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RESUMO 
 

Introdução: A senescência do sistema imunológico desempenha um papel importante 
na degeneração da orelha interna relacionada à idade, denominada inflamação. A 
presbiacusia pode ser mediada pelos efeitos de processos inflamatórios no sistema 
auditivo, esses mecanismos biológicos subjacentes ao envelhecimento permanecem 
pouco estudados. Objetivo: Determinar se os biomarcadores inflamatórios 
plasmáticos estão associados às alterações auditivas em idosos. Métodos: Foram 
realizadas as seguintes avaliações: audiológica com audiometria tonal limiar, 
autoavaliação com questionário Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening 
Version (HHIE-S) e coleta do sangue periférico para a dosagem dos níveis 
plasmáticos das interleucinas 2, 4, 6 e 10, fator de necrose tumoral-α e interferon-γ 
por meio da citometria de fluxo em idosos do Projeto Envelhecimento Ativo. Para 
pareamento dos grupos foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, o teste 
de Qui-quadrado para associações entre as variáveis dicotômicas, teste t de amostras 
independentes para comparar as médias entre os grupos e correlação de Spearman, 
com valor de significância de p<0,05. Resultados: Os achados desse estudo 
mostraram maiores níveis plasmáticos da interleucina-2 (p= 0,031; rs=0,210), média 
II da orelha direita (p=0,004; rs=0,279), maior tempo em anos (p=0,002; rs=0,307) e 
em horas (p=0,004; rs=0,281) de exposição ao ruído no gênero masculino. Em ambos 
os gêneros foi observado predomínio de perda auditiva sensorioneural (p<0,001*; 
rs=0,403) de grau leve (p<0,001*; rs=0,982) e piora da audição relacionada ao 
aumento da idade (p=0,011; rs=0,250). Aumento nos níveis plasmáticos de interferon 
gama no grupo com handicap auditivo normal (p=0,015; rs= -0,280) e observou-se 
associação e correlação entre o handicap auditivo leve/moderado e as variáveis de 

audição ( 2 = 7,300; p= 0,007), grau normal de audição (χ2 = 8,989; p= 0,003) e 

ausência da queixa de hipoacusia (2=5,920; rs=0,281; p=0,015). Conclusão: O 
questionário HHIE-S demonstrou ser um instrumento eficiente na triagem auditiva, 
para avaliar idosos, pois é uma ferramenta de baixo custo, simples, rápida, de fácil 
compreensão e requer pouco tempo para sua aplicação, principalmente, quando 
comparado a outras avaliações como audiometria tonal limiar e os níveis plasmáticos 
dos biomarcadores inflamatórios. Este trabalho apresenta um tema de relevância, não 
só para a parcela da população estudada, mas para toda a sociedade, uma vez que 
a audição se constitui em elemento crucial na comunicação dos idosos, para sua 
qualidade de vida e daqueles que o rodeiam, além do avanço na verificação dos 
fatores biológicos relacionados a estas alterações. 

 
Palavras-chave: Audiometria, Envelhecimento, Fatores Biológicos, Presbiacusia, Perda 
auditiva relacionada à idade, Triagem auditiva em idosos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The senescence of the immune system plays an important role in age- 
related degeneration of the inner ear, called inflammation. Presbycusis can be 
mediated by the effects of inflammatory processes on the auditory system, these 
biological mechanisms underlying aging remain poorly studied. Objective: To 
determine whether plasma inflammatory biomarkers are associated with hearing 
disorders in the elderly. Methods: The following assessments were performed: 
audiological with pure tone audiometry, self-assessment with a Hearing Handicap 
Inventory for the Elderly Screening Version (HHIE-S) and collection of peripheral blood 
for the measurement of plasma levels of interleukins 2, 4, 6 and 10, tumor necrosis 
factor-α and interferon-γ by means of flow cytometry in the elderly of the Active Aging 
Project. The Mann-Whitney non-parametric test, the Chi-square test for associations 
between dichotomous variables, the t-test of independent samples were used to 
compare the means between the groups and the Spearman correlation was used to 
pair the groups, with a significance value of p <0.05. Results: The findings of this study 
showed higher plasma levels of interleukin-2 (p=0.031; rs=0.210), mean II of the right 
ear (p=0.004; rs=0.279), longer time in years (p=0.002; rs=0.307) and hours (p=0.004; 
rs=0.281) of noise exposure in males. In both genders, there was a predominance of 
mild sensorineural hearing loss (p <0.001 *; rs=0.403) (p <0.001 *; rs=0.982) and 
worsening of hearing related to increasing age (p = 0.011; rs = 0.250). Increase in 
plasma interferon gamma levels in the group with normal auditory handicap (p = 0.015; 
rs = - 0.280) and an association and correlation was observed between mild / moderate 

auditory handicap and hearing variables (2=7,300; p=0.007), normal degree of 

hearing (2=8.989; p=0.003) and absence of complaints of hearing loss (2=5.920; 
rs=0.281; p=0.015). Conclusion: The HHIE-S questionnaire proved to be an efficient 
instrument in hearing screening, to assess the elderly, as it is a low-cost, simple, fast, 
easy to understand tool and requires little time for its application, especially when 
compared to other assessments such as pure tone audiometry and plasma levels of 
inflammatory biomarkers. This work presents a topic of relevance, not only for the 
portion of the population studied, but for the whole society, since hearing is a crucial 
element in the communication of the elderly, for their quality of life and those around 
them, in addition to progress in verifying the biological factors related to these changes. 

 
Keywords: Aging, Age-related hearing loss, Audiometry, Biological Factors, Hearing 
screening in old adults, Presbycusis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Estima-se que até 2040 os países em desenvolvimento terão 1 bilhão 

de pessoas com 60 anos ou mais, devido à rapidez e magnitude desse aumento, o 

atendimento a esse grupo específico é essencial, para que possam envelhecer com 

saúde e boa qualidade de vida1. 

O envelhecimento humano pode ser considerado um período crítico 

para a saúde, onde as alterações fisiopatológicas podem causar doenças crônicas 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, demência e perda auditiva, acarretando 

grande impacto nas atividades da vida diária dos idosos2. 

A perda auditiva afeta mais de 1,3 bilhões de pessoas no mundo, a 

etiologia pode incluir exposição ao ruído, doenças autoimunes, alterações infecciosas, 

toxicidade de drogas, lesões vasculares e a de maior prevalência é relacionada ao 

envelhecimento, encontrada em cerca de 60% dos idosos3. A presbiacusia, ou perda 

auditiva relacionada à idade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde4, ocorre 

aproximadamente em um terço das pessoas com mais de 60 anos à medida que 

envelhecem. 

Em 2025, haverá 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos de 

idade e mais de 500 milhões delas sofrerão um comprometimento significativo da 

presbiacusia5. É uma perda auditiva sensorioneural bilateral progressiva, irreversível 

e simétrica resultante da degeneração da cóclea e quando não tratada, pode contribuir 

para isolamento social, depressão e demência6. 

A senescência do sistema imunológico desempenha um papel 

importante na degeneração da orelha interna relacionada à idade, denominada 

inflamação. Acredita-se que uma forma leve de resposta inflamatória sistêmica crônica 

ative macrófagos cocleares. Esses processos inflamatórios sistêmicos das citocinas 

são estudados usando sangue periférico para monitorar possíveis mecanismos 

patogênicos7. 

As citocinas inflamatórias são pequenas proteínas secretadas pelas 

células e são consideradas biomarcadores potenciais em muitos processos celulares. 

O aumento da idade resulta em insuficiência do controle ou regulação negativa da 

produção de citocinas pró- inflamatórias como interleucinas 2 e 6 (IL-2 e IL-6), fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) e interferon gama (INF-y). Já os níveis de citocinas anti- 

inflamatórias que neutralizam o estado inflamatório, como interleucinas 4 e 10 (IL-4 e 
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IL-10), são reduzidos com a idade agravando a incapacidade de manter a homeostase 

imunológica8. 

A citometria de fluxo é o método padrão ouro para avaliação dos 

níveis plasmáticos de biomarcadores inflamatórios contribuindo para futuras 

intervenções biomédicas envolvendo medicamentos ou outros agentes que possam 

modular suas atividades8-9. 

A perda auditiva relacionada à idade pode ser mediada pelos efeitos 

de processos inflamatórios no sistema auditivo, particularmente na cóclea, esses 

mecanismos biológicos subjacentes ao envelhecimento permanecem pouco 

estudados e serão abordados neste estudo10. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar se os biomarcadores inflamatórios plasmáticos estão associados às 

alterações auditivas causadas pelo envelhecimento em idosos. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 
Verificar se há piora nos limiares auditivos e grau da perda de audição com o aumento 

da idade; 

 

Correlacionar os resultados da sensação de perda auditiva com o handicap auditivo 

associado aos níveis plasmáticos dos biomarcadores inflamatórios plasmáticos; 

 

Verificar se o aumento nos níveis plasmáticos dos biomarcadores inflamatórios 

plasmáticos está relacionado com as variáveis de idade e gênero em idosos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
 

O envelhecimento é um declínio progressivo ou perda da função dos 

tecidos e órgãos, ao longo do tempo, devido ao acúmulo gradual de alterações 

biológicas deletérias. Pode apresentar três componentes distintos: degeneração 

biológica, danos extrínsecos e danos intrínsecos, esses fatores são sobrepostos a um 

substrato genético5. Nem todos idosos sofrerão de doenças durante o processo de 

envelhecimento, mas algumas doenças são observadas frequentemente com ao 

aumento da idade: aterosclerose, doenças cardiovasculares, câncer, artrite, catarata, 

doença de Alzheimer, presbiopia e presbiacusia. Em decorrência do aumento no 

número de idosos com 60 anos ou mais, há necessidade dos profissionais de saúde 

estar preparados para atuar com essa população6. 

3.1 ENVELHECIMENTO E AUDIÇÃO 

 
 

Estudos epidemiológicos11-14 em grandes populações de idosos 

mostram que o declínio na sensibilidade auditiva acelera acima dos 20 a 30 anos nos 

homens e acima dos 50 anos nas mulheres. Os limiares auditivos médios dos homens 

exibiram um aumento acentuado da perda auditiva na faixa de altas frequências, 

enquanto os audiogramas das mulheres exibem uma inclinação mais gradual11-12. 

A degeneração auditiva relacionada à idade, nas diferentes estruturas 

cocleares15, ocorrem nas células ciliadas sensoriais que são suscetíveis ao acúmulo 

de lesões por várias fontes diferentes, incluindo lesão mecânica direta, oxidativa 

mitocondrial, drogas ototóxicas, como aminoglicosídeos ou cisplatina, lesão dos 

neurônios ganglionares, pelo excesso de ruído ocasionando perda induzida dos 

dendritos aferentes16- 18. 

 
3.1.1 Presbiacusia 

 
 

É classificada como a perda auditiva sensorioneural bilateral, 

decorrente do envelhecimento, caracterizada por configuração do tipo descendente, 

que afeta, inicialmente, a região de altas frequências do espectro auditivo e se estende 

para as outras regiões, de médias e de baixas frequências com o aumento da idade. 
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O prejuízo está associado à dificuldade na discriminação da fala, bem como na 

detecção e localização do som, principalmente em ambientes ruidosos18. 

Com base em análises do osso temporal que correlacionam os 

padrões de perda auditiva com a localização das alterações, foram propostas três 

formas principais de presbiacusia: sensorial, estrial e neural. A presbiacusia sensorial 

caracterizada por elevação abrupta do limiar de tom puro nas altas frequências e 

perda de células ciliadas na extremidade basal da cóclea. A presbiacusia estrial 

encontrada em pacientes com um audiograma de tom puro plano ou levemente 

descendente, correlacionada com atrofia da estria vascular. E a presbiacusia neural, 

caracterizada por uma perda de neurônios cocleares localizados em toda a cóclea19-
 

22. 

A apresentação clínica, a taxa de progressão, a idade de início e a 

gravidade da perda auditiva podem variar, principalmente, devido a fatores 

extrínsecos, como por exemplo, apresentar histórico a exposição ao ruído. Em um 

estudo de coorte retrospectivo, a população estudada (n=1.452 participantes) foi 

dividida em três grupos, funcionários de manutenção de aeronaves (n=583), 

atividades técnicas (n=377) e não técnicas (n=492). Nos funcionários de manutenção 

de aeronaves, que tinham exposição ototóxica e ao ruído, observou-se o 

desenvolvimento precoce da presbiacusia e em maior extensão do que os outros 

participantes sem histórico de exposição ao ruído e agentes ototóxicos23. Outro estudo 

de coorte retrospectivo, somente com o gênero masculino (n= 203) chamado 

Framingham Heart Study, observou que os participantes com suposto dano coclear 

devido à exposição anterior ao ruído, apresentaram progressão subsequente da 

presbiacusia24. Esses achados sugerem uma interação entre idade e ruído, onde 

exacerba a perda auditiva relacionada à idade em idosos que foram expostos ao ruído 

previamente. 

A principal intervenção na presbiacusia são os aparelhos auditivos de 

amplificação sonora, que podem ser associados a tecnologias de dispositivos 

auditivos, com modulação de frequência, sistemas de loop de indução de áudio e 

outros acessórios, para acoplar com telefones, dispositivos de música, computadores 

e tablets5. 

No entanto, quando a perda auditiva é muito grave, os aparelhos 

auditivos podem não conseguir amplificar o som suficientemente e uma nova opção, 

são os implantes cocleares híbridos, que utilizam da estimulação elétrica23. Pela 
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necessidade de intervenção cirúrgica, os esforços para garantir a preservação da 

audição residual dependem do uso de técnicas de cirurgia e da implantação de 

conjuntos de eletrodos mais curtos para minimizar o trauma causado durante o 

processo de inserção dos eletrodos24. 

As intervenções na presbiacusia, com indicação dos aparelhos 

auditivos de amplificação sonora ou os implantes cocleares hibrídos necessitam de 

acompanhamento fonoadiológico com as terapias de reabilitação auditiva, com o 

objetivo de promover melhor adaptação da tecnologia proposta e proporcionar 

excelência de escuta23-24. 

 
3.1.2 Audiometria Tonal Limiar 

 
 

O teste padrão ouro para avaliar a função auditiva é a audiometria 

tonal limiar, fundamental para o processo do diagnóstico audiológico e determina os 

limiares auditivos comparando os valores obtidos com os padrões de normalidade, 

usando como referência o tom puro. A descrição da lateralidade pode ser bilateral, 

significa que ambas as orelhas apresentam perda auditiva ou normalidade auditiva e 

unilateral significa que apenas uma das orelhas apresenta perda auditiva25. 

A descrição da audição associada à curva audiométrica pode ser 

simétrica considerando que as orelhas possuem o mesmo grau e/ou a mesma 

configuração audiométrica e assimétrica considerando que as orelhas possuem grau 

e/ou configurações audiométricas diferentes. O objetivo principal é determinar a 

integridade do sistema auditivo, além de identificar tipo, grau e configuração da perda 

auditiva em cada orelha25. 

A Audiometria tonal limiar determina a frequência (Hz) e a intensidade 

(dB) com que os sons podem ser detectados na faixa de 20 a 20.000 Hertz (Hz). Os 

níveis de intensidade pesquisados encontram-se entre 0 a 120 ou 125 dB NA de 

acordo com a saída máxima de cada audiômetro, para os limiares de condução aérea 

e entre 50 a 65 dB NA para os limiares de condução óssea25-26.
 

É pesquisado o mínimo de intensidade sonora em que o indivíduo 

detecta a presença do tom puro em cada frequência avaliada na condução aérea (250, 

500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz), ou na condução óssea (500, 1.000, 

2.000, 3.000 e 4.000 Hz) tanto na orelha direita como na orelha esquerda. O nível 

mínimo de intensidade sonora ou o menor nível de intensidade sonora em que uma 
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pessoa detecte a presença do sinal em 50% das apresentações é definido como limiar 

auditivo. As informações dos limiares auditivos, de cada frequência, são registradas 

em um gráfico denominado audiograma25-26. 

O audiograma, conforme recomendado pela ASHA (1990) deve ser 

construído como uma grade na qual as frequências, em Hertz (Hz) estão 

representadas logaritmicamente na abscissa, e o nível de audição (NA), em decibel 

(dB) na ordenada. Para garantir dimensão padronizada do audiograma, cada oitava 

na escala de frequências deve ser equivalente ao espaço correspondente a 20 dB na 

escala do nível de audição. O eixo da abscissa deve incluir as frequências de 125 Hz 

a 8.000 Hz com a legenda de “Frequência em Hertz (Hz)”. O eixo da ordenada deve 

incluir níveis de audição de –10 dB a 120 dB NA com a legenda de “Nível de Audição 

em Decibel (dB)”26-27. 

 
 

 

Figura 1 – Audiograma recomendado pela American Speech- Language-Hearing 
Association. 
Fonte: Guia de orientações na Avaliação Audiológica Básica – Conselho Federal de 
Fonoaudiologia 2017. 
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Figura 2 – Conjunto de símbolos audiométricos recomendados no registro das respostas 
obtidas na pesquisa de limiares de audibilidade. 
Fonte: Guia de orientações na Avaliação Audiológica Básica – Conselho Federal de 
Fonoaudiologia 2017. 

