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RESUMO 

 

As perdas auditivas inerentes ao processo natural de envelhecimento representam 

hoje, no Brasil e no mundo, uma questão primordial de saúde pública, apesar da 

pouca atenção que ainda recebem quanto ao seu manejo adequado. Os idosos 

acometidos com déficits auditivos estão sujeitos ao isolamento social e familiar, 

como consequência da comunicação prejudicada com seus pares, além da 

diminuição da qualidade de vida global e predisposição a quadros depressivos e 

demenciais. É sabido que grande parte dessas perdas auditivas são irreversíveis, 

porém geralmente passíveis de prevenção e/ou reabilitação. O reconhecimento 

precoce e manejo correto desses distúrbios melhoram significativamente a audição e 

a qualidade de vida destes pacientes, diminuindo o impacto global dessa importante 

e prevalente condição do processo de envelhecimento. Através de um estudo 

transversal, avaliou-se a acurácia do questionário padronizado HHIE-S (Hearing 

Handicap Inventory for the Elderly – Screening) no rastreamento e diagnóstico de 

perdas auditivas em idosos, quando comparado ao exame de audiometria tonal, 

considerado o padrão-ouro. Por ser um instrumento de simples aplicação, o 

questionário HHIE-S pode ser de grande valia em nosso meio. A população-alvo foi 

de 138 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e com qualquer queixa 

otorrinolaringológica, todos provenientes do Ambulatório de Otorrinolaringologia e 

Fonoaudiologia da FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília). Excluíram-se os 

pacientes já em processo de reabilitação auditiva, bem como aqueles que não 

demonstrassem um nível de compreensão oral que permitisse a aplicação do 

questionário. A prevalência de perda auditiva pelo questionário HHIE-S, 

considerando-se presença ou ausência de qualquer percepção de handicap 

(desvantagem), foi de 76,1%. A prevalência de perda auditiva pelo exame 

audiométrico, considerando-se o resultado global e incluindo-se todos os seus graus 

de intensidade, foi de 79,7%. Encontrou-se uma acurácia de 86,2% no questionário 

HHIE-S, independentemente do sexo, com uma sensibilidade de 89,1% e uma 

especificidade de 75,0%. Porém, quando comparou-se os sexos, observou-se uma 

sensibilidade de 93,9% nas mulheres e de 85,3% nos homens, além de uma 



 
 

especificidade de 83,3% entre as mulheres e de 60,0% entre os homens. Assim, 

conclui-se que o instrumento em avaliação - o questionário HHIE-S - é adequado 

para o rastreamento de perdas auditivas na população idosa, haja vista sua alta 

acurácia e facilidade de uso.  

 

Palavras-chave: Perda auditiva. Presbiacusia. Inquéritos e Questionários. 

Audiometria. Idoso. Envelhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Hearing losses inherent in the natural process of aging represent today, in Brazil and 

in the world, a major public health issue, despite the little attention that still receive 

about their proper handling. The elderly patients with hearing deficits are subject to 

social and family isolation, as a result of impaired communication with their peers, as 

well as decrease in the overall quality of life and predisposition to depression and 

dementia. It is known that most of these hearing losses are irreversible, but often 

preventable and/or liable to rehabilitation. Early recognition and proper management 

of these shortcomings significantly improve hearing and quality of life of these 

patients, reducing the overall impact of this important and prevalent condition of the 

aging process. Through a cross-sectional study, we evaluated the accuracy of a 

standardized questionnaire, known as HHIE-S (Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly - Screening version) in screening and diagnosis of hearing loss in the elderly, 

when compared to the pure tone audiometry, considered the gold standard. The 

HHIE-S, a simple application instrument, can be of great value in our midst. Our 

target population was composed of 138 individuals aged over 60 years and with any 

otorhinolaryngological complaint, all from the Clinic of Otorhinolaryngology and 

Speech Therapy of FAMEMA (Faculty of Medicine of Marília, Brazil). We excluded 

patients already in auditory rehabilitation process, as well as those who did not 

demonstrate a level of oral understanding to allow the questionnaire. The prevalence 

of hearing loss by HHIE-S survey, considering the presence or absence of any 

handicap perception was 76.1%. The prevalence of hearing loss by audiometry, 

considering the overall result and including in all its degrees of intensity, was 79.7%. 

We found an accuracy of 86.2% in the HHIE-S questionnaire, regardless of gender, 

with a sensitivity of 89.1% and a specificity of 75.0%. However, when comparing the 

sexes, we observed a sensitivity of 93.9% in women and 85.3% in men, and a 

specificity of 83.3% among women and 60.0% among men. Thus, we conclude that 

the instrument under rating - the HHIE-S questionnaire - is suitable in the screening 

for hearing loss in the elderly, given its high accuracy and ease of use.  

 



 
 

Keywords: Hearing loss. Presbycusis. Surveys and Questionnaires. Audiometry. 

Aged. Aging.   
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1  INTRODUÇÃO 

 

 As alterações e as perdas auditivas, ou hipoacusias, inerentes ao processo 

natural de envelhecimento, representam hoje, no Brasil e no mundo, uma questão 

primordial de saúde pública, a despeito da baixa atenção que ainda recebem quanto 

ao seu manejo adequado.1 

 Weinstein2, em um estudo publicado em 1990, já observara que a perda 

auditiva entre os idosos norte-americanos (≥ 65 anos) representava a terceira 

condição crônica mais prevalente, com quase 50% deles apresentando déficits que 

interferiam sobremaneira nas habilidades de comunicação.  

 De acordo com os critérios adotados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS)3, bem como pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4, 

define-se a população idosa nos países em desenvolvimento – caso do Brasil - 

como sendo constituída por todos os indivíduos a partir de 60 anos de idade; já nos 

países considerados desenvolvidos, como sendo formada pelos indivíduos com 65 

anos de idade ou mais.  

 Muitos quadros clínicos de hipoacusia encontram-se intimamente 

relacionados ao declínio funcional global associado ao processo natural de 

envelhecimento, existindo inclusive uma possível correlação com certos quadros 

neurológicos e depressivos.1 Dessa maneira, o isolamento progressivo do indivíduo 

idoso, com consequente declínio na qualidade de sua comunicação, devido aos 

déficits sensoriais inerentes a este processo, pode causar um profundo impacto, 

haja vista que o fluxo constante de informações é que mantém qualquer indivíduo 

ativo na sociedade. 5-7 

Diversos fatores podem contribuir para a instalação desses déficits, entre os 

quais podemos destacar as alterações metabólicas e vasculares, as causas 

infecciosas, o ruído ambiental, os hábitos de vida, os fatores genéticos e histórico 

familiar, entre outros. Os distúrbios auditivos representam uma das condições 

crônicas de saúde-adoecimento mais prevalentes tanto na população idosa8 como 

nos trabalhadores expostos inadvertidamente a ruídos ocupacionais, gerando 

consequências significativas na saúde física e mental dos indivíduos e coletividades, 

podendo inclusive causar manifestações extra-auditivas, tais como alterações e 

distúrbios do humor, distúrbios do sono, fadiga, uso de álcool e drogas, estresse e 

exacerbação de transtornos cardiovasculares, entre diversos outros.9-11 
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 Sabe-se que o declínio auditivo associado ao envelhecimento, conhecido 

como presbiacusia, tem origem insidiosa e multifatorial, prejudicando sobretudo a 

percepção das frequências altas (sons mais agudos), devido a um processo 

degenerativo que atinge principalmente a porção basal da cóclea humana, porém 

com comprometimento conjunto das funções das vias auditivas periféricas e 

centrais.12  

Desse modo, conforme afirmaram Veras, Mattos13 em seu estudo de 2007, 

“todo o funcionamento auditivo que envolve não só o ‘ouvir’, mas a compreensão do 

que é ‘ouvido’, fica comprometido requerendo atenção especial dos profissionais 

envolvidos com a audiologia e o envelhecimento.” 

O quadro clínico presbiacúsico, principal causa de hipoacusia em idosos, 

acometendo uma parcela significativa dessa população, deve sempre ser lembrado 

quando, na ausência de outras etiologias, o déficit sensorioneural for bilateral, 

simétrico e lentamente progressivo.14 Tal quadro representa um rebaixamento na 

acuidade e capacidade auditivas, isto é, a perda da sensibilidade para ouvir e 

entender os sons, geralmente iniciada a partir dos 40 anos de idade, decorrente do 

processo global de envelhecimento e que pode evoluir nos mais diversos graus.12 

Além da presbiacusia, destacam-se como etiologias importantes de hipoacusia nos 

idosos as causas infecciosas e as hereditárias, bem como aquelas por exposição 

crônica a ruídos e pelo uso de substâncias ototóxicas.8,12-14 

 Quanto à prevalência em nosso país, no estudo de Sousa et al.15, publicado 

em 2009 e conduzido em uma unidade de check-up hospitalar de São Paulo-SP, 

que envolveu pacientes com 40 anos de idade ou mais, a presbiacusia foi 

encontrada em 36,1% dos pacientes, entre 625 indivíduos pesquisados, utilizando o 

exame audiométrico como referência diagnóstica. Em uma pesquisa de base 

populacional, publicada em 2011, Paiva et al.16 estimaram a prevalência, no 

município de São Paulo, de deficiência auditiva referida, segundo certas 

características sociodemográficas, porém sem confirmação audiométrica; assim, 

encontraram uma prevalência de apenas 11,2%, em um total de 872 indivíduos 

idosos. Já no estudo de Calais17, divulgado em 2005, analisando-se três faixas 

etárias distintas, verificou-se que a prevalência de distúrbio auditivo, baseada nos 

resultados audiométricos, atingia 12% na faixa etária dos 45 aos 64 anos, 

aumentando para 24% entre as idades de 65 a 74 anos, e finalmente subindo para 

39% nas idades superiores aos 75 anos. 
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 Como comparativo às pesquisas nacionais, podemos citar o estudo de base 

populacional de Cruickshanks et al.18, realizado entre 1993 e 1995, que teve como 

objetivo medir a prevalência de perda auditiva em adultos e idosos (48-92 anos) de 

uma pequena cidade norte-americana. Foram avaliados 3753 indivíduos, com idade 

média de 65,8 anos, encontrando-se uma prevalência de 45,9% baseada no exame 

audiométrico, e demonstrando probabilidades de aumento com o avançar da idade, 

sobretudo para os homens.  

As divergências de prevalência observadas nos diversos estudos publicados 

devem-se a diversos fatores, entre os quais se destacam: falta de concordância 

sobre uma definição e classificação padronizada de perda auditiva para ser utilizada 

em estudos epidemiológicos, bem como diferenças nas frequências sonoras 

testadas; utilização de cenários distintos; tamanhos e critérios de amostragem 

diversos; e diferenças quanto à idade e gênero nas populações avaliadas, entre 

outros fatores. As definições de perda auditiva variam conforme as frequências 

incluídas no cálculo da média audiométrica e conforme qual orelha (se a melhor, a 

pior ou ambas) foi utilizada na classificação do indivíduo.18,19 

 De qualquer maneira, os dados de prevalência descritos anteriormente 

remetem à importância do problema para a Saúde Pública, haja vista que a 

realidade do envelhecimento populacional - sobretudo no Brasil - acompanha-se de 

aspectos ainda pouco conhecidos pelo poder público e pelos profissionais 

envolvidos na assistência.  

