TODAS AS PROVAS FICAR (OU FAZER) 

DURANTE 1 MINUTO 

OLHOS ABERTOS 
OLHOS 

FECHADOS 

POSITIVO NEGATIVO  POSITIVO NEGATIVO  

1 
PROVA DE FOURNIER – Pedir para o paciente 

erguer um pé. 
        

2 

PROVA DE ROMBERG – paciente fica em pé, 

com os pés juntos e os braços estendidos ao lado 

do corpo. 

        

3 
PROVA DE ROMBERG BARRE – paciente fica 

em pé, com um pé na frente do outro. 
        

4 

PROVA DE UNTERBERG – pede para o 

paciente executar movimentos de marcha sem 

sair do lugar (andar sem sair do lugar) com os 

braços estendidos a sua frente.         

5 

PROVA DE MARCHA LINEAR – pede para o 

paciente dar 5 passos para frente e 5 passos para 

trás.         
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ANEXO H - ESCALA DE CONFIANÇA NO EQUILÍBRIO ESPECÍFICO PARA A 
ATIVIDADE (ABC) 

 
 

Escala de confiança no Equilíbrio Específico para a Atividade (ABC) 

Por favor indique seu nível de auto-confiança para realizar cada uma das seguintes atividades, 

escolhendo o número correspondente na seguinte escala de avaliação:  

0% 10 20     20 30    40 50    60  70    80 90     100%  

Sem nenhuma confiança   

Confiança 

completa   
Que confiança tem de que não vai perder o equilíbrio ou ficar instável quando ..... 

1.Anda em casa?  %     
2.Sobe ou desce escadas?   %    
3. Se inclina para a frente para apanhar um chinelo do fundo de um armário?  

4. Alcança uma lata pequena de uma prateleira ao nível dos olhos% % 

5.Se põe em ponta de pés para alcançar alguma coisa acima de sua cabeça? 

6.Se põe em cima de uma cadeira para alcançar alguma coisa acima de sua cabeça? 

7. Varre o chão? %      
8. Sai de um prédio e se dirige a um carro parado em frente à porta? % 

9. Entra ou sai de um carro? %     
10. Atravessa um parque de estacionamento até um centro comercial ou 

supermercado? % 

11.Sobe ou desce uma rampa? %     
12. Anda num centro comercial ou supermercado com muita gente onde as pessoas 

rapidamente por si? 

13. Leva encontrões de pessoas quando anda num centro comercial ou supermercado? % 

14. Entra ou sai de uma escada rolante segura ao corrimão? %  

15. Entra ou sai de uma escada rolante com embrulhos ou sacos na mão, de 

forma que não pode se segurar ao corrimão? % 

16. Anda na rua em passeios escorregadios? %   
Branco PS. Validação da versão portuguesa da Activities-specific Balance Confidence 

Scale. Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, 19(2): 20-

5, 2010. 
 


