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Resumo: A longevidade é uma dádiva, porém a qualidade de vida é essencial para uma 

longevidade feliz e é sempre pensando nisso que o trabalho do terapeuta se fundamenta, e dentro 

deste contexto algo imprescindível para a qualidade de vida do idoso tem ficado de lado como a 

saúde auditiva, pois mesmo sendo freqüente nesta população é pouco investigada nas avaliações 

geriátricas/gerontológicas.O objetivo deste estudo foi discorrer sobre como o processo de 

envelhecimento da audição, afeta a compreensão do idoso interferindo diretamente na sua 

comunicação, demonstrando a relevância do conhecimento sobre a saúde auditiva do idoso pelo 

profissional fonoaudiólogo (não audiologista) para o atendimento clínico dessa população 

durante a avaliação cognitiva e da deglutição.   
  

Palavras-chave: comunicação, idoso, presbiacusia, Fonoaudiologia. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
  
 A comunicação é considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um 

conjunto de condições biopsicossociais. Trata-se de um processo dinâmico que permite que as 

pessoas se tornem acessíveis umas às outras por meio do compartilhamento de sentimentos, 

opiniões, experiências e informações. A comunicação é essencial na área da saúde, pois por meio 

dela são obtidas informações valiosas para o diagnóstico e a condução terapêutica.1  

 Kricos e Lesner2 resumiram as implicações da deficiência auditiva, em: - redução na 

percepção da fala em várias situações e ambientes acústicos; - alterações psicológicas: depressão, 



embaraço, frustração, raiva e medo; - isolamento social: interação com a família, amigos e 

comunidade; incapacidade auditiva: igreja, teatro, cinema, rádio e TV; - problemas de 

comunicação com médicos e profissionais afins; - problemas de alerta e defesa: incapacidade 

para ouvir pessoas e veículos aproximando-se, panelas fervendo, alarmes, telefone, campainha da 

porta, anúncios de emergências em rádio e TV. 

 A diminuição das capacidades auditivas decorrente do processo do envelhecimento é 

manifestada pela diminuição da capacidade de receber e tratar a informação proveniente do meio 

ambiente que, se não forem adequadamente administradas, poderão levar ao isolamento do 

indivíduo. Os idosos muitas vezes tardam em perceber, aceitar e tratar suas dificuldades e, em 

consequência disso, acabam se afastando do convívio familiar e social para evitar situações 

constrangedoras. 1,2 

 Segundo o IBGE3, a população de idosos representa um contingente de quase 15 milhões 

de pessoas com 60 anos ou mais de idade (8,6% da população brasileira). As mulheres são 

maioria. 8,9 milhões (62,4%) dos idosos são responsáveis pelos domicílios e tem, em média, 69 

anos de idade, Nos próximos 20 anos, a população idosa do Brasil poderá ultrapassar os 30 

milhões de pessoas e deverá representar quase 13% da população ao final deste período. Em 

2000, segundo o Censo, a população de 60 anos ou mais de idade era de 14.536.029 de pessoas, 

contra 10.722.705 em 1991. O peso relativo da população idosa no início da década representava 

7,3%, enquanto, em 2000, essa proporção atingia 8,6%. 

Que a população idosa no país vem aumentando é fato, porém é preciso ser dada atenção 

especial a estes quanto à qualidade de vida. Diagnósticos precoces são fundamentais para um 

tratamento mais eficaz. O objetivo deste estudo foi discorrer sobre como o processo de 

envelhecimento da audição afeta a compreensão do idoso interferindo diretamente na sua 

comunicação, demonstrando a relevância do conhecimento sobre a saúde auditiva do idoso, pelo 

profissional fonoaudiólogo não audiologista, para o atendimento clínico dessa população durante 

a avaliação cognitiva e da deglutição para um diagnóstico mais fidedigno.  

 
 

MÉTODOS 

 Este artigo é uma revisão de literatura que destaca considerações sobre presbiacusia e suas 

características, bem como a importância do conhecimento deste processo e a relevância deste no 



momento da avaliação fonoaudiológica. Foram utilizados livros, artigos e sites de busca como 

Scielo, Medline e Bireme.  

