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RESUMO 

 

 

Rolim LP. Efeitos da diabetes mellitus e hipertensão arterial sobre a audição de 

idosos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 

 
Introdução: Estudos têm demonstrado que doenças crônicas e alterações 

metabólicas podem atuar como fator de aceleração na degeneração do sistema 

auditivo decorrente da idade. Todavia, os estudos sobre a associação entre a 

perda auditiva com o diabetes mellitus (DM) e com a hipertensão arterial (HA) 

em idosos mostraram conclusões controversas. Sendo assim, novos estudos 

sobre este assunto são necessários, a fim de esclarecer o efeito destas 

doenças crônicas sobre o sistema auditivo. Objetivos: Comparar uma 

audiometria inicial (A1) com uma audiometria sequencial (A2) realizada com 

um intervalo de 3 a 4 anos em uma população de idosos portadores de DM 

e/ou HA; realizar um estudo comparativo entre quatro grupos de idosos: grupo 

controle (GC), formado por idosos sem alterações crônicas, grupo de idosos 

portadores de DM; grupo de idosos portadores de HA, grupo de idosos 

portadores de DM e HA. Métodos: Foi realizado um levantamento em 901 

prontuários do Estudo Longitudinal de Saúde Auditiva do Adulto (ELSAA), de 

indivíduos atendidos no Hospital Universitário (HU) da Universidade de São 

Paulo, no período de 2009 a 2015. De acordo com os critérios de inclusão, 

foram selecionados 100 indivíduos para participarem da presente pesquisa. A 

avaliação inicial (A1), constando de anamnese, audiometria tonal e 

imitânciometria foram utilizadas e foi feita uma nova avaliação audiológica (A2) 

após o período de 3 a 4 anos. Os participantes foram distribuídos em quatro 

grupos: 20 indivíduos portadores de DM (grupo DM), 20 indivíduos portadores 

de HA (grupo HA), 20 indivíduos portadores de DM e HA (grupo DMHA) e 40 

indivíduos não portadores de DM nem de HA (GC). Para cada grupo estudo 

(HA, DM e DMHA), foram selecionados indivíduos (entre os 40 do GC) de 

forma a parear as características referentes a idade e sexo. Foram utilizados os 

testes estatísticos ANOVA, teste exato de Fisher e Kruskal-Wallis, com nível de 

significância de 0,05. Foi também calculada a odds ratio, com intervalo de 

confiança de 95%. Resultados: Não houve diferença estatisticamente 

significante entre as orelhas para nenhum dos grupos; sendo assim, as orelhas 

direita e esquerda foram agrupadas para as outras comparações. Na 

comparação da média de aumento anual dos limiares auditivos da primeira 

avaliação A1 com a segunda avaliação A2 entre os grupos, pode-se observar 

que para o grupo DM, não houve diferença estatisticamente significante para 

nenhuma das frequências avaliadas, quando comparado ao seu respectivo 



 
 

  

controle; para o grupo HA foram observadas diferenças significantes a partir de 

4kHz, bem como tendência à diferença estatisticamente significante em 3 kHz, 

quando comparado a seu respectivo controle. Já para o grupo DMHA, quando 

comparado a seu grupo controle, foram observadas diferenças significantes 

nas frequências de 500, 2k, 3k e 8kHz, além de tendência à diferença 

estatisticamente significante em 4k e 6kHz. Considerando-se os casos novos 

de perda auditiva, pode-se observar que houve diferença estatisticamente 

significante apenas para o grupo HA, para as frequências altas. Verificou-se 

também que, para as frequências altas (3k a 8kHz), os números de casos 

novos de perda auditiva foram sempre maiores nos grupos estudo quando 

comparados aos seus respectivos controles. Na comparação das médias dos 

limiares auditivos, tanto na avaliação A1 quanto na avaliação A2, observou-se 

que os grupos estudo (DM, HA e DMHA) apresentaram limiares auditivos mais 

prejudicados, quando comparados a seus respectivos grupos controle. Na 

comparação entre os grupos apenas para a avaliação A2, pode-se observar 

que para as frequências altas, houve associação estatisticamente significante 

entre apresentar as condições clínicas (DM, HA e DMHA) e a presença de 

perda auditiva. A OR para DM foi de 5,57 (2,9-14,65), para HA foi de 4,2 (1,35-

13,06) e para DMHA foi de 5,72 (1,85-17,64). Conclusão: Verificou-se que os 

idosos portadores de DM, HA ou ambos apresentaram limiares auditivos mais 

rebaixados quando comparados a seus respectivos grupos controle, 

principalmente nas altas frequências, o que sugere que estas patologias podem 

ter um efeito deletério sobre a audição. Além disso, nota-se que o grupo HA 

apresentou limiares auditivos piores para a maioria das frequências e foi o que 

apresentou maior queda dos limiares auditivos no segmento de 3 a 4 anos, 

quando comparado aos outros dois grupos estudo (DMHA e DM), sugerindo 

que dentre as três condições estudadas, a hipertensão parece ser a que teve 

maior influência sobre a audição. 

 

 

Descritores: audição; diabetes mellitus; hipertensão; perda auditiva; idoso; 

audiologia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

Rolim LP. Effects of diabetes mellitus and hypertension on hearing of elderly. 

[Dissertação]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo"; 2016. 

 

Introduction: Studies have shown that chronic diseases and metabolic 

changes may act as an accelerating factor in the degeneration of the auditory 

system due to age. However, studies about the association between hearing 

loss and diabetes mellitus (DM) and hypertension (HA) in the elderly have 

shown controversial conclusions. Thus, further studies on this topic are needed 

in order to clarify the effect of these chronic diseases on the auditory system. 

Aims: To compare an initial audiometry (A1) with a sequential audiometry (A2) 

performed with an interval of 3 to 4 years in a population of elderly patients with 

diabetes and / or hypertension. To conduct a comparative study of four elderly 

groups: control group (CG), consisting of elderly without chronic alterations, 

group of elderly patients with diabetes mellitus (DM); group of elderly patients 

with arterial hypertension (HA), a group of elderly patients with diabetes mellitus 

and hypertension (DMHA). Methods: A survey of 901 medical records of 

ELSAA (Estudo Longitudinal de Saúde Auditiva do Adulto) of elderly patients 

attended at University Hospital (UH) of University of São Paulo from 2009 to 

2015 was performed. According to the inclusion criteria, 100 individuals were 

selected to participate on the current research. The initial evaluation (A1), 

consisting of anamnesis, pure tone audiometry, impedance tests were used, 

and a new audiological evaluation was performed (A2). The subjects were 

divided into four groups: 20 individuals with DM (DM group), 20 subjects with 

HA (HA group), 20 subjects with DM and HA (DMHA group) and 40 subjects 

without DM or HA (GC). For each study group (HA, DM and DMHA), individuals 

were selected (between 40 of GC) to pair the characteristics in respect to age 

and sex. The ANOVA, Fisher's exact test and Kruskal-Wallis, with a significance 

level of 0.05, were used. It also calculated the odds ratio with a confidence 

interval of 95%. Results: There was no statistically significant difference 

between the ears, which are grouped. Comparing the average annual increase 

in hearing thresholds of the first A1 evaluation to the second A2 evaluation 

between groups, we observed in the DM group that there was no statistically 

significant difference in any frequency when compared to its respective control; 

in the HA group were observed significant differences from 4kHz and tendency 

to significant difference in 3 kHz. In the DMHA group significant differences 

were observed at 500, 2k, 3k and 8 kHz, and tendency to statistically significant 

difference in 4k and 6 kHz. Considering the new cases of hearing loss, a 

statistically significant difference can be observed only on the HA group for the 



 
 

  

high frequencies. It can also be noticed, for the high frequencies (3k to 8kHz), 

that the numbers of new cases of hearing loss were always higher in the study 

group when compared to their respective controls. When comparing the 

average of the hearing thresholds, as well as A1 evaluation as A2 evaluation, it 

is observed that the study groups (DM, HA and DMHA) had more harmed 

hearing thresholds when compared to their respective control groups. 

Comparing groups on the A2 evaluation alone it could be observed that only the 

high frequencies presented a statistically significant association between 

present clinical conditions (DM, HA and DMHA) and hearing loss. The OR for 

DM was 5.57 (2.9 to 14.65), for HA was 4.2 (1.35 to 13.06) and for DMHA was 

5.72 (1.85 to 17, 64). Conclusion: It was verified that elderly individuals bearers 

from DM, HA or both showed a lower hearing thresholds when compared to 

their respective control groups, especially at high frequencies which suggests 

that these conditions may have a deleterious effect on hearing. It can also be 

noticed that the HA group presented worse hearing thresholds for most of the 

frequencies and showed the biggest drop in hearing thresholds in the segment 

of 3-4 years compared to the other two study groups (DMHA and DM) 

suggesting that among the three conditions studied, the hypertension seems to 

be the one that had the greatest influence on hearing. 

 

 

Descriptors: hearing; diabetes mellitus; hypertension; hearing loss; aged; 

audiology.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um acontecimento global. Isto significa 

um crescimento mais elevado da população idosa com relação aos demais 

grupos etários (Paskulin et al., 2011).  

O envelhecimento está relacionado ao processo de degeneração 

progressivo e morte celular, o que leva à diminuição da capacidade funcional 

do organismo. O envelhecimento normal é caracterizado pela ocorrência de 

alterações típicas da terceira idade. Estas podem ser de natureza fisiológica, 

perceptiva, neuro-anatômica e cognitiva (Hayflick, 1965; Fontaine, 2000). 

A presbiacusia, que é a perda auditiva decorrente do envelhecimento 

(Gacek e Schuknecht, 1969), vem sendo apontada como a causa mais 

frequente da deficiência auditiva em idosos, implicando em uma dificuldade de 

compreensão durante a comunicação verbal (Campo et al., 1996; Lopes Filho e 

Campos, 1997; Zhang et al., 2013). 

A perda auditiva associada ao envelhecimento é um fenômeno com alta 

prevalência na população idosa, podendo levar a uma série de dificuldades na 

comunicação oral, bem como, muito frequentemente, na interação familiar e 

social (Campos et al., 1996; Veras, 2003). 

Estudos têm demonstrado que doenças crônicas que acometem o idoso 

podem ter relação com alterações auditivas (Rosen et al., 1962; Marková, 

1990; Ferrer et al., 1991; Nazar et al., 1992; Brohem et al., 1996; Rarey, 1996; 

Marchiori et al., 2002; Fuess e Cerchiari, 2003; Marchiori e Gibrin, 2003; Maia e 

Campos, 2005; Marchiori et al., 2006; Esparza et al., 2007; Ferreira et al., 2007; 
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Bainbridge et al., 2008; Diniz e Guida, 2009, Okhovat et al., 2011; Wolfe et al., 

2011; Agarwal et al., 2013; Kiakojouri et al., 2014; Oh et al., 2014; Sunkum e 

Pingile, 2014).  

O envelhecimento populacional trouxe consigo o aumento das doenças 

crônicas, sendo a Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial as doenças de 

maior prevalência e incidência no Brasil e no mundo (Organização 

Panamericana de Saúde - OPAS, 2010; Schmidt et al., 2011). 

A diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica que produz 

complicações vasculares e mau funcionamento neurológico em pacientes com 

esta alteração. Vários estudos têm relatado que os pacientes com DM podem 

apresentar maior perda auditiva quando comparados às pessoas sem DM 

(Ferrer et al., 1991; Lisowska et al., 2001; Fuess e Cerchiari, 2003; Marchiori e 

Gibrin, 2003; Maia e Campos, 2005; Ferreira et al., 2007; Bainbridge et al., 

2008; Diniz e Guida, 2009; Mondeli e Lopes, 2009; Okhovat et al., 2011; Wolfe 

et al., 2011; Kiakojouri et al., 2014; Oh et al., 2014; Sunkum e Pingile, 2014). 

Já a hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial, 

conceituada como síndrome, caracterizada pela presença de níveis tensionais 

elevados, associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos 

tróficos (hipertrofias cardíaca e vascular) (Nobre et al., 2010). Alguns autores 

sugeriram que os pacientes com HA podem apresentar maior 

comprometimento auditivo em comparação com indivíduos sem HA (Marková, 

1990; Brohem, 1996; Fuess e Cerchiari, 2003; Baraldi, 2004; Marchiori, 2006; 

Esparza, 2007; Agarwarl et al., 2013). 

Desta forma, apesar dos vários estudos realizados nesse sentindo, tanto 

com relação à DM como à HA, ainda não há um consenso na literatura sobre a 
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correlação entre estas alterações e a perda auditiva, especialmente em 

indivíduos idosos.  

Em estudo de revisão sistemática da literatura e metanálise, Akinpelu et 

al. (2013) verificaram incidência de perda auditiva em indivíduos com DM 

variando entre 44 e 69,7%, em diversas investigações sobre o assunto. Os 

autores relataram que, apesar de muitos estudos mostrarem associação 

positiva entre diabetes e perda auditiva, outros não conseguiram observar tal 

associação entre estes dois fatores.  

Em revisão da literatura contemporânea, que estudou a correlação entre 

fatores de risco cardiovasculares e perda auditiva, Oron et al. (2014) buscaram 

estudos de base populacional e encontraram, em relação à hipertensão arterial, 

apenas duas investigações que verificaram limiares auditivos piores nesta 

população.  

Em virtude desta controvérsia, estudos adicionais sobre o assunto 

devem ser realizados, no sentido de esclarecer esta possível associação entre 

doenças crônicas e perda auditiva, principalmente na população idosa, a qual 

já sofre as consequências da presbiacusia. 