 É sabido que a população brasileira está ‘envelhecendo’, alterando 

sobremaneira a configuração de sua pirâmide demográfica.20 De acordo com dados 

recentes do IBGE4, o Brasil apresentava 21 milhões de idosos em 2012, enquanto 

que a estimativa para 2028 tende a superar 36 milhões de indivíduos com 60 anos 

de idade ou mais. Desse modo, além de representarem o grupo etário que mais 

cresce no Brasil, isto tornará nosso país o sexto colocado no mundo em número 

total de idosos. Este fato certamente tem contribuído e concorrerá cada vez mais - 

em curto e médio prazo - para o incremento substancial nos casos diagnosticados e 

subdiagnosticados de deficiências auditivas, implicando portanto na necessidade de 

amplos programas de rastreamento e triagem auditiva para esta expressiva parcela 

da população, com consequente manejo e tratamento adequados, além de 

programas educativos alertando sobre os riscos da perda auditiva relacionada à 

idade.12 
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 Conforme estudo de Paiva et al.16, publicado em 2011, o ritmo acelerado do 

envelhecimento populacional “tende a dificultar a adaptação e a adequação 

necessárias para atender as demandas desta parcela vulnerável da população.” 

Além disso, sofremos com a escassez crônica de recursos e com a ausência de 

concordância quanto à real prevalência de deficiência auditiva em nosso meio, fatos 

que poderiam ser associados às notórias dificuldades na implementação dos 

atendimentos e na realização de exames complementares essenciais (como a 

audiometria) em estudos de base populacional.  

 As perdas auditivas podem ser definidas, sumariamente, como um 

rebaixamento na capacidade de percepção e compreensão de sons considerados 

audíveis pela espécie humana. Sabemos que a nossa audição é capaz de captar 

vibrações sonoras com frequências compreendidas entre 20 Hertz (sons mais 

graves) e 20.000 Hertz (sons mais agudos), porém com maior sensibilidade na faixa 

situada entre 1.000 Hertz e 4.000 Hertz.19,21 

 O exame de referência - considerado como padrão-ouro - para se avaliar a 

função auditiva é a audiometria tonal, que não analisa a perda qualitativamente, 

porém classifica o grau dessa perda em diferentes frequências testadas. Conforme 

Griz et al.19, “a audiometria tonal refere-se à medição da capacidade do sistema 

auditivo em detectar tons puros, ou seja, sons que contêm somente uma única 

frequência.[...] Esses procedimentos não somente quantificam a audição, mas 

também auxiliam na determinação do local da lesão e da natureza do problema.” Por 

intermédio do aparelho denominado audiômetro, determina-se o limiar auditivo dos 

indivíduos, o qual se refere a uma pressão sonora capaz de provocar qualquer 

sensação de audição. Em nossa prática clínica, interessa-nos o limiar mínimo de 

audição, o qual representa a menor intensidade sonora capaz de provocar uma 

sensação auditiva.12,19 

 Os limiares auditivos obtidos no exame de audiometria tonal são registrados 

no audiograma, um gráfico cujo eixo das abscissas contém valores de frequência em 

Hertz (Hz) e cujo eixo das ordenadas apresenta valores de intensidade sonora em 

decibéis (dB). O traçado obtido definirá a configuração audiométrica, cujas 

características nos revelam o grau e o tipo de perda auditiva.19 

 Ainda não existe consenso sobre a classificação mais adequada das perdas 

auditivas quanto ao grau de intensidade, que é obtido a partir da média aritmética 

dos limiares auditivos encontrados nas diversas frequências testadas. A 
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classificação mais comumente utilizada em nosso meio considera a média dos 

limiares tonais obtidos nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Porém, de acordo 

com Russo et al.5, em um artigo publicado em 2009, não devemos desconsiderar as 

frequências mais altas, como a de 4000 Hz, sob risco de limitarmos nossa 

classificação, excluindo dela diversos indivíduos portadores de perda auditiva.  

 Dessa maneira, e conforme Lopes22 sustentou em 2012, a proposta mais 

coerente seria a classificação sugerida pela OMS3 desde 1997, que utiliza a média 

aritmética dos limiares tonais obtidos nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, 

a qual também adotamos no presente trabalho.  

Com relação ao tipo de perda auditiva, a audiometria tonal nos permite 

identificar três tipos: perda condutiva, quando existe alteração nas orelhas externa 

e/ou média; perda neurossensorial (ou sensorioneural), quando existe alteração na 

orelha interna e/ou nervo auditivo; e perda mista, quando há concomitância de 

ambas. Nos quadros presbiacúsicos, e na ausência de outras etiologias associadas, 

o tipo da perda é de caráter sensorioneural.12,19 

A título de ilustração, encontram-se abaixo alguns audiogramas 

característicos que podem ser encontrados na população idosa. 

 

Perda auditiva sensorioneural bilateral, simétrica, acometendo sobretudo altas 

frequências, compatível com quadro presbiacúsico.  
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Perda auditiva sensorioneural bilateral, mais acentuada na frequência de 4.000 Hz, 

compatível com perda auditiva induzida por ruído.  

 

Perda auditiva condutiva à direita, compatível com otite média ou otosclerose, e 

audição normal à esquerda.  

 

 

A realização do exame audiométrico requer pessoal habilitado, equipamentos 

específicos e cabine isolada acusticamente, fatores que geralmente dificultam a sua 

execução em grande escala. Além disso, em diversas localidades, existem notórios 

problemas de acesso, referenciamento, vagas, financiamento e/ou reembolso, os 

quais também limitam a sua ampla implementação.23-25 

 Segundo estudo de Menegotto et al.23, de 2011, “a perda de audição pode ser 

considerada uma das mais devastadoras em relação ao convívio social do indivíduo. 

Em adultos, o impacto deste tipo de alteração auditiva pode associar-se ao declínio 

cognitivo, à depressão e à redução do estado funcional, principalmente para aqueles 
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que apresentam a perda, mas não foram avaliados ou tratados”. Os indivíduos 

acometidos com deficiências auditivas estão sujeitos ao isolamento social e familiar, 

como consequência da comunicação prejudicada com seus pares; esta situação 

diminui sua autoestima, gerando ansiedade e negativismo, revelando uma 

incapacidade funcional e correlacionando-se, segundo alguns autores26,27, a certos 

quadros clínicos demenciais, além da evidente diminuição na qualidade de vida. 

 Conforme estudos de Calviti, Pereira24 e de Rosis et al.28, ambos de 2009, “a 

deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes distúrbios de 

comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente seu papel na sociedade”. E 

como seu início é gradual e insidioso, não se manifestando propriamente como 

doença, ela não costuma ser percebida, sendo comum notarmos o declínio da 

audição seguido por uma frustrante diminuição na compreensão da fala. Desse 

modo, os idosos usualmente relatam que são capazes de ouvir, porém não 

entendem o que os outros falam. Esta situação traz relevantes implicações sociais 

não somente para o indivíduo acometido, como também para todos aqueles que 

convivem com ele. E o impacto negativo é mais evidente naqueles indivíduos que 

apresentam o déficit auditivo, porém não foram ainda avaliados, diagnosticados ou 

reabilitados adequadamente.  

 Segundo trabalhos de Weinstein et al.29, Russo et al.5 e Rosis et al.28, existem 

duas consequências fundamentais advindas de um distúrbio auditivo: a 

incapacidade auditiva e o handicap (desvantagem) auditivo. Esta última expressão, 

comumente usada em sua grafia original inglesa, pode também ser entendida como 

“prejuízo” ou “deficiência”, porém preferimos e adotamos o sentido de 

“desvantagem” ao longo de nosso trabalho, seguindo assim a tendência de grande 

parte dos estudos revisados.  

A incapacidade auditiva refere-se a qualquer limitação ou ausência de 

habilidade para a percepção de sons e desempenho de tarefas, devido aos 

problemas auditivos experimentados pelo sujeito com perda de audição. Por outro 

lado, o handicap (desvantagem) refere-se mais aos aspectos ‘não auditivos’ - 

emocionais e sociais - decorrentes da própria perda e incapacidade auditiva, que 

restringem a participação do indivíduo nas atividades de vida diária, bem como 

prejudicam as suas relações familiares e interações sociais. Assim, a expressão 

handicap pode também ser entendida como “restrição de participação”, ou seja, 

dificuldades que restringem o envolvimento do sujeito nas situações de vida.30-32 
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 Conforme discutido no estudo de Pinzan-Faria, Iorio6, publicado em 2004, “a 

perda de audição adquirida pelos idosos deve ser considerada como uma perda 

social e psicológica que afeta as interações interpessoais e de comunicação, 

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

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

resumo, todas essas manifestações (sociais/situacionais e psicológicas/emocionais) 

decorrentes da perda auditiva são classificadas dentro do conceito de handicap, 

inclusive pela Organização Mundial de Saúde.3 

 Dessa maneira, a incapacidade auditiva relaciona-se à ausência de habilidade 

na percepção da fala e dos sons, sobretudo em ambientes ruidosos, exemplificado 

na prática pelas dificuldades em ouvir televisão, rádio, buzina, campainha, etc. 

Paralelamente, a desvantagem auditiva (handicap) impede o sujeito de 

desempenhar satisfatoriamente o seu papel na sociedade, e esta desvantagem pode 

ser fortemente influenciada pela idade, sexo e por fatores psicossociais, culturais e 

ambientais.33 

 Segundo afirmam Ventry, Weinstein34, o handicap auditivo é um fenômeno 

complexo. A resposta de um indivíduo a uma deterioração auditiva é provavelmente 

determinada por diversos outros fatores, tais como personalidade, saúde física e 

faixa etária, somados à perda auditiva. Assim, o déficit auditivo representa apenas 

uma faceta do handicap, e sua avaliação integral requer mais informações além 

daquelas fornecidas pelo exame audiométrico.29,35 

 De acordo com Pinzan-Faria, Iorio6, o handicap envolve muito mais do que 

perda auditiva, não podendo ser quantificado pelo exame de audiometria. Assim, 

segundo tais autores, o “relacionamento imperfeito entre perda auditiva e handicap 

indica que há pessoas com perda mínima, mas handicap significante, bem como 

pessoas com perda significante, mas handicap mínimo.”  

Desse modo, torna-se evidente que os testes audiológicos isoladamente não 

fornecem um quadro completo do problema auditivo do indivíduo. Apesar de tais 

testes quantificarem a perda de sensibilidade e a dificuldade de compreensão, eles 

não são adequados para se quantificar as consequências subjetivas da perda 

auditiva no dia a dia de uma pessoa. Em outras palavras, os testes tradicionais não 

avaliam a desvantagem imposta pelo déficit auditivo.34 

 Conforme estudo de Macedo et al.30, publicado em 2006, com relação aos 

procedimentos subjetivos, há muitos anos já se encontram disponíveis instrumentos 
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padronizados de autoavaliação, tanto para aferição inicial da desvantagem como 

para verificação do benefício da protetização auditiva. Em 2009, Santiago, Novaes36 

já afirmavam que “cada vez mais são utilizados entrevistas, questionários ou 

questões isoladas de autoavaliação da audição, para que seja possível quantificar 

as dimensões subjetivas e qualitativas da perda auditiva e/ou realizar triagem de 

pacientes com queixas, para posterior realização da avaliação audiométrica, caso 

esta seja necessária.”  