Os descritores utilizados foram: comunicação, idoso, presbiacusia, Fonoaudiologia. 
 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes distúrbios de 

comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente seu papel na sociedade. É comum 

observarmos o declínio da audição acompanhado de diminuição na compreensão de fala por parte 

do idoso, dificultando sua comunicação com outrem.1 

 Além da presbiacusia, o idoso também passa por outros problemas relacionados à saúde, 

como depressão e demência dentre outras, estas duas, porém mais relevantes neste estudo devido 

à possibilidade de ser diagnosticado no que seria uma perda auditiva periférica. 

A presbiacusia é a perda da sensibilidade auditiva em função da idade. Este processo pode 

começar a qualquer momento, mas é mais esperado nos sujeitos acima de 60 anos. 

Tradicionalmente a presbiacusia é caracterizada por perda auditiva bilateral, progressiva, mais 

acentuada nas frequências altas, tornando a percepção dos sons consonantais muito difícil, 

prejudicando assim a inteligibilidade da fala, por isso a queixa típica destes sujeitos é “ouço, mas 

não entendo4. O recrutamento é uma alteração que pode acompanhar a presbiacusia, isto é, a 

intolerância a sons de intensidade elevada é uma queixa comum estes sujeitos4. 

Schuknecht estudou a presbiacusia e a classificou em quatro categorias: Sensorial 

(causada por atrofia do órgão de corti e, em alguns casos, por atrofia do nervo coclear e da espira 

basal da cóclea, movendo até seu ápice). Neural (resultante da perda de fibras nervosas ou de 

células do sistema nervoso central). Metabólica (provocada pela atrofia da estria vascular e por 

alterações nos processos bioelétricos e/ou químicos envolvidos nos mecanismos da orelha 

interna). Mecânica (atribuída a diminuição da elasticidade da membrana basilar, devido a rigidez 

das estruturas de sustentação do ducto coclear)4. 

Uma pesquisa realizada no laboratório de investigação fonoaudiológica da FMUSP 

comprovou que o processo de envelhecimento do sistema auditivo afeta progressivamente as vias 

auditivas ao longo do tronco encefálico e lobo temporal, o que justifica a grande dificuldade de 

compreensão da fala5. 



  Outra pesquisa classificou as queixas apresentadas por idosos, dentre elas 

cognição, linguagem, motricidade oral/alimentação, audição, voz e fala. A importância foi dada à 

cognição, linguagem e audição devido à junção deste com a comunicação6. De acordo com a 

pesquisa, a presença de queixas auditivas presentes na população é frequente, chega a representar 

80,9% das perdas detectadas em exames audiométricos. A perda auditiva pode restringir a 

habilidade para desempenhar uma atividade esperada, em termos de autonomia; e, pode limitar e 

impedir o indivíduo de desempenhar de maneira adequada suas atividades de vida diária6. 

Alguns estudos e pesquisas constantes da obra de Musiek e Rintelmann (citados em 

Matos e Vera)7mostram que a deficiência auditiva na população idosa está associada com 

depressão e demência. Segundo Ronnberg7, há um crescente consenso de que os declínios 

sensorial e cognitivo estão, de alguma forma, relacionados. 

Frequentemente a presença do zumbido torna-se um fator de grande repercussão negativa 

na vida do indivíduo, dificultando seu sono, sua concentração nas atividades diárias e 

profissionais, sua vida social e, muitas vezes, alterando sobremaneira seu equilíbrio emocional, 

frequentemente acarretando estados de ansiedade e depressão. Os aspectos psicológicos do 

zumbido já são muito bem conhecidos e discutidos por vários autores8.   

Segundo Sanchez8, a presença de perda auditiva aumenta o risco de o zumbido provocar 

interferência na concentração e no equilíbrio emocional ou que ela funcione como um co-fator 

desta interferência. O que motivou a realização desse estudo foi a observação clínica de que 

muitos idosos apresentam o zumbido como causa de inquietação e de graves problemas na sua 

saúde de uma forma global, com prejuízos nas suas funções diárias. 