A hipótese deste estudo é que as alterações crônicas DM e HA sejam 

fatores agravantes da presbiacusia, causando uma perda auditiva progressiva; 

e que, além disso, a ocorrência de ambas simultaneamente acarrete em um 

maior impacto na audição dos indivíduos idosos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 



6 
 

  

2. OBJETIVOS 

 

 

Sendo assim, o objetivo geral deste estudo foi investigar os efeitos da 

diabetes mellitus e/ou da hipertensão arterial sobre a audição de idosos. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

a) Comparar a audiometria inicial (A1) com uma audiometria sequencial 

(A2) realizada com um intervalo de 3 a 4 anos em uma população de 

idosos: sem alterações crônicas conhecidas, com diabetes mellitus, com 

hipertensão arterial sistêmica, com diabetes e hipertensão associadas. 

 

b) Realizar um estudo comparativo, no que se refere à audição, entre 

quatro grupos de idosos: grupo controle (GC), formado por idosos sem 

alterações crônicas; grupo de idosos portadores de diabetes mellitus 

(DM); grupo de idosos portadores de hipertensão arterial (HA); grupo de 

idosos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial (DMHA) 

associadas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo foi dividido em seções para facilitar a leitura. Priorizou-se o 

encadeamento de ideias e, quando possível, a ordem cronológica. Desta 

forma, o capítulo foi dividido em: 

 

3.1. Idoso e a perda auditiva 

3.2. Diabetes mellitus e a perda auditiva 

3.3. Hipertensão arterial e a perda auditiva 

 

3.1 Idoso e a perda auditiva 

 

O envelhecimento populacional é, hoje, um proeminente fenômeno 

mundial O crescimento relativamente mais elevado da população idosa é 

resultado da queda de fecundidade, da redução da mortalidade e do constante 

aumento da expectativa de vida (Carvalho e Garcia, 2003; Nasri, 2008). 

De acordo com projeções UNFPA – Fundo de População das Nações 

Unidas (2012), em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos do que crianças 

menores de 15 anos. Em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou 

mais, constituindo 11,5% da população global Projeta-se que esse número 

alcance um bilhão em menos de dez anos e mais que duplique em 2050, 

alcançando dois bilhões de pessoas ou 22% da população global Na esteira 

dos países desenvolvidos, alguns estudos também têm mostrado um rápido 

aumento do número de idosos no Brasil, sendo considerados como idosos, 
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para países em desenvolvimento, indivíduos acima de 60 anos (Organização 

Mundial da Saúde - OMS, 1984).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(IBGE, 2010), os idosos somam 23,5 milhões dos brasileiros, mais do que o 

dobro do registrado em 1991, quando a faixa etária contabilizava 10,7 milhões 

de pessoas. Na comparação entre 2009 e 2011, o grupo aumentou 7,6%, ou 

seja, mais 1,8 milhão de pessoas. Além disso, a expectativa média de vida do 

brasileiro deve aumentar dos atuais 75 anos para 81 anos (IBGE, 2010).  

A perda auditiva decorrente dos processos degenerativos do 

envelhecimento é conhecida como presbiacusia (do grego, prébys = idoso e 

ákousis = ouvir). É caracterizada por uma perda auditiva bilateral, geralmente 

para os tons de alta frequência, devido a mudanças degenerativas e 

fisiológicas no sistema auditivo com o aumento da idade. Tem início a partir da 

quinta década de vida e é atualmente o comprometimento sensorial mais 

frequente entre idosos, com prevalência variando de 25% na faixa-etária de 70 

a 74 anos, 50% em idosos até 85 anos e maior do que 80% em pessoas acima 

de 85 anos (Schuknecht, 1964; Gacek e Schuknecht, 1969; Schuknecht e 

Gacek, 1993; Koopmann Jr, 1991; Fransen, 2003; Zhang et al., 2013). 

O envelhecimento pode afetar vários locais no sistema auditivo 

(periférico e central) e de formas diferentes; contudo, o seu impacto neste 

processo depende do local e da extensão da degeneração (Howarth e Shone, 

2006). 

Estudo histopatológico de osso temporal demonstrou que existem pelo 

menos quatro tipos de degeneração que pode ocorrer na cóclea de idosos: 

presbiacusia sensorial – o local da degeneração é no órgão de Corti na parte 
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basal da cóclea e uma degeneração neural secundária pode ocorrer; 

presbiacusia neural – essencialmente, ocorre a perda de neurônios, 

particularmente de neurônios de primeira ordem (nervo coclear); presbiacusia 

metabólica – ocorre a atrofia difusa da estria vascular e provavelmente está 

relacionada com uma deficiência biomecânica da endolinfa; presbiacusia 

mecânica – pode ser causado por distúrbios na mecânica de movimentação da 

cóclea tais como enrijecimento da membrana basilar ou atrofia do ligamento 

espiral (Gacek e Schuknecht, 1969). 

Deve-se ressaltar que a susceptibilidade hereditária relacionada à 

genética, a exposição a ototóxicos e a exposição a ruído são aspectos que têm 

influência no progresso da presbiacusia (Zhang et al., 2013).  

O componente central da presbiacusia pode estar associado com 

alterações nos parâmetros do processamento temporal do estímulo acústico 

complexo. Esta alteração pode estar relacionada com a diminuição de 

neurotransmissores inibitórios, que permeiam o processamento temporal dos 

estímulos acústicos complexos rápidos (Caspary et al., 2008; Burianova et al., 

2009). A presbiacusia pode prejudicar também as habilidades de 

processamento de frequência, intensidade e espacial, que são influenciadas 

pelos mecanismos inibitórios de regulação (Syka, 2002).  

Além disso, o sistema auditivo central pode sofrer modificações 

plásticas, decorrentes da alteração periférica, incluindo porções do núcleo 

coclear, mas especialmente do colículo inferior e do córtex auditivo primário. 

Pode ocorrer uma reorganização do mapa tonotópico, onde as áreas 

responsáveis pelas regiões adjacentes àquelas com alterações no input, 
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tornam-se mais responsivas, podendo causar prejuízo para o processamento 

auditivo (Fook e Morgan, 2000; Tremblay e Krauss, 2002). 

Cabe ressaltar que é incomum que o componente “central” da 

presbiacusia ocorra isoladamente; na maioria dos casos com discriminação de 

fala reduzida, há também a perda de células ciliadas sensoriais, sendo difícil 

separar anormalidades periféricas e centrais (Gates e Mills, 2005). 

Paralelamente a todas as mudanças descritas anteriormente, podem 

ocorrer também modificações estruturais no corpo caloso, podendo ocasionar 

menor eficiência na função inter–hemisférica, que contribui para as dificuldades 

auditivas e comunicativas vivenciadas pelo idoso (Bellis e Wilber, 2001). 

Desta forma, a perda auditiva em idosos possui diversas implicações, 

que podem ser resumidas em: redução na percepção da fala, alterações 

psicológicas (como depressão, por exemplo), isolamento social, problemas 

relacionados ao alerta e à defesa (capacidade de ouvir buzinas, a campainha 

do telefone, som de alarmes, etc), bem como as funções cognitivas (Kricos e 

Lesner, 1995; Zhang et al., 2013). Todos esses fatores refletem negativamente 

na qualidade de vida do idoso (Viude, 2002; Zhang et al., 2013).  

Estes prejuízos psicológicos e sociais decorrentes da perda de audição 

eram denominados pela OMS como handicap ou desvantagem (Pinzan-Faria, 

1983; Freitas e Costa, 2007) e, mais recentemente, esta terminação foi 

substituída pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde - CIF (OMS, 2003), cujo enfoque principal é verificar a influência dos 

fatores contextuais (ambientais e pessoais) e seus impactos, tanto positivos 

quanto negativos, nas três dimensões das condições de saúde: estrutura e 
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função do corpo, atividade e participação social (OMS, 2003; Morettin et al., 

2008). 

 

3.2 Diabetes mellitus e a perda auditiva 

 

A diabetes mellitus (DM) é uma disfunção metabólica caracterizada pela 

presença da hiperglicemia (elevados níveis de glicose no sangue) que, com o 

tempo, pode causar lesões em determinados órgãos e sistemas, especialmente 

nos nervos e nos vasos sanguíneos. Essa hiperglicemia pode ser resultado de 

defeitos tanto na ação como na secreção da insulina assim como em ambos, 

lembrando que a insulina é um hormônio que regula a quantidade de glicose no 

sangue (American Diabetes Association - ADA, 2014; Sociedade Brasileira de 

Diabetes - SBD, 2014). 

A diabetes pode ser classificada em (ADA, 2014; SBD, 2014): 

 Diabetes tipo 1 - há destruição de células beta, levando à deficiência 

absoluta de insulina. A ocorrência é mais comum na infância e na 

adolescência;  

 Diabetes do tipo 2 - há um defeito na ação ou na secreção de insulina e, 

pelo menos inicialmente, esses indivíduos não necessitam de insulina; 

representam 90% a 95% dos casos de diabetes e a ocorrência é mais 

comum na vida adulta;  

 Diabetes gestacional - é definida como qualquer grau de intolerância à 

glicose com início ou primeira detecção durante a gravidez. 

Atualmente, a prevalência da diabetes atingiu um número significativo de 

indivíduos, principalmente pelas consequências que esta doença pode causar. 
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Em estatísticas referentes ao ano de 2008, divulgou-se que 9,5% da população 

mundial era portadora de diabetes e, no Brasil, esse número atingiu os 10% da 

população (OMS, 2012). O Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com 

maior prevalência de diabetes, ou seja, 13,4 milhões de pessoas portadoras de 

diabetes (SBD, 2013). 

Estudos indicam que a prevalência da DM aumenta com o aumento da 

idade. Dos 30 aos 39 anos, esta prevalência é de 2,7%; dos 40 aos 49 anos, 

sobe para 5,5%; dos 50 aos 59 anos, aumenta para 12,6% e dos 60 aos 69 

anos, é de 17,4% (SBD, 2010). 

A perda auditiva encontrada em indivíduos idosos com DM tem sido 

caracterizada como sendo de grau variável, do tipo neurossensorial, bilateral, 

progressiva e com predomínio nas frequências altas (Goldsher et al., 1986; 

Huang et al., 1992; Marchiori e Gibrin, 2002; Kakarlapudi et al., 2003; 

Bainbridge et al., 2008; Bayindir et al., 2010; Okhovat et al., 2011). 

Kakarlapudi et al. (2003) examinaram os registros médicos eletrônicos 

de 12.575 pacientes com DM e 53.461 sem DM, de 1989 a 2013. Após a 

exclusão de alguns indivíduos com outras questões associadas, foram 

divididos em quatro grupos: sem diabetes e sem perda auditiva 

neurossensorial; sem diabetes e com perda auditiva neurossensorial; 

diabéticos sem perda auditiva neurossensorial; diabéticos com perda auditiva 

neurossensorial O diagnóstico de DM abrangeu um espectro muito amplo, ou 

seja, desde diabetes controlada apenas com dieta até diabetes que requer o 

uso de insulina. Como resultados, os autores verificaram que a perda auditiva 

neurossensorial foi mais comum em pacientes diabéticos do que nos não 

diabéticos. Além disso, verificaram que o pobre controle da diabetes, verificado 
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por meio do aumento da creatinina sérica, estava correlacionado com a piora 

da audição em pacientes com DM e perda auditiva neurossensorial. 

Os autores sugeriram que estes resultados poderiam estar relacionados à 

doença microangiopática da orelha interna. 

Um estudo utilizando os dados do NHANES (National Health and 

Nutrition Examination Survey) que foram coletados pelo National Center for 

Health Statistics entre 1999 e 2004, analisou o perfil audiométrico de 5140 

adultos de 20 a 69 anos. Observou-se que a perda de audição foi 

aproximadamente duas vezes mais comum em adultos com diabetes em 

comparação com aqueles que não têm a doença. Neste estudo, a ligação entre 

diabetes e perda auditiva foi evidente para todas as frequências, com uma 

associação mais forte na faixa das frequências altas. A associação entre DM e 

perda auditiva foi independente de fatores conhecidos de risco para a audição, 

como exposição ao ruído, uso de medicamentos ototóxicos e tabagismo. A 

razão de chance ajustada para a perda auditiva em frequências baixas ou 

médias foi de 1,82 e para as frequências altas foi de 2,16. Como limitações do 

estudo, pode-se destacar: o diagnóstico da diabetes foi baseado no autorrelato, 

bem como a exposição ao ruído; a diabetes do tipo 1 e do tipo 2 não foram 

diferenciadas; não foi levada em consideração a presença de outras patologias 

(Bainbridge et al., 2008). 

Em outro estudo, realizado na Índia, com 58 pacientes diabéticos e 58 

controles, pareados por idade e sexo, os autores observaram que os pacientes 

com DM tiveram piores limiares auditivos quando comparados ao grupo 

controle. Além disso, verificaram que os indivíduos com controle mais pobre do 

diabetes apresentaram piores limiares auditivos, assim como houve correlação 
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entre o grau de perda auditiva e a duração do diabetes (Sunkum e Pingile, 

2014). 

Kiakajouri et al. (2014), com o objetivo de avaliar a audição de indivíduos 

diabéticos no Iran, estudaram 50 pacientes com DM do tipo 2 com 10 anos ou 

mais de doença e 50 indivíduos controle. Os resultados mostraram perda 

auditiva em diferentes frequências e limiar de recepção de fala mais elevado no 

grupo de diabéticos. 

Por outro lado, em alguns outros trabalhos mais antigos não se observou 

correlação positiva entre DM e perda auditiva. Axellson e Fagerberg (1968) 

avaliaram 99 pacientes com DM tipo 1, de 16 a 59 anos, e não encontraram 

nenhuma correlação entre a perda auditiva e a DM.  

Da mesma forma, Miller et al. (1983) avaliaram 33 pacientes com DM e, 

quando comparados a um grupo controle, não verificaram alterações 

significativas na audição desses indivíduos. 

Sendo assim, enquanto muitos estudos apontam para uma relação 

positiva entre diabetes e perda auditiva (Mitchell et al., 2009; Horikawa et al., 

2013; Botelho et al., 2014; Akinpelu et al., 2014), outros falharam em 

demonstrar tal associação (Harner, 1981; Hodgson et al., 1987; de Espanã et 

al., 1995; Dalton et al., 1998). Alguns autores sugeriram que esta controvérsia 

pode estar relacionada a presença de muitas variáveis de confusão, bem como 

à complexidade do sistema auditivo (Uchida et al., 2010; Asma et al., 2011).  