 

 

Figura 3 – Cabine acústica e audiômetro. 
Fonte: Lopes, AC, Munhoz, GS, Bozza, A. Liminal and Altas pure tone audiometry 
Frequencies. In: Boéchat EM, Menezes. PD, Couto. CM, Frizzo. ACM, Scharlah. RC, 
Anastasio. São Paulo: Santos. 2015; 2nd ed.: p. 57- 67. 
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3.1.2.1 Tipos de perdas auditivas 

 
 

A classificação do tipo de perda auditiva tem por objetivo realizar o 

topodiagnóstico da alteração. A descrição pode ser dividida em perda auditiva 

condutiva, sensorioneural ou mista26. A perda auditiva condutiva ocorre quando os 

limiares de via óssea estão menores ou iguais a 15 dB NA e limiares de via aérea 

maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB. As principais 

patologias encontradas são: malformações congênitas de orelha externa, otite 

externa, otite média, perfuração da membrana timpânica, colesteatonoma e 

descontinuidade de cadeia ossicular26-27. 

A perda auditiva sensorioneural ocorre quando os limiares de via 

óssea estão maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, 

com gap aéreo-ósseo de até 10 dB. As principais patologias encontradas são 

presbiacusia, perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, doença 

de Ménière, ototoxidade, herpes zoster oticus, perda auditiva sensorineural súbita e 

neurinoma do acústico26-27. 

A perda auditiva mista ocorre quando os limiares de via óssea estão 

maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap 

aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB. As principais patologias encontradas são: 

otosclerose e tumores do glômus jugular26-27. 

 
3.1.2.2 Graus de perdas auditivas 

 
 

Para a classificação do grau de perda auditiva, a Organização Mundial 

da Saúde27 recomenda o cálculo da média de tons puros das quatro frequências 500, 

1000, 2000 e 4000 Hz para cada orelha e a partir das médias dos limiares é atribuída 

a gravidade que pode ser classificada em: normal, leve, moderado, severo ou 

profundo. 

A audição normal tem média entre 0 à 25 dB, onde não é observado 

nenhuma ou pequena dificuldade em compreender a fala, sendo capaz de ouvir 

cochichos. No grau leve de audição, a média está entre 26 à 40 dB, onde é possível 

ouvir e repetir palavras em volume normal a um metro de distância do interlocutor27-
 

28
.
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No grau moderado de audição, a média está entre 41 à 60 dB, onde 

é possível ouvir e repetir palavras em volume elevado a um metro de distância do 

interlocutor. No grau severo de audição, a média está entre 61 à 80 dB, onde é 

possível ouvir palavras somente em voz gritada próximo à melhor orelha do ouvinte. 

E no grau profundo, a média está acima de 81 dB, onde o ouvinte é incapaz de ouvir 

e entender mesmo em voz gritada, em sua melhor orelha27-28. 

 
3.1.2.3 Configurações de perdas auditivas 

 
 

Esta classificação leva em consideração a configuração dos limiares 

de via aérea de cada orelha, pode ser ascendente, horizontal, descendente, em U, em 

U invertido e em entalhe25-26. 

A configuração ascendente tem melhora igual ou maior que 5 dB por 

oitava em direção às frequências altas. A configuração horizontal tem os limiares 

auditivos com melhora ou piora, ou seja, variando em 5 dB por oitava em todas as 

frequências26. 

A configuração descendente leve tem piora entre 5 a 10 dB por oitava 

em direção às frequências altas. A configuração descendente acentuada tem piora 

entre 15 a 20 dB por oitava em direção às frequências altas. A configuração 

descendente em rampa tem curva horizontal ou descendente leve com piora ≥ 25 dB 

por oitava em direção às frequências altas26. 

A configuração em U tem limiares das frequências extremas melhores 

que as frequências médias com diferença ≥ 20 dB. A configuração em U invertido tem 

limiares das frequências extremas piores que as frequências médias com diferença ≥ 

20 dB. E a configuração em entalhe apresenta descendência acentuada em uma 

frequência isolada, com recuperação na frequência imediatamente subsequente26. 

 
3.1.2.4 Logoaudiometria 

 
 

É a técnica em que amostras de fala padronizadas são apresentadas 

por meio de um sistema calibrado para medir a sensibilidade auditiva. Os testes 

logoaudiométricos permitem verificar a capacidade de detecção e reconhecimento de 

palavras, confirmando os limiares tonais e auxiliando tanto no topodiagnóstico como 

na previsão do desempenho social do indivíduo25,29. 
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Para realização da logoaudiometria, é necessário que o audiômetro 

tenha o circuito apropriado, com controlador de unidades de volume, entrada para 

fonte de áudio externa, para uso de material gravado, e microfone para testes a viva 

voz25. 

Podem ser usadas sílabas sem sentido, palavras monossilábicas, 

dissilábicas, trissilábicas, polissilábicas, frases, palavras sem sentido de qualquer 

extensão, ou qualquer outro conjunto proposto, desde que seja mantida uma 

homogeneidade dos itens ao longo do material25. 

A logoaudiometria pode ser realizada a viva voz ou por gravação. O 

teste a viva voz é aquele em que o fonoaudiólogo apresenta os estímulos lendo-os a 

partir de uma lista, monitorando a intensidade de sua voz e evitando a leitura orofacial 

por um anteparo. Na apresentação por gravação, um material disponível em uma 

mídia de áudio é acoplado à entrada externa do audiômetro, calibrado, e o teste é 

realizado a partir dele, não havendo preocupações quanto à possibilidade de leitura 

orofacial. Os testes logoaudiométricos convencionais são testes auditivos e, portanto, 

devem ser realizados sem leitura orofacial25,29. 

É possível avaliar o limiar de detecção de fala (LDF), o limiar de 

reconhecimento de fala (LRF), o índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF/ 

IRF). A pesquisa dos limiares logoaudiométricos e do IPRF deve fazer parte da 

prática clínica, cabendo ao fonoaudiólogo selecionar aqueles necessários para cada 

caso29-30. 

O limiar de detecção de fala (LDF) é a intensidade em que o indivíduo 

pode detectar a presença de fala em 50% das apresentações. Utiliza a mesma técnica 

da audiometria tonal, pois o ouvinte não precisa identificar o que está sendo falado, 

mas apenas sinalizar a presença ou ausência do estímulo. Para a realização do LDV 

normalmente são usadas simples repetições de sílabas sem sentido (em português, 

“Pa; Pa; Pa”)25. 

O limiar de reconhecimento de fala (LRF) é a menor intensidade em 

que o indivíduo é capaz de reconhecer 50% dos estímulos de fala, a maior utilidade é 

a confirmação de limiares audiométricos. O resultado do LRF é dado em dB NA em 

cada orelha, identificando o limiar de reconhecimento obtido. São esperados valores 

de LRF, coincidentes com a média tritonal ou até 10 dB acima desta25. 

Segundo a Tabela 1, o índice percentual de reconhecimento de fala 

(IPRF) indica a porcentagem de acertos em uma intensidade que permita o melhor 
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desempenho possível de determinado indivíduo, podem ser classificados em 

nenhuma (100 a 92%), discreta (88 a 80%), moderada (76 a 60%) ou acentuada (56 

a 52%) dificuldade ou provável incapacidade (abaixo de 50%) de conversação29. 

 
Tabela 1 - Classificação do IPRF (Jerger, Speaks, & Trammell, 1968). 

 
 

Resultado de IPRF Dificuldade de compreensão da fala 

100% a 92% Nenhuma dificuldade para compreender a fala 

88% a 80% Ligeira/discreta dificuldade para compreender a fala 

76% a 60% Moderada dificuldade para compreender a fala 

56% a 52% Acentuada dificuldade para acompanhar uma conversa 

Abaixo de 50% Provavelmente incapaz de acompanhar uma conversa 

Fonte: Jerger, J, Speaks, C, Trammell, J. A new approach to speech audiometry. J Speech 
Hear Disord, 33: 318, 196829. 

 

 
3.2 AUTOAVALIAÇÃO EM IDOSOS 

 
 

A perda auditiva refere-se a qualquer restrição ou falta de capacidade 

de perceber os sons, podendo restringir a participação do indivíduo nas atividades 

cotidianas, além de prejudicar as relações familiares e interações sociais. O impacto 

das alterações auditivas pode associar-se ao declínio cognitivo, à depressão e à 

redução do estado funcional, principalmente, se não for avaliada ou tratada 

precocemente31. 

A audiometria tonal limiar é considerada o teste padrão ouro para 

diagnóstico da perda auditiva25, porém, exige equipamentos específicos e de elevado 

custo, em razão da demanda de profissionais treinados e, muitas vezes, é de difícil 

acesso. Por estes motivos, os serviços de atenção primária podem utilizar 

questionários de autoavaliação para identificar perdas auditivas em idosos, utilizando 

das questões direcionadas, com aplicação rápida e barata, sendo úteis na rotina 

clínica como triagem auditiva em grandes populações32-33. 

 
3.2.1 Inventário de Handicap para Audição de Pessoas Idosas - Hearing 

Handicap Inventory for the Elderly Screening Version – (HHIE-S) 

 
A triagem tem por definição a aplicabilidade em uma população 

numerosa, com rapidez e simplicidade, e deve identificar os indivíduos que têm alta 
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probabilidade de manifestar um distúrbio que está sendo testado. A triagem auditiva, 

por sua vez, deve ter alta sensibilidade e especificidade para identificar a presença de 

uma alteração auditiva quando esta alteração realmente existe34. 

Em 198235, nos Estados Unidos o HHIE - Inventário de Handicap para 

Audição de Pessoas Idosas (HHIE), uma ferramenta de autoavaliação contendo 25 

perguntas para avaliar o impacto da perda auditiva nos ajustes emocionais e sociais 

de pacientes idosos. Em 198336, os mesmos autores publicaram uma versão reduzida 

do HHIE e também dividida entre aspectos sociais e emocionais: o Inventário de Perda 

auditiva para Idosos - Versão de Triagem (HHIE-S), proposto como uma ferramenta 

de triagem para detectar o grau de queixas auditivas. 

Em 1997 Wieselberg37 lançou o trabalho pioneiro de tradução e 

adaptação do HHIE-S para a língua portuguesa. Tem aplicação rápida e fácil 

compreensão, o que favorece seu uso em indivíduos idosos. Exatamente por isso, o 

questionário HHIE-S é recomendado pela Academia Americana de Audiologia (ASHA) 

como um instrumento para triagem auditiva38. 

O HHIE-S é constituído por 10 questões e dividido em duas escalas, 

a social e a emocional, cada uma composta de cinco questões. Ao responder o 

questionário, o indivíduo pode optar apenas por uma alternativa: sim (4 pontos), às 

vezes (2 pontos) ou não (0 ponto)36. 

Por meio dos resultados obtidos é possível verificar a percepção que 

os indivíduos têm sobre seu problema auditivo, se afeta suas relações pessoais, se 

os limita para realizarem suas atividades diárias, dentre outros aspectos relacionados 

a restrição de participação social chamado handicap auditivo39. 

O escore total pode chegar até 40 pontos, onde o handicap auditivo é 

classificada através da pontuação obtida no questionário: sem percepção de restrição 

(0 a 8 pontos), percepção leve a moderada (10 a 24 pontos) ou percepção significante 

(acima de 24 pontos)36. 

Um estudo transversal recente de Servidoni e Conterno39, com 108 

participantes apresentando média de idade de 71 anos, encontrou frequência de 24% 

dos participantes que não perceberam handicap e a maioria, cerca de 76% relataram 

a percepção de handicap auditivo. E também observaram maior associação das 

variáveis de perda auditiva e handicap auditivo, nos participantes com audição normal 

e handicap auditivo normal (75%) e entre participantes com perda auditiva profunda e 



27 
 

 

handicap severo (80%). 

Já outro estudo de 2018 de Xavier et al.34 também com delineamento 

transversal, com amostra de 64 participantes, média de idade de 70 anos e 64 

participantes, observaram maior frequência de participantes com handicap auditivo 

normal cerca de 75% e somente 25% apresentaram percepção de algum nível de 

handicap auditivo. E houve associação significativa da avaliação auditiva com o 

escore total do questionário, onde os indivíduos que apresentaram alteração auditiva 

também apresentaram maior percepção de handicap auditivo. 

Com relação aos resultados audiométricos, Sousa et al.41 observaram 

prevalência geral de perda auditiva de 36,1%. Calais42, encontrou uma prevalência de 

24% na faixa etária de 65 a 74 anos e atingindo 39% em idades acima de 75 anos. Já 

Cruickshanks et al.12 observaram uma prevalência geral de perda auditiva de 45,9%. 

No estudo desenvolvido por Servidoni e Conterno39 foi verificado 110 participantes 

com perda auditiva, considerado uma alta prevalência de cerca de 79,7%, sendo que 

98 (89,1%) participantes revelaram presença de handicap auditivo e apenas 12 

participantes (10,9%) não apresentaram percepção de handicap auditivo. 

Com relação ao gênero, Servidoni e Conterno39 encontraram maior 

frequência de handicap auditivo em homens, cerca de 78,9% e 73,1% nas mulheres. 

Sestrem40 encontrou predomínio de handicap auditivo entre as mulheres, com 58% e 

43% entre os homens, como Wieselberg37 em seu estudo de 1997 observou 91% do 

handicap auditivo entre as mulheres e 86% entre os homens. 

Estudos43-46 sugerem que o questionário é mais adequado em 

identificar perdas auditivas mais incapacitantes, de gravidades severas e profundas e 

também para identificar com confiabilidade a ausência de perda auditiva. Um estudo 

mais recente de 201839 demonstrou prevalência de perda auditiva de acordo com o 

questionário foi de 76,1%, enquanto a audiometria mostrou 79,7%. A acurácia 

diagnóstica do instrumento foi de 86,2%, com sensibilidade de 89,1% e especificidade 

de 75,0%, independentemente do sexo. 

Por esse motivo, para o diagnóstico da perda auditiva em idosos, 

recomenda-se32-34 a bateria audiológica completa. A audiometria tonal limiar é 

considerada o teste padrão ouro para diagnóstico da perda auditiva25, no entanto, não 

é capaz de analisar questões emocionais e sociais, que podem ser detectadas pelos 

questionários de auto avaliação32-33. 

Para avaliar com maior precisão a sensibilidade auditiva, tanto dos 
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aspectos sociais e emocionais, quanto os limiares auditivos, pode-se utilizar do 

questionário HHIE-S e da audiometria tonal limiar, visando a excelência no 

atendimento clínico de idosos31-34. 

 

3.3 ENVELHECIMENTO E INFLAMAÇÃO 

 
 

A inflamação desempenha papel importante no processo do 

envelhecimento. Estudos9-11 demonstram que o aumento nos níveis plasmáticos de 

biomarcadores inflamatórios, estão associados ao aumento do risco para a 

mortalidade, assim como à maior incidência de doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus do tipo 2, declínio físico e cognitivo. Essas evidências sugerem que 

marcadores inflamatórios possam ser úteis para a estratificação do risco de eventos 

adversos na saúde dos idosos, com vistas à identificação de grupos vulneráveis para 

intervenção precoce e reabilitação47. 

A medida que o tecido envelhece, o corpo experimenta um fenômeno 

conhecido como inflamação crônica. A inflamação crônica é uma forma leve de 

inflamação que piora com a idade, é o fenômeno da imunosenescência, resultante do 

envelhecimento do sistema imunológico. Esse processo de imunosenescência 

dependente da idade e resulta na dificuldade do corpo em controlar ou regular a 

produção de proteínas pró-inflamatórias durante e após respostas imunes. 

Consequentemente, um estado inflamatório progressivamente mais alto é observado 

em muitos tecidos corpóreo envelhecidos48. 

 
3.3.1 Biomarcadores Inflamatórios Plasmáticos 

 

 
Com o envelhecimento, o organismo torna-se menos eficiente na 

regulação das proteínas pró-inflamatórias, o que geralmente resulta em um acúmulo 

lento e contínuo ao longo do tempo. Esse acúmulo de moléculas reativas e células 

projetadas para atingir patógenos acabam danificando a estrutura do tecido do 

organismo49-50. 

Outra fonte de inflamação pode ser o acúmulo de detritos celulares 

resultantes da eliminação insuficiente de resíduos celulares. Esses “autodetritos” 

podem simular comportamentos patogênicos e exigir uma resposta imune inata51. 

Essas várias respostas inflamatórias agudas ao longo de um período eventualmente 
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contribuem para o dano celular crônico. 

Resumindo, a inflamação aguda se enquadra na categoria de 

processos inflamatórios de curto prazo que duram algumas horas ou até alguns dias. 

A inflamação crônica é caracterizada como uma aquisição muito mais longa e de baixo 

grau de agentes inflamatórios nos tecidos e, em alguns casos, não é uma sequela da 

inflamação aguda, mas pode até ser uma resposta independente. Embora certamente 

relacionadas, a inflamação aguda e a inflamação crônica podem ter efeitos 

aparentemente opostos ao corpo50-51. 