De acordo com Veras, Mattos13, esses questionários de autopercepção são 

fundamentais tanto para uma melhor compreensão do distúrbio auditivo no idoso 

como para seu diagnóstico, sobretudo quando se busca um processo de reeducação 

e reabilitação auditiva mais efetivos.  

 Por conseguinte, é de suma importância a avaliação dos efeitos da perda 

auditiva sobre os aspectos sociais e emocionais de seu portador, o que pode ser 

realizado pela aplicação desses instrumentos, conforme relatam Rosis et al.28, e que 

possibilitam “uma visão mais completa do perfil audiológico de cada indivíduo e da 

percepção de seu problema, levando-o a obter uma maior qualidade de vida por 

meio de um trabalho de reabilitação mais personalizado e específico”. 

 Em 1982, Ventry, Weinstein34 desenvolveram e padronizaram, nos Estados 

Unidos, o Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) - Questionário sobre 

Desvantagem Auditiva para Idosos, uma ferramenta de autoavaliação cujo objetivo, 

conforme Marques et al.37, “foi avaliar o impacto da perda auditiva no ajuste 

emocional e social/situacional do paciente idoso não institucionalizado.”  

Desse modo, visavam estudar a autopercepção psicossocial da desvantagem 

ou prejuízo auditivo, complementando o exame audiométrico. Este questionário foi 

composto por 25 perguntas contemplando os aspectos sociais e emocionais 

decorrentes do distúrbio auditivo. Os resultados posteriormente encontrados 

atestaram sua confiabilidade e validade, indicando os possíveis usos práticos do 

instrumento: entrevista e aconselhamento; programas de reabilitação auditiva; 

complementação dos exames de audiometria; avaliação da percepção dos familiares 

em relação à desvantagem do idoso; e, finalmente, avaliação dos benefícios da 

protetização, permitindo a verificação da mudança - caso ocorra - na autopercepção 

da desvantagem auditiva.2,37,38 

 Em 1983, os mesmos autores publicaram uma versão reduzida do HHIE, 

contendo apenas 10 questões também divididas entre os aspectos sociais e 



23 
 

emocionais: o Hearing Handicap Inventory for the Elderly - Screening (HHIE-S), 

proposto como ferramenta de triagem para se detectar o grau de queixa auditiva.35,39 

Devido à sua brevidade e praticidade superior, tem sido desde então o mais 

empregado, possibilitando quantificar os efeitos ‘não auditivos’ (psicossociais) 

percebidos em decorrência de uma perda de audição, e por conseguinte determinar 

as reais necessidades de tratamento e reabilitação, bem como as possibilidades de 

protetização e seu respectivo seguimento.2,24,40 

Em suma, a simplicidade, rapidez e facilidade de aplicação e interpretação, 

recomendaram seu uso no rastreamento e avaliação da desvantagem auditiva na 

população idosa.  

A avaliação pelo HHIE-S nos fornece, ao final, um escore total que varia de 0 

a 40 pontos, conforme o somatório das respostas às 10 questões fechadas, as quais 

admitem como alternativas apenas ‘sim’ (4 pontos), ‘às vezes’ (2 pontos) ou ‘não’ 

(nenhum ponto). Este escore final pode ser dividido em três categorias, de acordo 

com a percepção da desvantagem auditiva (handicap): de 0 a 8 pontos 

(desvantagem ausente, ou sem percepção da mesma); de 10 a 22 pontos 

(desvantagem leve a moderada, ou percepção leve/moderada da mesma); e de 24 a 

40 pontos (desvantagem severa, ou percepção significante da mesma).6,28 

 O HHIE-S, desde 1989, é recomendado pela ASHA (American Speech-

Language-Hearing Association)41 para triagem auditiva, sobretudo em razão de sua 

aplicação mais rápida e de fácil compreensão, fatores que favorecem sua utilização 

pelos indivíduos idosos.23,28 

 No Brasil, em 1997, Wieselberg42 divulgou o trabalho pioneiro de tradução e 

adaptação do questionário HHIE para a língua portuguesa, em sua primorosa 

Dissertação de Mestrado. 

A abordagem através de questionários padronizados, seja de maneira 

autoadministrada ou aplicado pelo assistente, tem se mostrado bastante útil na 

triagem e identificação da desvantagem auditiva na população idosa.43 E entre os 

instrumentos já disponíveis, o questionário HHIE-S, barato e de fácil administração, 

representa uma ferramenta de triagem bem validada, com uma sensibilidade 

relatada de 72% e uma especificidade de 78%.44,45 

 Apesar disso, o HHIE-S ainda não é usado rotineiramente em nossa prática 

clínica, talvez por desconhecimento de sua real acurácia, quando comparado a 

outros métodos diagnósticos.  
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Em um estudo publicado em 2009, por Rosis et al.28, após a realização inicial 

de audiometria e posterior separação dos pacientes em grupos, conforme os 

diferentes graus de perda auditiva constatada, aplicou-se o questionário HHIE-S, 

investigando-se sua sensibilidade e especificidade na triagem auditiva de idosos. Os 

autores relataram associação positiva entre o grau de perda auditiva e a 

desvantagem percebida pelo paciente. Já em um estudo publicado em 2011, por 

Menegotto et al.23, os autores constataram que o questionário HHIE-S não era eficaz 

para triagens em um grupo que já apresentava queixas auditivas prévias, bem como 

não foi capaz de detectar diferentes tipos e graus de comprometimento auditivo.46-49  

 De acordo com Yamamoto, Ferrari50, num estudo publicado em 2012, em 

nosso país os programas em grande escala de triagem auditiva permanecem 

restritos, sobretudo em relação aos adultos e idosos. Nos exames médicos clínicos e 

geriátricos tradicionais, a deficiência auditiva dificilmente é investigada e identificada, 

tornando-se assim necessário que os próprios pacientes reconheçam e/ou admitam 

a existência de um problema auditivo, buscando o devido atendimento 

especializado.51-54 

Conforme estudo de Wu et al.55, de 2004, estima-se que o tempo médio 

decorrido entre o início da perda auditiva e a procura por amparo médico seja de 

aproximadamente 10 anos. Em 1990, Weinstein2 já verificara uma espera de 5 a 10 

anos, antes que os idosos procurassem por assistência médica. E no Brasil, o 

recente estudo de Yamamoto, Ferrari50, publicado em 2012, encontrou uma média 

de 7,6 anos de espera antes da busca por tratamento. E sabe-se que, quanto maior 

este tempo de espera, maior o agravo na deficiência auditiva, haja vista o caráter 

progressivo do distúrbio.56,57 

Dessa maneira, todos estes dados demonstram claramente a importância da 

triagem auditiva precoce como parte integrante de uma avaliação clínico-geriátrica 

global. Visando minimizar as reações psicossociais indesejáveis do indivíduo 

perante seu distúrbio auditivo, torna-se evidente a necessidade de intervenção 

oportuna, representada pelo diagnóstico precoce da perda auditiva e respectiva 

reabilitação, na qual a indicação e adaptação de próteses auditivas desempenha 

papel primordial.37,58 

Conforme relatou Weinstein2, a reabilitação audiológica representa um 

processo que visa melhorar as habilidades de comunicação de um deficiente 

auditivo, bem como reduzir os efeitos restritivos (handicap) da perda auditiva.59 
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Compõe-se basicamente de quatro etapas: protetização orientada, aconselhamento, 

instruções sobre leitura orofacial e corporal, e referenciamento para grupos de 

autoajuda.  

Segundo o estudo de Freitas, Costa60, publicado em 2007, para que a 

reabilitação seja considerada eficiente, ela “[...]deve ser capaz de reduzir os efeitos 

da deficiência sobre as habilidades auditivas e comunicativas do indivíduo, isto é, as 

suas incapacidades auditivas, e aumentar o seu bem-estar psicossocial, 

amenizando desta forma as desvantagens impostas pela deficiência ou pela 

incapacidade auditiva[...]”.  

De acordo com Valete-Rosalino, Rozenfeld25, “o desejo de usar prótese 

auditiva não está associado à severidade do comprometimento auditivo, mas sim ao 

status funcional do indivíduo, sendo maior entre os indivíduos mais independentes”. 

E com a detecção e reabilitação precoces da perda auditiva, torna-se possível 

melhorar a aceitação pelo uso das próteses, reduzindo desse modo a desvantagem 

associada com o déficit auditivo e melhorando a qualidade de vida.37,55 

 É fato que a maioria dos profissionais de saúde não recebem - ou buscam - 

informações e capacitações sobre o correto manejo da audição e das perdas 

auditivas em idosos, dificultando a identificação destes distúrbios na população 

assistida. A OMS3, desde 1998, recomenda tal capacitação inclusive aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), visando uma atenção primária à audição e às 

afecções do ouvido9,61, algo que infelizmente ainda não foi efetivado no Brasil.  

 Os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), tanto quanto 

as equipes especializadas, encontram-se em situação ideal para identificar danos e 

perdas auditivas em indivíduos idosos. Todavia, muitos deles ainda não consideram 

o distúrbio auditivo como sendo um problema relevante e/ou passível de tratamento. 

Assim, agem da mesma forma com que muitos pacientes costumam agir, atribuindo 

o problema apenas a um mero processo natural de envelhecimento, sem qualquer 

possibilidade de intervenção.27 

 Desta forma, seria extremamente desejável que os profissionais da saúde, de 

maneira interdisciplinar e multiprofissional, pudessem rastrear e manejar ou 

referenciar apropriadamente os pacientes idosos acometidos por uma deficiência 

auditiva, independentemente da presença ou acesso a exames audiométricos 

complementares.  
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 Diante do exposto, bem como retornando ao título desta Dissertação, 

compreende-se melhor a pergunta norteadora de nossa pesquisa: o questionário 

padronizado HHIE-S, isoladamente, é eficaz no rastreamento e diagnóstico das 

perdas auditivas no indivíduo idoso? 

 Desse modo, optou-se pelo uso inicial do questionário padronizado HHIE-S 

para testar nossa hipótese, ou seja, se a utilização do instrumento HHIE-S, por si só, 

poderia ser uma opção útil e viável para triagem auditiva de idosos, sobretudo em 

face do caráter insidioso do déficit auditivo, o que acaba retardando o seu 

diagnóstico e tratamento.23,25 

 Considerando-se a relevância do assunto – haja vista a alta prevalência do 

distúrbio auditivo e suas consequências nefastas – bem como a reconhecida 

dificuldade de acesso a exames complementares, além de já existirem ferramentas 

mais simples e baratas, como é o caso do questionário HHIE-S, cremos que um 

estudo para determinar a real acurácia desse instrumento possa ser de grande valia, 

visando implementá-lo em nossa realidade como método de triagem auditiva, 

acessível a todos os profissionais que buscam uma assistência integral à saúde do 

idoso.  

 Considerando-se ainda que grande parte dessas perdas auditivas são 

irreversíveis, porém geralmente passíveis de prevenção e/ou reabilitação11,20, este 

estudo poderia contribuir para o diagnóstico e manejo mais precoce de tais quadros 

clínicos, diminuindo assim o seu impacto negativo na sociedade.  
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2  OBJETIVO 

 

 Avaliar a acurácia do questionário HHIE-S (Hearing Handicap Inventory for 

the Elderly – Screening) no rastreamento e diagnóstico de perdas auditivas em 

idosos, quando comparado ao exame tradicional de audiometria tonal.  