Existem várias teorias sobre a forma como o DM pode causar perda de 

audição. Uma das causas da perda auditiva em indivíduos com DM é a 

microangiopatia diabética, que é a somatória de múltiplos defeitos que afetam 
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os microvasos sangüíneos, suas interações com a parede vascular, a 

reatividade do vaso e sua estrutura anatômica (Kollros e Konkle, 1997).  

A angiopatia pode interferir no suprimento da cóclea de maneira direta, 

pela redução do transporte pelas paredes espessadas dos capilares e, de 

maneira indireta, pela redução do fluxo devido ao estreitamento vascular, como 

relatado por Ishikawa et al. (1995) em um estudo de ossos temporais de 30 

ratos diabéticos. Os autores sugeriram que o prejuízo auditivo é primariamente 

causado pela diminuição no número de células ganglionares espirais e, 

secundariamente, pelo edema da estria vascular. 

Fukushima et al. (2005) e Fukushima et al. (2006) observaram, nos 

indivíduos com DM, espessamento nas paredes dos vasos da membrana 

basilar e da estria vascular da cóclea, atrofia da estria vascular e perda de 

células ciliadas externas, mas não houve perda de células do gânglio espiral 

em relação aos controles. As alterações na cóclea foram mais acentuadas em 

sujeitos insulino dependentes do que nos não insulino dependentes. 

Além disso, a DM pode causar degeneração secundária do oitavo nervo 

craniano, provocando perdas auditivas neurais. A perda auditiva também pode 

ser causada pela neuropatia diabética, que acomete 60% a 70% dos indivíduos 

diabéticos. Esta condição pode levar a uma lesão do nervo auditivo em virtude 

da glicemia elevada (Jorgensen e Buch, 1961; Makishima et al., 1971; 

Lisowska, 2001; Fukushima et al., 2005; Maia e Campos, 2005; Bainbridge et 

al., 2008; Diniz e Guida, 2009; Soares, 2010; ADA, 2011). 

Makishima e Tanaka (1971) analisaram a atrofia dos neurônios do 

gânglio espiral e a desmielinização do oitavo nervo em quatro indivíduos 

diabéticos. Verificaram que a desmielinização é a lesão inicial nas 
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extremidades dos nervos periféricos nos diabéticos e que há indícios que 

anormalidades no metabolismo da mielina podem ter importância na 

patogênese da neuropatia diabética. Por meio de microscopia óptica, foram 

observadas: desmielinização do nervo auditivo por degeneração da bainha de 

mielina, com pequenas alterações no axônio e fibrose do perineuro; severa 

atrofia do gânglio espiral com perda de células do giro basal e do giro médio da 

cóclea, além de um decréscimo no número de fibras nervosas na lâmina espiral 

Friedman et al. (1975) realizaram um estudo audiométrico em 20 

pacientes com neuropatia periférica diabética e 32 pacientes sem DM. 

Observaram que o limiar dos indivíduos com neuropatia periférica era sempre 

pior que o do grupo controle, em todas as frequências. Verificaram também que 

o limiar dos pacientes com mais de 60 anos era pior em ambos os grupos. A 

perda auditiva encontrada pelos autores foi tipicamente neurossensorial 

progressiva, mais intensa acima dos 60 anos.  

Em relação ao tratamento atual da DM, o objetivo é manter o controle 

glicêmico adequado, seja com dieta hipocalórica, aumento da prática de 

exercícios físicos ou uso de medicações (Araújo et al., 2000). 

O tratamento não medicamentoso inclui mudanças no estilo de vida 

associadas à prática de exercícios físicos e terapia nutricional, que tem sido 

apontada como fundamental na prevenção, tratamento e gerenciamento da DM 

( World Health Organization - WHO, 2003; ADA, 2012). 

O tratamento medicamentoso pode ser realizado por meio dos 

antidiabéticos orais, que podem ser divididos em: aqueles que incrementam a 

secreção pancreática de insulina (Sulfonilureias e glinidas); os que reduzem a 

velocidade de absorção de glicídios (inibidores das alfaglicosidases); os que 
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diminuem a produção hepática de glicose (biguanidas); e/ou os que aumentam 

a utilização periférica de glicose (glitazonas) (SBD, 2014) (Quadro 1). 

 
Quadro 1. Descrição dos tipos de medicamentos para DM. 

 
Sulfonilureias Agem estimulando o pâncreas a liberar mais insulina e, assim, 

ajudam a reduzir os níveis de glicemia. Podem reduzir a 
glicemia de jejum em 60-70 mg/dL e a hemoglobina glicada em 
1,5-2%. 

Metiglinidas Agem aumentando a secreção de insulina. Podem reduzir a 
glicemia de jejum em 20-30 mg/dL e a hemoglobina glicada em 
1-1,5%. 

Biguanidas  Agem reduzindo a produção hepática de glicose com menor 
ação sensibilizadora da ação insulínica. Podem reduzir a 
glicemia de jejum em 60-70 mg/dL e a hemoglobina glicada em 
1,5-2%. 

Inibidores da 
alfaglicosidase 

Agem no retardo da absorção de carboidratos. Podem reduzir a 
glicemia de jejum em 20-30 mg/dL e a hemoglobina glicada em 
0,5-0,8%. 

Glitazonas Agem aumentando a sensibilidade à insulina em músculo, 
adipócito e hepatócito (sensibilizadores da insulina). Podem 
reduzir a glicemia de jejum em 35-65* mg/dL, e a hemoglobina 
glicada em 0,5-1,4%. 

(Inibidores da DPP-
IV) Gliptinas 

Trata-se de uma nova classe de medicamentos antidiabéticos, 
que aumentam o nível de GLP-1, com aumento da síntese e 
secreção de insulina, além da redução de glucagon. Podem 
reduzir a glicemia de jejum em 20* mg/dL e a hemoglobina 
glicada em 0,6-0,8%.  

Mimético e Análogo 
do GLP-1 

Também aumentam o nível de GLP-1, com aumento da síntese 
e secreção de insulina, além da redução de glucagon. Podem 
reduzir a glicemia de jejum em 30* mg/dL e a hemoglobina 
glicada em 0,8-1,2%. 

* Reduções médias da glicemia de jejum e da de hemoglobina glicada (HbA1c) para 
monoterapia. No caso de terapia combinada, pode ocorrer efeito sinérgico, com 
potencialização da redução dos níveis glicêmicos. 
Fonte: DIRETRIZES SBD | 2013-2014 
 

Quanto à ototoxicidade com relação aos medicamentos utilizados pelos 

pacientes diabéticos, não foram encontradas referências sobre o assunto. 
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3.3 Hipertensão arterial e perda auditiva 

 

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial, 

conceituada como síndrome, caracterizada pela presença de níveis tensionais 

elevados, associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos 

tróficos (hipertrofias cardíaca e vascular) (Nobre et al., 2010). 

A hipertensão pode contribuir para o surgimento de outras enfermidades, 

tais como a insuficiência renal, aneurisma, a insuficiência cardíaca, acidente 

vascular cerebral ou ataque cardíaco. Pode ser classificada como essencial ou 

secundária. Essas alterações vasculares comprometem a irrigação normal do 

corpo e, consequentemente, a sua integridade funcional, incluindo o sistema 

auditivo (Sociedade Brasileira de Hipertensão - SBH, 2012). As alterações 

próprias do envelhecimento, como por exemplo, as alterações das 

propriedades vasculares da aorta, tornam o indivíduo mais propenso ao 

desenvolvimento de HA.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) estima-se que 

a hipertensão afeta hoje uma em cada três pessoas no mundo, ou seja, 2 

bilhões de pessoas. No Brasil, aproximadamente 25% da população tem 

pressão arterial elevada, chegando a mais de 50% na terceira idade (VIGITEL, 

2009; IBGE, 2010; SBH, 2014).  

A HA, em conjunto com altos níveis de triglicérides e colesterol no 

sangue, causam complicações que podem ser um agravante à presbiacusia, 

como, por exemplo, a integridade do transporte de oxigênio e nutrientes para 

as células, devido a diminuição do fluxo sanguíneo capilar, pelo aumento 

da viscosidade sanguínea (Ohinata et al., 1994; Chen & Ding, 1999). A pressão 



20 
 

  

elevada no sistema vascular pode resultar em hemorragias na orelha interna, 

que recebe suprimento de sangue derivado da artéria cerebelar inferior 

anterior, a qual fornece suporte à artéria da orelha interna, que se divide em 

uma artéria coclear e em uma artéria vestibular anterior, podendo levar a 

alterações auditivas permanentes (Bachor et al., 2001). Essas alterações 

patofisiológicas sugerem que a hipertensão arterial pode agir como fator de 

aceleração da degeneração do sistema auditivo, principalmente se associadas 

à presbiacusia (Marchiori et al., 2006). A HA também pode provocar perdas 

auditivas em virtude das modificações iônicas dos potenciais celulares (Rarey, 

1996; Brohen et al., 1996). 

Em trabalho realizado na República Tcheca, após analisar os sintomas 

auditivos de 50 pacientes hipertensos, o autor considerou que a HA foi um 

importante fator de risco para perda auditiva (Marková, 1990). 

Em outro estudo feito no Brasil, foram realizadas avaliações audiológicas 

em 50 pacientes portadores de HA e com idades acima de 45 anos, e foi 

verificado que 62% destes apresentavam perda auditiva neurossensorial 

(Brohem et al., 1996). 

Em estudo realizado com 154 indivíduos de ambos os sexos, com 

idades variando entre 45 e 64 anos, foi encontrada uma associação 

significativa entre HA e presença de perda auditiva. Os autores sugeriram que 

nesta população a HA agiu como fator de aceleração da degeneração do 

aparelho auditivo proveniente da idade (Marchiori et al., 2006). 

Mondeli e Lopes (2009) analisaram prontuários de 392 pacientes de 

ambos os sexos, com idades entre 45 e 60 anos. Como resultados, 

encontraram uma significante associação entre HA e a deficiência auditiva. 
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Agarwal et al. (2013) realizaram um estudo para verificar a associação 

entre diminuição da audição e HA. Participaram desta pesquisa 150 pacientes 

hipertensos e 124 não hipertensos, na faixa etária de 45 a 64 anos. Foram 

realizados os seguintes procedimentos: questionário, imitânciometria e 

audiometria tonal convencional. Os pacientes com hipertensão apresentaram 

limiares auditivos piores quando comparados aos não hipertensos, 

principalmente nas frequências altas. 

Alguns estudos, no entanto, não mostraram relação entre HA e perda 

auditiva. Em uma investigação realizada com 59 pacientes, com idade média 

de 75 anos, não foi verificada uma relação significativa entre a perda auditiva e 

HA (Rey et al., 2002).  

Baraldi et al. (2004), com o objetivo de comparar e analisar os resultados 

de anamnese e audiometria tonal limiar de pacientes idosos hipertensos e não-

hipertensos, avaliaram 70 idosos, com idades entre 60 e 92 anos. Como 

resultado, os autores observaram que os idosos hipertensos não apresentaram 

maior déficit auditivo, sendo o grau de perda de audição semelhante nos dois 

grupos. Os audiogramas somente diferiram em relação à configuração 

audiométrica: no grupo de idosos hipertensos a curva foi do tipo plana, 

enquanto que nos não-hipertensos foi do tipo rampa. 

Oron et al. (2014) realizaram uma revisão contemporânea da correlação 

entre vários fatores de risco cardiovasculares (incluindo a HA) e prejuízo 

auditivo. Os autores levantaram muitos estudos que verificaram que alguns 

fatores de risco cardiovasculares afetaram o sistema auditivo, embora 

diferentes fatores de risco estivessem envolvidos. Contudo, outras pesquisas 

não conseguiram observar esta correlação. Os autores concluíram que os 
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estudos de base populacional e os achados histopatológicos não conseguiram 

estabelecer uma correlação direta e causal entre riscos cardiovasculares e 

perda auditiva, mas parece que estes fatores, incluindo a HA, têm um efeito 

sobre a acuidade auditiva.        

O tratamento para os indivíduos hipertensos pode ser tanto a mudança 

do estilo de vida (dieta, diminuição do sódio, atividade física) quanto o uso 

regular de medicamentos (Nobre et al., 2010). 

 Apesar da grande variedade e disponibilidade de remédios anti-

hipertensivos disponíveis para o tratamento da HA, menos de 1/3 dos 

pacientes hipertensos adultos tem a sua pressão adequadamente controlada 

(Andrade et al., 2002). Estudos populacionais realizados nos últimos quinze 

anos com 14.783 indivíduos mostraram baixos níveis de controle da pressão 

arterial (19,6%) e isso se deve, principalmente, à baixa adesão aos tratamentos 

recomendados (Nobre et al., 2010). Portanto, a não aderência constitui um 

sério problema e deve ser entendida como um dos principais obstáculos para o 

sucesso do tratamento da HA (Miranda et al., 2002) 

O tratamento não medicamentoso inclui mudanças no estilo de vida 

associadas à prática de exercícios físicos, consumo controlado de sódio e 

álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e ao tabagismo (Nobre 

et al., 2010). 

O tratamento medicamentoso pode ser realizado por meio de algumas 

classes de medicamentos, como: diuréticos, betabloqueadores, 

vasodilatadores diretos, antagonistas dos canais de cálcio, inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueadores dos receptores AT1 

da angiotensina II e inibidores diretos da renina (Nobre et al., 2010)(Quadro 2). 
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Quadro 2. Descrição dos tipos de medicamentos para HA. 
 

Diuréticos Ação anti-hipertensiva dos diuréticos está 
relacionada aos seus efeitos diuréticos e 
natriuréticos, com diminuição do volume 
extracelular. Os diuréticos tiazídicos e similares, em 
baixas doses, são os preferidos para esta 
finalidade. 