O conhecimento aprimorado dos principais biomarcadores 

inflamatórios contribui para futuras intervenções biomédicas envolvendo 

medicamentos ou outros agentes que podem modular suas atividades7. São 

conhecidos como moduladores chave da neuroinflamação, representando um grupo 

heterogêneo de moléculas liberadas por células imunocompetentes, como linfócitos e 

macrófagos8. 

As citocinas inflamatórias incluem um grupo heterogêneo de 

moléculas mensageiras liberadas por células imunocompetentes9. Uma das 

características mais relevantes das citocinas inflamatórias é a pleiotropia, por meio da 

qual as citocinas podem se ligar a diferentes tipos de células-alvo. Essas moléculas 

podem ser divididas em dois subgrupos: pró-inflamatórias, incluindo interleucinas (IL- 

2 e IL-6), interferon gama (INF-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), e 

interleucinas anti-inflamatórias (IL4 e IL-10)49-50.
 

 
3.3.1.1 Citocinas pró-inflamatórias 

 
 

A invasão do tecido por bactérias ou vírus provoca uma resposta 

imediata com base na imunidade inata, independente da sensibilização prévia, e uma 

resposta tardia com base na imunidade cognitiva adquirida. Os processos de 

inflamação formam uma parte importante das duas formas de defesa imunológica, 

gerando mediadores bioativos que atacam ou impedem a infecção de organismos, 

recrutando células imunológicas para o local e promovendo a morte de patógenos. No 

entanto, também é conhecido que a inflamação danifica ou mata as células 

hospedeiras52. 

As citocinas pró-inflamatórias produzem toxicidade por várias vias, 

incluindo ativação do complemento, produção de metabólitos do ácido araquidônico e 
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formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Os leucócitos atraídos para os 

locais de inflamação por citocinas e quimiocinas também podem causar danos aos 

tecidos. Por exemplo, os neutrófilos são fontes potentes de EROs, e sua liberação 

pode causar danos às células hospedeiras50-52. 

 

 
3.3.1.1.1 Interleucina 2 

 
 

A Interleucina 2 (IL-2) é uma citocina de 15,5 kDa secretada por 

células T ativadas por antígeno e originalmente identificada como um fator de 

crescimento de células T53. É conhecida por ter uma ampla gama de ações, incluindo 

a capacidade de aumentar a atividade citolítica de células NK ou células assassinas 

ativadas por linfocina, aumentar a atividade citolítica delinfócitos infiltrantes de tumor 

(TILs), aumentam a produção de imunoglobulinas por células B ativadas, mantêm a 

proliferação homeostática de células T reguladoras (células Treg), atuam em células 

linfóides inatas e modulam a diferenciação de células T efetoras, além deter ações em 

células T de memória, células T efetoras e monócitos53-54. 

A ativação crônica da citocina inflamatória IL-2, essencial na iniciação, 

modulação e amplificação da resposta imune, pode infiltrar nas células da orelha 

interna, como as do saco endolinfático, justificando um provável efeito causal entre 

inflamação crônica e perda auditiva, sendo observado em distúrbios da orelha interna 

induzidos por doenças autoimunes sistêmicas crônicas como poliartrite nodosa, 

síndrome de Cogan e lúpus eritematoso sistêmico50. 

 
 

3.3.1.1.2 Interleucina 6 

 
 

Entre a família de proteínas das citocinas, a interleucina-6 (IL-6) é um 

marcador de inflamação comum, que comprovadamente está ligada ao 

envelhecimento do tecido52. Estímulos que induzem ações inflamatórias exigem 

processos de fosforilação e ubiquitinação, que por sua vez degradam proteínas 

inibitórias. Esta degradação permite o fator de transcrição nuclear fator kappa-light- 

chain-enhancer de células B ativadas (NF-κB) para regular a produção de várias 

proteínas pró-inflamatórias, incluindo IL-6. A IL-6 em conjunto com outros indicadores 
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foi usada em uma ampla variedade de estudos61-62 de imagem para avaliar a 

presença e extensão dos processos inflamatórios. 

IL-6 é uma citocina pró-inflamatória produzida por muitos tipos 

diferentes de células, incluindo glóbulos brancos, células endoteliais e células 

adiposas e está envolvida em uma ampla gama de funções em todo o corpo63-64. Uma 

vez ativada, também medeia à resposta inflamatória da fase aguda, em idosos, níveis 

plasmáticos mais altos de IL-6 estão associados a doenças relacionadas à idade, 

como presbiacusia, doenças cardiovasculares, doença de Alzheimer e diabetes 

mellitus tipo 252,64. 

Verschuur et al.47, avaliaram 611 participantes, com média de idade 

de 67 anos, onde observou relações entre os limiares auditivos e os principais 

biomarcadores plasmáticos da inflamação de baixo grau. Utilizaram os resultados do 

estudo chamado Hertfordshire Aging Study e analisaram relações quantitativas entre 

os limiares auditivos médios de idosos e seus níveis de IL-6. Os resultados indicaram 

um aumento gradual da inflamação sistêmica com o envelhecimento e uma diminuição 

nos limiares auditivos. Esse mesmo grupo realizou outro estudo65 semelhante, com 

370 participantes com idade acima de 60 anos, também encontrando associação entre 

inflamação e presbiacusia. 

 

3.3.1.1.3 Interferon gama 

 
 

Sinaliza através de um heterodímero de INFgR1/2, cuja expressão é 

amplamente distribuída entre células hematopoiéticas e não hematopoiéticas 

semelhantes, onde a sinalização é rigidamente regulada por meio da expressão 

controlada de INFgR2 com expressão estável de INFgR1 entre diferentes células, 

influenciando o equilíbrio entre os efeitos mitogênicos e inibidores do crescimento do 

INF-γ66. 

O INF-Y é conhecido por seus efeitos imunomoduladores 

pleiotrópicos na imunidade inata e adaptativa. Como um homodímero solúvel, 

demonstrou ser secretado principalmente por linfócitos ativados, como células T CD4 

e CD8, células T gama delta, bem como NK e células T NK. Fontes adicionais incluem 

células B e células apresentadoras de antígenos (macrófagos, monócitos e células 

dendríticas)66. 
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O estudo de Yoon et al.74, avaliaram 48 participantes, divididos em 2 

grupos com audição normal (n=24) e com perda auditiva sensorioneural (n=24), os 

níveis plasmáticos de interferon-γ foram medidos. O nível médio de interferon-γ 

diminuiu significativamente no grupo de estudo, em comparação com o grupo de 

controle. Explicando esse achado66, o Interferon-γ não é uma toxina projetada para 

envenenar uma molécula-chave da célula, normalmente, medeiam interações 

contínuas entre as células relacionadas ao crescimento e defesa. 

 

3.3.1.1.4 Fator de necrose tumoral 

 
 

O fator de necrose tumoral-α (TNF-α), é um fator circulante central 

que prolifera sob condições pró-inflamatórias, induzem a diferenciação de monócitos 

humanos em células dendríticas maduras e o dendrítico dependente de TNF-α células 

induzem respostas de células T auxiliares 1 e 17, com importantes funções chave em 

diversos processos celulares, como regulação das respostas pró-inflamatórias e 

manutenção da homeostase celular75. 

Após a produção de TNF-α, as células do endotélio vascular 

começam a exibir várias moléculas de adesão que exigem a ligação de diferentes 

leucócitos, promovendo assim um comportamento pró-inflamatório. A citocina TNF-α 

está elevada na maioria dos estados inflamatórios, se não todos, e, portanto, foram é 

reconhecida como alvos da intervenção terapêutica75-77. 

A sinalização aberrante no TNFα ou em seu receptor cognato (TNFR) 

foi implicada em doenças incluindo artrite reumatóide, artrite psoriática, espondilite 

anquilosante e doença inflamatória intestinal. A desregulação da função do TNF 

também demonstrou estar associada à autoimunidade e ao câncer78. 

O papel do TNF-α na perda auditiva sensorioneural raramente foi 

relatado75-77 e diferentes estudos mostraram diferentes níveis de TNF-α. O estudo de 

Suslu, Yilmaz e Gursel76 demonstrou que pacientes com perda auditiva sensorioneural 

tinham níveis mais baixos de TNF-α em comparação com o grupo controle. No 

entanto, Demirhan et al.77 relataram níveis mais elevados de TNF-α em pacientes com 

perda auditiva sensorioneural tratados com esteroides, mostram níveis 

significativamente mais elevados de TNF-α pós-tratamento. 

Yoon et al.47 avaliaram 48 participantes, divididos em 2 grupos com 
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audição normal (n=24) e com perda auditiva sensorioneural (n=24), os níveis 

plasmáticos de TNF-α foram medidos. Não foi analisado o prognóstico da perda 

auditiva sensorioneural em relação aos níveis de TNF-α porque o sangue periférico 

foi coletado apenas uma vez, antes do tratamento com esteróides. Os resultados 

mostraram nível elevado de TNF-α significativamente no grupo de estudo em 

comparação com o grupo controle. 

 
3.3.1.2 Interleucinas anti-inflamatórias 

 
 

“As citocinas são redundantes em suas atividades, ou 

seja, ações semelhantes podem ser desencadeadas por diferentes citocinas. 

Com frequência, são formadas em cascata, ou seja, uma citocina estimula 

suas células-alvo a produzir mais citocinas. Essas substâncias se ligam a 

receptores específicos, ativando mensageiros intracelulares que regulam a 

transcrição gênica. Dessa forma, as citocinas influenciam a atividade, a 

diferenciação, a proliferação e a sobrevida da célula imunológica, assim como 

regulam a produção e a atividade de outras citocinas, que como as anti- 

inflamatórias, podem atenuar a resposta inflamatória” (OLIVEIRA et al., 2011 

p.1). 

 
 

 
3.3.1.2.1 Interleucina 4 

 
 

A Interleucina 4 (IL-4) é uma citocina secretada por células T helper 

tipo 2 (Th 2), estimula a proliferação de células B e células T e promove a diferenciação 

de células T CD4 + em Th 2. A IL-4 também desempenha papéis importantes na 

regulação das imunidades humoral e adaptativa. Tem efeitos antiinflamatórios e são 

secretadas em grandes quantidades para antagonizar a resposta inflamatória quando 

Th 2 domina em tecidos inflamados80. 

A ligação da IL-4 aos receptores e a heterodimerização levam à 

ativação da família de enzimas Janus quinase (JAKs). JAKs ativados fosforilam o 

transdutor de sinal e o ativador de transcrição (STAT) 6, que então migra para o núcleo 

e se liga a regiões promotoras do gene IL4, como aqueles associados à diferenciação 

de células Th281. 

As células Th2 secretam citocinas, incluindo IL-4 que estimula a 
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proliferação de células T e B. Portanto, a IL-4, desempenha um papel crucial no 

controle da inflamação, pois, estimula as células mononucleares humanas a 

produzirem o antagonista do receptor de IL-1 (IL-1Ra), que, por sua vez, inibe a 

formação de colônias e migração de macrófagos82. 

A administração de agentes imunossupressores mostrou ser eficaz no 

tratamento de doenças inflamatórias e autoimunes da orelha interna, que geram perda 

de audição sensorioneural e alterações de equilíbrio. Furukawa et al.83 descobriram 

que uma combinação de IL-4 teve efeitos antiinflamatórios benéficos, sendo 

selecionado como o gene terapêutico para o tratamento de doença autoimune da 

orelha interna. Corroborando com este achado, Tan et al.84 demonstraram que após 

o transplante de células-tronco mesenquimais da medula óssea que expressam IL-4, 

encontrou a capacidade de remediar a lesão inflamatória em doenças autoimunes da 

orelha interna de cobaias. 

 
3.3.1.2.2 Interleucina 10 

 
 

A interleucina 10 é um polipeptídeo não glicosilado com cerca de 18 

kDa, apresenta propriedades anti-inflamatórias com função central na infecção ao 

limitar a resposta imune aos patógenos e, assim, prevenir danos ao hospedeiro. É 

uma citocina imunossupressora secretada por uma ampla variedade de células 

durante o curso de uma resposta imune e suprime a capacidade de proliferação de 

células T CD4 específicas do antígeno e funções de macrófagos. Os produtos do gene 

IL-10 são conhecidos por antagonizar as vias de sinalização dependentes de IFN-γ87. 

Níveis circulantes de IL-10 estão aumentados em asma alérgica, 

esclerose sistêmica, vários tipos de câncer, pacientes pós-transplantados e na sepse. 

O potencial terapêutico da IL-10 inclui a artrite reumatóide, lupus eritematoso 

sistêmico e esclerose múltipla86. 

O ensaio clínico prospectivo de Demirhan et al.76 envolveu 43 

participantes, divididos em dois grupos, com perda auditiva sensorioneural (n=23) e 

pessoas saudáveis como grupos controle (n=20). As amostras de sangue para IL-10 

foram coletadas antes do tratamento e 6 semanas após o tratamento combinado, 

incluindo dexametasona, heparina, pentoxiflina, vitamina B1 e B6 por 10 dias, e 

divididos em dois subgrupos: respondedores ao tratamento e não respondedores ao 

tratamento. Nos resultados não houve diferença significativa entre os valores pré e 
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pós-tratamento de IL-10 em todos os grupos de estudo. Corroborando com esse 

achado, Yoon et al.74, avaliaram 48 participantes, divididos em 2 grupos com audição 

normal (n=24) e com perda auditiva sensorioneural (n=24), os níveis plasmáticos de 

IL-10 foram medidos. O nível médio de IL-10 não apresentou diferença significativa, 

em comparação com o grupo controle. 

 

 
3.4 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 
Fornece uma análise multiparamétrica rápida de células individuais 

em solução tamponada à base de sal, com aplicabilidade na biologia do câncer e 

monitoramento de doenças infecciosas, em imunologia, biologia molecular, 

bacteriologia e virologia88. 

Por meio da citometria de fluxo ocorre a caracterização simultânea de 

populações mistas de células do sangue e da medula óssea, bem como de tecidos 

sólidos que podem ser dissociados em células únicas, como nódulos linfáticos, baço, 

tecidos mucosos e tumores sólidos. Além da análise de populações de células, uma 

das principais aplicações da citometria de fluxo é a classificação de células para 

análise posterior88-89. 

Utilizam lasers para produzir sinais de luz difusa e fluorescente que 

são lidos por detectores, como fotodiodos ou tubos fotomultiplicadores, onde os sinais 

são convertidos em sinais eletrônicos analisados por um computador e gravados em 

um arquivo de dados. As populações de células podem ser analisadas e/ou purificadas 

com base em suas características fluorescentes ou de dispersão de luz88,90. 

Cada partícula é analisada quanto à dispersão de luz visível e um ou 

vários parâmetros de fluorescência. A dispersão de luz visível é medida em duas 

direções diferentes, a direção direta (dispersão direta) que pode indicar o tamanho 

relativo da célula e a 90° (dispersão lateral) que indica a complexidade interna ou 

granularidade da célula90. 

A dispersão da luz é independente da fluorescência, as amostras são 

preparadas para medição de fluorescência por meio de transfecção e expressão de 

proteínas fluorescentes, coloração com corantes fluorescentes ou coloração com 

anticorpos conjugados por fluorescência90-91. 

Uma variedade de reagentes fluorescentes são utilizados na 
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citometria de fluxo, incluem anticorpos conjugados com fluorescência, corantes de 

ligação ao DNA, corantes de viabilidade, corantes indicadores de íons e proteínas de 

expressão fluorescentes. A parte final de um experimento de citometria de fluxo é a 

análise de dados, com o gating e as análises tradicionais do histograma de dois 

parâmetros (gráfico de pontos) são usados com frequência91-92. 

Os citômetros de fluxo tradicionais consistem em três sistemas: 

fluídico, eletrônico e óptico. O sistema fluídico consiste em fluido de invólucro 

(geralmente uma solução salina tamponada) que é pressurizado para entregar e focar 

a amostra na interceptação do laser ou ponto de interrogação onde a amostra é 

analisada. O sistema eletrônico converte os sinais dos detectores em sinais digitais 

que podem ser lidos por um computador, sistema óptico é composto por óptica de 

excitação (lasers) e de coleta (tubos fotomultiplicadores e fotodiodos) que geram os 

sinais de luz visível e fluorescente usados para analisar a amostra88. 

Os lasers mais comuns usados em citômetros de fluxo tradicionais 

são os dos comprimentos de onda de 488 nm (azul), 405 nm (violeta), 532 nm (verde), 

552 nm (verde), 561 nm (verde-amarelo), 640 nm (vermelho) e 355 nm (ultravioleta)88-
 

89. 

 

3.4.1 Imunofenotipagem 

 
 

É a aplicação mais utilizada na citometria de fluxo, analisa 

simultaneamente populações mistas de células coradas com anticorpos conjugados 

com fluorocromo, que são direcionados contra antígenos na superfície celular. A 

maioria desses antígenos recebe números de “agrupamento de diferenciação” ou 

números de CD pelas Oficinas de Diferenciação de Leucócitos Humanos, de modo 

que uma nomenclatura comum é usada para definir anticorpos monoclonais que são 

direcionados contra antígenos celulares específicos88. 

A maioria das células imunes tem marcadores específicos de CD que 

as definem como uma população de células. Esses marcadores de células são 

chamados de marcadores de linhagem e são usados para definir populações de 

células específicas para análise adicional em cada experimento de imunofenotipagem. 