 

 

2.1  Objetivos específicos 

 

Definir a sensibilidade e a especificidade do questionário HHIE-S para o 

diagnóstico de perdas auditivas em idosos; 

Determinar a prevalência de déficit auditivo na população idosa atendida no 

Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina de 

Marília (FAMEMA), pelos dois métodos diagnósticos (questionário HHIE-S e 

audiometria tonal); 

Classificar a perda auditiva, segundo o grau de intensidade (leve, moderada, 

severa ou profunda) diagnosticada pelo exame de audiometria tonal e pelo 

questionário HHIE-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Desenho do estudo 

 

Foi realizado um Estudo Transversal com abordagem quantitativa, visando 

avaliar a acurácia do questionário HHIE-S (Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly – Screening) como teste diagnóstico, e compará-lo ao exame tradicional de 

audiometria tonal, considerado o padrão-ouro para se detectar perdas auditivas. 

Em nossa revisão e pesquisa bibliográfica, nas bases de dados eletrônicas 

PubMed, LILACS e SciELO, utilizamos os seguintes termos/descritores, tanto 

isoladamente como também combinados: perda auditiva, presbiacusia, inquéritos e 

questionários, audiometria, idoso, envelhecimento.  

 Ao final dessa busca e revisão, que não teve a pretensão de ser exaustiva, 

foram aceitos artigos nas línguas inglesa e portuguesa.  

Este estudo seguiu uma das três linhas de pesquisa ofertadas pelo Programa 

de Mestrado Acadêmico (Interdisciplinar) em ‘Saúde e Envelhecimento’, intitulada 

“Aspectos Biológicos, Epidemiológicos e Sociais Relacionados ao Envelhecimento e 

às Doenças Associadas”, do Departamento de Pós-Graduação Stricto sensu, da 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).  
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3.2  Sujeito da pesquisa 

 

A população-alvo desta pesquisa foi composta de indivíduos idosos com 

idade igual ou superior a 60 anos, procedentes do Ambulatório de 

Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina de Marília 

(FAMEMA), atendidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os indivíduos 

incluídos no estudo encontravam-se previamente agendados e/ou referenciados 

para consultas eletivas no período da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, 

podendo assim apresentar qualquer queixa otorrinolaringológica. Como não se 

tratava de um ambulatório específico de hipoacusia, os indivíduos incluídos 

aleatoriamente ao longo de todos os dias da semana não apresentavam, 

necessariamente, queixas auditivas. Todos eram provenientes da área de 

abrangência da DRS-IX (Departamento Regional de Saúde IX), que engloba o 

município-sede de Marília/SP, além de outros 61 municípios do interior paulista.  

Foram excluídos os pacientes usuários de próteses auditivas ou já em 

processo de reabilitação audiológica, bem como aqueles que não demonstrassem 

um nível mínimo de compreensão oral que permitisse a aplicação do questionário. 

Foram excluídos também os indivíduos com processos infecciosos ativos ou 

tumorações à otoscopia, os quais eram encaminhados para o devido tratamento.   

Antes da entrevista propriamente dita, para aplicação do questionário e 

posterior realização do exame audiométrico, era realizada rotineiramente uma 

otoscopia bilateral, visando detectar algum impedimento ou motivo de exclusão; 

caso houvesse presença de cerume no canal auditivo externo, impedindo uma 

avaliação completa e adequada, era realizada a devida remoção e limpeza 

otológica, para posterior prosseguimento da pesquisa.  

O tamanho da amostra foi calculado levando-se em consideração dados 

prévios da literatura avaliando o desempenho do questionário HHIE-S em uma 

população sem deficiências auditivas conhecidas.20,26,28 Desse maneira, espera-se 

que 90% dos indivíduos tenham alguma alteração que seja detectada pelo 

questionário. Portanto, para o questionário ter uma sensibilidade de 90% com 

intervalo de confiança (IC) de 95% e p < 0,05, o tamanho da amostra (N) foi 

calculado usando-se a fórmula62,63 apropriada: 
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N = Z * Z [P*(1-P)] / (D * D) , onde: 

 

  P = proporção esperada = 0,9 

  D = semi-amplitude do intervalo de confiança = 0,05  

  Z = 1,96 (para α = 0,05  e  IC 95%) 

  

 

Assim, temos: N = 1,96 * 1,96 [0,9*(0,1)] / 0,05 * 0,05 

      N = 138 indivíduos 
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3.3  Coleta de dados 

 

A coleta dos dados somente se iniciou após a leitura e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo paciente, autorizando assim o 

uso dos dados obtidos, em conformidade com as normas estipuladas pelo Comitê de 

Ética de nossa Instituição (APÊNDICE A).  

Através deste TCLE, esclarecemos os participantes quanto aos objetivos da 

pesquisa e sobre todos os procedimentos adotados, ressaltando a inexistência de 

riscos, custos ou quaisquer prejuízos aos mesmos. Além disso, reforçou-se através 

deste documento o compromisso quanto ao sigilo e confidencialidade em relação 

aos dados pessoais dos participantes desta pesquisa.  

Dessa maneira, a execução deste trabalho foi devidamente aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Faculdade de 

Medicina de Marília (CEP/FAMEMA), por meio do parecer de número 950.987, de 10 

de fevereiro de 2015 (ANEXO A). 

Além das 10 perguntas inerentes ao próprio questionário HHIE-S, foram 

coletados também os seguintes dados demográficos: nome, idade, sexo, 

escolaridade e doenças associadas. Para isso, foi utilizada uma ficha padronizada 

visando a coleta de tais informações (APÊNDICE B).  

Todos os participantes do estudo foram inicialmente submetidos à aplicação 

do questionário HHIE-S, visando análise da percepção da desvantagem auditiva 

(handicap).35,39 Tal questionário foi aplicado sempre pelo mesmo pesquisador 

(Mestrando), sendo os itens lidos oralmente pelo entrevistador e imediatamente 

respondidos pelo entrevistado, técnica conhecida como ‘frente a frente’. Os 

indivíduos respondiam a essas questões, relacionadas à sua audição, reconhecendo 

se tal situação representava - ou não - um problema.37 E quando solicitado pelo 

próprio paciente, uma breve explicação ou releitura da questão era fornecida. O 

tempo médio para aplicação do questionário variou de 05 a 10 minutos, conforme a 

habilidade de cada entrevistado.  

Para cada uma das 10 questões fechadas, o paciente poderia escolher uma 

única resposta, dentre três alternativas possíveis, e recebendo a seguinte 

pontuação: ‘sim’ (4 pontos), ‘às vezes’ (2 pontos) ou ‘não’ (nenhum ponto). Deste 

modo, o somatório das respostas poderia variar de 0 a 40 pontos. Este escore final 
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pode ser dividido em três categorias, de acordo com a percepção da desvantagem 

auditiva (handicap)6,28, conforme exposto a seguir: 

 

Classificação da Percepção da 

Desvantagem (Handicap) 

 

Índice da Desvantagem 

Desvantagem ausente 

(não há percepção de desvantagem) 

 

0  a  8 pontos 

Desvantagem leve a moderada 

(percepção leve a moderada da 

desvantagem) 

 

10  a  22 pontos 

Desvantagem severa 

(percepção significante da desvantagem) 

 

24  a  40 pontos 

 

 

Após a entrevista inicial com aplicação do questionário HHIE-S, o indivíduo 

era então encaminhado para realização do exame complementar de audiometria 

tonal, considerado o padrão-ouro para diagnóstico de perdas auditivas. 

Os exames audiométricos foram realizados pela equipe de fonoaudiólogas do 

Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA, 

preferencialmente e majoritariamente no mesmo dia da entrevista inicial. Quando 

não era possível esta realização imediata, devido a razões logísticas e temporais, 

agendava-se o exame na rotina do serviço, com prazo máximo de dois meses para 

sua realização. No dia marcado para o exame audiométrico, era realizada 

previamente uma nova otoscopia, porém sem necessidade de se repetir a aplicação 

do questionário HHIE-S.35,39 

No Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA, o 

audiômetro utilizado para esta pesquisa foi o modelo AD 229E Interacoustics, 

submetido às devidas calibrações periódicas regulamentares, além do uso de cabine 

acústica apropriada.  

Minoritariamente, entretanto, alguns indivíduos já chegavam à entrevista com 

uma audiometria pronta, realizada recentemente. Haja vista o caráter lento de 
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progressão do distúrbio auditivo no idoso - ao longo de vários anos - conforme já 

bem estabelecido na literatura, bem como visando otimização da pesquisa, em 

razão dos já mencionados impedimentos temporais e logísticos, optamos por utilizar 

essas audiometrias já prontas, desde que realizadas há no máximo 06 meses.12,19,22 

Conforme já discutido, ainda não existe consenso sobre a classificação mais 

adequada das perdas auditivas quanto ao grau de intensidade, que é obtida a partir 

da média aritmética dos limiares auditivos (limiares tonais) encontrados nas diversas 

frequências testadas. Desse modo, na literatura indexada, as definições de perda 

auditiva divergem conforme as frequências escolhidas para o cálculo da média tonal 

e conforme os limiares de referência, bem como de acordo com a orelha escolhida 

como padrão de referência (a melhor, a pior, a esquerda, a direita, ou ambas).  

Apesar da simetria observada entre as orelhas nos casos de presbiacusia, ela 

nem sempre é absoluta ou idêntica. Como é sabido que a utilização da pior orelha, 

como referência, aumenta a prevalência dos casos de deficiência auditiva, bem 

como seguindo a tendência adotada pela maioria dos trabalhos focados em 

rastreamento, optamos por adotar a melhor orelha - quando necessário - como 

referência neste estudo; caso o foco do trabalho fosse protetização auditiva, seria 

então utilizada a pior orelha.12,19,22 Assim, quando nos referimos ao exame 

audiométrico global, ou à avaliação global de uma perda auditiva, já estamos 

considerando o indivíduo como um todo, ou seja, com a sua classificação 

audiológica final.  

Diante do exposto, e visando contemplar uma faixa mais ampla de 

frequências, que englobasse tanto a energia dos sons da fala quanto de sua 

inteligibilidade5, optamos por adotar a classificação proposta pela OMS3, a qual 

utiliza a média aritmética dos limiares auditivos obtidos nas frequências de 500, 

1000, 2000 e 4000 Hz; tal classificação utiliza como limiar de normalidade o valor de 

25 dB NA, em contraposição ao valor de 20 dB NA outrora sugerido pelo Ministério 

da Saúde do Brasil. Também é importante salientar que a frequência de 4000 Hz 

situa-se entre as primeiras a demonstrarem um declínio relacionado ao 

envelhecimento, sendo portanto fundamental no entendimento da fala, sobretudo 

nos ambientes mais ruidosos.22,59 
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Desse maneira, a classificação foi feita conforme descrito abaixo: 

 

 

Audição Normal 

 

0 a 25 dB NA 

Perda Leve 

 

de 26 a 40 dB NA 

Perda Moderada 

 

de 41 a 60 dB NA 

Perda Severa 

 

de 61 a 80 dB NA 

Perda Profunda 

 

≥ 81 dB NA 

Legenda: dB NA = decibéis nível de audição 
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3.4  Análise estatística 

 

Visando estudar a validade de um questionário padronizado quanto à 

sensibilidade e especificidade em relação à detecção de perdas auditivas, bem 

como sua possível aplicação em triagens auditivas, investigamos quantos sujeitos 

foram corretamente detectados como tendo distúrbio auditivo (sensibilidade), além 

de sua precisão em classificar corretamente os indivíduos sadios, sem distúrbio de 

audição (especificidade). Associando os resultados anteriores com os dados de 

prevalência do distúrbio, obtemos os valores preditivos do teste, ou seja, 

identificamos qual a probabilidade do sujeito apresentar realmente o distúrbio, dado 

o resultado do teste ter sido positivo (valor preditivo positivo); ou a probabilidade do 

sujeito não ter o distúrbio, dado o resultado do teste ter sido negativo (valor preditivo 

negativo). Dessa maneira, podemos determinar a acurácia do questionário, isto é, 

sua capacidade em acertar o diagnóstico.23,62,63 

Os intervalos de confiança (IC), usados para a estimativa da sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, foram calculados 

através do método exato de Clopper-Pearson.62,63 

As análises foram executadas utilizando-se o pacote estatístico SPSS 17.0 

(Statistical Package for the Social Sciences).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4  RESULTADOS 

 

Este estudo avaliou 138 pacientes idosos (≥ 60 anos), sendo 71 indivíduos 

(51,4%) do sexo masculino e 67 indivíduos (48,6%) do sexo feminino. Levando-se 

em conta ambos os gêneros, verificamos uma idade média ± desvio-padrão (DP) de 

71,6 ± 8,1 anos. A idade mínima encontrada entre os participantes foi de 60 anos, 

enquanto que a idade máxima foi de 96 anos.  