Inibidores adrenérgicos Os inibidores adrenérgicos são divididos em ação 
central, betabloqueadores e alfabloqueadores. Os 
de ação central estimulam os receptores alfa-2 
adrenérgicos pré-sinápticos no sistema nervoso 
central, reduzindo o tônus simpático. O mecanismo 
dos betabloqueadores envolve a diminuição inicial 
do débito cardíaco, redução da secreção de renina, 
readaptação dos barorreceptores e diminuição das 
catecolaminas nas sinapses nervosas; assim, eles 
proporcionam vasodilatação. Os alfabloqueadores 
têm efeito hipotensor discreto e podem ser 
associados com outros anti-hipertensivos. 

Vasodilatadores diretos Esta classe de anti-hipertensivos atua sobre a 
musculatura de parede vascular, promove o 
relaxamento muscular e, consequentemente, a 
vasodilatação com redução da resistência vascular 
periférica. 

Antagonistas dos canais de 
cálcio. 

São eficazes no controle da hipertensão arterial 
devido à redução da resistência vascular periférica 
decorrente da diminuição da concentração de cálcio 
nas células musculares lisas vasculares. 

Inibidores da enzima 
conversora da 
angiotensina (IECA) 

O mecanismo de ação dessa classe de 
medicamentos é inibir a enzima conversora da 
angiotensina, ou seja, bloqueia a transformação da 
angiotensina I em II no sangue e nos tecidos. 

Antagonistas do receptor 
AT1 da angiotensina II -
Antagonistas dos receptores de 
angiotensina 
(ARA) 
 

Antagonizam a ação da angiotensina II por meio do 
bloqueio específico de seus receptores AT1 e são 
eficazes no tratamento da hipertensão. 
 

Inibidores diretos da renina O único representante da classe disponível é o 
Alisquireno que promove uma inibição direta da 
ação da renina com consequente diminuição da 
formação de angiotensina II. 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010. 

 

A aderência ao tratamento de remédios anti-hipertensivos da HA é 

considerada muito baixa. Segundo Andrade et al. (2002), cerca de 50% dos 

hipertensos diagnosticados não fazem nenhum tratamento e, para aqueles que 
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fazem, poucos têm a pressão arterial controlada. Estima-se que 30 a 50% dos 

hipertensos interrompem o tratamento no primeiro ano e 75%, após cinco anos. 

Em relação à ototoxicidade dos medicamentos, existem estudos (Kemp, 

2002; Valete-Rosalino, 2005; Câmara et al., 2010) que salientaram o risco dos 

diuréticos de alça para a audição, mas não encontramos referência quanto à 

ototoxicidade de diuréticos tiazídicos e quanto às outras classes de 

medicamentos utilizados para controle da hipertensão. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS  



26 
 

  

4. MÉTODOS 

 

 

4.1 Casuística 

 

 O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA Brasil - é uma 

investigação multicêntrica de coorte composta por 15 mil funcionários de seis 

instituições públicas de ensino superior e pesquisa das regiões Nordeste, Sul e 

Sudeste do Brasil (Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do 

Espírito Santo, Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Oswaldo 

Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de São 

Paulo), com o auxílio do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. A pesquisa tem o propósito de investigar a incidência e os fatores 

de risco para doenças crônicas, em particular, as cardiovasculares e o diabetes 

(Aquino et al., 2012) 

Ao longo de 20 anos, em cada centro integrante do estudo serão 

pesquisados e monitorados os funcionários e docentes, ativos ou aposentados 

(homens e mulheres, entre 35 e 74 anos) que trabalham nessas instituições. 

Os voluntários respondem a um questionário sobre suas condições gerais de 

saúde, história familiar de doenças, uso de medicamentos, saúde mental, 

condições de vida, relação com o trabalho, gênero, especificidades da dieta, 

entre outros tópicos. Além disso, são submetidos a uma série de exames 

laboratoriais e físicos. Periodicamente, esses indivíduos fornecerão 
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informações sobre internações, doenças e cirurgias ocorridas e realizarão 

novos exames (Schmidt  et al., 2015, Fideli et al., 2015) 

No que se refere ao centro de São Paulo, o Centro de Investigação 

ELSA está situado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

(USP). Aproximadamente, 5.000 servidores da Universidade de São Paulo 

participam do ELSA Brasil, neste centro de pesquisa. Todos os participantes do 

ELSA (São Paulo) foram convidados para participar de um estudo 

complementar, o Estudo Longitudinal de Saúde Auditiva do Adulto (ELSAA) (n 

883/09). No entanto, efetivamente, 901 indivíduos participam do ELSAA.   

Sendo assim, para a composição da presente casuística, foi feito um 

levantamento nos 901 prontuários do ELSAA e, de acordo com os critérios de 

inclusão mencionados adiante, foram selecionados 100 indivíduos para 

participarem, divididos em quatro grupos: 20 indivíduos portadores de DM 

(grupo DM), 20 indivíduos portadores de HA (grupo HA), 20 indivíduos 

portadores de DM e HA (grupo DMHA) e 40 indivíduos não portadores de DM 

nem de HA (grupo controle - GC). Para cada grupo estudo (HA, DM e DMHA), 

foram selecionados indivíduos (entre os 40 do GC) de forma a parear as 

características referentes a idade e sexo. Este pareamento foi descrito 

detalhadamente no subitem Análise dos dados.  

 

4.2 Materiais e Procedimentos 

 

 O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Medicina e do Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo, 

http://www.usp.br/


28 
 

  

sob número 458.284 (Anexo A). Os indivíduos participantes deste estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo C). 

 Foi feito um levantamento nos 901 prontuários para seleção dos 

participantes. De acordo com os prontuários, foram selecionados indivíduos 

que atendiam inicialmente aos critérios de inclusão da pesquisa:   

a) Ter 60 anos ou mais;  

b) Ausência de obstrução do meato acústico externo (MAE) em ambas 

as orelhas. No caso de obstrução do MAE, o indivíduo foi 

encaminhado para o otorrinolaringologista,  

c) Ausência de alteração de orelha média evidenciada pela 

imitânciometria,  

d) Não ter histórico de exposição ocupacional a ruído  

e) Possuir avaliação audiológica (A1) completa (anamnese, audiometria 

tonal, audiometria vocal e imitânciometria).  

f) Apresentar diabetes mellitus para inclusão no grupo DM; hipertensão 

arterial para inclusão no grupo HA; e DM associada à HA para 

inclusão no grupo DM+HA.  

 

Para inclusão em cada um dos grupos, nos baseamos nos dados do 

diagnóstico médico, constantes no prontuário. O diabetes foi definido como: 

histórico médico de diabetes; uso de medicação para tratamento de diabetes; 

glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl, níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5% 

e/ou o teste de tolerância oral à glicose de 2 h ≥ 200 mg/dl (ADA, 2013). A 

hipertensão foi definida como: uso de medicação para tratamento da 
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hipertensão; pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial 

diastólica ≥ 90 mmHg (Kemp et al., 2015). 

Ressalta-se que todos os indivíduos já possuíam a primeira avaliação 

audiológica (A1) na época do levantamento dos prontuários. Após esta seleção 

inicial e, caso houvesse interesse de participar da segunda fase do estudo, o 

idoso era então convidado para realizar uma nova avaliação audiológica (A2). 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foram 

realizados os seguintes procedimentos: 

 

a) Anamnese audiológicas (Anexo D), composta por questões referentes 

à audição, queixas auditivas, presença de zumbido, histórico 

audiológico, exposição a ruído ocupacional e não ocupacional 

b) Meatoscopia, que permite a inspeção do meato acústico externo e da 

membrana timpânica, determinando se existem problemas que podem 

interferir na avaliação (como cerúmen, corpos estranhos, etc.), realizada 

previamente ao exame audiológico. O otoscópio utilizado foi da marca 

Welch Allyn com bateria recarregável.  

c) Timpanometria com pesquisa do reflexo acústico ipsilateral, que 

permite a avaliação da mobilidade da cadeia tímpano-ossicular. O 

reflexo é normalmente medido nas frequências 500, 1.000, 2.000 e 

4.000 Hz. Para esta medida foi utilizado o aparelho da marca Otometrics 

modelo Madsen Otoflex 100. Esta avaliação foi realizada apenas para 

verificar se existia alguma alteração de orelha média. 

d) Audiometria tonal realizada em cabina acústica, para determinação dos 

limiares auditivos por via aérea, nas frequências de 250 a 8000 Hz e, se 
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necessário, por via óssea, nas frequências de 500 a 4000 Hz (quando os 

limiares auditivos por via aérea estivessem piores que 20 dBNA). O 

audiômetro utilizado foi o Madsen Itera II, da marca Otometrics.  

 

Todos os participantes da pesquisa que realizaram a avaliação 

audiológica receberam o resultado do exame, e foi feito um encaminhamento 

para o otorrinolaringologista do próprio HU, quando necessário. 

Além disso, foram obtidos dos prontuários médicos e anamnese, os 

seguintes dados: Idade (anos); sexo; a duração e a idade do diagnóstico da 

doença DM e HA (anos), a história médica; as características demográficas, 

história pessoal, história da família, hábitos de vida, entre outros tópicos. 

Ressalta-se que, os parâmetros bioquímicos e pressão arterial foram medidos 

em outra data, na época do exame audiológico, pela equipe envolvida no 

estudo ELSA. 

4.3 Análise dos dados 

 

As variáveis quantitativas “idade”, “média de idade do diagnóstico” da 

doença e “tempo de diagnóstico da doença” foram descritas em média, desvio 

padrão, mínimo e máximo. Para a comparação da variável “idade” entre os 

grupos e seus respectivos grupos controle foi utilizado o teste paramétrico 

ANOVA.  

A variável categórica “medicamentos utilizados” foi descrita por meio de 

valores absolutos e proporções. 
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Na comparação da média do aumento anual dos limiares auditivos (em 

dBNA) para as frequências de 250 Hz a 8000 Hz entre as avaliações A1 e A2, 

para cada grupo estudo em relação ao seu controle, foi utilizado o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis; os dados resumidos foram apresentados na 

forma de Boxplot. 

Na comparação do número de casos novos de perda auditiva (número 

de orelhas) entre as avaliações A1 e A2 para cada grupo e seu respectivo 

controle, bem como na comparação entre o número de orelhas com perda 

auditiva na avaliação A2 entre cada grupo estudo e seu respectivo controle, foi 

utilizado o teste exato de Fisher. Foi calculada a Odds Ratio (OR), com 

intervalo de confiança (IC) de 95%.  

Para o estudo da influência da presença de diabetes, hipertensão ou 

diabetes associada à hipertensão na evolução dos limiares auditivos durante o 

seguimento, os participantes com estas condições clínicas foram pareados na 

proporção 1:1 com participantes ELSA-Brasil de mesmo sexo e idade, nos 

quais essas condições clínicas estavam ausentes. Esses participantes 

“saudáveis” eram escolhidos, com reposição, dentre os 40 indivíduos sem HA 

ou DM, descritos anteriormente como “grupo controle”, usando a função Match 

do pacote Matching do software estatístico R. Esta função implementa uma 

técnica de propensity score matching, na qual se faculta ao usuário determinar 

se a escolha dos controles é feita, para cada variável, de forma exata ou pela 

melhor aproximação possível para o grupo. Foi fixado que o pareamento por 

sexo deveria ser exato, para cada participante, e que o pareamento por idade 

fosse escolhido pela melhor aproximação possível para o grupo. Como 

resultado, obtivemos um pareamento perfeito para a distribuição por sexo e 
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médias bastante semelhantes para a idade em cada um dos grupos comparado 

ao seu controle (máxima diferença, 0,25 anos), permitindo concluir por um 

pareamento adequado. 

Para os testes de hipótese, assumiu-se um nível de significância de 

0,05.
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5.RESULTADOS 

 

 

5.1. Caracterização da casuística 

 

Na comparação da média de idade entre cada grupo estudo e seu 

respectivo controle, pode-se observar que não houve diferença 

estatisticamente significante. A diferença na média das idades para cada grupo 

e seu respectivo controle foi muito pequena (0,25 anos no pior caso). Os 

grupos também foram pareados em relação ao sexo de maneira exata (Tabela 

1). 

Tabela 1. Estatística descritiva e comparação da idade (em anos) entre os grupos. 

Grupos n Sexo 
Idade  

Média (DP) 
p-valor 

DM 20 12 F / 8 M 64,05 (6,08) 
1,00 

GCDM 20 12 F/ 8 M 64,15 (5,89) 

HA 20 7 F / 13 M 65,02 (4,33) 
0,88 

GCHA 20 7 F / 13 M 65 (4,21) 

DMHA 20 11 F / 9 M 64,25 (6,35) 
0,88 

GCDMHA 20 11 F / 9 M 64,5 (6,37) 

          Legenda: F – feminino; M – masculino; DP – desvio padrão. 

 

Em relação à idade do diagnóstico das patologias, no grupo DM, a 

média de idade foi de 61,75 anos. Já no grupo HA, a média foi de 52,65 anos e 

no grupo DMHA, a média de idade do diagnóstico para a DM foi de 58 anos e 

para a HA foi de 53,15 anos (Tabela 2). 
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Tabela 2. Estatística descritiva da média da idade do diagnóstico da doença (em 
anos). 

 
Grupo Idade do 

diagnóstico  
Média (DP) 

Mín Máx 

DM 61,75 (6,59) 52 73 
HA 52,65 (9,66) 32 68 

DMHA 
(DM) 

58,00 (6,00) 
 

49 73 

DMHA 
(HA) 

53,15 (6,86) 35 64 

           Legenda: DP – desvio padrão; Mín – mínimo; Máx - máximo. 
 

 

Em relação ao tempo do diagnóstico das patologias, no grupo DM, a 

média de anos foi de 6,1. Já no grupo HA, a média foi de 16,6 anos e no grupo 

DMHA, a média do tempo de diagnóstico para a DM foi de 10,05 anos e para a 

HA foi de 14,09 anos (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Estatística descritiva da média do tempo de diagnóstico da doença 
(em anos). 