Exemplos são os marcadores de células T (CD3, CD4, CD8), marcadores de células 

B (CD19, CD20), marcadores de monócitos (CD14, CD11b) e marcadores de células 

NK (CD56, CD161)88,89,91. 
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Além de marcadores de linhagem que definem populações de células, 

outros marcadores são usados para caracterizar cada população de células. Esses 

marcadores podem incluir marcadores de ativação (CD69, CD25, CD62L), 

marcadores de memória (CD45RO, CD27), marcadores de homing de tecido (α4 / β7) 

e marcadores de receptor de quimiocina (CCR7, CCR5, CXCR4, CCR6). 

Frequentemente, os experimentos de imunofenotipagem também incluem marcadores 

intracelulares, como FoxP3 (define células T reg), citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-2 

definem células TH 1), marcadores de proliferação (Ki67, CFSE) e marcadores 

específicos de antígeno (histocompatibilidade principal ou tetrâmeros MHC)88-89. 
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RESUMO 
 

Introdução: A presbiacusia pode ser mediada pelos efeitos de processos 
inflamatórios no sistema auditivo e esses mecanismos biológicos do envelhecimento 
permanecem pouco estudados. O objetivo deste estudo foi determinar se os 
biomarcadores inflamatórios plasmáticos estão associados às alterações auditivas 
causadas pelo envelhecimento em idosos. Métodos: Estudo transversal com 106 
participantes do Projeto Envelhecimento Ativo, 93 (88%) do gênero feminino e 13 
(12%) do gênero masculino, com média de idade de 70 anos. Foi realizada avaliação 
audiológica com audiometria tonal limiar e coleta de sangue periférico para a dosagem 
dos níveis plasmáticos das interleucinas 2, 4, 6 e 10, fator de necrose tumoral-α e 
interferon-γ por meio da citometria de fluxo. Resultados: Observaram-se correlações 
estatisticamente significantes entre o gênero masculino e IL-2 (p=0,031; rs=0,210), 
média II da orelha direita (p=0,004; rs=0,279), maior tempo em anos (p=0,002; 
rs=0,307) e em horas (p=0,004; rs=0,281) de exposição ao ruído também no gênero 
masculino. Para o gênero feminino, a maioria relatou não ter histórico de ruído 
(p=0,006; rs=0,265). Em ambos os gêneros, o IPRF em ambas as orelhas, apresentou 
nenhuma dificuldade para compreender a fala no grupo com audição normal (IPRF 
OD p < 0,001; rs=0,389 e IPRF OE p < 0,001; rs=0,455), bem como, entre o grupo 
audição normal e a simetria da audição (p=0,001; rs=0,331). E as variáveis de idade 
(p=0,011; rs=0,250), tipo de audição (p<0,001*; rs=0,403) e grau de audição 
(p<0,001*; rs=0,982) com audição alterada. Conclusão: No presente estudo houve 
associação do gênero masculino com maiores níveis plasmáticos da IL-2, aumento da 
média de audição da orelha direita, maior tempo em anos e em horas de exposição 
ao ruído. Observou-se predomínio de perda auditiva sensorioneural de grau leve e 
piora da audição relacionada ao aumento da idade, características da presbiacusia. 

 
Palavras-chave: Audiometria, Envelhecimento, Fatores Biológicos, IL-2, Interleucina- 
2, Presbiacusia. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Presbycusis can be mediated by the effects of inflammatory processes 
on the auditory system and these biological mechanisms of aging remain poorly 
studied. The aim of this study was to determine whether plasma inflammatory 
biomarkers are associated with hearing disorders caused by aging in the elderly. 
Methods: Cross-sectional study with 106 participants in the Active Aging Project, 93 
(88%) female and 13 (12%) male, with an average age of 70 years. Audiological 
evaluation was performed with pure tone audiometry and collection of peripheral blood 
for the measurement of plasma levels of interleukins 2, 4, 6 and 10, tumor necrosis 
factor-α and interferon-γ by means of flow cytometry. Results: There were statistically 
significant correlations between male and IL-2 (p=0.031; rs=0.210), mean II of the right 
ear (p=0.004; rs=0.279), longer in years (p=0.002; rs=0.307) and in hours (p=0.004; 
rs=0.281) of noise exposure also in males. For the female gender, the majority reported 
having no history of noise (p=0.006; rs=0.265). In both genders, the IPRF in both ears 
showed no difficulty in understanding speech in the group with normal hearing (IPRF 
OD p <0.001; rs=0.389 and IPRF OE p <0.001; rs=0.455), as well as between the 
normal hearing group and the symmetry of hearing (p=0.001; rs=0.331). And the 
variables of age (p=0.011; rs=0.250), type of hearing (p <0.001*; rs=0.403) and degree 
of hearing (p <0.001*; rs=0.982) with altered hearing. Conclusion: In the present 
study, there was an association of the male gender with higher plasma levels of IL-2, 
an increase in the average hearing in the right ear, greater time in years and hours of 
exposure to noise. There was a predominance of mild sensorineural hearing loss and 
worsening of hearing related to age, characteristics of presbycusis. 

 

Keywords: Audiometry, Aging, Biological Factors, IL-2, Interleukin-2, Presbycusis. 
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INTRODUÇÃO: 

 
Estima-se que em 2025 cerca de 500 milhões de idosos sofrerão um 

comprometimento significativo da perda auditiva relacionada à idade, conhecido como 

presbiacusia1. É uma perda auditiva sensorioneural bilateral progressiva, irreversível 

e simétrica, resultante da degeneração da cóclea, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde2, ocorre aproximadamente em um terço das pessoas com mais de 

60 anos à medida que envelhecem3. 

A senescência do sistema imunológico desempenha um papel 

importante na degeneração da orelha interna relacionada à idade, denominada 

inflamação. Acredita-se que uma forma leve de resposta inflamatória sistêmica crônica 

ative macrófagos cocleares. Estudos4-6 mostram que o aumento nos níveis 

plasmáticos de biomarcadores inflamatórios, estão associados ao aumento do risco 

para a mortalidade, assim como à maior incidência de doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus do tipo 2, alterações auditivas, declínio físico e cognitivo. 

As citocinas inflamatórias incluem um grupo heterogêneo de 

moléculas mensageiras liberadas por células imunocompetentes7. Uma das 

características mais relevantes das citocinas inflamatórias é a pleiotropia, por meio da 

qual as citocinas podem se ligar a diferentes tipos de células-alvo. Essas moléculas 

são geralmente divididas em dois subgrupos: pró-inflamatórias, incluindo interleucinas 

(IL-2 e IL-6), interferon gama (INF-γ) e fator de necrose tumoral (TNF)-α, e citocinas 

anti-inflamatórias (IL4 e IL-10)8-9. 

O envelhecimento do sistema imunológico resulta em insuficiência do 

controle ou regulaço negativa da produção de citocinas pró-inflamatórias, durante e 

após as respostas imunes10. Essas evidências sugerem que os biomarcadores 

inflamatórios plasmáticos possam ser úteis para a estratificação do risco de eventos 

adversos na saúde dos idosos, com vistas à identificação de grupos vulneráveis para 

intervenção precoce e reabilitação11. Esses processos inflamatórios sistêmicos das 

citocinas são estudados usando sangue periférico para monitorar possíveis 

mecanismos patogênicos12. 
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A perda auditiva relacionada à idade pode ser mediada pelos efeitos de 

processos inflamatórios no sistema auditivo, particularmente na cóclea, esses mecanismos 

biológicos subjacentes ao envelhecimento permanecem pouco estudados e serão 

abordados neste estudo13. Deste modo, o objetivo deste estudo foi determinar se os 

biomarcadores inflamatórios plasmáticos estão associados às alterações auditivas 

causadas pelo envelhecimento em idosos, bem como, verificar se há piora nos limiares 

auditivos e grau da perda de audição com o aumento da idade e se o aumento nos níveis 

plasmáticos dos biomarcadores inflamatórios está relacionado com as variáveis de idade e 

gênero na população idosa estudada. 

 

 
MATERIAL E MÉTODOS: 

 
 

Estudo observacional transversal com amostra de conveniência, que 

recrutou idosos por meios de comunicação da cidade, redes sociais, panfletos e técnica de 

amostragem entre familiares de funcionários e alunos da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). As avaliações propostas constituem o projeto interdisciplinar intitulado 

Envelhecimento Ativo etapa II, desenvolvido em parceria com a Universidade Pitágoras 

UNOPAR, aprovado pelo comitê de ética e pesquisa com o número de CAAE: 

92480418.8.0000.5231 e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Dos 273 indivíduos elegíveis que apresentaram interesse em participar do 

projeto, 147 indivíduos foram excluídos devido os seguintes critérios de inclusão: idosos 

com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que vivessem fisicamente de forma 

independente, classificados no nível 3 da função física, conforme proposto por Spirduso 

(2005)14, nível de compreensão oral para a aplicação do questionário HHIE-S, que não 

participassem de programas de exercícios supervisionados nos últimos 3 meses, sem 

doenças respiratórias ou cardíacas descompensadas, sem doenças neurológica, 

vestibulares, ortopédicas, cardiovasculares ou psiquiátricas e sem cirurgias recentes que 

pudessem interferir nas avaliações. 

Os seguintes critérios de exclusão foram: portador de doenças 

transmissíveis pelo sangue como Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), vírus HTLV I e II e 

Doença de Chagas, perda auditiva do tipo condutiva e/ou perda auditiva de grau profundo 

bilateralmente. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos 126 

participantes para realizar as avalições propostas, destes 20 participantes não concluíram 

todas as avaliações, caracterizando problemas logísticos e por fim, a amostra total foi de 

106 participantes. 
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Indivíduos avaliados 
(n=126) 

Envelhecimento Ativo II 
Indivíduos elegíveis 

(n=273) 

Não atenderam aos critérios de inclusão (n=147) 

 

Figura 1. Fluxograma das etapas do Envelhecimento Ativo. 
 
 

Indivíduos incluídos nas 
análises do estudo 

(n=106) 

Indivíduos excluídos: 

- Problemas logísticos nas avaliações (n=20) 
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Instrumentos de avaliação 

 
 

As dosagens de citocinas no plasma dos participantes da pesquisa 

foram realizadas pelo método Cytometric Bead Array (CBA), utilizando-se o kit: 

Th1/Th2   (IL-2, IL-4, IL-10, INF-γ e TNF-α BD Pharmingen, CA, USA). Foi realizado 

o protocolo descrito por Mitelman et al. (2009)15, seis populações de beads com 

distintas intensidades de fluorescência são conjugadas com um anticorpo de captura 

específico para cada citocina, misturadas para formar o CBA e lidas no canal FL3 do 

citômetro de fluxo BD Accuri C6® (BD Biosciences, San Jose, CA). As populações de 

beads foram visualizadas de acordo com as suas respectivas intensidades de 

fluorescência: da menos brilhante para a mais brilhante. No CBA, as beads de captura 

das citocinas são misturadas com o anticorpo de detecção conjugado com o 

fluorocromo PE, e depois incubadas com as amostras. Os tubos para aquisição foram 

preparados com: 50 µL de amostra, 50 µL da mistura de beads e 50 µL do reagente 

de detecção Th1/Th2 PE (Human Th1/Th2 PE Detection Reagent/1 vial, 4mL). O 

mesmo procedimento foi realizado para a obtenção da curva-padrão. Os tubos foram 

homogenizados e incubados por três horas, em temperatura ambiente, no escuro. 

Os resultados foram gerados em gráficos e tabelas utilizando-se níveis das citocinas 

em formatos quantitativos foram gerados pelo software FCAP Array v.3 (Soft Flow 

Hungary Ltd, Pécs, Hungary). Limites de detecção: CBA Th1/Th2: IL-2 (2,6 pg/mL), 

IL-4 (2,6 pg/mL), IL-10 (2,8 pg/mL), TNF-α(2,8 pg/mL), INF-γ(7,1 pg/mL), IL-6 

(2,6pg/mL). 

Na avaliação auditiva, o primeiro procedimento foi à inspeção do 

meato acústico externo (MAE) para verificar se não havia impedimentos para a 

realização da avaliação audiológica. Posteriomente, os participantes responderam as 

perguntas da anamnese audiológica baseada no protocolo de Katz e foram avaliados 

pela audiometria tonal liminar (frequências de 250 a 8000 Hz para via aérea e de 500 

a 4000 Hz para via óssea, esta última realizada apenas nos casos em que os limiares 

auditivos das frequências avaliadas por via aérea fossem iguais ou maiores que 15 

dB NA) e da logoaudiometria (LRF - Limiar de Recepção de Fala; e IPRF - Índice 

Percentual de Reconhecimento de Fala) com uso do audiômetro modelo AD 629-B, 

fone TDH-39, vibrador ósseo B-71 e em cabina acústica. 

Os participantes foram distribuídos em grupos, de acordo com os 
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diferentes graus de perda auditiva que foram determinados com base na média I 

(média tritonal) dos limiares obtidos nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 

segundo Lloyd e Kaplan (1978)16 e média II dos limiares obtidos nas frequências de 

3000 Hz, 4000 Hz e 6000 Hz. A divisão de acordo com os limiares auditivos foi 

realizada da seguinte forma: pacientes com limiares auditivos normais (média até 25 

dB NA), pacientes com perda auditiva em altas frequências (3 e/ou 4 KHz), com perda 

auditiva de grau leve (média entre 26 e 40 dB NA), com perda de grau moderado (41 

à 60), com perda de grau severo (61 à 80 dB NA e com perda auditiva de grau 

profundo (média acima de 81 dB NA). 

 
 

Análise estatística 

 
 

Foi utilizado o pacote estatístico Statistical Package for Social Science 

– SPSS (v.21.0, SPSS Inc., Chicago, EUA) para a análise dos dados obtidos. Foi 

verificada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk. Foram calculadas as 

frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas. O teste não paramétrico 

para amostras independentes de Mann-Whitney foi utilizado para o pareamento entre 

os grupos. Os testes Qui-quadrado (²א) e Correlação de Spearman (rS), para a análise 

de associação e correlações entre as variáveis. Foi realizado o cálculo do poder da 

amostra por meio do software estatístico GPower 3.1.5 com 80% de poder (1–β). Para 

todos os dados analisados o nível de significância adotado foi de p<0,05 e intervalo 

de confiança de 95%. 

 
RESULTADOS: 

 
 

A amostra foi composta por 106 participantes com média de idade de 

70,21±7,54 anos apresentando 93 (88%) do gênero feminino e 13 (12%) do gênero 

masculino (Tabela 1). A maioria (55%) relatou hipertensão arterial e somente 29 

participantes (27%) reportaram ter diabetes mellitus tipo 2. Para as variáveis de 

hipoacusia (90%), plenitude auricular (70%) e vertigem (59%) a superioridade dos 

participantes não apresentaram queixas auditivas. 

Segundo os dados da Tabela 1, na logoaudiometria, com o Índice 

Percentual de Reconhecimento de Fala em ambas as orelhas, a maioria dos 

participantes não apresentaram dificuldades para compreender a fala (IPRF OD 61%; 
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IPRF OE 65%) assim como o predomínio (67%) de 71 participantes que não 

apresentaram comprometimento auditivo e 99 participantes (93%) demonstaram 

simetria da audição na audiometria tonal limiar. 

A superioridade dos idosos (70%) não apresentou histórico de ruído, 

somente 6% relatou exposição ao ruído em suas atividades atuais e 5% utilizaram 

equipamentos de proteção individual (EPI) durante a exposição aos níveis de pressão 

sonora elevados (Tabela 1). 

A tabela 2 mostra associação estatisticamente significante entre o 

gênero masculino e IL-2 (p=0,031; rs=0,210), esse resultado demonstra que os níveis 

médios de IL-2 estão aumentados no gênero masculino, quando comparados ao 

feminino. A média II (3.000, 4.000 e 6.000 Hz) da orelha direita, também está 

aumentada (55 dBNA) nos participantes do gênero masculino (p=0,004; rs=0,279). E 

este grupo, apresentou maior tempo em anos (p=0,002; rs=0,307) e em horas 

(p=0,004; rs=0,281) de exposição ao ruído. 

A superioridade da amostra foi do gênero feminino (88%), destas 70 

participantes (75%) relatou não ter histórico de ruído (p=0,006; rs=0,265) resultando 

em diferença estatisticamente significante e correlação fraca entre as variáveis. Não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as variáveis de 

idade, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipoacusia, plenitude auricular, 

orelha, vertigem, uso de EPI, simetria, tipo e grau de audição e os biomarcadores 

inflamatórios plasmáticos interferon gama, interleucinas 4, 6 e 10, bem como fator de 

necrose tumoral alfa entre os gêneros (Tabela 2). 

A tabela 3 mostra associação estatisticamente significante entre 

audição alterada e idade (p= 0,011; rs=0,250). Esse resultado demonstra que o 

envelhecimento piora a audição. Observou-se associação forte entre audição alterada 

e grau de audição (p<0,001*; rs=0,982) indicando prevalência de perda auditiva de 

grau leve na maioria da população estudada. E entre audição alterada e tipo de 

audição (p<0,001*; rs=0,403) indicando que a prevalência de perda auditiva do tipo 

sensorioneural na maioria da população estudada, característica da presbiacusia. 