O zumbido é, pois, um sintoma de alta prevalência na população idosa, que causa 

diminuição da inteligibilidade da fala nesta população, o que leva a prejuízo no relacionamento 

interpessoal. Soma-se a isso, presença de alterações do comportamento como irritabilidade e 

insônia, que potencializam quadros depressivos e o fato de o zumbido afetar as atividades de vida 

diária (AVDs) e as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs)8. 

Foram avaliados 50 pacientes no ambulatório de distúrbios da audição do departamento 

de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no período de setembro de 

2004 a agosto de 2005, que revelou dados importantes quanto aos efeitos do envelhecimento na 

função coclear, trazendo um alerta quanto a necessidade de uma investigação mais cuidadosa do 

paciente idoso, a fim de compreender melhor o impacto do envelhecimento da audição e 



consequentemente na comunicação. Deve se considerar não somente a qualidade de vida, mas 

estar atendo ao aumento da expectativa de vida. A pesquisa concluiu que a idade influenciou 

negativamente na função coclear9.  

 A entrevista inicial é o ponto de partida em que todo o processo de comunicação e 

interação será formado, envolvendo terapeuta e paciente; ambos com suas próprias percepções e 

expressões, além das relações interpessoais. Cabe ao fonoaudiólogo, configurar a entrevista como 

um espaço de escuta e acolhimento ao paciente6.  As entrevistas terapêuticas são partes 

essenciais para a formulação diagnóstica e para o estabelecimento das condutas fonoaudiológicas 

que irão beneficiar o paciente. É pela entrevista que se inicia uma importante relação 

interpessoal6. 

 O objetivo da entrevista consiste em formular simultaneamente um diagnóstico, um 

prognóstico e um plano de reabilitação, e guia-se pela ética profissional do terapeuta, buscando 

resgatar todas as informações importantes para a reabilitação, aumentando sua satisfação, sua 

aceitação do tratamento e contribuindo para o quadro geral de sua saúde6. 

 Dentre as questões pesquisadas, encontra-se avaliação da linguagem, seu nível de 

compreensão, capacidade para fala e avaliação vocal (afasias, dispraxias, disartrias, 

disfonias,disartrofonias). A pesquisa vocal está concentrada na busca de fendas glóticas ou 

paresias/paralisias de pregas vocais10. Na anamnese, questionar crises convulsivas, medicações, 

quadro respiratório, cirurgias, sinais de hipoxemia, infecções, tempo de refeição etc10. Todos de 

suma importância, porém a saúde auditiva não é citada. 

 A partir dos dados colhidos, o fonoaudiólogo realizará o exame propriamente dito do 

paciente, observando os seguintes itens: estado cognitivo (nível de compreensão para os 

estímulos solicitados), linguagem oral (a comunicação e a interação do paciente com o meio, as 

afasias e apraxias), fala (disartrias), voz (possibilidade de paresias ou paralisias), reflexos, 

motricidade, mucosa, deglutição11. Os itens entre parênteses mostram que a visão está sempre 

focada em doenças, sintomas ou seqüelas; nesses protocolos não se alerta para que o 

fonoaudiólogo clínico averigue se um baixo nível de compreensão, por exemplo, não está 

relacionada com um déficit auditivo. 

 Muitos idosos não possuem uma percepção da perda auditiva, o que mostra que estes nem 

sempre conseguem dizer da dificuldade que têm, sendo necessário o terapeuta estar atento. 

Pesquisa com idosos mostrou alta prevalência de deficiência auditiva, porém sem percepção do 



handicap na maioria dos indivíduos avaliados, estando estes dois aspectos amplamente 

relacionados. O caráter lento e progressivo da deficiência auditiva, que só passa a ser notado 

quando se atinge altos graus de comprometimento, soma-se à dificuldade de integração social 

deste grupo e o desinteresse em manter as relações interpessoais, intensificando as barreiras12, 

apontando para um novo olhar sobre a avaliação clínica, já que nem sempre o paciente relatar 

alguma queixa neste sentido, mas apenas demonstra alterações comportamentais, sociais e/ou 

emocionais. 