 
Grupo Tempo do 

diagnóstico da 
doença  

Média (DP) 

Mín Máx 

DM 6,10 (4,62) 2 18 
HA 16,60 (8,28) 3 41 

DMHA 
(DM) 

 

10,05 (5,22) 
 

4 19 

14,09 (6, 
DMHA 
(HA) 
85) 

5 28 

           Legenda: DP – desvio padrão; Mín – mínimo; Máx - máximo. 

 

Com relação aos medicamentos utilizados, no grupo DM, observamos 

que a maioria (50%) utiliza medicamentos da classe Biguanidas. No grupo HA, 

nota-se que a maioria (65%) utiliza Diuréticos Tiazídicos. Já no grupo DMHA, 

para diabetes, observa-se que a maioria (95%) utiliza medicamentos da classe 
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Biguanidas e, para hipertensão, o IECA (Inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina) é utilizado pela maioria (50%) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Medicamentos utilizados pelos três grupos (valores absolutos e 
porcentagens). 

 
Classe dos medicamentos   n % 

Grupo DM 

Biguanidas 10 50 

Sulfonilureias 2 10 

Mimético e Análogo do GLP-1 1 5 

Inibidores da DPP-IV 4 20 

Não fazem uso de medicamento 3 15 

Grupo HA 

ARA II 1 5 

ARAs 2 10 

Beta-Bloqueador 5 25 

Diuréticos tiazídicos 13 65 

IECA 5 25 

Antagonistas dos canais de cálcio 5 25 

Não fazem uso de medicamento 2 10 

Grupo DMHA 

DM 

Biguanidas 19 95 

Sulfonilureias 7 35 

Mimético e Análogo do GLP-1 1 5 

Inibidores da DPP-IV 1 5 

Não fazem uso de medicamento 0 0 

HA 

ARA II 1 5 

ARAs 5 25 

Beta-Bloqueador 6 30 

Diuréticos tiazídicos 3 15 

IECA 10 50 

Antagonistas dos canais de cálcio. 6 30 

Não fazem uso de medicamento 0 0 

Legenda: IECA- Inibidores da enzima conversora da angiotensina; ARA II- 
Antagonistas do receptor da angiotensina II; ARAs- Antagonistas do receptor da 

angiotensina 
 

5.2. Limiares auditivos – comparação A1 com A2 

 

Na comparação das médias dos limiares auditivos por frequência entre 

as orelhas, não houve diferença estatisticamente significante para nenhum dos 



37 
 

  

grupos. Sendo assim, as orelhas direitas e esquerdas foram agrupadas para as 

comparações seguintes.  

Na comparação da média dos limiares auditivos da primeira avaliação 

A1 com a segunda avaliação A2 entre os grupos, considerando-se a média de 

aumento dos limiares auditivos por ano, pode-se observar que para o grupo 

DM não houve diferença estatisticamente significante em nenhuma frequência 

quando comparado ao seu respectivo controle (Figura 1); para o grupo HA 

foram observadas diferenças significantes a partir de 4kHz, quando este foi 

comparado ao seu GC, bem como tendência à diferença significante em 3 kHz 

(Figura 2); já para o grupo DMHA, foram observadas diferenças significantes 

nas frequências de 500, 2k e 3kHz, entre ele e seu controle, além de tendência 

à diferença estatisticamente significante em 4k e 6kHz (Figura 3). 
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Figura 1. Comparação da média de aumento anual dos limiares auditivos (em dBNA) 
das frequências de 250 Hz a 8000 Hz entre as avaliações A1 e A2, para o grupo DM e 

seu respectivo controle. 
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Figura 2. Comparação da média de aumento anual dos limiares auditivos (em dBNA) 
das frequências de 250 Hz a 8000 Hz entre as avaliações A1 e A2, para o grupo HA e 

seu respectivo controle. 
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Figura 3. Comparação da média de aumento anual dos limiares auditivos (em dBNA) 
das frequências de 250 Hz a 8000 Hz entre as avaliações A1 e A2, para o grupo 

DMHA e seu respectivo controle. 
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Considerando-se os casos novos de perda auditiva (Tabela 5), ou seja, 

quem não possuía perda auditiva na avaliação A1 e adquiriu a perda auditiva 

até a avaliação A2, na comparação entre os grupos estudo e seus controles, 

pode-se observar que houve diferença estatisticamente significante apenas 

para o grupo HA, para as frequências altas. Nota-se também que, para as 

frequências altas (3k a 8kHz), os números de casos novos de perda auditiva 

foram sempre maiores nos grupos estudo quando comparados aos seus 

respectivos controles. 

 

Tabela 5.   Número (e porcentagem) de casos novos de perda auditiva 

(número de orelhas) na comparação A1 x A2, nas baixas e altas frequências. 

 

Grupo Baixas 
Frequências  
(250 a 2kHz) 

N=40 

Teste 
exato 

de 
Fisher 

Altas 
Frequências  
(3k a 8kHz) 

N=40 

Teste 
exato 

de 
Fisher 

DM 5 (41,7%) 0,774 5  (62,5%) 0,726 
GCDM 7 (58,3%)  3 (37,5%) 
Total 12 (100%)  8 (100%)  

HA 7 (58,3%)  18 (85,7%) 0,001 
GCHA 5 (41,7%) 0,774 3 (14,3%) 
Total 12 (100%)  21 (100%)  

DMHA 3 (50%)  8 (80%) 0,109 
GCDMHA 3 (50%) 0,999 2 (20%) 

Total 6 (100%)  10 (100%)  

 

As Figuras apresentadas a seguir representam a média dos limiares 

auditivos dos grupos para as orelhas agrupadas nas avaliações A1 e A2. Na 

Figura 4, podemos observar que as médias dos limiares auditivos do grupo DM 

na avaliação A2 foram piores que na avaliação A1, para todas as frequências e 

que o GCDM apresentou limiares auditivos melhores na avaliação A1 e A2 

para todas as frequências, quando comparado com o DM. 
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Figura 4. Médias dos limiares auditivos (em dBNA) para as frequências de 250 
Hz a 8000 Hz para o grupo DM e GCDM para a avaliação A1 e A2. 
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Em relação as médias dos limiares auditivos para os grupos HA e 

GCHA, pode-se notar que os limiares auditivos foram piores na avaliação A2 

quando comparados com a avaliação A1 para todas as frequências. Também 

observamos que o HA, nas altas frequências da avaliação A1, apresentava 

melhores limiares auditivos que o GCHA A1 e GCHA A2, evidenciando que o 

grupo HA foi o que apresentou maior queda dos limiares auditivos com o 

passar dos anos. Nota-se que o GCHA, tanto para A1 quanto para A2, 

apresentou limiares auditivos melhores para todas as frequências, quando 

comparado com a avaliação A2 do grupo HA (Figura 5). 
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Figura 5. Médias dos limiares auditivos (em dBNA) para as frequências de 250 Hz a 
8000 Hz para o grupo HA e GCHA para a avaliação A1 e A2. 

 
 

 
 

 

Na Figura 6, podemos notar que a média dos limiares auditivos do grupo 

DMHA na avaliação A2 foram piores que a avaliação A1 em todas as 

frequências. Além disso, observou-se que o GCDMHA apresentou limiares 

auditivos melhores nas avaliações A1 e A2 para todas as frequências, quando 

comparado com o grupo DMHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

  

Figura 6. Médias dos limiares auditivos (em dBNA) para as frequências de 250 Hz a 
8000 Hz para o grupo DMHA e GCDMHA para a avaliação A1 e A2. 

 

 

 
 

5.3 Limiares auditivos – comparação entre os grupos para a 

avaliação A2 

  

Considerando-se apenas a avaliação A2, pode-se observar que para 

comparação entre DM e GCDM, nas altas frequências, o número de orelhas 

com perda auditiva foi maior no DM, com diferenças estatisticamente 

significante. Na comparação entre DM e GCDM, houve associação 

estatisticamente significante entre apresentar DM e a presença de perda 

auditiva, com odds ratio (OR) para as altas frequências de 5,57 (2,9-14,65). 

 Na comparação entre HA e GCHA, também nota-se que apenas para as 

altas frequências o número de orelhas com perda auditiva foi significantemente 

maior no HA. Assim, houve associação estatisticamente significante entre ter 

HA e apresentar perda auditiva nas frequências altas, com OR de 4,2 (1,35-

13,06). 
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 Na comparação entre DMHA e GCDMHA, pode-se observar que o 

número de orelhas com perda auditiva foi significantemente maior para o grupo 

DMHA, apenas nas altas frequências. Desta forma, verificou-se associação 

estatisticamente significante entre ter DM associada à HA e a presença de 

perda auditiva nas frequências altas, com OR de 5,72 (1,85-17,64). 

 
 
Tabela 6. Número (e porcentagem) de orelhas com perda auditiva em cada grupo de 

frequências (baixa ou alta) na avaliação A2. 

 

 Baixas 
Frequências  
(250 a 2kHz) 

Altas 
Frequências  
(3k a 8kHz) 

DM (n = 40) 12 (30%) 30 (75%) 

GCDM (n = 40) 9 (22,5%) 14 (35%) 

Odds ratio (IC) 1,47 (0,54-4,02) 5,57 (2,9-14,65) 

p value 0,612 <0,001 

HA (n = 40) 9 (22,5%) 35 (87,5%) 

GCHA (n = 40) 7 (17,5%) 25 (62,5%) 

Odds ratio (IC) 1,36 (0,45-4,12) 4,2 (1,35-13,06) 

p value 0,780 0,018 

DMHA (n = 40) 7 (17,5%) 35 (87,5%) 

GCDMHA (n = 40) 6 (15%) 22 (55%) 

Odds ratio (IC) 1,20 (0,36-3,95) 5,72 (1,85-17,64) 

p value 0,999 0,002 

Legenda: IC - Intervalo de confiança 95% 
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Figura 7. Médias dos limiares auditivos (em dBNA) para as frequências de 250 Hz a 
8000 Hz por grupo para a avaliação A2. 

 
 

 
 

 

A Figura 7 ilustra a comparação entre as avaliações A2 nos grupos, 

representando a média dos limiares auditivos para as orelhas agrupadas. Nota-

se que os grupos controles apresentam limiares auditivos melhores para todas 

as frequências quando comparados com os grupos estudo. 

Na comparação entre os grupos estudo, observa-se que o grupo HA 

apresentou limiares auditivos piores para a maioria das frequências, quando 

comparado aos outros dois grupos estudo (DMHA e DM).
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5. DISCUSSÃO  

 

 

O objetivo do presente estudo foi comparar a audiometria inicial (A1) 

com uma audiometria (A2) realizada com um intervalo de 3 a 4 anos em uma 

população de idosos portadores de DM e/ou HA, a fim de saber se houve piora 

da acuidade auditiva nesta população, com passar dos anos. Além disso, 

realizamos um estudo comparativo entre quatro grupos de idosos: o grupo 

controle (GC), formado por idosos sem alterações crônicas; o grupo de idosos 

portadores de diabetes mellitus (DM); o grupo de idosos portadores de 

hipertensão arterial (HA); e o grupo de idosos portadores de diabetes mellitus 

associado à hipertensão arterial (DMHA), buscando identificar se há um efeito 

do DM e/ou da HA sobre a audição, nesta população.  

Para facilitar a discussão, este capítulo foi escrito seguindo os mesmos 

subitens utilizados no capítulo Resultados. 

 

6.1. Caracterização da casuística  

 

Neste estudo, os grupos foram pareados com relação a variável sexo, de 

maneira exata e, para variável idade, foram definidos, por meio de software 

estatístico, pela melhor aproximação possível entre os dois grupos (estudo e 

controle), resultando em médias de idade para cada binômio bastante 

semelhantes, com uma diferença entre grupos estudo e controle de 0,25 anos 

no pior caso, o que clinicamente não é relevante, permitindo concluir por um 

pareamento adequado (Tabela 1). Desta forma, podemos sugerir que a 
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influência destas variáveis (idade e sexo) sobre a audição foi minimizada, 

permitindo uma comparação mais acurada entre os grupos com e sem a(s) 

patologia(s). 

Alguns estudos também buscaram minimizar a influência das variáveis 

idade e sexo sobre os resultados da avaliação audiológica, uma vez que é 

sabido que estas variáveis, principalmente a idade, podem determinar 

comprometimento maior ou menor dos limiares auditivos (Akinpelu et al., 2014). 

Por exemplo, um estudo realizado no Iran, com o objetivo avaliar a audição de 

pacientes diabéticos, avaliou 50 pacientes diabéticos do tipo 2 (grupo caso) e 

50 indivíduos saudáveis (grupo controle) entre 2011 a 2012, pareados por sexo 

e idade (Kiakojouri et al., 2013). Esparza et al. (2007), com a intenção de 

comparar a audição de indivíduos hipertensos e não hipertensos, avaliaram 42 

pacientes com idades variando de 30 a 62 anos, que foram subdivididos em 

dois grupos: 21 pacientes portadores de HA (grupo estudo) e 21 sujeitos sem 

história de HA (grupo controle), que foram pareados por sexo e idade. 

Já em relação à idade do diagnóstico das alterações crônicas, no grupo 

DM, a média de idade do diagnóstico foi de 61,75 anos. No grupo HA, a média 

de idade do diagnóstico foi de 52,65 anos. No grupo DMHA, a média de idade 

do diagnóstico de DM foi de 58 anos e de HA foi de 53,15 anos. Portanto, 

pode-se observar que o grupo HA foi o que teve a média de idade no 

diagnóstico da doença mais precoce em relação aos demais grupos (Tabela 2). 

Desta forma, a média do tempo de diagnóstico da doença no grupo DM 

foi de 6,1 anos. Já no grupo HA, a média foi de 16,6 anos e no grupo DMHA, a 

média do tempo de diagnóstico para a DM foi de 10,05 anos e para a HA foi de 
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14,09 anos. Sendo assim, podemos concluir que o grupo HA apresentou o 

maior tempo da doença (Tabela 3). 