Na Tabela 3, com o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala em 

ambas as orelhas, o grupo com audição normal apresentou associação 

estatisticamente significante com o resultado de nenhuma dificuldade para 

compreender a fala (IPRF OD p < 0,001; rs=0,389 e IPRF OE p < 0,001; rs=0,455) na 

logoaudiometria, bem como, entre o grupo audição normal e a variável de simetria da 
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audição (p=0,001; rs=0,331) (Tabela 3). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre as variáveis de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipoacusia, 

plenitude auricular, orelha, vertigem, histórico de exposição a ruído, exposição de 

ruído em anos, em horas, exposição de ruído atual, uso de EPI (Tabela 3). 
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Tabela 1. Características gerais da amostra. 

Variáveis Amostra 
(N=106) 

 

% 
(100%) 

Idade (anos) 70,21 ± 7,54 - 

Gênero, F / M 93 / 13 88% / 12% 

Diabetes   

Sim 29 27% 

Não 77 73% 

Hipertensão   

Sim 58 55% 

Não 48 45% 

Hipoacusia   

Sim 11 10% 

Não 95 90% 

Plenitude Auricular   

Sim 32 30% 

Não 74 70% 

Orelha   

Nenhuma 74 70% 

Direita 5 5% 

Esquerda 8 7% 

Bilateral 19 18% 

Vertigem   

Sim 47 44% 

Não 59 56% 

Histórico de Ruído   

Sim 31 30% 

Não 75 70% 

Exposição Ruído Atual   

Sim 6 6% 

Não 100 94% 

EPI   

Sim 5 5% 

Não 101 95% 

Logoaudiometria   

IPRF OD   

Nenhuma dificuldade 65 61% 

Discreta dificuldade 26 25% 

Moderada dificuldade 12 11% 

Acentuada dificuldade 2 2% 

Provável incapacidade 1 1% 

IPRF OE   

Nenhuma dificuldade 69 65% 

Discreta dificuldade 25 24% 

Moderada dificuldade 10 9% 

Acentuada dificuldade 2 2% 

Provável incapacidade - - 

Audição   

Normal 71 67% 

Alterada 35 33% 

Simetria da Audição   

Simétrica 99 93% 

Assimétrica 8 7% 

Grau de Perda Auditiva   

Normal 71 67% 

Leve 24 23% 
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Moderada 8 7% 

Severa 2 2% 

Profunda 1 1% 

Tipo de Perda Auditiva   

Normal 32 30% 

Altas Frequências 19 18% 

Sensório-neural 50 47% 

Mista 5 5% 
 

N: amostra; M: média; DP: desvio padrão; IPRF: Índice Percentual de Reconhecimento de Fala; LRF: 
Limiar de Reconhecimento de Fala. OE: orelha esquerda; OD: orelha direita. Dados numéricos descritos 
em média ± desvio padrão; Dados categóricos descritos em frequência absoluta (N) e frequência 
relativa (%). 
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Tabela 2. Características gerais da amostra de acordo com gênero feminino e masculino. 
 

Variáveis Gênero Feminino % 
(100%) 

Gênero Masculino % 
(100 
%) 

Valor de 
p 

Correlação de 
Spearman (rS) 

N 93 88% 13 12%   

Idade (N,%) 70,59 ± 7,79 - 67,46 ± 4,82 - 0,219 - 0,120 

Citocinas  -  -   

INFY 3,03 [0,0 – 16,58]  0,0 [0,0 – 4,81]  0,063 - 0,181 

TNFA 1,01 [0,0 – 6,25]  0,0 [0,0 – 5,14]  0,660 - 0,044 

IL-10 0,58 [0,0 – 3,18]  1,51 [0,16 – 4,55]  0,339 0,094 

IL-6 1,52 [0,21 – 3,63]  1, 19 [0,0 – 4,67]  0,839 - 0,020 

IL-4 0,0 [0,0 – 2,67]  0,0 [0,0 – 4,81]  0,944 0,007 

IL-2 0,0 [0,0 – 4,82]  6,40 [0,0 – 8,92]*  0,031* 0,210 

Médias da Audição  -  -   

Média I OD 25 [20 – 30]  25 [20 – 40]  0,521 0,063 

Média II OD 35 [25 – 50]  55 [35 – 75]*  0,004 0,279 

Média I OE 20 [15 – 30]  25 [17,50 – 35]  0,345 0,092 

Média II OE 40 [25 – 50]  50 [30 – 67,50]  0,061 0,183 

Histórico de ruído     0,006* 0,265 

Sim (N,%) 23 25% 8* 62%   

Não (N,%) 70 75% 5 38%   

Exposição em anos 0 [0 – 2] - 20 [0 – 37] - 0,002 0,307 

Exposição em horas 0 [ 0 – 2]  8 [ 0 – 8]  0,004 0,281 

Exposição Ruído Atual     0,105 0,157 

Sim (N,%) 4 4% 2 15%   

Não (N,%) 89 96% 11 85%   

EPI       

Sim (N,%) 3 3% 2 15% 0,053 0,188 

Não (N,%) 90 97% 11 85%   

Diabetes     1,00 0,029 

Sim (N,%) 25 27 4 31   

Não (N,%) 68 73 9 69   

Hipertensão     0,768 0,051 

Sim (N,%) 50 54 8 61   

Não (N,%) 43 46 5 39   

Hipoacusia       

Sim (N,%) 8 9 3 23 0,133 0,156 
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Não (N,%) 85 91 10 77   

Plenitude Auricular     0,526 0,067 

Sim (N,%) 27 29 5 39   

Não (N,%) 66 71 8 61   

Orelha     0,584 0,058 

Nenhuma (N,%) 66 71 8 62   

Direita (N,%) 3 3 2 15   

Esquerda (N,%) 8 9 0 0   

Bilateral (N,%) 16 17 3 23   

Vertigem     0,770 - 0,044 

Sim (N,%) 42 45 5 39   

Não (N,%) 51 55 8 61   

Audição     0,755 0,043 

Normal (N,%) 63 68 8 62   

Alterada (N,%) 30 32 5 38   

Simetria da Audição     0,253 0,111 

Simétrico 87 93% 11 85%   

Assimétrico 6 7% 2 15%   

Grau de Audição     0,404 0,079 

Normal (N,%) 63 68 8 61   

Leve (N,%) 22 24 2 15   

Moderada (N,%) 7 7 1 8   

Severa (N,%) 1 1 1 8   

Profunda (N,%) 0 0 1 8   

Tipo de Audição     0,385 0,080 

Normal (N,%) 28 30 4 31   

Altas Frequências (N,%) 18 19 1 8   

Sensório-neural (N,%) 44 48 6 46   

Mista (N,%) 3 3 2 15   
 

INFY: interferon gama; TNFA: fator necrose tumoral alfa; IL-10: Interleucina 10; IL-6: Interleucina 6; IL-4: Interleucina 4; IL-2: IPRF: Índice Percentual de 
Reconhecimento de Fala; LRF: Limiar de Reconhecimento de Fala. OE: orelha esquerda; OD: orelha direita. Interleucina 2. rS é valor calculado pela 
correlação de Spearman; Valor de *p<0,05 calculado pelo teste Associação Linear por Linear; N: amostra; M: média; DP: desvio padrão. Dados numéricos 
descritos em mediana e intervalo interquartílico [25 – 75]; Dados categóricos descritos em frequência absoluta (N) e frequência relativa (%). 
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Tabela 3. Comparação das variáveis categóricas entre os grupos audição normal e alterada. 
 

Variáveis Total 
(N=106) 

% 
(100%) 

AUDIÇÃO 
NORMAL 

(N=71) 

% AUDIÇÃO 
ALTERADA 

(N=35) 

% Valor de 
p 

Correlação de 
Spearman (rS) 

Idade (MDP)  - 68,73 6,54 - 73,208,61* - 0,011* 0,250 

Hipertensão         

Sim 58 55% 40 56% 18 51% 0,681 - 0,046 

Não 48 45% 31 44% 17 49%   

Diabetes       0,354 0,109 

Sim 29 27% 17 24% 12 34%   

Não 77 73% 54 76% 23 66%   

Hipoacusia       0,499 0,090 

Sim 11 10% 6 8% 5 14%   

Não 95 90% 65 92% 30 86%   

Plenitude Auricular         

Sim 32 30% 20 28% 12 34% 0,653 0,099 

Não 74 70% 51 72% 23 66%   

Orelha       0,316 0,098 

Nenhuma 74 70% 51 72% 23 66%   

Direita 5 5% 4 6% 1 3%   

Esquerda 8 7% 7 10% 1 3%   

Bilateral 19 18% 9 12% 10 28%   

Vertigem       1,00 0,019 

Sim 47 44% 31 44% 16 46%   

Não 59 56% 40 56% 19 54%   

Histórico de ruído       0,054 - 0,187 

Sim (N,%) 31 29% 25 35% 6 17%   

Não (N,%) 75 71% 46 65% 29 83%   

Exposição em anos   0 [0 – 6]  0 [0 – 2]  0,159 - 0,137 

Exposição em horas   0 [0 – 8]  0 [0 – 8]  0,075 - 0,174 

Exposição Ruído Atual       0,911 - 0,011 

Sim (N,%) 6 5% 4 5% 2 5%   

Não (N,%) 104 95% 67 95% 37 95%   

EPI       0,735 0,033 

Sim (N,%) 5 5% 3 5% 2 5%   

Não (N,%) 101 95% 68 95% 33 95%   

Logoaudiometria         
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IPRF OD       < 0,001** 0,389 

Nenhuma dificuldade 65 61% 53* 75% 12 34%   

Discreta dificuldade 26 25% 12 17% 14 40%   

Moderada dificuldade 12 11% 5 7% 7 20%   

Acentuada dificuldade 2 2% 1 1% 1 3%   

Provável incapacidade 1 1% 0 0% 1 3%   

IPRF OE       < 0,001** 0,455 

Nenhuma dificuldade 69 65% 57* 80% 12 34%   

Discreta dificuldade 25 24% 10 14% 15 43%   

Moderada dificuldade 10 9% 4 6% 6 17%   

Acentuada dificuldade 2 2% 0 0% 2 6%   

Provável incapacidade 0 0% -  -    

Simetria da Audição       0,001 0,331 

Simétrico 98 93% 70* 99% 28 80%   

Assimétrico 8 7% 1 1% 7 20%   

Grau de Audição         

Normal 71 67% 71 100% 0 0%   

Leve 24 23% 0 0% 24* 68%* < 0,001** 0,982 

Moderado 8 7% 0 0% 8 23%   

Severo 2 2% 0 0% 2 6%   

Profundo 1 1% 0 0% 1 3%   

Tipo de Audição         

Normal 32 30% 32 45% 0 0%   

Altas Frequências 19 18% 9 13% 10 29%   

Sensorioneural 50 47% 29 41% 21* 60%* < 0,001** 0,403 

Mista 5 5% 1 1% 4 11%   
 

N: amostra; M: média; DP: desvio padrão; IPRF: Índice Percentual de Reconhecimento de Fala; LRF: Limiar de Reconhecimento de Fala. OE: orelha 
esquerda; OD: orelha direita. **p< 0,001 valor calculado pela correlação de Spearman; Dados numéricos descritos em média ± desvio padrão; Dados 
categóricos descritos em frequência absoluta (N) e frequência relativa (%). 
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DISCUSSÃO: 

 
Comparando os gêneros, em nosso estudo houve predomínio de 

mulheres, cerca de 93 participantes (88%). No estudo transversal de Braga et al.17 com 

191 participantes, encontraram predomínio de mulheres (58%), como no estudo de 

Carvalho et al.18 com 343 participantes, também predominaram idosos do gênero 

feminino cerca de 175 participantes (59,9%). 

A superioridade das participantes do gênero feminino (75%) relatou não 

ter histórico de ruído, apresentando associação estatisticamente significante. Esses 

achados podem ser justificados em razão do perfil dos participantes que frequentam os 

projetos com ênfase na promoção de saúde e prevenção de doenças, onde se realizaram 

as pesquisas. O fato também demonstra que as mulheres buscam maiores cuidados com 

saúde, em relação aos homens, procurando prevenir alterações auditivas e exposição a 

níveis de pressão sonora elevados, além de procurar projetos que estimulam atividades 

físicas e convívio social. 

Em nosso estudo, os níveis plasmáticos de IL-2 estão aumentados no 

gênero masculino, a ativação crônica da interleucina 2, essencial na iniciação, modulação 

e amplificação da resposta imune, pode infiltrar nas células da orelha interna, como as 

do saco endolinfático, justificando a associação entre inflamação crônica e perda auditiva, 

sendo observado em distúrbios da orelha interna mais frequentes em homens9,19,20. 

No estudo de Pietschmann et al.19 com 129 participantes, divididos em 4 

grupos: 66 participantes do gênero feminino, sendo 25 de mulheres jovens com idade 

média de 30 anos e 41 de mulheres idosas com média de idade 85 anos e 63 

participantes do gênero masculino, sendo 25 homens jovens com idade média 31 anos e 

38 homens idosos com idade média de 82 anos. Na comparação entre os grupos do 

gênero feminino, observou-se aumento dos níveis plasmáticos de interleucina-2 maior, 

no grupo de mulheres idosas. E na comparação entre o gênero masculino, também, 

aumento dos níveis plasmáticos de interleucina-2 do grupo de homens idosos e níveis 

plasmáticos maiores de interleucina-2 quando comparado ao grupo de mulheres. Essas 

associações de aumento nos níveis plasmáticos da interleucina 2, foram específicas de 

ambos os gêneros, predominantemente maior no gênero masculino. 

Corroborando com esses achados, o estudo comparativo de McNerlan et 

al.20, com 13 participantes 2 gênero masculino e 11 do gênero feminino, encontraram 

níveis maiores de interleucina 2 no envelhecimento de homens. Esses achados já haviam 

sido relatados por Sakato-Kaneko et al.21 que avaliaram 33 participantes, 17 do gênero 

feminino e 16 do gênero masculino, 17 adultos jovens com idade média de 19 anos e 16 
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adultos idosos com idade média de 61 anos, também encontraram níveis plasmáticos 

aumentados de interleucina 2 em participantes com idades entre 55 à 60 anos, também 

com predomínio em homens. 

Segundo estudos22,23 as diferenças entre os gêneros são os principais 

determinantes biológicos nas respostas imunológicas e hormonais, mostrando mudanças 

consistentes com o envelhecimento. As mulheres carregam dois cromossomos X, que 

expressam vários genes implicados em processos imunológicos, como múltiplos 

receptores de citocinas. Enquanto, os cromossomos Y codificam uma série de genes da 

via inflamatória, que são expressos exclusivamente em homens. O polimorfismo de 

genes ligados ao cromossomo X podem oferecer vantagens adicionais para as mulheres 

durante as respostas inflamatórias, por promover uma maquinaria celular mais adaptativa 

e equilibrada durante as respostas imunes inatas. Em relação aos efeitos hormonais no 

padrão de secreção de citocinas, estudos22,23 não demonstram nenhum efeito dos 

hormônios esteróides sexuais para a produção de IL-4 e IL-10, mas a testosterona 

contribui para níveis mais elevados de IL-2. 

Além da diferença entre os gêneros na amostra, devemos considerar que 

nos resultados, observou-se aumento da média II (3.000, 4.000 e 6.000 Hz) da orelha 

direita e maior tempo em anos e em horas de exposição ao ruído no gênero masculino. 

A apresentação clínica, a taxa de progressão, a idade de início e a 

gravidade da perda auditiva podem variar, principalmente, devido a fatores extrínsecos, 

como por exemplo, apresentar histórico a exposição ao ruído. Em um estudo de coorte 

retrospectivo, a população estudada (n=1.452 participantes) foi dividida em três grupos, 

funcionários de manutenção de aeronaves (n=583), atividades técnicas (n=377) e não 

técnicas (n=492). Nos funcionários de manutenção de aeronaves, que tinham exposição 

ototóxica e ao ruído, observou-se o desenvolvimento precoce da presbiacusia e em maior 

extensão do que os outros participantes sem histórico de exposição ao ruído e agentes 

ototóxicos24. 

Outro estudo de coorte retrospectivo, somente com o gênero masculino 

(n= 203) chamado Framingham Heart Study, observou que os participantes com suposto 

dano coclear devido à exposição anterior ao ruído, apresentaram progressão 

subsequente da presbiacusia25. Esses achados sugerem uma interação entre idade e 

ruído, onde exacerba a perda auditiva relacionada à idade em idosos que foram expostos 

ao ruído previamente. 

A associação entre audição alterada e idade, demonstra que o 

envelhecimento piora a audição. O envelhecimento é um declínio progressivo ou perda 

da função dos tecidos e órgãos, ao longo do tempo, devido ao acúmulo gradual de 
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alterações biológicas deletérias. Pode apresentar três componentes distintos: 

degeneração biológica, danos extrínsecos e danos intrínsecos, esses fatores são 

sobrepostos a um substrato genético5. 