Atingiu-se a meta de 138 indivíduos, após excluirmos 12 pacientes que se 

enquadravam dentro dos critérios de exclusão já mencionados. Assim, destes 12 

indivíduos, 07 foram excluídos por já se encontrarem em processo de 

reabilitação/protetização auditiva, 03 devido à presença de processo infeccioso 

ativo, e 02 devido a quadros clínicos demenciais.  

Em relação ao nível de escolaridade relatado pelos participantes, o qual foi 

dividido em cinco categorias (nenhuma escolaridade, ensino infantil, ensino 

fundamental, ensino médio ou ensino superior), observamos que a grande maioria 

referia nível de ensino fundamental (67,4 %).  

Em relação às diversas doenças associadas, as quais podem influenciar no 

desenvolvimento da perda auditiva relacionada ao envelhecimento, as mais 

frequentes observadas em nossos pacientes foram Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), encontrada em 89 indivíduos (64,5%), seguida por Diabetes Mellitus (DM), 

encontrada em 30 indivíduos (21,7%).  

Salientamos que todas essas características encontradas, em especial a 

idade média avançada e o baixo nível de escolaridade, provavelmente influíram nos 

resultados finais da pesquisa.  

A maior parte dos indivíduos apresentava audiograma compatível com quadro 

presbiacúsico, totalizando 99 pacientes (71,7%), ao passo que 39 pacientes (28,3%) 

apresentavam outros tipos de curva audiométrica.  

Como não se tratava de um ambulatório específico de audiologia, mas sim de 

otorrinolaringologia geral, os indivíduos apresentavam as mais variadas queixas e 

diagnósticos, destacando-se as rinosinusopatias, as labirintopatias, os distúrbios do 

sono e as disfonias, entre outras. 

Os dados demográficos e epidemiológicos descritos anteriormente estão 

sintetizados e apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Características clínicas e epidemiológicas dos 138 pacientes idosos avaliados no 

Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

 NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAGEM 

 TOTAL % 

 138 100% 

Homens 71 51,4% 

Mulheres 67 48,6% 

   

IDADE MÉDIA ± DP (anos) 71,6 ± 8,1 - 

60 - 70 anos 71 51,4% 

71 - 80 anos 45 32,6% 

 > 80 anos 22 15,9% 

   

ESCOLARIDADE   

Ensino infantil 34 24,6% 

Ensino fundamental 93 67,4% 

Ensino médio 06 4,3% 

Ensino superior 05 3,6% 

   

DOENÇAS ASSOCIADAS*   

DM 30 21,7% 

HAS 89 64,5% 

Dislipidemia 23 16,7% 

Tireoidopatia 17 12,3% 

Doenças Otológicas 15 10,9% 

Outras Doenças 68 49,3% 

Legenda: DP = desvio-padrão; DM = Diabetes Mellitus; HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica. 
*Os indivíduos podem apresentar mais que uma doença associada.  
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A avaliação pelo questionário Hearing Handicap Inventory for the Elderly – 

Screening (HHIE-S) mostrou que 33 pacientes idosos (23,9%) não apresentaram 

percepção de desvantagem auditiva (handicap); 65 pacientes idosos (47,1%) 

apresentaram uma percepção leve/moderada de desvantagem; e 40 pacientes 

idosos (29,0%) apresentaram uma percepção significante de desvantagem. Dessa 

maneira, a prevalência de distúrbio auditivo pelo questionário HHIE-S, considerando 

ausência ou presença de qualquer percepção de desvantagem auditiva, foi de 

76,1% (105/138). Os dados de prevalência, segundo a classificação pelo HHIE-S, 

estão descritos na Tabela 2 (independente do sexo) e na Tabela 3 (comparando-se 

os sexos). 

 

 

Tabela 2 - Prevalência de distúrbio auditivo conforme o questionário HHIE-S, independente 

do sexo, para os 138 pacientes idosos avaliados no Ambulatório de Otorrinolaringologia e 

Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

Desvantagem    POPULAÇÃO DE IDOSOS ESTUDADA 

NÚMERO DE PACIENTES        PORCENTAGEM 

              TOTAL (138)      % (100%) 

Ausente      33    23,9% 

Leve/Moderada    65    47,1% 

Severa      40    29,0% 

 

Qualquer nível de Desvantagem 105    76,1% 
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Tabela 3 - Prevalência de distúrbio auditivo conforme o questionário HHIE-S, comparando-

se os sexos, para os 138 pacientes idosos avaliados no Ambulatório de Otorrinolaringologia 

e Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

Desvantagem     POPULAÇÃO DE IDOSOS ESTUDADA  (N = 138) 

NÚMERO DE PACIENTES  PORCENTAGEM 

          ♀      ♂   ♀    ♂ 

   

Ausente        18      15         26,9%  21,1% 

Leve/Moderada       31      34                  46,3%                 47,9% 

Severa         18      22                  26,9%                 31,0% 

 

Qualquer nível de Desvantagem  49         56         73,1%                 78,9%  

Legenda: ♀ = sexo feminino ;  ♂ = sexo masculino.  

 

 

 

A avaliação audiométrica destes pacientes, considerando-se a audiometria 

tonal global, evidenciou as seguintes proporções: audição normal em 28 indivíduos 

(20,3%); perda auditiva leve em 39 indivíduos (28,3%); perda auditiva moderada em 

53 indivíduos (38,4%); perda auditiva severa em 13 indivíduos (9,4%); e perda 

auditiva profunda em 05 indivíduos (3,6%). A prevalência de distúrbio auditivo pelo 

exame audiométrico, considerando-se o resultado global e incluindo-se todos os 

seus graus de intensidade, foi de 79,7% (110/138).  

A Tabela 4 mostra os resultados de prevalência do distúrbio auditivo, segundo 

a audiometria tonal e por grau de intensidade, tanto por orelha (direita e esquerda) 

como global. 
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Tabela 4 - Prevalência de distúrbio auditivo conforme a audiometria tonal e por grau de 

intensidade, dividida por orelha (direita e esquerda) e global, para os 138 pacientes idosos 

avaliados no Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

Nível de Audição (OMS)   Orelha D    Orelha E    Global 

     N   %         N          %     N         % 

Normal (0 a 25 dB)   24 17,4%  19 13,8%  28      20,3% 

Perda Leve (26 a 40 dB)  36       26,1%  37 26,8%  39      28,3% 

Perda Moderada (41 a 60 dB) 51 37,0%  45 32,6%  53      38,4% 

Perda Severa (61 a 80 dB)  20 14,5%  24 17,4%  13       9,4% 

Perda Profunda (≥ 81 dB)  07  5,1%  13  9,4%  05       3,6% 

Legenda: OMS = Organização Mundial de Saúde; D = direita; E = esquerda; dB = decibéis;       
N = número de pacientes.  

 

 

 

Comparando-se os resultados obtidos através do questionário HHIE-S e da 

audiometria tonal global, observamos que dentre os 28 indivíduos portadores de 

audição normal pelo exame audiométrico, 21 (75,0%) revelaram ausência de 

handicap, ou seja, não tinham percepção de qualquer desvantagem auditiva. No 

outro extremo dos resultados, dentre os 05 indivíduos portadores de perda auditiva 

profunda segundo o exame audiométrico, 04 (80%) revelaram um handicap severo, 

isto é, apresentavam uma percepção significante de desvantagem auditiva.  

Já com relação às perdas auditivas intermediárias, ou de grau moderado, 

observamos que dentre os 53 indivíduos portadores desse nível de perda pelo 

exame audiométrico, 26 (49,1%) revelavam uma desvantagem severa, outros 26 

(49,1%) mostravam uma desvantagem leve a moderada, e apenas 01 (1,9%) 

revelou ausência de qualquer desvantagem auditiva.  

Os resultados encontrados na comparação entre ambos os métodos 

diagnósticos - questionário HHIE-S e audiometria tonal - estão demonstrados na 

Tabela 5.  
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Tabela 5 - Relação entre os resultados do questionário HHIE-S (percepção de 

desvantagem/handicap) e os resultados da audiometria tonal global, de acordo com o grau 

de intensidade, para os 138 pacientes idosos avaliados no Ambulatório de 

Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

 Audiometria Tonal 

 

 

 

 

Audição 

Normal 

 

Perda 

Leve 

 

Perda 

Moderada 

 

Perda 

Severa 

 

Perda 

Profunda 

 

TOTAL 

 

HHIE-S 

N (%) 

 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 

Desvantagem 

ausente 

 

 

21 (75,0%)  

 

 

 

 

11(28,2%) 

 

01 (1,9%) 

 

0 (0,0%) 

 

0 (0,0%) 

 

33 (23,9%) 

 

Desvantagem 

leve a moderada 

 

 

06 (21,4%) 

 

 

26 (66,7%) 

 

26 (49,1%) 

 

06 (46,2%) 

 

01 (20,0%) 

 

65 (47,1%) 

 

Desvantagem 

severa 

 

 

01 (3,6%) 

 

 

02 (5,1%) 

 

26 (49,1%) 

 

07 (53,8%) 

 

04 (80,0%) 

 

40 (29,0%) 

 

TOTAL 

 

28 (100%) 

 

39 (100%) 

 

53 (100%) 

 

13 (100%) 

 

05 (100%) 

 

138 (100%) 

 

Legenda: N = número de pacientes; % = porcentagem em relação ao total (audiometria tonal). 
Nota: Desvantagem ausente = não há percepção de desvantagem. 
         Desvantagem leve a moderada = percepção leve/moderada de desvantagem. 
         Desvantagem severa = percepção significante de desvantagem.  
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Quando comparamos os resultados globais do questionário HHIE-S e da 

audiometria tonal, mas sem levar em conta os graus de intensidade, isto é, 

simplesmente considerando a desvantagem (handicap) como ausente ou presente e 

o exame audiométrico como normal ou alterado, encontramos os seguintes 

resultados: dentre os 28 indivíduos com exame audiométrico dentro da normalidade, 

21 (75,0%) revelavam ausência de desvantagem, e apenas 07 (25,0%) mostravam 

alguma percepção de desvantagem auditiva. Já entre os 110 indivíduos com exame 

audiométrico alterado, 98 (89,1%) revelaram presença de algum grau de 

desvantagem, enquanto que apenas 12 (10,9%) não tinham percepção de qualquer 

desvantagem auditiva.  