Alguns estudos buscaram verificar se a duração da doença teria 

influência sobre a piora dos limiares auditivos. Em relação a DM, Sunkum e 

Pingile (2012) e Özel et al. (2014) encontraram uma associação positiva entre a 

duração do diabetes e a perda auditiva, enquanto Agarwal et al. (2013) e 

Akinpelu et al. (2014) não verificaram relação estatisticamente significante 

entre a duração do diabetes e a progressão da doença. No entanto, a 

população estudada, os métodos empregados e a duração da doença variaram 

muito entre os diversos estudos, o que pode influenciar nos resultados 

encontrados e explicar estes achados controversos.  

Desta forma, esta relação entre perda auditiva e duração do diabetes 

ainda permanece controversa (Kakarlapudi et al., 2003), sendo necessários 

estudos adicionais sobre o assunto, principalmente, estudos de coorte que 

podem acompanhar os limiares auditivos dos diabéticos ao longo dos anos.   

No que se refere à hipertensão arterial, Esparza et al. (2007) estudaram 

um grupo com média de diagnóstico da doença de 4 anos, enquanto  Agarwal 

et al. (2013) avaliaram diferentes grupos, divididos em diferentes graus de 

hipertensão, sendo que a média de duração da doença foi de 3,7 anos para o 

grupo grau 1, 5,4 anos para o grupo grau 2 e 9,0 anos para o grupo grau 3, 

sendo que o último grupo apresentou piores limiares auditivos. Deve-se 

ressaltar que a diferença de tempo de ocorrência da hipertensão observada 

nos diferentes estudos poderia influenciar nos resultados audiológicos, se 
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considerarmos que esta patologia pode causar insuficiência microcirculatória 

(Carrasco et al., 1990; Soares, 2014). 

Cabe ressaltar que tanto a definição de DM como a de HA levaram em 

consideração múltiplos critérios. O diabetes foi definido como histórico médico 

de diabetes; uso de medicação para tratamento de diabetes; glicemia em jejum 

≥ 126 mg/dl, níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5% e/ou o teste de 

tolerância oral à glicose de 2 h ≥ 200 mg/dl (ADA, 2013). A hipertensão foi 

definida como: uso de medicação para tratamento da hipertensão; pressão 

arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg (SBH, 

2010). Apesar dos cuidadosos critérios de inclusão, a duração da doença foi 

informada pelo participante, no caso dela ter sido diagnosticada previamente 

ao início do estudo ELSA-Brasil e em um centro de diagnóstico diferente do 

local de realização da presente pesquisa.  

Desta forma, a média de duração da doença pode apresentar uma 

pequena variação, uma vez que, para alguns dos participantes, foi 

autorreferida.  

No entanto, é importante considerar também que, de maneira geral, os 

participantes do ELSA-Brasil são indivíduos com maior nível de escolaridade, 

melhor acesso aos serviços de saúde, maior capital social e com maior 

possibilidade de acesso ao tratamento adequado de doenças, quando 

comparados com a população geral brasileira (Schmidt et al., 2015).  

Sendo assim, comparações futuras dos achados do presente estudo 

com a população em geral devem ser feitas com parcimônia, levando em 

consideração os aspectos citados anteriormente. 
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No que tange aos medicamentos utilizados pelos grupos DM, HA e 

DMHA, observamos que um total de 5 indivíduos não fazia uso de nenhuma 

medicação, sendo 3 (15%) no grupo DM e 2 (10%) no grupo HA.  

Segundo Andrade et al. (2002), a aderência ao tratamento de remédios 

anti-hipertensivos da HA é considerada muito baixa; cerca de 50% dos 

hipertensos diagnosticados não fazem nenhum tratamento e, para aqueles que 

fazem, poucos têm a pressão arterial controlada. Estima-se que 30 a 50% dos 

hipertensos interrompem o tratamento no primeiro ano e 75%, após cinco anos. 

No que se refere ao DM, muitos estudos têm concluído que os pacientes que 

apresentam esta alteração dificilmente seguem o tratamento proposto pelos 

profissionais de saúde, sendo que as taxas de não adesão costumam variar de 

40 a 90% (Gonder-Frederick et al., 1988) 

No presente estudo, de maneira oposta, pode-se observar que uma 

minoria não fazia o uso de medicamentos, sugerindo que para este grupo, a 

aderência ao tratamento destas condições foi alta, corroborando outros estudos 

que também observaram boa adesão ao uso de medicamentos, tanto para DM 

quanto para HA (Assunção et al., 2002; Marchiori et al., 2006; Groff et al., 

2011). 

Além disso, pode-se notar que para o grupo DM, a maioria (50%) utiliza 

medicamentos da classe Biguanidas. Para o grupo HA, a maioria (65%) utiliza 

Diuréticos Tiazídicos. No grupo DMHA, para diabetes, observa-se que a 

maioria (95%) utiliza medicamentos da classe Biguanidas e, para hipertensão, 

o IECA é utilizado pela maioria (50%) (Tabela 4). 

Em relação ao tratamento da DM, o objetivo é manter o controle 

glicêmico adequado, seja com dieta hipocalórica, aumento da prática de 
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exercícios físicos e/ou uso de medicamentos. A metformina da classe das 

biguanidas é atualmente o medicamento mais usado no combate ao diabetes. 

De acordo com as diretrizes da SBD, as recomendações iniciais aos pacientes 

com DM incluem modificações do estilo de vida associadas ao uso de 

metformina (Nauck et al., 2009; Marre et al., 2009; Lerario et al., 2010). Quanto 

à ototoxicidade com relação aos medicamentos utilizados pelos pacientes 

diabéticos, não foram encontradas referências na literatura sobre o assunto. 

No que se refere à HA, o tratamento pode ser tanto a mudança do estilo 

de vida (dieta, diminuição do sal, atividade física) quanto o uso regular de 

medicamentos (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010), sendo que a 

definição do tipo de terapia deverá ser feita para cada caso, de acordo com o 

quadro clínico (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010; Vitor et al., 2011; 

Gradman et al., 2013). 

Os diuréticos tiazídicos são os mais utilizados para o combate da 

hipertensão arterial (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Existem 

estudos (Kemp, 2002; Valete-Rosalino, 2005; Câmara et al., 2010) que 

salientam o risco dos diuréticos de alça para a audição, mas não encontramos 

referência quanto à ototoxicidade de diuréticos tiazídicos para adultos 

hipertensos, bem como para os medicamentos específicos para o tratamento 

da hipertensão arterial. 

 

6.2. Limiares auditivos – comparação A1 com A2 

 

Com relação aos limiares auditivos, não houve diferença entre as 

orelhas para nenhum dos grupos; deste modo estas foram agrupadas. Este 
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achado já era esperado, uma vez que se imagina que tanto a presbiacusia 

quanto as alterações sistêmicas atuem de maneira simétrica nas duas orelhas 

(Sousa et al., 2009). 

Para a comparação dos limiares auditivos da primeira avaliação A1 com 

a segunda avaliação A2 entre os grupos estudo e seu respectivo controle, foi 

considerado o aumento médio dos limiares auditivos por ano (levando em 

conta o intervalo de 3 ou 4 anos, dependendo da data da reavaliação de cada 

indivíduo).  

No que se refere ao grupo DM, não houve diferença estatisticamente 

significante para nenhuma frequência avaliada, quando comparado ao seu 

respectivo controle (Figura 1), pareado de acordo com o sexo e a idade.  

Diversos autores encontraram associação positiva entre a presença da 

diabetes e comprometimento auditivo (Kakarlapudi et al., 2003; Delgado e Puig, 

2003; Bainbridge et al., 2008; Mitchell et al., 2009; Uchida et al., 2010; Akinpelu 

et al., 2014); Horikawa et al., 2013; Sunkum and Pingile, 2013; Botelho et al., 

2014; Kiakajouri et al., 2014), enquanto outros não verificaram esta associação 

(Harner, 1981; Hodgson et al., 1987; de Espanã et al., 1995; Dalton et al., 

1998). Alguns autores sugeriram que esta controvérsia pode estar relacionada 

à presença de muitas variáveis de confusão, bem como à complexidade do 

sistema auditivo (Uchida et al., 2010; Asma et al., 2011).  

Observamos que alguns estudos que pesquisaram o efeito do diabetes 

sobre a audição não excluíram alguns dos fatores de confusão como, por 

exemplo: sexo (Kakarlapudi et al., 2003; Vignesh et al., 2014; Özel et al., 2014); 

idade (Özel et al., 2014) e hipertensão arterial (Uchida et al., 2010; Horikawa et 

al., 2013; Akinpelu et al., 2014), o que pode ter influenciado nos resultados. 
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Já para o grupo HA, foram observadas diferenças significantes a partir 

de 4kHz, quando este foi comparado ao seu GC, bem como tendência à 

diferença estatisticamente significante em 3 kHz (Figura 2). Desta forma, 

verificamos que o grupo HA apresentou limiares auditivos significantemente 

piores em comparação com indivíduos sem HA pareados por sexo e idade.  

Estes achados estão de acordo com estudos pregressos, que também 

verificaram limiares auditivos mais comprometidos em indivíduos com HA, 

quando comparados a controles sem esta doença (Marková, 1990; Brohem et 

al., 1996; Marchiori et al., 2006; Esparza et al., 2007; Mondeli e Lopes, 2009; 

Agarwal et al., 2013) e discordam dos estudos de Rey et al. (2002), Baraldi et 

al. (2004) e Torre III et al. (2005), que não observaram tal associação. 

Em relação ao grupo DMHA, foram observadas diferenças significantes 

nas frequências de 500, 2k e 3kHz, quando comparado a seu controle, além de 

tendência à diferença estatisticamente significante em 4k e 6kHz (Figura 3), 

indicando um aumento anual dos limiares auditivos nestas frequências 

significantemente maior no grupo com DMHA. Alguns estudos que avaliaram a 

audição em indivíduos diabéticos e hipertensos obtiveram resultados 

controversos: Jorgensen e Buch (1961) não observaram influência destas 

variáveis sobre a audição, enquanto Duck et al. (1997) verificaram tal 

associação. Oron et al. (2014) também observaram que fatores de risco 

cardiovasculares (incluindo diabetes e hipertensão) parecem ter efeito sobre a 

audição, embora não exista uma correlação direta e causal  

Se analisarmos o aumento dos limiares auditivos durante o intervalo de 

3-4 anos nos três grupos estudo, simultaneamente, podemos observar que o 

grupo DM comparado a seu controle não mostrou piora dos limiares; o grupo 
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HA, comparado a seu controle, apresentou limiares maiores nas frequências 

altas e o grupo DMHA, comparado a seu controle, apresentou limiares piores 

para frequências baixas, médias e altas. Além disso, comparando-se a 

evolução dos três grupos estudo (DM, HA e DMHA), observou-se que o 

aumento médio anual é maior no grupo HA, seguido pelo DMHA e, por fim, 

pelo DM. 

Podemos hipotetizar que a maior piora auditiva no grupo HA durante 

este período de 3-4 anos, pode estar relacionada ao maior tempo da doença 

neste grupo, se considerarmos que esta patologia causa insuficiência 

microcirculatória, que pode determinar uma maior ou menor deterioração do 

sistema auditivo periférico (Carrasco et al., 1990). 

Conforme já mencionado, o grupo HA foi diagnosticado há, 

aproximadamente, 16 anos; o grupo DM, em média, há 6 anos; e o DMHA foi 

diagnosticado para DM, em média, há 10 anos e, para HA, há 14 anos. No 

presente estudo, não tivemos o objetivo de fazer uma correlação entre o tempo 

de duração da doença com a piora da acuidade auditiva. Nosso objetivo foi 

verificar, no segmento de 3 a 4 anos, qual a patologia que apresentaria maior 

influência nos limiares auditivos. Para que essa correlação pudesse ser feita, 

seria necessário um outro desenho de estudo, comparando, por exemplo, os 

limiares auditivos de grupos com diferentes períodos de duração da doença, 

analisando se a piora dos limiares auditivos ocorreria de forma exponencial ou 

se haveria um platô, após um determinado período.   

No entanto, não podemos ignorar o tempo de duração da doença, uma 

vez que, no presente estudo, verificamos que no grupo estudo com maior 

duração da doença, a piora dos limiares auditivos foi mais evidente no período 
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de 3-4 anos e que os limiares auditivos continuam aumentando, mesmo após 

16 anos do diagnóstico da patologia. 

Considerando-se os casos novos de perda auditiva, ou seja, quem não 

possuía perda auditiva na avaliação A1 e adquiriu a perda auditiva até a 

avaliação A2, pode-se observar que houve diferença estatisticamente 

significante apenas para o grupo HA, para as frequências altas. Nota-se 

também que, para as frequências altas (3k a 8kHz), os números de casos 

novos de perda auditiva foram sempre maiores nos grupos estudo quando 

comparados aos seus respectivos controles (Tabela 4). 

Na medida que os grupos estudo e controle foram pareados por sexo e 

idade, supõe-se que as diferenças observadas no que se refere a piora dos 

limiares auditivos ou incidência de perda auditiva na comparação dos grupos 

entre si podem ter relação com as patologias estudadas no presente estudo 

(diabetes, hipertensão e associação das duas condições). Além disso, estes 

achados sugerem que dentre as três condições estudadas, a hipertensão 

parece ser a que teve maior influência sobre a audição. 

As Figuras 4 a 6 representam as médias dos limiares auditivos dos 

grupos para as orelhas direita e esquerda agrupadas, tanto na avaliação A1 

quanto na avaliação A2.  