Estudos epidemiológicos26-29 em grandes populações de idosos mostram 

que o declínio na sensibilidade auditiva acelera acima dos 20 a 30 anos nos homens e 

acima dos 50 anos nas mulheres. Os limiares auditivos médios dos homens exibiram um 

aumento acentuado da perda auditiva na faixa de altas frequências, enquanto os 

audiogramas das mulheres exibem uma inclinação mais gradual6,26, 27. 

A degeneração auditiva relacionada à idade, nas diferentes estruturas 

cocleares30, ocorrem nas células ciliadas sensoriais que são suscetíveis ao acúmulo de 

lesões por várias fontes diferentes, incluindo lesão mecânica direta, oxidativa 

mitocondrial, drogas ototóxicas, como aminoglicosídeos ou cisplatina, lesão dos 

neurônios ganglionares, pelo excesso de ruído ocasionando perda induzida dos dendritos 

aferentes31-33. 

Em nosso estudo, as perdas auditivas menos graves foram as mais 

frequentemente observadas, com 20% dos indivíduos com perda auditiva leve e 8% com 

perda auditiva moderada e as perdas auditivas mais incapacitantes foram observadas em 

menor frequência, com 1% dos indivíduos apresentando perda auditiva severa e 1% de 

perda auditiva profunda. Corroborando com nossos resultados, referente ao grau da 

perda auditiva, Servidoni e Conterno34, observaram maior frequência de alterações de 

gravidade inferior, com apenas 9,4% de perdas auditivas severas, 3,6% de perdas 

auditivas profundas, 28,3% de perdas auditivas leves e 38,4% de perdas auditivas 

moderadas. Esses resultados podem ser explicados pelas representações das amostras 

dos estudos, ambos, com média de idade de 70 anos, onde as perdas auditivas leves 

são predominantes34. 

Na presente pesquisa observou-se a prevalência de perda auditiva do 

tipo sensorioneural na maioria dos idosos, característica da presbiacusia, o prejuízo está 

associado à dificuldade na discriminação da fala, bem como na detecção e localização 

do som, principalmente em ambientes ruidosos35. 

Uma coorte retrospectiva chamada Estudo Epidemiologia da Perda 

Auditiva29, com 1.073 participantes e média de idade de 64 anos, observou que os 

participantes com perda auditiva sensorioneural, apresentaram progressão na 

presbiacusia. Esses achados sugerem uma interação entre idade e audição, onde 

exacerba a perda auditiva em decorrência do envelhecimento. 

Verschuur et al.36, avaliaram 611 participantes, com média de idade de 

67 anos, onde observou relações entre os limiares auditivos e envelhecimento, com 
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diminuição da sensibilidade auditiva. Esse mesmo grupo realizou outro estudo37 

semelhante, com 370 participantes com idade acima de 60 anos, também encontrando 

associação entre perda de audição e envelhecimento. 

Neste estudo, a variável de simetria da audição foi associada com o 

grupo audição normal, demonstrando associação estatisticamente significante. A 

descrição da audição associada à curva audiométrica pode ser simétrica considerando 

que as orelhas possuem o mesmo grau e/ou a mesma configuração audiométrica e 

assimétrica  considerando  que as orelhas  possuem grau e/ou configurações 

audiométricas diferentes. O objetivo principal é determinar a integridade do sistema 

auditivo, além de identificar tipo, grau e configuração da perda auditiva em cada orelha38. 

O grupo com audição normal  também apresentou associação 

estatisticamente significante com o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) 

com superioridade de nenhuma dificuldade para compreender a fala. Os testes 

logoaudiométricos permitem verificar a capacidade de detecção e reconhecimento de 

palavras, confirmando os limiares tonais e auxiliando tanto no topodiagnóstico como na 

previsão do desempenho social do indivíduo38,39. 

O índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) indica a 

porcentagem de acertos em uma intensidade que permita o melhor desempenho possível 

de determinado indivíduo, podem ser classificados em nenhuma (100 a 92%), discreta 

(88 a 80%), moderada (76 a 60%) ou acentuada (56 a 52%) dificuldade ou provável 

incapacidade (abaixo de 50%) de conversação39. 

As variáveis de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipoacusia, 

plenitude auricular, orelha, vertigem e os biomarcadores inflamatórios plasmáticos 

interferon gama, interleucinas 4, 6 e 10, bem como fator de necrose tumoral alfa não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes em nosso estudo quando 

associados as variáveis de gêneros e audição. 

É relevante salientar que os idosos avaliados foram classificados no 

nível 3 da função física, conforme proposto por Spirduso (2005)14, que vivem fisicamente 

de forma independente, praticantes de atividade física e sem grandes comorbidades, o 

que não é comum em parte considerável da população idosa. Por este motivo, mais 

estudos com amostras maiores e com idosos de diferentes classificações da função 

física, devem ser realizados para explorar com maior profundidade o envelhecimento. 



66 
 

 

 

CONCLUSÃO: 
 
 

No presente estudo houve associação do gênero masculino com maiores 

níveis plasmáticos da interleucina-2, aumento da média II das frequências de 3.000, 

4.000 e 6.000 Hz da orelha direita, maior tempo de exposição ao ruído e maior tempo em 

anos e em horas de exposição ao ruído. Observou-se também predomínio de perda 

auditiva sensorioneural de grau leve e piora da audição relacionada ao aumento da idade, 

características da doença da orelha interna relacionado ao envelhecimento. Foi 

encontrada associação estatisticamente significante entre nenhuma dificuldade para 

compreender a fala em ambas as orelhas, simetria da audição e os idosos com audição 

normal. 
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RESUMO 

 
Introdução: A presbiacusia pode ser mediada pelos efeitos de processos 
inflamatórios na audição, o objetivo foi verificar a associação do handicap auditivo 
encontrado no questionário Handicap Inventory for the Elderly-Screening Version 
(HHIE-S) com a perda auditiva e os níveis plasmáticos dos biomarcadores 
inflamatórios. Métodos: Estudo transversal com 76 participantes do Projeto 
Envelhecimento Ativo, 67 (88%) do gênero feminino e 9 (12%) do gênero masculino, 
com média de idade de 70 anos. Realizado audiometria tonal limiar, autoavaliação 
com questionário HHIE-S, para a dosagem dos níveis plasmáticos das IL-2, IL-4, IL-6 
e IL-10, TNF-α e INF-γ método citometria de fluxo. Resultados: Observou-se 
correlação inversa entre o aumento nos níveis plasmáticos de INF-y e handicap 
auditivo normal (p=0,015; rs= - 0,280). Entre o grupo handicap auditivo leve/moderado 
e as variáveis de audição (p=0,007; rs=0,301), grau normal de audição (p=0,003; 
rs=0,309) e a ausência de queixa de hipoacusia na anamnese (χ2=5,920; rs=0,281; 
p=0,015). O grupo handicap severo apresentou aumento das médias I (p=0,005; 
rs=0,350) e II (p=0,016; rs=0,368) da orelha direita e o grupo handicap leve/moderado 
aumento das médias I (p=0,027; rs=0,350) e II (p=0,046; rs=0,310) da orelha 
esquerda. Associação estatisticamente significante entre o teste Limiar de 
Reconhecimento de Fala da orelha direita (LRF OD) e o grupo handicap severo 
(p=0,002; rs=0,271). Conclusão: Houve associação entre o aumento nos níveis 
plasmáticos de INF-y e handicap auditivo normal, associações estatisticamente 
significantes entre os grupos handicap leve/moderado e severo com o aumento das 
médias de audição e aumento do LRF associado ao grupo handicap severo. 

 
Palavras-chave: Audiometria, Envelhecimento, Fatores Biológicos, INF-y, Interferon- 
gama, Presbiacusia. 



72 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Presbycusis can be mediated by the effects of inflammatory processes 
on hearing, the objective was to verify the association of the auditory handicap found 
in the HHIE-S questionnaire with hearing loss and the plasma levels of inflammatory 
biomarkers. Methods: Cross-sectional study with 76 participants, 67 (88%) female and 
9 (12%) male, with a mean age of 70 years. Tonal threshold audiometry, self- 
assessment with HHIE-S questionnaire was performed to measure the plasma levels 
of IL-2, IL-4, IL-6 and IL-10, TNF-α and INF-γ flow cytometry method. Results: An 
inverse correlation was observed between the increase in plasma levels of INF-y and 
normal auditory handicap (p=0.015; rs= -0.280). Between the light / moderate auditory 
handicap group and the hearing variables (p=0.007; rs=0.301), normal degree of 
hearing (p=0.003; rs=0.309) and the absence of complaints of hearing loss in the 
anamnesis (χ2=5.920; rs=0.281; p=0.015). The severe handicap group showed an 
increase in the averages I (p=0.005; rs=0.350) and II (p=0.016; rs=0.368) in the right 
ear and the light / moderate handicap group increased the means I (p=0.027; rs=0.350) 
and II (p=0.046; rs=0.310) of the left ear. Statistically significant association between 
the Speech Recognition Threshold test of the right ear (SRT OD) and the severe 
handicap group (p=0.002; rs=0.271). Conclusion: There was an association between 
the increase in plasma levels of INF-y and normal auditory handicap, statistically 
significant associations between the mild / moderate and severe handicap groups with 
the increase in hearing means and an increase in SRT associated with the severe 
handicap group. 

 
Keywords: Audiometry, Aging, Biological Factors, INF-y, Interferon-gamma, 
Presbycusis. 



73 
 

 
 

 

INTRODUÇÃO: 

 
O envelhecimento é um declínio progressivo ou perda da função dos 

tecidos e órgãos, ao longo do tempo, devido ao acúmulo gradual de alterações 

biológicas deletérias. Pode apresentar três componentes distintos: degeneração 

biológica, danos extrínsecos e danos intrínsecos1. 

A inflamação desempenha papel importante no processo do 

envelhecimento e estudos2-5 mostram que o aumento nos níveis plasmáticos de 

biomarcadores inflamatórios, estão associados ao aumento do risco para a 

mortalidade, assim como à maior incidência de doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus do tipo 2, alterações auditivas, declínio físico e cognitivo. Essas evidências 

sugerem que os biomarcadores inflamatórios possam ser úteis para a estratificação 

do risco de eventos adversos na saúde dos idosos, com vistas à identificação de 

grupos vulneráveis para intervenção precoce e reabilitação6. 

As citocinas inflamatórias são pequenas proteínas secretadas pelas 

células e são consideradas biomarcadores potenciais em muitos processos celulares. 

O envelhecimento do sistema imunológico resulta em insuficiência do controle ou 

regulação negativa da produção de citocinas pró-inflamatórias como interleucinas 2 e 

6 (IL-2 e IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interferon gama (INF-y), durante 

e após as respostas imunes. Já as citocinas anti-inflamatórias como interleucinas 4 e 

10 (IL-4 e IL-10) que neutralizam o estado inflamatório, são reduzidos com a idade 

agravando a incapacidade de manter a homeostase imunológica8-9. 
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A perda auditiva relacionada à idade pode ser mediada pelos efeitos 

de processos inflamatórios no sistema auditivo, particularmente na cóclea, esses 

mecanismos biológicos subjacentes ao envelhecimento permanecem pouco 

estudados10. 

Estima-se que até 2040 os países em desenvolvimento terão 1 bilhão 

de pessoas com 60 anos ou mais, devido à rapidez e magnitude desse aumento, o 

atendimento a esse grupo específico é essencial, para que possam envelhecer com 

saúde e boa qualidade de vida2. 

Em 2025 cerca de 500 milhões da população idosa, sofrerá um 

comprometimento significativo da perda auditiva relacionada à idade, conhecido como 

presbiacusia1, trata-se de perda auditiva sensorioneural bilateral progressiva, 

irreversível e simétrica resultante da degeneração da cóclea que quando não tratada6 

pode desencadear declínio cognitivo, demência, depressão6-8 e principalmente, 

restringir a participação dos idosos em atividades cotidianas, prejudicando suas 

relações familiares e interações sociais5-8. 

A audiometria tonal limiar e o método de citometria de fluxo são 

considerados padrão ouro respectivamente, para diagnóstico da perda auditiva9 e 

avaliação dos níveis plasmáticos de biomarcadores inflamatórios10, ambos exigem 

equipamentos específicos e de elevado custo, demandam profissionais treinados e, 

muitas vezes, é de difícil acesso. 

Por estes motivos, os serviços de atenção primária podem utilizar 

questionários de autoavaliação para identificar a sensação de perdas auditivas em 

idosos, utilizando das questões direcionadas, com aplicação rápida e barata, sendo 

úteis na rotina clínica como triagem auditiva em grandes populações11-12. 
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O questionário Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening 

Version - HHIE-S foi desenvolvido em 198314 como versão reduzida do questionário 

Hearing Handicap Inventory for the Adult – HHIA13, apresentando aplicação rápida com 

10 questões e de fácil compreensão, o que favorece seu uso em idosos, recomendado 

pela Academia Americana de Audiologia (ASHA) como um instrumento para triagem 

auditiva15.
 

O objetivo deste estudo foi verificar a associação do handicap auditivo 

encontrado no questionário Handicap Inventory for the Elderly - Screening Version 

(HHIE-S) com os achados audiométricos em idosos com e sem perda auditiva, bem 

como, correlacionar os resultados do handicap auditivo com os biomarcadores 

inflamatórios das interleucinas 2, 4, 6 e 10, fator de necrose tumoral- α e os níveis de 

interferon-γ em idosos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: 

 

 
Estudo observacional transversal com amostra de conveniência, que 

recrutou idosos por meios de comunicação da cidade, redes sociais, panfletos e técnica 

de amostragem entre familiares de funcionários e alunos da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Para realizar as avaliações propostas em um projeto interdisciplinar 

intitulado Envelhecimento Ativo etapa II, desenvolvido na UEL em parceria com a 

Universidade Pitágoras UNOPAR, com aprovação do comitê de ética em pesquisa com 

o número de CAAE: 92480418.8.0000.5231 e todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, 

Dos 273 indivíduos elegíveis que apresentaram interesse em participar 

do projeto, 147 indivíduos foram excluídos devido os seguintes critérios de inclusão: 

idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que vivessem fisicamente de forma 

independente, classificados no nível 3 da função física, conforme proposto por Spirduso 

(2005)16, nível de compreensão oral para a aplicação do questionário HHIE-S, que não 

participassem de programas de exercícios supervisionados nos últimos 3 meses, sem 
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Indivíduos avaliados 
(n=126) 

Envelhecimento Ativo II 
Indivíduos elegíveis 

(n=273) 

Não atenderam aos critérios de inclusão (n=147) 

doenças respiratórias ou cardíacas descompensadas, sem doenças neurológica, 

vestibulares, ortopédicas, cardiovasculares ou psiquiátricas e sem cirurgias recentes que 

pudessem interferir nas avaliações. 

E consideraram-se os seguintes critérios de exclusão: portador de 

doenças transmissíveis pelo sangue como Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), vírus HTLV 

I e II e Doença de Chagas, perda auditiva do tipo condutiva e/ou perda auditiva de grau 

profundo bilateralmente. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos 126 

participantes para realizar as avalições propostas, destes 50 participantes não 

concluíram todas as avaliações, caracterizando problemas logísticos e por fim, a amostra 

total foi de 76 participantes. 

Figura 1. Fluxograma das etapas do Envelhecimento Ativo. 
 
 

Indivíduos incluídos nas 
análises do estudo 

(n=76) 

Indivíduos excluídos: 

- Problemas logísticos nas avaliações (n=50) 
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Instrumentos de avaliação 

 
 

Foi aplicado o questionário Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly Screening Version - HHIE-S, composto por dez perguntas, dividido em duas 

escalas (escala social/situacional e escala emocional, cada uma com cinco questões). 

As perguntas do questionário foram lidas oralmente, os participantes deveriam optar 

por apenas uma resposta para cada item: sim (4 pontos), algumas vezes (2 pontos) 

ou não (0 ponto). O escore total é de 0 a 40, dividido em três categorias: 0 à 8 pontos 

(handicap normal), 10 à 23 pontos (handicap leve/moderado) e 24 à 40 (handicap 

severo) descrito por Rosis, Souza e Iório (2009)17.
 

As dosagens de citocinas no plasma dos participantes da pesquisa 

foram realizadas pelo método Cytometric Bead Array (CBA), utilizando-se o kit: 

Th1/Th2 (IL-2, IL-4, IL-10, INF-γ e TNF - BD Pharmingen, CA, USA). Foi realizado o 

protocolo descrito por Mitelman et al. (2009)18, seis populações de beads com distintas 

intensidades de fluorescência são conjugadas com um anticorpo de captura específico 

para cada citocina, misturadas para formar o CBA e lidas no canal FL3 do citômetro 

de fluxo BD Accuri C6® (BD Biosciences, San Jose, CA). As populações de beads 

foram visualizadas de acordo com as suas respectivas intensidades de fluorescência: 

da menos brilhante para a mais brilhante. No CBA, as beads de captura das citocinas 

são misturadas com o anticorpo de detecção conjugado com o fluorocromo PE, e 

depois incubadas com as amostras. Os tubos para aquisição foram preparados com: 

50 µL de amostra, 50 µL da mistura de beads e 50 µL do reagente de detecção 

Th1/Th2 PE (Human Th1/Th2 PE Detection Reagent/1 vial, 4mL). O mesmo 

procedimento foi realizado para a obtenção da curva-padrão. Os tubos foram 

homogenizados e incubados por três horas, em temperatura ambiente, no escuro. Os 

resultados foram gerados em gráficos e tabelas utilizando-se níveis das citocinas em 

formatos quantitativos foram gerados pelo software FCAP Array v.3 (Soft Flow 
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Hungary Ltd, Pécs, Hungary). Limites de detecção: CBA Th1/Th2: IL-2 (2,6 pg/mL), 

IL-4 (2,6 pg/mL), IL-10 (2,8 pg/mL), TNF-α(2,8 pg/mL), INF-γ(7,1 pg/mL). 