 A Tabela 6 mostra a comparação dos resultados globais dos dois métodos 

diagnósticos (questionário HHIE-S e audiometria tonal), quando não levamos em 

consideração os graus de intensidade.   

 

 

Tabela 6 - Comparação entre os resultados globais do questionário HHIE-S e da 

audiometria tonal, independente dos graus de intensidade, para os 138 pacientes idosos 

avaliados no Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

         Audiometria Tonal      TOTAL 

     Normal    Alterada 

Desvantagem 
(Handicap) 
 
Ausente  21 (75,0%)    12 (10,9%)   33 (23,9%) 

Presente  07 (25,0%)    98 (89,1%)  105 (76,1%) 

TOTAL             28 (100,0%)   110 (100,0%)  138 (100,0%) 

 

 

 

A partir da tabela anterior (Tabela 6), pudemos calcular os valores de 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e negativo, com os 

respectivos intervalos de confiança (IC). Assim, determinamos a acurácia do 

instrumento em estudo - o questionário HHIE-S - quando comparado ao exame 
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padrão-ouro de audiometria tonal, considerando-se a avaliação global. Calculamos 

ainda as razões de verossimilhança positiva e negativa, que representam outra 

forma de descrever o desempenho de um teste diagnóstico; assim, elas nos 

mostram a probabilidade de um determinado resultado em alguém com a doença 

dividida pela probabilidade do mesmo resultado em alguém sem a doença. 

 Na Tabela 7, encontra-se descrita a estatística do questionário HHIE-S, 

mostrando os respectivos cálculos e resultados finais obtidos.  

 

 

Tabela 7 - Estatística do questionário HHIE-S, comparado à audiometria tonal global, para 

os 138 pacientes idosos avaliados no Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia 

da FAMEMA 

       CÁLCULO        RESULTADO      IC 95% 

Acurácia    (21 + 98) / 138  86,2%   79,4  a  91,0 

Sensibilidade         98 / 110  89,1%   81,7  a  94,2 

Especifidade         21 / 28  75,0%   55,1  a  89,3 

Valor Preditivo Positivo        98 / 105  93,3%   86,8  a  97,3 

Valor Preditivo Negativo       21 / 33  63,6%   45,1  a  79,6 

RV Positiva            S / 1 - E   3,56   1,87  a  6,79      

RV Negativa            1 - S / E   0,15   0,08  a  0,26 

Legenda: IC 95% = intervalo de confiança de 95%; RV = razão de verossimilhança; S = sensibilidade; 
E = especificidade.   

 

 

 

 Fazendo a comparação por sexo, calculamos a prevalência de distúrbio 

auditivo segundo três critérios: pelo exame audiométrico, pelo questionário HHIE-S, 

e por ambos os métodos em conjunto.  

Desse modo, segundo o exame audiométrico global e considerando-se todos 

os graus de intensidade, a prevalência de distúrbio auditivo foi de 73,1% (49/67) 

entre as mulheres, e de 85,9% (61/71) entre os homens. 

De acordo como questionário HHIE-S e considerando-se qualquer nível de 

desvantagem (handicap), a prevalência de distúrbio auditivo também foi de 73,1% 

(49/67) entre as mulheres, e de 78,9% (56/71) entre os homens.  
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E considerando-se ambos os métodos conjuntamente (exame audiométrico e 

questionário HHIE-S), encontramos uma prevalência de 68,7% (46/67) entre as 

mulheres, e de 73,2% (52/71) entre os homens.  

 Quando avaliamos os resultados de sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos positivo e negativo, com respectivos intervalos de confiança, novamente 

considerando os dois métodos de maneira conjunta, porém agora comparando-se os 

sexos, observamos que todos os resultados foram maiores para o sexo feminino.  

 Dessa maneira, encontramos entre as mulheres uma sensibilidade de 93,9% 

(46/49) e uma especificidade de 83,3% (15/18), bem como valor preditivo positivo de 

93,9% (46/49) e valor preditivo negativo de 83,3% (15/18). Já entre os homens, 

observamos uma sensibilidade de 85,3% (52/61) e uma especificidade de 60,0% 

(6/10), bem como valor preditivo positivo de 92,9% (52/56) e valor preditivo negativo 

de 40,0% (6/15).  

Encontram-se expostos, na Tabela 8, os resultados estatísticos obtidos e 

descritos anteriormente.   

 

 

Tabela 8 - Estatística do questionário HHIE-S, comparado à audiometria tonal global e 

comparando-se os sexos, para os 138 pacientes idosos avaliados no Ambulatório de 

Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA 

 

               RESULTADO  e   IC 95% (♀)            RESULTADO  e   IC 95% (♂)

   

Acurácia   91,0%   84,2 a 97,9  81,7%  72,7 a 90,7 

Sensibilidade   93,9%   82,1 a 98,4  85,2%  73,3 a 92,6 

Especifidade   83,3%   57,7 a 95,6  60,0%  27,4 a 86,3 

Valor Preditivo Positivo  93,9%   82,1 a 98,4  92,9%  81,9 a 97,7 

Valor Preditivo Negativo 83,3%   57,7 a 95,6  40,0%  17,5 a 67,1 

RV Positiva    5,63  1,99 a 15,86   2,13  0,99 a 4,59 

RV Negativa    0,07   0,02 a 0,22   0,25  0,12 a 0,51 

Legenda: ♀ = sexo feminino ; ♂ = sexo masculino ; IC 95% = intervalo de confiança de 95% ;  
RV = razão de verossimilhança.  
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5  DISCUSSÃO  

 

As características esperadas de um teste diagnóstico adequado para triagem, 

sabidamente, são representadas pela ausência de viés e pela precisão, ou seja, pela 

validade e reprodutibilidade do teste.  

Desse modo, a reprodutibilidade representa a consistência de resultados 

quando o exame se repete, enquanto que a validade - ou acurácia - nos informa se 

os resultados obtidos representam a ‘verdade’ ou o quanto se afastam dela.  

A validade de um teste refere-se ao quanto ele é útil em diagnosticar um 

evento ou mesmo para predizê-lo. Dessa maneira, o teste ideal deveria sempre 

fornecer um resultado positivo nos sujeitos com a doença, e um resultado negativo 

nos sujeitos sem a doença. Além disso, deveria ser também um teste simples e 

rápido, seguro, inócuo, confiável e de custo reduzido.62,63 Assim, com o objetivo de 

se determinar a validade do questionário HHIE-S, comparamos seus resultados com 

os de um exame de referência, a audiometria tonal, reconhecida como ‘padrão-ouro’ 

na detecção de perdas auditivas.  

Conforme relataram Valete-Rosalino, Rozenfeld25, em 2005, “a triagem tenta 

aumentar a probabilidade que a pessoa com uma determinada disfunção seja 

identificada (sensibilidade) e excluir aquelas sem a disfunção (especificidade).” 

Ainda no mesmo estudo, os autores esclarecem que “na prática, nem todos os 

casos serão identificados (falsos negativos), e algumas pessoas sem a disfunção 

serão incorretamente diagnosticadas (falsos positivos).”  

Conforme esperado, observamos nos diversos estudos revisados uma grande 

variação de técnicas de pesquisa e de tamanhos e definições de amostragem, bem 

como dos cenários utilizados, das variáveis consideradas e das inter-relações e 

avaliações finais.  

Considerando-se apenas o questionário HHIE-S, observamos que em 23,9% 

dos indivíduos não houve percepção de desvantagem (handicap), enquanto que 

76,1% referiram percepção de qualquer nível de desvantagem, seja leve/moderada 

ou significante; fazendo a análise por sexo, observamos percepção em 73,1% das 

mulheres e em 78,9% dos homens. Cruickshanks et al.18 encontraram 33,7% com 

desvantagem auditiva, considerando-se ambos os sexos; já Wieselberg42 observou 

91,0% entre as mulheres e 86,0% entre os homens; e Sestrem66 encontrou 58,0% 
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entre as mulheres e 43,0% entre os homens. Em nossa busca e revisão de 

literatura, não encontramos outros estudos que relatassem a prevalência de 

distúrbio auditivo segundo o instrumento HHIE-S, isoladamente, de modo que 

pudéssemos efetuar uma análise comparativa mais ampla.  

A comparação dos dados de prevalência de perda auditiva, entre os diversos 

estudos publicados, torna-se difícil em função das diferenças nas amostragens, 

populações e cenários estudados, bem como devido à falta de consenso nos 

critérios audiométricos adotados e/ou nos diferentes questionários utilizados.  

Considerando-se o resultado global do exame audiométrico e incluindo-se 

todos os seus graus de intensidade, de acordo com a classificação da OMS3 que 

adotamos22,59, observamos uma prevalência elevada de perda auditiva, de 79,7%. 

As perdas auditivas menos acentuadas foram as mais observadas, com 28,3% dos 

indivíduos apresentando perda leve e 38,4% apresentando perda moderada; já as 

perdas auditivas mais acentuadas e incapacitantes foram observadas em uma 

proporção menor, com 9,4% dos indivíduos mostrando perda severa e 3,6% perda 

profunda.  

Apesar da reconhecida dificuldade de comparação dos dados de prevalência, 

notamos diferenças singulares entre nosso trabalho e os estudos revisados. Dessa 

maneira, Cruickshanks et al.18, em estudo publicado em 1998, encontraram uma 

prevalência geral de distúrbio auditivo de 45,9%; Calais17, em 2005, encontrou uma 

prevalência de 12% na faixa etária de 45-64 anos, aumentando para 24% entre 65-

74 anos e atingindo 39% nas idades acima de 75 anos; e, finalmente, Sousa et al.15, 

em trabalho de 2009, observaram uma prevalência geral de 36,1%.  

Essas divergências de prevalência encontradas entre nossos resultados e os 

trabalhos publicados, provavelmente se devem à falta de concordância em relação a 

uma definição e classificação padronizada de perda auditiva para ser utilizada nos 

estudos epidemiológicos. É importante lembrar que as definições e classificações de 

perda auditiva variam conforme as frequências incluídas no cálculo da média 

audiométrica, conforme os limiares de referência adotados e conforme qual orelha 

(se a melhor, a pior ou ambas) foi utilizada na qualificação do indivíduo.18-19 Além 

disso, diferenças quanto à idade, sexo e nível de escolaridade, entre outros, bem 

como os diversos cenários de pesquisa utilizados, devem ter influenciado nos 

resultados finais.  
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É importante salientar que existia, naturalmente, uma possibilidade maior de 

que nossos pacientes apresentassem um distúrbio auditivo qualquer, apesar de não 

utilizarmos um ambulatório específico de audiologia neste trabalho. Desse modo, 

ainda que tenhamos realizado a pesquisa em um ambulatório de otorrinolaringologia 

geral, não podemos esquecer que as queixas auditivas fazem parte do universo 

dessa especialidade.  