 Pesquisas demonstram que há relação entre deficiência auditiva e o desempenho cognitivo 

dos pacientes idosos e que a reabilitação por meio da adaptação de próteses auditivas contribui 

para a melhora no desempenho cognitivo, sendo um aliado no tratamento13. 

 Para compreender a fala em ambientes acusticamente desfavoráveis, o idoso com perda 

auditiva neurosensorial necessita de um maior esforço, pois utiliza predominantemente o recurso 

cognitivo para interpretação da informação, o que pode levar ao estresse13. 

 Apesar da alta prevalência entre idosos, a perda auditiva é um dos problemas não 

investigados durante o exame médico tradicional neste grupo etário. A triagem pode ser útil na 

sua identificação em atenção primária da saúde, uma vez que seu inicio é insidioso e os pacientes 

frequentemente não tem consciência14. 

 A deficiência auditiva é considerada um problema de saúde pública, em função de sua alta 

prevalência e das dificuldades que ela acarreta o que afeta a comunicação e interfere na adequada 

vida social dos indivíduos. 15 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Na literatura, vê-se uma grande preocupação quanto à avaliação clínica do paciente; fala-

se em anamnese, coleta de dados, mas não se alerta para a parte auditiva do paciente, se este está 

ouvindo bem e, se não está, porque não. Podem ocorrer casos simples, podendo ser até mesmo 

uma rolha de cera que esteja atrapalhando, ou a pilha fraca no caso do uso de AASI. 

A dificuldade de interação social, a falta de motivação em manter relações interpessoais, 

comuns nestes idosos, podem ainda levar a um falso diagnóstico se as questões apresentadas não 

forem averiguadas; já que ao avaliarmos um paciente dependemos de sua resposta, se esse 

paciente não entender o que foi dito ou proposto, sua reação pode ser de rejeição e desinteresse, 



podendo comprometer a avaliação da deglutição e cognição dentro de pressupostos altamente 

semelhantes como uma perda auditiva periférica e o início de uma demência. 

Tais considerações nos remetem a questionar se, em algum momento, não apenas estes 

idosos, mas todos que foram avaliados quanto à deglutição e cognição foram observados no que 

se refere à questão auditiva, sendo que uma das características de um início de demência é 

justamente de o indivíduo não conseguir desempenhar de maneira adequada uma atividade 

esperada. Outro sintoma é a apatia – perda da iniciativa/passividade, alterações de personalidade, 

irritabilidade, que o idoso com presbiacusia pode apresentar em um momento de avaliação que se 

exige muito dele caso não compreenda o que dele se quer. 

 Dentro do que foi visto, fica evidente que a saúde auditiva do idoso interfere diretamente 

na avaliação e no desenvolvimento da terapia, devendo ser investigada na anamnese, realizando 

meatoscopia, e encaminhando para protetização se for o caso.  

 Em suma este estudo sugere que uma pesquisa deve ser realizada para se comprovar as 

questões levantadas devido à importância das informações e a relevância deste para a vida de 

nossos pacientes, buscando sempre o objetivo comum a longevidade com qualidade de vida, 

ouvindo e sendo ouvido, compreendendo e sendo compreendido.  
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Abstract: 
 Longevity is a gift, but the quality of life is essential to a happy and long life is always 

thinking about the therapist’s wok is based, and in this context something essential to the quality 

of life of the elderly have been set aside as health hearing that even though in this population is 

poorly investigated in geriatric assessments/gerontological. The objective of this study was to 

discuss how the aging process of hearing, understanding affects the elderly interfering directly in 

its communication, demonstrating the relevance of knowledge about hearing health professional 

speech pathologist for the elderly (not audiologist) for the clinical care of this population during 

the evaluation of cognitive and swallowing.   

 
 
Key-words: communication, elderly, aging, speech. 
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