Na avaliação auditiva, o primeiro procedimento foi à inspeção do 

meato acústico externo (MAE) para verificar se não havia impedimentos para a 

realização da avaliação audiológica. Posteriomente, os participantes responderam as 

perguntas da anamnese audiológica baseada no protocolo de Katz e foram avaliados 

pela audiometria tonal liminar (frequências de 250 a 8000 Hz para via aérea e de 500 

a 4000 Hz para via óssea, esta última realizada apenas nos casos em que os limiares 

auditivos das frequências avaliadas por via aérea fossem iguais ou maiores que 15 dB 

NA) e da logoaudiometria (LRF - Limiar de Recepção de Fala; e IPRF - Índice 

Percentual de Reconhecimento de Fala) com uso do audiômetro modelo AD 629-B, 

fone TDH-39, vibrador ósseo B-71 e em cabina acústica. 

Os participantes foram distribuídos em grupos, de acordo com os 

diferentes graus de perda auditiva que foram determinados com base na média I 

(média tritonal) dos limiares obtidos nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 

segundo Lloyd e Kaplan (1978)19 e média II dos limiares obtidos nas frequências de 

3000 Hz, 4000 Hz e 6000 Hz. A divisão de acordo com os limiares auditivos foi 

realizada da seguinte forma: pacientes com limiares auditivos normais (média até 25 

dB NA), pacientes com perda auditiva em altas frequências (3 e/ou 4 KHz), com perda 

auditiva de grau leve (média entre 26 e 40 dB NA), com perda de grau moderado (41 

à 60), com perda de grau severo (61 à 80 dB NA e com perda auditiva de grau profundo 

(média acima de 81 dB NA). 

 

Análise estatística 

 
 

Foi utilizado o pacote estatístico Statistical Package for Social Science 
 

– SPSS (v.21.0, SPSS Inc., Chicago, EUA) para a análise dos dados obtidos. Foi 

verificada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk. Foram calculadas as 
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frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas. O teste não paramétrico 

para amostras independentes de Mann-Whitney foi utilizado para o pareamento entre 

os grupos. Os testes Qui-quadrado (²א) e Correlação de Spearman (r), para a análise 

de associação e correlações entre as variáveis. Para todos os dados analisados o 

nível de significância adotado foi de p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. 

 
RESULTADOS: 

 
 

A amostra foi composta de 76 participantes, 67 (88%) do gênero 

feminino e 9 (12%) do gênero masculino, com média de idade de 70±7,99 anos 

(Tabela 1). A maioria dos participantes da pesquisa (57%) relataram hipertensão 

arterial e somente 20 participantes (26%) reportaram ter diabetes mellitus tipo 2. 

Para as variáveis de plenitude auricular (70%) a superioridade dos 

participantes não apresentaram queixas auditivas, 68 participantes (90%) também não 

apresentaram queixa de hipoacusia, a maioria 57 participantes (75%) não relataram 

histórico de ruído, porém, somente 4 participantes (5%) utilizaram o equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

Segundo os dados da Tabela 1, houve predomínio (67%) de 51 

participantes que não apresentaram comprometimento auditivo na audiometria tonal 

limiar e 68 participantes (90%) apresentaram simetria da audição. Na logoaudiometria, 

com o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) observou-se prevalência 

de nenhuma dificuldade para compreender a fala em ambas as orelhas (IPRF OD 

55%; IPRF OE 60%). 

A tabela 2 demonstra associações estatisticamente significantes entre 

o grupo com handicap auditivo normal e os níveis plasmáticos de INF-y (p= 0,015; 

rs=0,280) indicando que quanto maior os níveis séricos do biomarcador inflamatório, 

menor é a restrição da participação social, ou seja, não apresenta handicap auditivo. 

Observaram-se associações estatisticamente significantes entre o 
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grupo handicap severo e aumento das médias I (500, 1000 e 2000 Hz) (p=0,005; 

rs=0,350) e II (3000, 4000 e 6000 Hz) (p=0,016; rs=0,368) da orelha direita, e entre o 

grupo handicap leve/moderado e aumento das médias I (500, 1000 e 2000 Hz) 

(p=0,027; rs=0,350) e II (3000, 4000 e 6000 Hz) (p=0,046; rs=0,310) da orelha 

esquerda (Tabela 2). 
 

Na logoaudiometria, observou-se associação estatisticamente 

significante entre o teste Limiar de Reconhecimento de Fala da orelha direita (LRF 

OD) e o grupo handicap severo (p=0,002; rs=0,271). 

Observou-se associação estatisticamente significante entre o grupo 

handicap auditivo leve/moderado e audição normal (χ2 = 7,300; rs=0,301; p= 0,007), 

entre o handicap leve/moderado e grau de audição normal (χ2 = 8,989; rs= 0,309; p= 

0,003) e handicap auditivo leve/moderado e a ausência de queixa de hipoacusia na 

anamnese (χ2 = 5,920; rs = 0,281; p= 0,015), esses resultados demonstram que os 

idosos sem queixa de hipoacusia e alterações auditivas apresentaram menor 

percepção do handicap auditivo. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre o gênero, idade, histórico de ruído, exposição ao ruído atual, EPI, 

exposição de ruído em anos e em horas, plenitude auricular, orelha, vertigem, 

IPRF OD, IPRF OE, simetria da audição, tipo de perda auditiva, interferon gama, 

fator de necrose tumoral alfa, interleucinas 6, 4 e 2 com o handicap auditivo. 
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Tabela 1. Características gerais da amostra. 
 

Variáveis Amostra 
Total (N=76) 

% 
(100%) 

Idade (M±DP) 70 ± 7,99 - 

Gênero, F / M 67 / 9 88% / 12% 

Diabetes   

Sim 20 26% 

Não 56 74% 

Hipertensão   

Sim 43 57% 

Não 33 43% 

Hipoacusia   

Sim 8 10% 

Não 68 90% 

Plenitude Auricular   

Sim 23 30% 

Não 53 70% 

Orelha   

Nenhuma 53 70% 

Direita 4 5% 

Esquerda 8 10% 

Bilateral 11 15% 

Vertigem   

Sim 34 45% 

Não 42 55% 

Histórico de Ruído   

Sim 19 25% 

Não 57 75% 

Exposição Ruído Atual   

Sim 5 7% 

Não 71 93% 

EPI   

Sim 4 5% 

Não 72 95% 

Logoaudiometria   

IPRF OD   

Nenhuma dificuldade 42 55% 

Discreta dificuldade 21 28% 

Moderada dificuldade 10 14% 

Acentuada dificuldade 2 2% 

Provável incapacidade 1 1% 

IPRF OE   

Nenhuma dificuldade 46 60% 

Discreta dificuldade 20 27% 

Moderada dificuldade 8 10% 

Acentuada dificuldade 2 3% 

Provável incapacidade 0 0% 

Handicap Auditivo   

Normal 26 34% 

Leve/moderado 38 50% 

Severo 12 16% 

Audição   

Normal 51 67% 
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Alterada 25 33% 

Simetria da Audição   

Simétrica 68 90% 

Assimétrica 8 10% 

Grau de Perda Auditiva   

Normal 51 68% 

Leve 15 20% 

Moderada 8 10% 

Severa 1 1% 

Profunda 1 1% 

Tipo de Perda Auditiva   

Normal 12 16% 

Altas Frequências 9 12% 

Sensorioneural 50 66% 

Mista 5 6% 

N: amostra; M: masculino; F: feminino; IPRF: Índice de Percentual de Reconhecimento de Fala. 
OE: orelha esquerda; OD: orelha direita. Dados numéricos descritos em média ± desvio padrão; 
Dados categóricos descritos em frequência absoluta (N) e frequência relativa (%). 
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Tabela 2. Comparação entre os grupos handicap normal, handicap leve/moderado e handicap severo. 
 
 

Variáveis HANDICAP 
NORMAL 

(n=26) 

HANDICAP 
LEVE/MODERADO 

(n=38) 

HANDICAP 
SEVERO 

(n=12) 

rS Valor 
de p 

Gênero    0,100 0,444 

Feminino (N,%) 24 36% 33 49% 10 15%   

Masculino (N,%) 2 22% 5 56% 2 22%   

Idade 69,92 ± 6,79 68,87 ± 7,99 73,75 ± 9,78 0,041 0,130 

Citocinas    

INFY 8,67 [0,59 – 22,71]* 0,18 [0,0 – 11,58] 0,67 [0,0 – 13,83] - 0,280 0,015 

TNFA 2,52 [0,0 – 6,47] 1,32 [0,0 – 5,96] 0,00 [0,0 – 2,76] - 0,137 0,238 

IL-10 2,19 [0,0 – 4,81] 0,30 [0,0 – 2,56] 1,14 [0,0 – 3,58] - 0,104 0,368 

IL-6 2,14 [0,95 – 6,24] 1,13 [0,22 – 3,05] 0,68 [0,0 – 5,79] - 0,178 0,125 

IL-4 1,05 [0,0 – 3,85] 0,0 [0,0 – 1,75] 1,0 [0,0 – 4,15] - 0,040 0,732 

IL-2 2,44 [0,0 – 6,34] 0,0 [0,0 – 5,54] 0,0 [0,0 – 3,69] - 0,169 0,144 

Médias da Audição      

Média I OD 30 [20 – 40] 25 [18,75 – 35] 35 [25 – 52,50]* 0,350 0,005 

Média II OD 30 [20 – 40] 37,50 [25 – 45] 52,50 [35 – 63,75]* 0,310 0,046 

Média I OE 20 [15 – 20] 25 [15 – 31,25]* 32,50 [20 – 45] 0,350 0,027 

Média II OE 30 [25 – 40] 40 [28,75 – 50]* 52,50 [30 – 70] 0,368 0,016 

Histórico de Ruído       0,084 0,563 

Sim 4 15% 13 34% 2 17%   

Não 22 85% 25 66% 10 83%   

Exposição Ruído Atual       - 0,96 0,468 

Sim 3 11% 1 3% 1 8%   

Não 23 89% 37 97% 11 92%   

EPI       - 0,032 0,844 

Sim 2 8% 1 3% 1 8%   

Não 24 92% 37 97% 11 92%   

Exposição em anos 0 [0 – 0] 0 [0 – 5] 0 [ 0 – 0]  0,100 

Exposição em horas 0 [0 – 0] 8 [0 – 8] 0 [0 – 0]  0,085 

Hipoacusia         

Sim 0 0% 5 13% 3 25% 0,281 0,015 

Não 26 100% 33* 87% 9 75%   

Plenitude Auricular       0,089 0,470 
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Sim (N,%) 7 27% 11 29% 5 42%   

Não (N,%) 19 73% 27 71% 7 58%   

Orelha       0,105 0342 

Nenhuma (N,%) 19 73% 27 71% 7 59%   

Direita (N,%) 1 4% 2 5% 1 8%   

Esquerda (N,%) 4 15% 3 8% 1 8%   

Bilateral (N,%) 2 8% 6 16% 3 25%   

Vertigem         

Sim (N,%) 9 35% 17 45% 8 67%   

Não (N,%) 17 65% 21 55% 4 33% 0,198 0,093 

Logoaudiometria         

IPRF OD       0,127 0,052 

Nenhuma dificuldade 14 54% 24 63% 4 33%   

Discreta dificuldade 7 27% 13 34% 1 8%   

Moderada dificuldade 5 19% 0 0% 5 43%   

Acentuada dificuldade 0 0% 1 3% 1 8%   

Provável incapacidade 0 0% 0 0% 1 8%   

IPRF OE       0,120 0,100 

Nenhuma dificuldade 15 58% 27 71% 4 33%   

Discreta dificuldade 8 30% 9 24% 3 25%   

Moderada dificuldade 3 12% 1 3% 4 33%   

Acentuada dificuldade 0 0% 1 3% 1 9%   

Provável incapacidade 0 0% 0 0% 0 0%   

LRF OD 20 [15 – 25] 20 [15 – 30] 37,50 [21,25 – 45]* 0,271 0,002 

LRF OE 20 [15 – 25] 20 [15 – 30] 27,50 [20 – 45] 0,219 0,067 

Audição         

Normal (N,%) 21 41% 26* 51%* 4 8% 0,301 0,007 

Alterada (N,%) 5 20% 12 48% 8 32%   

Simetria da Audição       0,144 0,178 

Simétrica 24 92% 35 92% 9 75%   

Assimétrica 2 8% 3 8% 3 25%   

Grau de Audição         

Normal (N,%) 21 41% 26* 51%* 4 8% 0,309 0,003 

Leve (N,%) 2 14% 10 66% 3 20%   

Moderado (N,%) 3 37% 2 25% 3 38%   

Severo (N,%) 0 0% 0 0,0% 1 100%   

Profundo (N,%) 0 0% 0 0,0% 1 100%   

Tipo de Perda Auditiva       0,218 0,054 

Normal (N,%) 6 50% 6 50% 0 0%   
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Altas Frequências (N,%) 4 44% 5 56% 0 0%   

Sensório-neural (N,%) 14 28% 25 50% 11 22%   

Mista (N,%) 2 40% 2 40% 1 20%   

 

INF-γ: interferon gama; TNFA: fator necrose tumoral alfa; IL-10: Interleucina 10; IL-6: Interleucina 6; IL-4: Interleucina 4; IL-2: Interleucina 2. rS é 
valor calculado pela correlação de Spearman; Valor de *p<0,05 calculado pelo teste Associação Linear por Linear; n: amostra; M: média; DP: desvio 
padrão. Dados numéricos descritos em mediana e intervalo interquartílico [25 – 75]; Dados categóricos descritos em frequência absoluta (N) e 
frequência relativa (%). 



86 
 

 
 

DISCUSSÃO: 
 
 

Comparando os gêneros, em nosso estudo houve predomínio de 

mulheres, cerca de 67 participantes (88%). Esses achados podem ser justificados em 

razão do perfil dos participantes que frequentam os projetos com ênfase na promoção 

de saúde e prevenção de doenças, onde se realizaram as pesquisas. 

O fato também demonstra que as mulheres buscam maiores cuidados 

com saúde, em relação aos homens, procurando prevenir alterações auditivas e 

exposição a níveis de pressão sonora elevados, além de procurar projetos que 

estimulam atividades físicas e convívio social. 

Comparando os gêneros não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes, observamos que 64% das mulheres apresentaram 

handicap auditivo, mas a maior frequência foi nos homens com cerca de 78% (Tabela 

2). Corroborando com este achado, Servidoni e Conterno20 também encontraram 

maior frequência de handicap auditivo em homens, cerca de 78,9% e 73,1% nas 

mulheres. 

Já o estudo anterior de Sestrem21 observou predomínio de handicap 

auditivo entre as mulheres, com 58% e 43% entre os homens, como no estudo 

preliminar de Wieselberg22 que observou 91% do handicap auditivo entre as mulheres 

e 86% entre os homens. Esses achados estão relacionados com a prevalência das 

populações estudadas, onde as mulheres observaram maior prejuízo nas atividades 

diárias do que os homens, porque dependiam mais da audição. 

O único biomarcador inflamatório com resultado significante foi 

interferon gama, observou-se que quanto maior os níveis de INF-y, menor são as 

restrições dos idosos em suas atividades cotidianas, relações familiares e interações 

sociais. O estudo de Yoon et al.23, com média de idade de 46 anos, avaliou 48 

participantes, divididos em 2 grupos com audição normal (n=24) e com perda auditiva 

sensorioneural (n=24) por meio da audiometria tonal limiar, os níveis plasmáticos de 
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INF-y foram mensurados. O nível médio de INF-y estava significativamente menor no 

grupo com perda auditiva e maior no grupo sem perda auditiva e sem queixas na 

anamnese. 

Ressalta-se que INF-y não é uma toxina projetada para envenenar uma 

molécula-chave da célula, normalmente, medeiam interações contínuas entre as 

células relacionadas ao crescimento e defesa, por este motivo, o aumento dos níveis 

plasmáticos é compatível com audição normal e/ou não percepção de handicap 

auditivo24. Ainda, o IFN-γ promove a imunidade antiviral por meio de seus efeitos 

regulatórios sobre a resposta imune inata e atua como um elo chave entre a resposta 

imune inata e a ativação da resposta imune adaptativa25. Além de seus efeitos 

antivirais, apresenta funções imunorregulatórias que são críticas para amortecer os 

mecanismos imunopatogênicos e minimizar os danos colaterais da infecção para a 

regulação da resposta imune26. O impacto do IFN-γ antiviral nas células 

apresentadoras de antígenos (APCs) é aumentar a estimulação da resposta antiviral 

adaptativa para limpar a infecção e gerar memória como uma proteção para infecções 

futuras27. Por este motivo, pode ter ocorrido uma tendência de maiores níveis 

plasmáticos do interferon gama no grupo com handicap normal, esteja relacionado 

com a ação desta citocina pró-inflamatória em defender as células contra ameaças 

virais. 