Para todos os grupos estudo e controles, observa-se que a configuração 

do audiograma é descendente. Além disso, verifica-se que todos os grupos 

apresentaram piora dos limiares auditivos ao longo deste período, 

principalmente nas frequências altas. Por fim, observa-se que os grupos estudo 

(DM, HA e DMHA) apresentaram limiares auditivos mais prejudicados, quando 

comparados a seus respectivos grupos controle. Ressalta-se, ainda, que o 
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grupo HA, principalmente nas altas frequências da avaliação A1, apresentava 

melhores limiares auditivos que GCHA A1 e GCHA A2, evidenciando que o 

grupo HA foi o que apresentou maior queda dos limiares auditivos com o 

passar dos anos, já que na segunda avaliação, o HA apresentou piores limiares 

auditivos para as frequências altas, comparando com todas as outras curvas 

(Figura 5). 

Alguns autores já descreveram que as frequências mais prejudicadas 

nos indivíduos diabéticos (Harner, 1981; Ishii et al., 1992; Cullen e Cinnamond, 

1993; Ciorba et al., 2011; Akinpelu et al., 2014) e nos hipertensos (Brant et al., 

1996; Carmo et al., 2008; Sahin-Yilmaz et al., 2012) são as altas. Além disso, 

sabe-se que a presbiacusia também compromete, de forma mais evidente, as 

frequências altas (Gacek e Schuknecht, 1969). Desta forma, os achados do 

presente estudo corroboram os resultados obtidos nestes estudos pregressos, 

no que se refere à configuração da perda auditiva para todos os grupos 

avaliados.  

É importante mencionar também que existem variações individuais no 

que concerne à susceptibilidade para a presbiacusia. Dentre estes aspectos 

que influenciam de maneira mais determinante, isto é, que interagem com os 

fatores genéticos e que podem ter efeito sobre os limiares auditivos, estão 

diversos fatores, que incluem as doenças crônicas metabólicas e 

cardiovasculares (Oh et al., 2014). Desta forma, estas condições podem 

acelerar ou aumentar a chance de desenvolvimento da perda auditiva (Akinpelu 

et al., 2014), o que pode explicar o porquê dos grupos estudo apresentarem 

sempre limiares auditivos piores quando comparados a seus respectivos 

grupos controle.  
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6.3 Limiares auditivos – comparação entre os grupos para a 

avaliação A2 

 

Quando a comparação entre os grupos considerou apenas a avaliação 

A2, analisando um recorte do estudo longitudinal, pode-se observar que 

apenas as frequências altas apresentaram associação estatisticamente 

significante entre apresentar as condições clínicas (DM, HA e DMHA) e a 

presença de perda auditiva (Tabela 5). A OR para DM foi de 5,57 (2,9-14,65), 

para HA foi de 4,2 (1,35-13,06) e para DMHA foi de 5,72 (1,85-17,64). 

Estes achados confirmam os resultados obtidos nas análises anteriores, 

ou seja, indicam que os grupos estudo possuem maior prevalência de perda 

auditiva nas altas frequências quando comparados a seus respectivos grupos 

controle, conforme já discutido anteriormente.  

Assim, é possível afirmar que, neste estudo, os indivíduos portadores de 

DM, HA ou ambos apresentaram limiares auditivos mais rebaixados que os da 

mesma idade sem tais doenças, como podemos observar na Figura 7. Além 

disso, nota-se que o grupo HA apresentou limiares auditivos piores para a 

maioria das frequências, quando comparado aos outros dois grupos estudo 

(DMHA e DM), o que também está de acordo com as análises anteriores. 

A meta-análise feita por Akinpelu et al. (2014) incluiu 18 estudos com 

indivíduos diabéticos do tipo 2, com idades variando de 26 a 70 anos e médias 

de duração da doença variando de 2,9 a 14,6 anos. Como resultados, 

obtiveram que a incidência de perda auditiva variou entre 44% e 69,7% para 

diabéticos tipo 2, significativamente maior do que nos controles (OR 1,91; IC 

95% 1,47-2,49). Se considerarmos apenas as frequências altas, que se 
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mostraram mais comprometidas no nosso estudo para todos os grupos, a 

incidência de perda auditiva observada no presente foi de 62,5% para o grupo 

DM e 37,5% no grupo GCDM, embora a diferença não tenha sido 

estatisticamente significante para esta análise (Tabela 4). 

Outros estudos comparando indivíduos diabéticos e não diabéticos 

também verificaram associação positiva entre apresentar esta condição clínica 

e a maior elevação dos limiares auditivos nos diabéticos (Kakarlapudi et al., 

2003; Mitchell et al., 2009; Horikawa et al., 2013; Botelho et al., 2014; Oh et al., 

2014). 

Uma das causas da perda auditiva em indivíduos com DM é a 

microangiopatia diabética (Kollros e Konkle, 1997). A angiopatia pode interferir 

no suprimento da cóclea de maneira direta, pela redução do transporte pelas 

paredes espessadas dos capilares e, de maneira indireta, pela redução do 

fluxo devido ao estreitamento vascular (Ishikawa et al., 1995; Fukushima et al., 

2005; Fukushima et al., 2006). Além disso, a DM pode causar degeneração 

secundária do oitavo nervo craniano, provocando perdas auditivas neurais 

(Jorgensen e Buch, 1961; Makishima et al., 1971; Lisowska, 2001). 

Com relação à HA, alguns estudos observaram associação positiva da 

HA com a perda auditiva (Marková, 1990; Marchiori et al., 2002; Marchiori et 

al., 2006; Esparza et al., 2007; Friedland et al., 2009; Mondelli e Lopes, 2009; 

Wu et al., 2010; Sahin-Yilmaz et al., 2012; Agarwal et al., 2013), o que 

concorda com os achados da presente investigação. Além disso, foi sugerido 

que a HA agiria como fator de aceleração da degeneração do aparelho auditivo 

proveniente da idade (Marchiori et al., 2006). 
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A HA, em conjunto com altos níveis de triglicérides e colesterol no 

sangue, causa complicações que podem ser um agravante à presbiacusia, 

como, por exemplo, a integridade do transporte de oxigênio e nutrientes para 

as células, devido a diminuição do fluxo sanguíneo capilar (Chen & Ding, 

1999). A pressão elevada no sistema vascular pode resultar em hemorragias 

na orelha interna, que recebe suprimento de sangue derivado da artéria 

cerebelar inferior anterior, a qual fornece suporte à artéria da orelha interna, 

que se divide em uma artéria coclear e em uma artéria vestibular anterior, 

podendo levar a alterações auditivas permanentes (Bachor et al., 2001). A HA 

também pode provocar perdas auditivas em virtude das modificações iônicas 

dos potenciais celulares (Brohen et al., 1996). 

No que se refere à influência concomitante do diabetes e da hipertensão 

sobre o órgão de Corti, poucos estudos da literatura foram encontrados. Duck 

et al. (1997) realizaram uma análise prospectiva de achados audiológicos em 

diabéticos dependentes de insulina sendo 10 normotensos e 10 hipertensos, e 

analisaram as perdas de células ciliadas cocleares em ratos diabéticos 

hipertensos (13), normotensos (13) e ratos não diabéticos normotensos (11).  A 

combinação dos resultados dos dois estudos confirmou a hipótese inicial dos 

autores, de que a lesão coclear causada pelo diabetes é intensificada pela 

presença concomitante da hipertensão. Este fato foi verificado pela elevação 

da média de perda das células ciliadas observada no grupo de ratos diabéticos 

hipertensos quando comparado com o grupo de ratos diabéticos normotensos 

e não diabéticos normotensos. O estudo clínico também mostrou significância 

estatística para perda auditiva nas frequências altas nos pacientes diabéticos 

hipertensos, quando comparados aos diabéticos normotensos. 
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 Estudo realizado por Rolim et al. (2015), o qual comparou quatro grupos 

de idosos (com DM, com HA, com DM+HA e sem nenhuma alteração) verificou 

que o grupo DM+HA apresentou limiares auditivos significantemente piores 

para todas as frequências do audiograma, quando comparado com os outros 

três grupos. Os autores sugeriram que a associação entre as duas patologias 

poderia ter um efeito sinérgico sobre a audição dos idosos. Estes achados não 

concordam com os resultados do presente estudo, uma vez que o grupo que 

apresentou piores limiares auditivos e maior evolução destes limiares foi o HA. 

No entanto, existem algumas diferenças entre os dois estudos que podem 

explicar estes achados conflitantes: o GC do primeiro era único e não foi 

pareado com os outros grupos estudo, diferente do presente trabalho; o 

primeiro foi um estudo transversal e retrospectivo, sendo que a inclusão dos 

indivíduos nos grupos DM, HA e DM+HA foi baseada em informações dos 

prontuários, sem a comprovação de exames laboratoriais, na época da 

avaliação auditiva, o que também difere do presente. Desta forma, estas 

diferenças metodológicas podem ter contribuído para os diferentes achados. 

Contudo, tanto para o primeiro estudo quanto para o presente, os idosos do GC 

apresentaram limiares auditivos melhores que os outros grupos de idosos, com 

diabetes, hipertensão ou ambos. 

Sendo assim, nossos resultados concordam com vários estudos 

pregressos que observaram um efeito do DM e/ou da HA sobre a audição 

(Marková, 1990; Duck et al. 1997; Marchiori et al. 2002; Marchiori et al. 2006; 

Esparza et al. 2007; Bainbridge et al. 2008; Friedland et al. 2009; Diniz e Guida, 

2009;  Okhovat et al. 2011; Wolfe et al. 2011; Agarwal et al. 2013; Kiakojouri et 

al. 2014; Oh et al. 2014; Sunkum e Pingile, 2014; Rolim et al. 2015). Além 
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disso, concordam com os autores que referiram que a presbiacusia pode ser 

potencializada por estas condições clínicas (Oh et al., 2014; Akinpelu et al., 

2014). 

Oron et al. (2014) sugeriram, inclusive, que o aparecimento da perda 

auditiva poderia ser anterior ao diagnóstico das condições médicas 

cardiovasculares (incluindo diabetes e hipertensão) e que seria interessante 

investigar a possibilidade da utilização de avaliações auditivas para indicar o 

status do fluxo sanguíneo, não somente na cóclea, mas também em outros 

órgãos.  

De qualquer maneira, com base nos achados da presente pesquisa, 

ficou evidente que há necessidade de se avaliar e monitorar a audição de 

pacientes com DM, HA e de indivíduos com ambas as alterações, uma vez que 

estes constituem uma população de maior risco para o desenvolvimento de 

alterações auditivas. Além disso, é importante ressaltar que maiores serão as 

chances de reabilitação auditiva do indivíduo, quanto mais cedo tais alterações 

forem detectadas. 

 

6.4 Considerações Finais 

 

É importante considerar que a amostra de cada grupo estudo é pequena 

e, talvez, se as comparações fossem feitas com grupos maiores, as diferenças 

entre os limiares auditivos poderiam ser mais evidentes. No entanto, devemos 

mencionar que, na faixa-etária estudada, é difícil encontrar indivíduos que 
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possuam apenas as condições clínicas estudadas (DM e/ou HA), sem outras 

alterações associadas. Desta forma, sugerimos que futuros estudos sejam 

realizados com um número maior de indivíduos com cada uma destas 

condições.  

Deve-se mencionar também que a realização de estudos longitudinais 

da audição de indivíduos com estas doenças crônicas é de fundamental 

importância, já que estes podem contribuir significativamente para a 

identificação da influência do diabetes e/ou da hipertensão sobre o sistema 

auditivo, bem como da interação entre essas alterações e a presbiacusia. 

Além disso, sugerimos que futuros estudos investiguem a influência do 

tempo de surgimento da doença sobre a piora dos limiares auditivos, 

verificando se indivíduos com maior tempo de diagnóstico de cada condição 

clínica apresentam maior comprometimento auditivo, decorrente dos 

mecanismos fisiopatológicos da DM e da HA sobre o sistema auditivo.  

Sendo assim, embora ainda haja algumas controvérsias quanto à 

influência do diabetes e/ou da hipertensão sobre a audição, existe a 

necessidade de um olhar mais atento ao paciente com estas condições 

clínicas, que deve passar por um monitoramento audiológico, pois constituem 

uma população de risco para alterações auditivas.
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Nossos achados nos permitiram concluir que: 

 

 Na comparação das avaliações A1 e A2, o aumento médio anual 

dos limiares auditivos foi maior no grupo HA, seguido pelo DMHA 

e, por fim, pelo DM. 

 Considerando-se os casos novos de perda auditiva, houve 

diferença estatisticamente significante apenas para o grupo HA, 

para as frequências altas.  

 Na comparação dos limiares auditivos, tanto na avaliação A1 

quanto na avaliação A2, os grupos estudo (DM, HA e DMHA) 

apresentaram limiares auditivos mais prejudicados, quando 

comparados a seus respectivos grupos controle. 

 Sendo assim, verificou-se que os idosos portadores de DM, HA ou 

ambos apresentaram limiares auditivos mais rebaixados quando 

comparados a seus respectivos grupos controle, principalmente 

nas altas frequências, o que sugere que estas patologias podem 

ter um efeito deletério sobre a audição. Além disso, observou-se 

que o grupo HA apresentou limiares auditivos piores para a 

maioria das frequências avaliadas e que foi o grupo que 

apresentou maior queda dos limiares auditivos no segmento de 3 

a 4 anos, quando comparado aos outros dois grupos estudo 

(DMHA e DM), sugerindo que, dentre as três condições 
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estudadas, a hipertensão parece ser a que teve maior influência 

sobre a audição. 
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8.ANEXOS 

 

 

Anexo A-  Aprovação Comitês de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. 
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Anexo B- Parecer consubstanciado do CEP da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para alteração de titulo da pesquisa. 
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Anexo C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I. DADOS SOBRE A PESQUISA 
 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Perfil audiológico de idosos 

diabéticos e hipertensos”. 

PESQUISADORES: Alessandra Giannella Samelli e Laurie Penha Rolim 
CARGO/FUNÇÃO: Docente do curso de Fonoaudiologia da FMUSP e 
Mestranda do curso de Fonoaudiologia da FMUSP 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 76142 e 18695 
 
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: Risco mínimo 
 
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 
 
 

II. INFORMAÇÕES AO SUJEITO 
 

Os itens abaixo estão sendo informados para que você decida se quer 
participar do estudo.  