Em um estudo publicado em 2009, Calviti, Pereira24 estudaram a correlação 

dos questionários HHIE (versão completa) e HHIE-S (versão reduzida) com a 

audiometria tonal, utilizando e fazendo a comparação entre três diferentes médias 

audiométricas, em uma amostra composta por 71 indivíduos idosos. Desse modo, 

utilizando as médias tonais obtidas nas faixas de frequência de (500-1000-2000Hz) , 

(500-1000-2000-4000Hz) e (500-1000-2000-4000-6000Hz), encontraram uma 

correlação, estatisticamente significante, com a segunda opção (500-1000-2000-

4000Hz), ou seja, a mesma faixa de frequência adotada nesta Dissertação. Assim, 

com a aplicação de ambos questionários, em relação à referida média audiométrica, 

obtiveram os seguintes resultados: acurácia de 56,3% com o HHIE e de 62,0% com 

o HHIE-S; sensibilidade de 100% com ambas as versões; especificidade de 46,6% 

com o HHIE e de 53,4% com o HHIE-S; valor preditivo positivo de 29,5% com o 

HHIE e de 32,5% com o HHIE-S; e, finalmente, valor preditivo negativo de 100% 

com ambas as versões.  

Em nosso trabalho, encontramos valores maiores na acurácia (86,2%), 

especificidade (75,0%) e valor preditivo positivo (93,3%), enquanto que nossa 

sensibilidade (89,1%) e valor preditivo negativo (63,6%) foram menores. Desse 

modo, comparando-se os resultados do estudo de Calviti, Pereira24 com estes que 

obtivemos, notamos uma diferença considerável, talvez justificável em razão da 

diferença entre alguns critérios adotados nas pesquisas, uma vez que eles utilizaram 

uma amostragem menor (N = 71) obtida por meio de cartas-convite enviadas a 

idosos, além de excluírem da análise as perdas auditivas mais acentuadas (severas 

e profundas), enquanto que nós utilizamos uma amostragem maior (N = 138) 

captada na rotina de um ambulatório geral de otorrinolaringologia, além de 

incluirmos todos os graus de perda auditiva.   

Nos trabalhos revisados, não encontramos dados com relação à razão de 

verossimilhança. Em nosso estudo atual, obtivemos uma razão de verossimilhança 

positiva (RVP) de 3,56 e uma razão de verossimilhança negativa (RVN) de 0,15. 
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Esses valores nos mostram quantas vezes é mais frequente um teste positivo 

pertencer a um indivíduo com a doença, quando comparado ao indivíduo sadio; 

enquanto que o teste negativo revela quantas vezes é mais frequente em pertencer 

de fato a uma pessoa sadia, quando comparado a outra com a doença. Assim, 

quanto maior a RVP (muito maior que 1), melhor será o teste; do mesmo modo, 

quanto menor a RVN (mais perto de zero), melhor o teste.62,63 

Rosis et al.28, no seu trabalho publicado em 2009, estudaram a acurácia do 

questionário HHIE-S aplicado em 2 cenários distintos da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP): tanto no Ambulatório de Audiologia, com 55 indivíduos 

idosos (≥ 60 anos) apresentando queixas auditivas, bem como no Ambulatório de 

Geriatria, com 23 indivíduos idosos (≥ 60 anos) sem queixas, necessariamente, 

relacionadas à audição. No primeiro cenário, observaram uma acurácia de 58,2% 

(IC = 13,0%), sensibilidade de 23,5% (IC = 20,2%), especificidade de 73,7% (IC = 

14,0%), valor preditivo positivo de 28,6% (IC = 23,7%) e valor preditivo negativo de 

68,3% (IC = 14,2%). Estes resultados também diferem substancialmente daqueles 

por nós encontrados, com exceção da especificidade, a qual foi bastante similar. É 

interessante notar que, neste primeiro cenário (Ambulatório de Audiologia), todos os 

indivíduos apresentavam, necessariamente, queixas auditivas prévias, fato que 

poderia influenciar de alguma maneira nas respostas e atitudes perante o 

questionário/entrevista. Já no segundo cenário, encontraram uma acurácia de 91,3% 

(IC = 11,5%), sensibilidade de 94,7% (IC = 10,0%), especificidade de 75,0% (IC = 

42,4%), valor preditivo positivo de 94,7% (IC = 10,0%) e valor preditivo negativo de 

75,0% (IC = 42,4%). Verificaram, dessa maneira, que no grupo sem queixas 

necessariamente auditivas - provenientes do Ambulatório de Geriatria - houve 

associação estatística entre os resultados obtidos na aplicação do questionário 

HHIE-S com a existência ou não de distúrbio auditivo. Portanto, de maneira contrária 

ao cenário anterior, o Ambulatório de Geriatria propiciou resultados bastante 

similares e concordantes com aqueles por nós encontrados. É importante salientar 

que os participantes de nossa pesquisa, apesar de pertencentes a um ambulatório 

especializado (Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da FAMEMA), 

não tinham necessariamente queixas auditivas, podendo apresentar qualquer 

quadro otorrinolaringológico.  

Os dados e conclusões anteriores também parecem concordar com o estudo 

de Menegotto et al.23, publicado em 2011. Este trabalho concluiu que, pelo menos 
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em um Ambulatório específico de Audiologia, cenário no qual todos os pacientes já 

têm queixas prévias de audição, os questionários não se revelaram instrumentos 

eficazes para triagem auditiva. Em uma amostra constituída por 51 indivíduos 

adultos e idosos, obtiveram uma baixa sensibilidade (47%) e uma alta especificidade 

(75%). Para isso, utilizaram o questionário HHIE-S para os indivíduos idosos, bem 

como seu equivalente para indivíduos adultos, o HHIA-S30,64, ambos posteriormente 

comparados ao exame audiométrico. Apesar de pesquisarem em um único cenário, 

os autores sugerem que os questionários poderiam ser válidos em serviços de 

saúde não específicos em Audiologia, como é o caso de um ambulatório geral de 

otorrinolaringologia, de geriatria ou mesmo da atenção básica.  

Em 2012, Deepthi, Kasthuri65 publicaram um trabalho de validação do 

questionário HHIE-S entre idosos da Índia, com participação de 175 indivíduos 

residentes em zona rural, comparando o questionário com 3 graus de perda auditiva, 

distintamente: leve (25 a 40 dB), moderada (41 a 55 dB) e severa (> 55 dB). Assim, 

para perdas leves, o questionário apresentou uma sensibilidade de 26,2% e uma 

especificidade de 95,9%, com valor preditivo positivo de 94,3% e valor preditivo 

negativo de 33,5%. Já para perdas moderadas, encontraram uma sensibilidade de 

56,8% e uma especificidade de 92,4%, com valor preditivo positivo de 71,4% e valor 

preditivo negativo de 86,4%. E, finalmente, para perdas severas, obtiveram uma 

sensibilidade de 76,2% e uma especificidade de 87,7%, com valor preditivo positivo 

de 45,7% e valor preditivo negativo de 96,4% (IC 95%). Desse modo, concluíram 

que o HHIE-S pode ser útil sobretudo na detecção das perdas auditivas mais 

incapacitantes, porém pode não detectar as perdas mais leves. Apesar dos autores 

não terem mostrado os resultados estatísticos para o exame audiométrico como um 

todo, ou seja, sem as distinções por grau de intensidade, podemos perceber uma 

similaridade com os nossos resultados, sobretudo quando consideramos as perdas 

mais severas.  

Avaliando os resultados encontrados em nossa pesquisa atual, notamos uma 

maior concordância nos extremos, ou seja, entre os indivíduos com audição normal 

e handicap ausente (75,0%), bem como entre os indivíduos com perda auditiva 

profunda e handicap severo (80,0%). Desse maneira, nossos dados também 

sugerem que o questionário HHIE-S seja mais adequado para identificar as perdas 

auditivas mais incapacitantes (severas e profundas), do mesmo modo que Deepthi, 
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Kasthuri65 observaram em 2012, além de identificar com boa segurança a ausência 

de distúrbio auditivo.  

Entre os 110 indivíduos com audiometria alterada, 98 (89,1%) demonstraram 

percepção de algum grau de desvantagem (handicap), ao passo que somente 12 

(10,9%) não mostraram percepção de desvantagem auditiva. E entre os 28 idosos 

com audiometria normal, 21 (75,0%) não apresentavam percepção de desvantagem, 

enquanto que somente 07 (25,0%) demonstraram percepção de algum grau de 

desvantagem auditiva.  

Em relação aos valores preditivos, observamos valores mais altos para as 

mulheres, conforme descrito na Tabela 8. Independentemente do sexo, o valor 

preditivo positivo (VPP) foi de 93,3%, enquanto que o valor preditivo negativo (VPN) 

foi de 63,6%. Desse maneira, percebemos que a proporção de idosos apresentando 

desvantagem e possuindo perda auditiva real é elevada (VPP = 93,3%), enquanto 

que a proporção de idosos sem desvantagem e com audição normal mostrou-se 

menor, embora considerável (VPN = 63,6%).  

Objetivando avaliar se o questionário HHIE-S era efetivo como um método 

isolado de triagem auditiva, Pinzan-Faria, Iorio6 calcularam, em trabalho publicado 

no ano de 2004, a probabilidade de haver perda auditiva a partir dos resultados da 

autoavaliação do handicap. Avaliaram 112 idosos (≥ 65 anos) através do HHIE-S e 

da audiometria tonal, adotando nesta última a faixa de frequências de 500, 1000 e 

2000 Hz. Desse modo, verificaram que a classificação quanto ao grau de handicap 

estava significantemente relacionada à ausência ou presença de perda auditiva. 

Assim, encontraram os seguintes resultados: dentre os 27 indivíduos com handicap 

ausente, havia uma probabilidade de perda auditiva de apenas 7,4%; dentre os 35 

indivíduos com handicap leve a moderado, uma probabilidade de perda auditiva de 

51,4%; e dentre os 50 indivíduos com handicap severo, uma probabilidade de perda 

auditiva de 84,0%. Dessa forma, estes resultados parecem corroborar os nossos 

achados, em relação à maior concordância nos extremos, sendo também 

semelhantes aos encontrados por Deepthi, Kasthuri65 em 2012, já expostos e 

discutidos anteriormente.  

A partir das discussões anteriores, podemos afirmar que a avaliação 

audiométrica - isoladamente - mostra-se insuficiente para descrever a reação do 

indivíduo perante seu distúrbio de audição, ou seja, não detecta a desvantagem 

auditiva (handicap). Ao mesmo tempo, o questionário HHIE-S, também 
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isoladamente, nem sempre é capaz de detectar com precisão a sensibilidade 

auditiva. Segundo Santiago, Novaes36, “as avaliações audiométricas, que são 

consideradas meios de se quantificar a perda auditiva, não são suficientes para 

demonstrar a real habilidade ou dificuldade comunicativa e de desempenho 

psicossocial do sujeito avaliado, já que não representam as consequências 

emocionais, sociais e de situação percebidas em função dessa perda.” 

Dessa maneira, apesar do grau de desvantagem manter uma associação com 

a presença ou ausência de perda auditiva, nem todos os indivíduos que demonstram 

ausência de desvantagem terão audição normal. Isto concorda com os estudos 

pioneiros de Ventry, Weinstein34,38,39 que observaram idosos com distúrbio auditivo 

leve, porém percepção acentuada de handicap, bem como outros com distúrbio 

severo, mas demonstrando percepção leve de handicap. Concluíram, assim, que o 

questionário de autoavaliação seria válido como complemento na aferição da 

deficiência auditiva e seu respectivo impacto na vida diária do indivíduo idoso.  

