
FATORES ASSOCIADOS A PRESBIACUSIA EM IDOSOS 

ANDRÉA VIUDE 

Tese de doutorado apresentada 

ao Departamento de Epidemiologia 

da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo para obtenção 

do Título de Doutor. 

Área de concentração: Epidemiologia 

ORIENTADORA: Profa. Associada Maria 

do Rosário Dias de Oliveira Latorre. 

São Paulo 

2002 



I Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, 

I total ou parcial desta tese, por processos fotocopiadores. 

\ Assinatura: 

\ Data: 

a reprodução I 
I 

! 
I 
i 
I 
I 



EU QUERO TE OUVIR 

E UI que.n:r L~ ouvi-Y, 

1'04--"tut ~ CtI h.4t6rÚN' 

E UI que.n:r ~ ouvi-Y, 

1'04--tua,,~ 

N~tua"v~ 

T eM/ jei1:o-cle,.~. 

E UI que.n:r ~ ouvi-Y 

SGrY"ú1.d.o-ow~ 

E~~ 

J~~IK. 

EUI que.n:r~ OUVi-Y, 

1'04--tiu.v~o

Irnpede-o-~ 

I met'\.f& q u.e.- há" cle,. vi-Y. 

E~p~ 

Vc«or~ CtI vi.dcv, 

CO"Ytt''1J&ap~ 

Qu.e.-não-~~ 

Q u.e.m- cle,. tv d«Nida.{ 

J~·~u.tn/veIho

S«n:io-~~ 

Qu.a.ru:lo- no- tiu.v pei1:o

BCtt"et u.tn/ corctçã.o

JO'\Ie+nt~ap~ 

In!. Rí-beiro-,JC.(or~) C~i.o-2000. 

Sào-Pc.u..do; Olho-dJÁ~ 2000. 



AGRADECIMENTOS 

A Prota. Maria do Rosário de Oliveira Latorre pela orientação neste 

trabalho e por ser capaz de dividir conhecimentos de forma clara e objetiva. 

A você, Rosário, minha gratidão e admiração. 

Ao Prof. Dr. Wilson Jacob Filho pelo apoio e incentivo constantes na 

realização deste trabalho. 

Ao Or. Sérgio Garbi pela competência exemplar em tudo que realiza e pelo 

apoio desde a fase de elaboração deste trabalho. 

Ao Sr. Ronaldo Soares por me ensinar que a parceria entre pesquisa e 

apoio privado pode ser ético e meus sinceros agradecimentos pelo apoio 

logístico na realização dos exames audiométricos. 

A equipe do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da FMUSP pelo 

apoio durante a coleta de dados, em especial ao Dr. Omar Jaluul pelo 

auxnio constante e incondicional, minha gratidão e profunda amizade. 

A equipe e funcionários do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital das 

Clínicas da FMUSP pela acolhida aos pacientes encaminhados para avaliação, 



agradeço a atenção dispensada a cada um deles bem como a minha pessoa 

em todos os momentos. Agradeço especialmente a ora Sulene Pirana pela 

dedicação e carinho, minha profunda gratidão pelas horas dedicadas a esta 

pesquisa. 

Ao Sr. Valdevir Pessoa, da Audibel, que apoiou a realização dos exames 

audiométricos recebendo com carinho cada um dos idosos encaminhados a 

sua empresa. Minha gratidão e meu respeito por sua conduta ética na 

condução dos atendimentos. 

As fonoaudiólogas Priscila Pasculli e luliana Alves Mota, da Audibel, 

pelo carinho e competência ao receberem os idosos para realização dos 

exames audiométricos. 

Aos meus alunos e estagiários que souberam compreender minha atenção 

dividida e em especial às fonoaudiólogas Adriana Augusta Di Nardo e 

Rita de Cássia Frade pelo carinho e apoio. 

Ao querido Weverton de Souza Castanho pelo companheirismo e apoio 

logístico na resolução dos mais variados problemas relacionados à 

informática, minha profunda gratidão e carinho. 