O objetivo desta pesquisa é verificar se existe relação entre a 
hipertensão e/ou diabetes e a perda de audição. Para isso, você passará por 
alguns procedimentos descritos a seguir: 1) anamnese – entrevista simples, 
para conhecer seu estado de saúde; 2) meatoscopia – usando um 
equipamento, irei olhar seu canal auditivo; 3) audiometria tonal – você usará 
um fone de ouvido e escutará alguns apitos; levantará a mão toda vez que 
ouvi-los; 
 É importante lembrar que nenhum dos procedimentos acima causa dor 
ou desconforto. 

Como benefícios para o participante, após a avaliação, os resultados 
obtidos serão entregues. Estes resultados indicam como está funcionando a 
audição do indivíduo e, caso necessário, encaminhamentos pertinentes serão 
realizados. Além disso, orientações sobre cuidados com a audição serão 
dados. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal 
investigador é a Dra. Alessandra Giannella Samelli, que pode ser encontrada 
no Centro de Docência e Pesquisa em Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional da USP. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o CEP-HU/USP: Av. Prof. Lineu 
Prestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Tel.: 
(11) 3091-9457 - E-mail: cep@hu.usp.br. 

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para você em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. 

mailto:cep@hu.usp.br
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Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá 
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 
legalmente estabelecidas. 

Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo à continuidade do seu tratamento na instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

Os dados coletados serão utilizados somente para esta pesquisa. 
 

III. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

 
NOME:............................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................... SEXO :  M □   F  □ 

DATA DE NASCIMENTO: ..../......../......  

ENDEREÇO:  ...................................................................... Nº:  ...................... 

APTO: ........... 

BAIRRO:   ....................................................... CIDADE:  ....................................... 

CEP: ................ TELEFONE: DDD (............) ....................................................... 
 
 

IV- CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de 
Pesquisa. 
 
 
 
 
Local: _______________________    Data: _____/_____/_____ 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
 

 
 
 
________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa Assinatura e carimbo do responsável 
pela pesquisa 
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Anexo D- ANAMNESE AUDIOLÓGICA 

 

 
 

ANAMNESE AUDIOLÓGICA 
 

Nome do participante: __________________________ D.N.: _____________ 
Número de matrícula HU: ______________ UNIDADE USP: ___________ 
Função: _____________________                  Ramal: __________ 
  
Categoria: Básico (   ) Técnico (   )     Superior (   ) 
Data da entrevista: __ __/__ __/__ __ __ __        Aferidor: D __ __ 
 

Instruções: Marque apenas uma resposta por item. 

 
Perda auditiva auto-referida 

01. O(A) senhor(a) sente dificuldade para ouvir? 

[    ] Não (0) (Pule para a questão 5) 

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9) (Pule para a questão 5) 

 

02. De que lado o senhor(a) ouve melhor? 

[    ] Esquerdo (1)  

[    ] Direito (2)  

[    ] Não tem diferença (3)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

03. A sua perda de audição aconteceu de repente ou foi gradual (aos poucos)? 

[    ] De repente (1)  

[    ] Gradual (2)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

04. Quantos anos o(a) senhor(a) tinha quando notou a perda da audição? 

[    ] Menos que 5 anos (1)  

[    ] 5 a 19 anos (2)  

[    ] 20 a 29 anos (3)  

[    ] 30 a 39 anos (4)  

[    ] 40 a 49 anos(5)  

[    ] 50 a 59 anos (6)  

[    ] 60 a 69 anos (7)  

N° Pesq.: 

ID ELSA: __ __ __ __ __  

AUDIO: ________  
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[    ] 70 anos ou mais (8)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 
Zumbido 

05. No último ano, o(a) senhor(a) sentiu algum tipo de zumbido (como o som da 
cigarra, de um apito ou um chiado)? 

[    ] Não (0) (Pule para a questão 10) 

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9) (Pule para a questão 10) 

 

06. Esse zumbido dura mais do que 5 minutos? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

07. O(A) senhor(a) ouve esse zumbido somente depois de sons muito altos (por 
exemplo, em um concerto, um tiro ou no trabalho)? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

08. Esse zumbido incomoda ou atrapalha para dormir? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

09. Nos últimos 12 meses, com que frequência o(a) Sr(a) ouviu esse zumbido, 
apito ou barulho no seu ouvido (orelha) ou na sua cabeça? 

[    ] Quase sempre  (1)  

[    ] Ao menos uma vez por dia (2)  

[    ] Ao menos uma vez por semana (3)  

[    ] Ao menos uma vez por mês (4)  

[    ] Menos de uma vez por mês (5)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 
C. História médica de problemas de audição 

10. Quando foi a última vez que o(a) Sr(a)  procurou um médico ou algum outro 
profissional da área da  saúde por um problema de audição? 

[    ] Nunca  (1)  

[    ] Ano passado (2)  

[    ] 1 a 2 anos (3)  

[    ] 3 a 4 anos (4)  

[    ] 5 a 9 anos (5)  

[    ] 10 a 14 anos (6)  

[    ] 15 anos ou mais (7)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

11. Quando foi a última vez que o(a) Sr(a)  fez um teste de audição? 
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[    ] Nunca  (1)  

[    ] Ano passado (2)  

[    ] 1 a 2 anos (3)  

[    ] 3 a 4 anos (4)  

[    ] 5 a 9 anos (5)  

[    ] 10 a 14 anos (6)  

[    ] 15 anos ou mais (7)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

12. O(A) Sr(a) já fez alguma cirurgia na sua orelha (ouvido)? 

[    ] Não  (0) (Pule para a questão 14) 

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer 
responder (9) 

(Pule para a questão 14) 

 

13. Que tipo de cirurgia foi feita? 

[    ] Timpanoplastia  (1)  

[    ] Mastoidectomia (2)  

[    ] Estapedectomia (3)  

[    ] Implante coclear (4)  

[    ] Outra (5)  

 

14. O(A) Sr(a) já teve “tubos” nos ouvidos? 

[    ] Não (0) (Pule para a questão 16) 

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9) (Pule para a questão 16) 

 

15.O(A) Sr(a) está com “tubos” nos ouvidos neste momento? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim, à direita (1)  

[    ] Sim, à esquerda (2)  

[    ] Sim, de um dos lados (não sabe qual) (3)  

[    ] Sim, dos dois lados (4)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

16. O(A) Sr(a) já teve neurinoma de acústico? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

17. O(A) Sr(a) já teve colesteatoma?  

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

18. Alguma vez um médico lhe informou que o(a) senhor(a) teve ou tem  Doença 
de Meniere? 

[    ] Não (0)  
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[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

19. Alguma vez um médico lhe informou que o(a) senhor(a) teve ou tem 
otoesclerose? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

20. O(A) senhor(a) teve um resfriado, sinusite ou dor de ouvido nas últimas 24 
horas?  

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 
 
D. Exposição a ruído 

21. O(A) senhor(a) foi exposto ou ouviu música com fones de ouvido nas últimas 
24 hs? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

22. O(A) senhor(a) foi exposto a algum som muito alto nas últimas 24 horas? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

23. O(A) senhor(a) trabalha ou já trabalhou em algum local com ruído (incluindo 
locais com música intensa)? 

[    ] Não (0) (Pule para a questão 26) 

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9) (Pule para a questão 26) 

 

24. Por quanto tempo você trabalhou em ambiente(s) ruidoso(s)? 

[    ] Menos de 1 ano (1)  

[    ] Ano passado (2)  

[    ] 1 a 2 anos (3)  

[    ] 3 a 4 anos (4)  

[    ] 5 a 9 anos (5)  

[    ] 10 a 14 anos (6)  

[    ] 15 anos ou mais (7)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  

 

25. Quando exposto ao ruído, você utiliza(va) alguma proteção auditiva? 

[    ] Não (0)  

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9)  
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26. O(A) senhor(a) ouve música em sistemas pessoais de música (walkman, 
IPODs, MP3, etc)? 

[    ] Não (0) (Final do questionário) 

[    ] Sim (1)  

[    ] Não sabe/Não quer responder (9) (Final do questionário) 

 

27. Aproximadamente, quantas horas o(a) senhor(a) utilizou estes aparelhos de 
música na última semana? 

[    ] Menos de 1 hora (1)  

[    ] 1 a 2 horas (2)  

[    ] 3 a 4 horas (3)  

[    ] 5 a 7 horas (4)  

[    ] 8 a 9 horas (5)  

[    ] 10 horas ou mais (6)  
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Anamnese de saúde geral 
(adaptada do Hispanic Community Health Study / Study of Latinos - 

HCHS/SOL, 2008 e do ISA Capital, 2008) 
 

Nome do participante: _________________________ D.N.: _____________ 
 
Número de matrícula HU: ______________ UNIDADE USP: ___________ 
ramal: __________ 
 

Instruções: Marque apenas uma resposta por item. 

 
D. Bebidas 
27. Qual é a bebida de sua preferência? ____________________________  

(se referir bebida alcoólica => Vá para 

Questão 30) 

 

28. Qual é a bebida alcoólica de sua preferência? _____________________=> 

Vá para Questão 30 

                                                                            Não bebe álcool    0   =>  

Vá para Questão 36 

 
29. Há quanto tempo o(a) senhor(a) não ingere bebida alcoólica? 

Nunca bebeu                                        0  => Vá 

para Questão 36 

Não bebe há mais de um ano  1  

    Parou de beber há menos de um ano    2  

    Não sabe/recusou         9  
 
E. Para os que bebem (da questão 30 a 33, se 2 ou mais “sim”, assinale 

aqui  
30. Alguma vez o(a) senhor sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida 
ou parar de beber? 

Não             0   

      Sim                  1  

Não sabe/recusou  9   
 
31. As pessoas o(a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber? 

Não             0   

      Sim                  1  

Não sabe/recusou  9   
32. O(a) Sr.(a) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a 
ressaca? 

Não             0   

      Sim                  1  

Não sabe/recusou  9   
33. O(a) Sr.(a) fica chateado(a) ou se sente culpado pela maneira como 
costuma beber? 

N° Pesq.: 

ELSA:  

AUDIO: 
________ 
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Não             0   

      Sim                  1  

Não sabe/recusou  9   
 
34. Com que freqüência o(a) Sr.(a) toma ou tomava bebida alcoólica?  
       Todos os dias  

  1  

    4 a 6 vezes por semana          2  

    2 a 3 vezes por semana          3  

    1 vez por semana           4  

1 a 2 vezes por mês          5  

Menos que uma vez por mês     6  

    Não sabe/recusou         9  
 
 
35. Quando está(va) bebendo, quantos copos / taças você ingeria por dia? 

Menos de 1 copo / taça   1  

    De 1 a 2 copos / taças           2  

    2 a 4 copos / taças   3  

    Mais de 5 copos / taças   4  

    Não sabe/recusou         9  
 
F. Tabagismo 
36. Você já fumou (cigarro, cachimbo, charuto, etc), ao menos um por dia, 
todos os dias durante ao menos um mês? 

Não             0  => Bloco G 

      Sim                   1  

Não sabe/recusou  9  => Bloco G 

 
37. Que idade tinha quando começou a fumar regularmente? _________anos 

Não sabe/recusou         9  
 
38. Você fuma atualmente? 

Não             0   

Sim                  1  O quê?_____________ => Vá para a questão 42 

Não sabe/recusou  9   
 
39. Há quantos meses ou anos você deixou de fumar? _____________anos 
___________ meses 

Não sabe/recusou  9   
 
40. Por que deixou de fumar? (pode haver mais de uma resposta) 
    Acha que faz mal para saúde   

 1  
    Teve algum problema de saúde          

 2  
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    Restrição ao fumo no trabalho/locais públicos 

 3  

    Restrição em casa     4  

    Por vontade própria           5  
Outro _____________          

 6  
Não sabe/recusou          

 9  
 
41. Contou com algum tipo de apoio quando deixou de fumar? (pode haver 
mais de uma resposta) 

    Não       0  
    Sim, grupo de apoio em serviço de saúde    

 1  
    Sim, local de trabalho    

 2  
    Sim, parentes e amigos    

 3  

    Sim, acupuntura           4  
    Sim, algum tipo de tratamento ___________  

 5  
Sim, motivo religioso     

 6  
Outro _____________          

 7  
Não sabe/recusou          

 9  
 
 
42. Qual a quantidade de cigarros utilizadas por dia? 

Menos de 5 cigarros   1  

    De 5 a 10 cigarros           2  

    11 a 20 cigarros   3  

    Mais de 20 cigarros   4  

    Não sabe/recusou         9  
 

=> Para quem já parou de fumar – Bloco G 

 
43. Já tentou parar de fumar?  

Não             0  => Bloco G 

      Sim                   1  

Não sabe/recusou  9  => Bloco G 

44. Por quê? 
Acha que faz mal para saúde   

 1  
    Teve algum problema de saúde          

 2  
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    Restrição ao fumo no trabalho/locais públicos 

 3  

    Restrição em casa     4  

    Por vontade própria           5  
Outro _____________          

 6  
Não sabe/recusou          

 9  
 
 
G. Doenças 
 
O(a) Sr.(a) tem ou teve alguma doença crônica, uma doença de longa duração 
ou que se repete com alguma freqüência, ou qualquer das doenças descritas 
abaixo?  
 

Doença Não Sim NS/R Uso de 
medicamentos 

Idade do 
diagnóstico 

45. Hipertensão      

46. Diabetes (se for gestacional, assinalar 
não) 

     

47. Doença renal crônica      

48. Acidente vascular cerebral (derrame)      

49. Depressão/ansiedade/problemas 
emocionais 

     

50. Câncer 
(especificar_______________________) 

     

51. Doença do coração 
(especificar________________) 

     

52. Alguma outra doença crônica 
(especificar_______________________) 

     

53. Rinite      

54. Sinusite      

55. Otite      

56. Meningite bacteriana      

 
 
OBSERVAÇÕES QUE ACHAR RELEVANTES - 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
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