Em sua Dissertação de Mestrado publicada em 2000, Sestrem66 realizou 

algumas análises comparativas por sexo. Assim, utilizando o questionário HHIE-S, 

observou que 58% das mulheres e 43% dos homens, dentre os 40 participantes de 

sua pesquisa, demonstraram percepção de handicap. Considerando-se os 

resultados audiométricos (utilizando a faixa de 500, 1000 e 2000 Hz), notou 

semelhança entre a proporção de mulheres (31%) e de homens (29%) classificados 

com audição normal e handicap ausente. Quando levou em consideração a 

presença de uma perda auditiva leve e handicap ausente, encontrou mais homens 

(22%) que mulheres (11%) nesta situação; já com uma perda auditiva moderada e 

handicap ausente, observou apenas homens (7%). Ao considerar indivíduos com 

audição normal e handicap leve/moderado, notou mais mulheres (23%) que homens 

(14%); já indivíduos com perda auditiva leve e handicap leve/moderado, 

encontraram apenas mulheres (8%); e, com perda auditiva moderada e handicap 

leve/moderado, também observaram apenas mulheres (4%). Entre os indivíduos 

com handicap severo, a proporção com audição normal foi similar entre as mulheres 

(8%) e os homens (7%); dos indivíduos com handicap severo e perda auditiva leve, 

a proporção também foi similar entre mulheres (11%) e homens (14%); e, com 

handicap severo e perda auditiva moderada, novamente uma semelhança entre 

mulheres (4%) e homens (7%). Finalmente, dos indivíduos com audição normal pelo 
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exame audiométrico, encontraram uma proporção considerável de mulheres (31%) e 

homens (21%) que referiram algum grau - qualquer - de handicap.  

Wieselberg42, em seu trabalho pioneiro de 1997, também realizou algumas 

análises comparativas por sexo. Foram avaliados 80 indivíduos, sendo 51,2% 

mulheres e 48,8% homens. Em relação à percepção de desvantagem (handicap), 

independente de confirmação audiométrica, observaram ausência de desvantagem 

em 9% das mulheres e 14% dos homens; desvantagem leve a moderada em 32% 

das mulheres e 31% dos homens; e desvantagem severa em 59% das mulheres e 

55% dos homens. Não encontraram indícios de relação de significância entre 

desvantagem auditiva e sexo. Apesar da pequena diferença observada, as mulheres 

expressaram mais percepção de desvantagem, seja de grau leve/moderada ou 

severa, enquanto que os homens foram os que mais demonstraram ausência de 

desvantagem auditiva, concordando assim com o já referido estudo de Sestrem.66  

Uma possível justificativa para esta diferença entre os sexos talvez se 

encontre na proclamada sensibilidade feminina, historicamente acreditada como 

sendo maior que a do homem, por saber expor e reconhecer com maior 

desenvoltura os seus problemas de saúde.  

Todavia, em nosso estudo, também com participação equilibrada entre os 

sexos, com 51,4% de homens e 48,6% de mulheres, num total de 138 indivíduos, 

encontramos diferenças singulares em relação à prevalência e ao comportamento 

do HHIE-S. Desse modo, em relação à percepção de desvantagem auditiva 

(handicap), observamos ausência de percepção em 26,9% das mulheres e 21,1% 

dos homens; percepção leve/moderada em 46,3% das mulheres e 47,9% dos 

homens; e percepção significante (desvantagem severa) em 26,9% das mulheres e 

31,0% dos homens. Apesar da pequena diferença entre os sexos, notamos uma 

inversão em relação aos referidos trabalhos de Wieselberg42 e de Sestrem.66 Dessa 

maneira, em nosso estudo, os homens expressaram maior percepção de 

desvantagem, em qualquer grau, enquanto que as mulheres foram as que mais 

demonstraram ausência de desvantagem auditiva (ou não percepção da mesma).  

Uma possível explicação para essa inversão entre os sexos talvez se 

encontre, novamente, nas diferenças de critérios e técnicas adotadas nos diversos 

estudos, os quais não seguem uma padronização ou consenso geral. Talvez, ainda, 

a progressiva e almejada ‘igualdade’ entre os sexos possa justificar, pelo menos em 

parte, essas oscilações e diferenças de resultados.  
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Não encontramos em nossa busca e revisão de literatura, a qual não teve a 

pretensão de ser exaustiva, outros estudos que pudessem servir de comparação aos 

do presente trabalho, sobretudo em relação à variável sexo.  

Wu et al.55, em 2004, demonstraram que até 40% dos idosos sofriam de 

alguma forma de efeito psicológico adverso devido ao déficit auditivo. Em vista 

disso, reiteraram a necessidade de vigilância contínua entre os profissionais que 

lidam com idosos portadores de perdas auditivas, visando uma procura ativa por 

distúrbios do humor, bem como seu consequente tratamento.  

Segundo diversos autores36,67-70, apesar da alta prevalência de distúrbios 

auditivos em idosos, ainda é restrita a sua investigação durante as avaliações 

médicas em geral. Por esse motivo, sugerem a triagem auditiva como ferramenta útil 

em nível de atenção básica, utilizando para tal os questionários padronizados como 

o HHIE-S.71,72 E amparando essa sugestão, o recente estudo de Paiva et al.73, 

publicado em 2016, confirma que a tradução para a língua portuguesa mantém a 

validade da versão original em língua inglesa.  

Apesar dessas recomendações, a maioria dos profissionais ainda não utiliza 

rotineiramente os questionários disponíveis. Macedo et al.30, em estudo de 2006 

com 45 fonoaudiólogos, buscou apontar os principais motivos: “tempo excessivo 

para aplicação (52%), não faz parte dos procedimentos adotados no local de 

trabalho (22%), não tem conhecimento sobre tais instrumentos (15%), as questões 

causam constrangimento para o paciente (4%), preferência pela entrevista aberta 

(22%), os questionários provocam ambiguidade (4%).”  

Em relação ao alegado motivo “tempo excessivo para aplicação”, lembramos 

que o tempo médio para aplicar o questionário, na pesquisa atual, oscilou entre 05 e 

10 minutos, de acordo com a habilidade de cada indivíduo entrevistado.  

Por outro lado, os mesmos autores30 ressaltam que os questionários 

padronizados podem ajudar o indivíduo a refletir sobre os efeitos deletérios de sua 

deficiência auditiva, contribuindo assim com a conscientização e aceitação de suas 

necessidades de saúde. E tal disposição, ainda que de maneira subjetiva, também 

foi observada em grande parte de nossos entrevistados, incrementando assim o 

leque de vantagens desses instrumentos.  
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6  CONCLUSÃO  

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, concluímos que o instrumento 

em avaliação - o questionário HHIE-S - é adequado para o rastreamento de perdas 

auditivas na população idosa, haja vista sua alta acurácia e facilidade de uso e de 

interpretação.   

Considerando os métodos utilizados e os resultados obtidos, concluímos 

também que existe 10,9% de probabilidade de que os idosos com ausência de 

desvantagem (handicap) apresentem uma perda auditiva qualquer, bem como 

89,1% de probabilidade de existir perda auditiva nos idosos com presença de 

desvantagem (handicap).  

Desse modo, e tendo em vista a alta prevalência de distúrbio auditivo 

verificada em nosso meio, o questionário revela-se útil como instrumento de triagem 

auditiva nos idosos, revelando a presença ou ausência de uma perda auditiva; 

porém, não podemos afirmar o mesmo em relação à classificação dessas perdas, 

segundo o grau de intensidade.  

Além disso, trata-se de uma ferramenta simples e de baixo custo, 

demandando pouco tempo para sua aplicação - no máximo 10 minutos - podendo 

assim ser incorporada aos atendimentos clínicos tradicionais.   

Desse maneira, a principal implicação prática deste estudo seria tanto o 

incentivo ao uso, como também mostrar a viabilidade de implementação de um 

instrumento simples e barato no atendimento rotineiro aos indivíduos idosos, como 

se mostra o questionário HHIE-S.  

É importante salientar que, idealmente, nenhum paciente deveria passar por 

um processo posterior de reabilitação auditiva sem a realização de ambos os testes 

conjuntamente - exame audiométrico e HHIE-S - de modo que cada um possa 

auxiliar e complementar o outro.  

Nosso estudo apresenta algumas fragilidades e limitações, devido sobretudo 

a dificuldades logísticas e temporais. Assim, salientamos a escolha por uma amostra 

de conveniência; utilização de apenas um cenário de pesquisa; e tamanho amostral 

relativamente limitado (N = 138), quando comparado aos grandes estudos de base 

populacional, os quais seriam desejáveis e de grande valia para uma possível 

confirmação dos resultados aqui obtidos. Por tudo isso, existe a possibilidade de 
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haver algum viés de seleção e de informação. Ademais, possíveis variáveis de 

confusão podem ter interferido nos resultados, como por exemplo as doenças 

associadas e o nível de escolaridade.  

Finalmente, acreditamos que a associação futura de uma pesquisa de cunho 

qualitativo possa esclarecer alguns aspectos ainda desconhecidos e relevantes, tais 

como as possíveis atitudes, valores e significados que os idosos atribuem e 

assumem perante um inquérito de saúde auditiva, os quais provavelmente influem 

nos resultados finais.  

Esperamos assim que os aspectos aqui discutidos possam ser úteis para 

todos aqueles que se interessam pelo aprofundamento de tão relevante temática, 

que diz respeito a todos nós que buscamos um envelhecer cada vez mais saudável 

e humanizado.  
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 



65 
 

APÊNDICE B 

Ficha padronizada de coleta, contendo o questionário HHIE-S (Hearing 

Handicap Inventory for the Elderly – Screening) 

N⁰ Ficha: 

Nome:                                                                                                              

Idade:                                                                                                           Sexo: (1) ♀   (2) ♂  

Escolaridade: (1) nenhuma   (2) infantil   (3) fundamental   (4) médio   (5) superior  

Doenças associadas: (1) DM    (2) HAS    (3) Dislipidemia    (4) Tireoidopatia 

(5) Doenças otológicas    (6) Outras  

1. Um problema auditivo lhe causa algum embaraço ao conhecer novas pessoas? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

2. Um problema auditivo lhe causa alguma frustração ao conversar com membros de sua família? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

3. Você tem dificuldade em ouvir quando alguém lhe sussurra? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

4. Você se sente com uma deficiência por ter um problema auditivo? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

5. Um problema auditivo lhe causa dificuldade ao visitar amigos, parentes, ou vizinhos? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

6. Um problema auditivo interfere diminuindo a frequência com que você gostaria de ir a reuniões e encontros religiosos? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

7. Um problema auditivo lhe causa discussões com familiares?  

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

8. Um problema auditivo lhe causa dificuldades para escutar televisão ou rádio? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

9. Você sente que qualquer dificuldade com sua audição, limita ou embaraça sua vida pessoal ou social? 

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

10. Um problema auditivo lhe causa dificuldade em restaurantes na companhia de parentes ou amigos?  

    Sim (    )                      Às vezes (    )                         Não (    ) 

As pontuações para cada questão são:  

Sim: 4 pontos; Às vezes: 2 pontos; Não: 0 pontos.                                                     ESCORE TOTAL =  
A contagem varia de 0 (nenhum handicap) até 40 ( máximo handicap).  
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ANEXO A 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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