Aos idosos do GAMIA do Serviço de Geriatria que permitiram a 

concretização deste trabalho meus sinceros agradecimentos, todo meu 

respeito e admiração. 

A todos os colaboradores diretos e indiretos deste trabalho meus sinceros 

agradecimentos. 



RESUMO 

Viude, A. Fatores associados a presbiacusia em idosos. São Paulo; 

2002. [Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo]. 

A presbiacusia caracteriza-se pela perda auditiva em função do processo de 

envelhecimento. As pessoas com presbiacusia apresentam diminuição da 

sensibilidade auditiva e redução na inteligibilidade da fala comprometendo a 

comunicação verbal. O objetivo deste estudo foi descrever os sinais e 

sintomas auditivos e sua associação com presbiacusia além de determinar os 

fatores associados à presença de presbiacusia em idosos. Foi conduzido 

estudo transversal observacional junto aos participantes do Grupo de 

Atendimento Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial (GAMIA) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram 

aplicados protocolos sócio-demográfico e auditivo, de avaliação clínica em 

geriatria, de avaliação otorrinolaringológica e de avaliação audiológica. Para 

avaliar a relação entre a presença de presbiacusia e as variáveis foi feito o 

teste de associação pelo qUi-quadrado e a análise conjunta dos fatores 

associados por meio da regressão logística múltipla. Participaram deste 

estudo 85 idosos, com idade entre 61 e 89 anos, sendo 14 homens e 71 

mulheres. A presbiacusia esteve presente em 71,8% dos idosos. Foi 

encontrada associação estatisticamente significativa entre presbiacusia e ver 



a face com quem conversa e pensou em fazer exame da audição. Dos 

fatores de risco foi encontrada associação estatisticamente significativa entre 

presbiacusia e idade na análise univariada e na múltipla. Não foi encontrada 

associação estatisticamente significativa entre presbiacusia e demais 

variáveis sócio-demográficas, hábito de beber e tabagismo, presença de 

outras doenças e exames laboratoriais. A presbiacusia é uma questão de 

saúde pública com necessidades específicas quanto à promoção de saúde e 

reabilitação auditiva. 

Descritores: Presbiacusia. Audição. Envelhecimento. Epidemiologia. 



SUMMARY 

Viude, A. Fatores associados a presbiacusia em idosos. [Associated 

factors to presbyacusis in the elderly]. São Paulo; 2002. [Tese de Doutorado 

- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

Presbyacusis is characterized by the hearing loss due to the aging processo 

People with presbyacusis present reduction of auditive sensitivity and speech 

intelligibility, compromising thus, verbal communication. The aim of this 

study was to describe the signs and auditive symptoms and their association 

with presbyacusis as well as to determine the assocíated factors with the 

presence of presbyacusis in the elderly. A transversal observational study 

was carried out with participants of the Aged Clinícal Multidísciplinary 

Attendance Group (GAMIA) of the Hospítal of the Clinícs, School of Medícine, 

Uníversity of Sao Paulo. The people answered socio-demographíc and 

hearing protocols, of clinicai evaluation in geriatrics, otolaryngological and 

audiologic evaluatíon. The relatíonship between the presence of presbyacusís 

and the varíables was evaluated usíng the chí-square test and the adjusted 

analysis was done using the multiple logístíc regressíon mode/. 85 elderly 

partícípated, ages ranging from 61 to 89, 14 men and 71 women. 

Presbyacusis was present in 71,8% of the partícípants. A statístícally 

sígníficant associatíon was found between presbyacusis and lookíng at the 

face of the talker and thínkíng af undergaíng hearíng exams. In the rísk 



factors, a statistically signiftcant association was found between the 

presbyacusis and the age in the univaried ana/ysis as well as in the mu/tip/e 

one. No statistically signiftcant association was found between presbyacusis 

and the other socio-demographic variab/es, habit of drinking and tobacco 

addiction, presence of others i/Inesses and /aboratory exams. Presbyacusis is 

a public hea/th matter with specific needs that concerns the promotion of 

hea/th and hearing rehabilitation. 

Descriptors: Presbyacusis. Hearing. Aging. Epidemiology. 


































































































































































































































































