Considerando o questionário HHIE-S, observamos que 34% dos 

participantes não apresentaram handicap auditivo, enquanto 66% relataram a 

percepção de algum nível de handicap leve/moderado ou severo, demonstrando uma 

frequência maior da presença de percepção de handicap, entre a população estudada. 

O estudo transversal de Servidoni e Conterno20, com 108 participantes 

apresentando média de idade de 70 anos, encontrou que 24% dos participantes não 

perceberam handicap e 76% relataram a percepção de handicap auditivo. Esses 

achados  demonstram  a  percepção  que  os  indivíduos  têm  sobre  seu  problema 

auditivo18-19,  demonstrando  que  a  maioria  observou  prejuízo  em  suas  relações 
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pessoais, na realização de suas atividades diárias e na restrição da participação 

social. 

Já o estudo de Xavier et al.29 também com delineamento transversal, 

64 participantes com média de idade de 70 anos, observou maior frequência de 

participantes com handicap auditivo normal cerca de 75% e somente 25% 

apresentaram percepção de algum nível de handicap auditivo. A justificativa apontada 

pelos autores29 é por conta da representação da população estudada, os idosos 

demonstraram-se ativos e participavam de diversas atividades dos centros de 

convivência, dentre elas, a realização de alguns exames de saúde, além de realizarem 

adaptações em suas rotinas diárias, de acordo com suas limitações. 

Observaram-se associações estatisticamente significantes entre o 

grupo handicap severo e aumento das médias I (500, 1000 e 2000 Hz) e II (3000, 4000 

e 6000 Hz) da orelha direita, e entre o grupo handicap leve/moderado e aumento das 

médias I (500, 1000 e 2000 Hz) e II (3000, 4000 e 6000 Hz) da orelha esquerda. 

Não foram encontrados outros estudos relatando a prevalência de 

perda auditiva determinada apenas pelo HHIE-S, para uma análise comparativa mais 

ampla. É difícil comparar dados sobre a prevalência de handicap auditivo e perda 

auditiva entre os vários estudos publicados, devido a diferenças de amostragem, 

populações e cenários, bem como devido à falta de consenso sobre os critérios 

audiométricos e/ou outros questionários utilizados. 

Considerando os resultados da audição e incluindo todos os seus 

graus de intensidade, de acordo com a classificação audiométrica Lloyd e Kaplan 

(1978)19, 25 participantes cerca 33% apresentaram perda auditiva, 12 (48%) com 

handicap leve/moderado, 8 (32%) com handicap severo e 5 (20%) não apresentaram 

percepção de handicap. No estudo de Sousa et. al., em 200930, observaram uma 

prevalência geral de perda auditiva de 36,1%. Calais31, em 2005, encontrou uma 

prevalência de 24% na faixa etária de 65 a 74 anos e atingindo 39% em idades acima 

de  75  anos.  Cruickshanks  et  al.32   em  um  estudo  de  1998,  encontraram  uma 
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prevalência geral de perda auditiva de 45,9%. Já o estudo de Servidoni e Conterno20, 

encontrou 110 participantes com perda auditiva, considerado uma alta prevalência de 

cerca de 79,7%, 98 (89,1%) revelaram presença de handicap auditivo e apenas 12 

(10,9%) não apresentaram percepção de handicap auditivo. 

Observou-se associação estatisticamente significante entre o 

handicap auditivo leve/moderado e a ausência de queixa de hipoacusia na anamnese, 

esse resultado demonstra que os idosos sem queixa de hipoacusia e que não 

apresentam alterações auditivas também demonstraram menor percepção do 

handicap auditivo no questionário. 

Neste estudo, as perdas auditivas menos graves foram as mais 

frequentemente observadas, com 20% dos indivíduos com perda auditiva leve e 8% 

com perda auditiva moderada e as perdas auditivas mais incapacitantes foram 

observadas em menor frequência, com 1% dos indivíduos apresentando perda 

auditiva severa e 1% de perda auditiva profunda. Corroborando com nossos 

resultados, referente ao grau da perda auditiva, Servidoni e Conterno20, observaram 

maior frequência de alterações de gravidade inferior, com apenas 9,4% de perda 

auditivas severas, 3,6% de perdas auditivas profundas, 28,3% de perdas auditivas 

leves e 38,4% de perdas auditivas moderadas. 

No estudo de Wang et al.33 com 570 participantes, média de idade de 
 

68 anos e 182 participantes do gênero masculino e 388 do gênero feminino, 

observaram que 478 participantes cerca de 83,9% foram classificados com 

comprometimento auditivo medido pela audiometria tonal, destes também a maior 

prevalência 52% do total tinham perda auditiva leve. 

Considerando os resultados da audição e incluindo todos os tipos de 

perda auditiva, de acordo com a classificação audiométrica de Lloyd e Kaplan 

(1978)19, não houve associação significativa entre as variáveis de tipo de perda 

auditiva com o handicap auditivo, destes 50 participantes (66%) apresentaram perda 

auditiva sensorioneural, 9 participantes (12%) perda auditiva em altas frequências, 5 
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participantes (6%) perda auditiva mista e 12 participantes (16%) do tipo normal. 
 

Observou-se associação considerada média entre as variáveis de 

perda auditiva e gravidade da audição com o handicap auditivo, demonstrando que o 

questionário é um instrumento que pode auxiliar na triagem auditiva, como já foi 

recomendado pela American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). 

No estudo recente de 201820, também observaram maior associação 

das variáveis de perda auditiva e handicap auditivo, nos participantes com audição 

normal e handicap auditivo normal (75%) e entre participantes com perda auditiva 

profunda e handicap severo (80%), confirmando esses resultados, segundo Xavier et 

al.29, em seu estudo houve associação da avaliação auditiva com o escore total do 

questionário, onde os indivíduos que apresentaram alteração auditiva também 

apresentaram maior percepção de handicap auditivo, este achado já havia sido 

relatado por Deepthi & Kasthuri em 201234. 

Por esse motivo, os estudos11,12,20 sugerem que o questionário pode 

ser mais adequado em identificar a sensação de perdas auditivas mais incapacitantes, 

de gravidades severas e profundas e também para identificar com confiabilidade a 

ausência de perda auditiva. Contudo, o questionário HHIE-S sozinho, não é capaz de 

detectar com precisão a sensibilidade auditiva, pois, é um instrumento de triagem, 

necessitando da avaliação auditiva com audiometria tonal limiar. 

Segundo vários autores20,21,22,29, devido o aumento de prevalência da 

perda auditiva em idosos, uma investigação com a triagem auditiva, pode ser uma 

ferramenta útil na atenção primária, utilizando um questionário padronizado, como o 

HHIE-S. 

E com o intuito de investigar amplamente a saúde do idoso em geral, 

pode-se empregar também, a avaliação dos biomarcadores inflamatórios, pois, a 

avaliação dos níveis plasmáticos pode contribuir para futuras intervenções biomédicas 

envolvendo medicamentos ou outros agentes que podem modular suas atividades 

biológicas. 
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Na logoaudiometria, observou-se aumento da média do Limiar de 

Reconhecimento de Fala da orelha direita (LRF OD) no grupo com handicap severo, 

demonstrando que quanto maior a média do teste de fala pior o handicap auditivo. 

Contudo, mais estudos comparando o questionário de triagem auditiva em idosos e 

os testes de fala devem ser realizados para explorar com maior profundidade esses 

instrumentos de avaliação. 

Entre as variáveis de gênero, idade, histórico de ruído, exposição ao 

ruído atual, EPI, exposição de ruído em anos e em horas, plenitude auricular, orelha, 

vertigem, IPRF OD, IPRF OE, simetria da audição, tipo de perda auditiva, fator de 

necrose tumoral alfa, interleucinas 6, 4 e 2 com o handicap auditivo, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes em nosso estudo. 

É relevante salientar que os idosos avaliados foram classificados no 

nível 3 da função física, conforme proposto por Spirduso (2005)16, que vivem 

fisicamente de forma independente, praticantes de atividade física e sem grandes 

comorbidades, o que não é comum em parte considerável da população idosa. Por 

este motivo, mais estudos com amostras maiores e com idosos de diferentes 

classificações da função física, devem ser realizados para explorar com maior 

profundidade o envelhecimento. 



92 
 

 
 
 

 

CONCLUSÃO: 

 
 

No presente estudo houve associação entre o aumento nos níveis plasmáticos 

de interferon gama e handicap auditivo normal, indicando que quanto maior os níveis séricos do 

biomarcador inflamatório menor são as restrições dos idosos em suas atividades cotidianas, 

relações familiares e interações sociais. Os idosos sem queixa de hipoacusia e alterações 

auditivas apresentaram menor percepção do handicap auditivo. Observaram-se associações 

estatisticamente significantes entre os grupos handicap leve/moderado e handicap severo com 

o aumento das médias de audição, e na logoaudiometria, aumento do Limiar de 

Reconhecimento de Fala (LRF) associado ao grupo handicap severo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este estudo apresenta um tema de relevância, não só para a 

parcela da população estudada, mas para toda a sociedade, uma vez que a audição 

se constitui em elemento crucial na comunicação dos idosos, para sua qualidade de 

vida e daqueles que o rodeiam, além de avanços na verificação dos fatores biológicos 

relacionados a estas alterações. 

É relevante salientar que os idosos avaliados vivem fisicamente de 

forma independente, são praticantes de atividade física e sem grandes comorbidades, 

o que não é comum em parte considerável da população idosa. Por este motivo, mais 

estudos com amostras maiores e com idosos de diferentes classificações da função 

física, devem ser realizados para explorar com maior profundidade o envelhecimento. 

O questionário HHIE-S demonstrou ser um instrumento eficiente 

na triagem auditiva, para avaliar idosos, pois é uma ferramenta de baixo custo, 

simples, rápida, de fácil compreensão e requer pouco tempo para sua aplicação, 

principalmente, quando comparado a outras avaliações como audiometria tonal limiar 

e os níveis plasmáticos dos biomarcadores inflamatórios. 
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ANEXO A 

Normas de formatação do periódico Ear & Hearing 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O objetivo da revista é fornecer um fórum para artigos relacionados 

com mecanismos auditivos básicos. A ênfase está em estudos experimentais, mas 

trabalhos teóricos também serão considerados. A revista publica artigos de pesquisa 

originais, artigos de revisão e mini-revisão, comunicações rápidas, métodos / 

protocolos e artigos de perspectiva. Os artigos submetidos devem tratar de 

neurofisiologia auditiva, ultraestrutura, psicoacústica e estudos comportamentais da 

audição em animais e modelos de funções auditivas. Artigos sobre aspectos 

comparativos da audição em animais e no homem, e sobre os efeitos de drogas e 

contaminantes ambientais na função auditiva também serão considerados. Artigos 

clínicos não serão aceitos a menos que contribuam para a compreensão das funções 

auditivas normais. 

 
ARTIGOS DE PESQUISA 

 
 

Esses artigos devem tratar de pesquisas originais não publicadas 

anteriormente ou que estão sendo consideradas para publicação em outro lugar. 

Esses artigos devem fornecer um levantamento, avaliação e interpretação crítica de 

conceitos e resultados de pesquisas recentes nas áreas cobertas pela Revista. 

Certifique-se de que os seguintes itens estejam presentes: 
 

Um autor foi designado como o autor correspondente com detalhes de contato: 
 

• Endereço de e-mail; 
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• Endereço postal completo; 
 

• Incluir palavras-chave; 
 

• Todas as figuras (inclua legendas relevantes); 
 

• Todas as tabelas (incluindo títulos, descrição, notas de rodapé); 
 

• Certifique-se de que todas as citações de figuras e tabelas no texto correspondam 

aos arquivos fornecidos; 

• Indique claramente se a cor deve ser usada para quaisquer figuras em arquivos 

impressos de resumos / realces gráficos (quando aplicável). Arquivos suplementares 

(quando aplicável). 

 
REFERÊNCIAS 

 

As referências de dados devem incluir os seguintes elementos: nome 
 

(s) do autor, título do conjunto de dados, repositório de dados, versão (quando 

disponível), ano e identificador persistente global. Adicione [dataset] imediatamente 

antes da referência para que possamos identificá-lo corretamente como uma 

referência de dados. O identificador [dataset] não aparecerá em seu artigo publicado. 

Referências em uma edição especial certifique-se de que as palavras 'esta edição' 

sejam adicionadas a quaisquer referências na lista (e quaisquer citações no texto) 

para outros artigos na mesma edição especial. Software de gerenciamento de 

referência A maioria dos periódicos da Elsevier tem seu modelo de referência 

disponível em muitos dos produtos de software de gerenciamento de referência mais 

populares. Isso inclui todos os produtos que suportam estilos Citation Style Language, 

como Mendeley. Usando plug-ins de citação desses produtos, os autores só precisam 

selecionar o modelo de periódico apropriado ao preparar seu artigo, após o qual as 

citações e bibliografias serão formatadas automaticamente no estilo do periódico. Se 

ainda não houver um modelo disponível 
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para este periódico, siga o formato das referências e citações de amostra, conforme 

mostrado neste Guia. Se você usar um software de gerenciamento de referência, 

certifique-se de remover todos os códigos de campo antes de enviar o manuscrito 

eletrônico. Mais informações sobre como remover códigos de campo de diferentes 

softwares de gerenciamento de referência. Os usuários do Mendeley Desktop podem 

instalar facilmente o estilo de referência para este periódico clicando no seguinte link: 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/hearing-research Ao preparar seu 

manuscrito, você será capaz de selecionar este estilo usando os plug- ins Mendeley 

para Microsoft Word ou Libre Office. Formatação de referência Não há requisitos 

rígidos sobre a formatação de referência no momento do envio. As referências podem 

estar em qualquer estilo ou formato, desde que o estilo seja consistente. Quando 

aplicável, o (s) nome (s) do (s) autor (es), título do periódico / título do livro, título do 

capítulo / título do artigo, ano de publicação, número do volume / capítulo do livro e o 

número do artigo ou paginação devem estar presentes. O uso do DOI é altamente 

encorajado. O estilo de referência usado pela revista será aplicado ao artigo aceito 

pela Elsevier na fase de prova. Observe que os dados ausentes serão destacados na 

fase de prova para o autor corrigir. Se você deseja formatar as referências por conta 

própria, elas devem ser organizadas de acordo com os seguintes exemplos: Estilo da 

Referência Texto: Indique as referências dentro do texto entre parênteses pelo nome 

do autor e, em seguida, ano. Por exemplo: (Smith, et al., 2007) Lista: As referências 

devem ser listadas em ordem alfabética pelo sobrenome dos autores. Por exemplo: 

• Bibel,M.,Hoppe,E.,Barde,Y.A.,1999.Biochemical and functional interactions 

between the neurotrophin receptors trk and p75(NTR).EMBO Journa18, 616- 

622. 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/hearing-research
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• Brors,D.,Hansen,S.,Mlynski,R.,Volkenstein,S.,Aletsee,C.,Sendtner,M.,Ryan,A. 

F., Dazert, S.,2008.Spiral ganglion outgrowth and hearing development in p75 

(NTR)-deficient mice. Audiology and Neuro-otology 13, 388-395. 

• Chu, G.K.T.,Yu,W.,Fehlings,M.G.,2007. The p75 neurotrophin receptor is 

essential for neuronal cell survival and improvement of functional recovery after 

spinal cord injury. Neuroscience 148, 668-682. 

• Davis,R.R.,Newlander,J.K.,Ling,X.B.,Cortopassi,G.A.,Krieg,E.F.,Erway,L.C.,20 
 

01.  Genetic  basis  for  susceptibility  to  noise-induced  hearing  loss  in mice. 
 

Hearing Research155, 82-90. 
 

• Dechant, G.,Barde,Y.A.,2002.The neurotrophin receptor p75(NTR): novel 

functions and implications for diseases of the nervous system. Nature 

Neuroscience 5, 1131-1136. 
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ANEXO B 

Normas de formatação do periódico Noise & Health 

 
 

a. Submissão de Manuscritos 

Os manuscritos devem ser submetidos on-line via Journal on web - 

website sob Noise and Health Journal. Cada página do manuscrito deve ser 

numerada. A página inicial deve conter o título do artigo, nome do autor e afiliação, 

palavras-chave e um resumo. O resumo não deve ultrapassar 250 palavras e deve ser 

inteligível sem recurso ao texto principal. Notas de rodapé e uma lista de anotações 

devem ser evitadas. 

 
 

O texto e o título devem ser colocados à esquerda. Não use letras 

maiúsculas, exceto para abreviações. Não use recuos para marcar o início de um 

parágrafo, mas deixe uma linha em branco entre os parágrafos. Cada artigo deve ser 

acompanhado por um breve resumo e 5 a 8 palavras-chave 

 
b. Figuras / Tabelas 

Todas as ilustrações devem ser fornecidas preferencialmente por 

meio eletrônico. Se estiver gerando ilustrações de computador, certifique-se de não 

usar sombreamento, pois isso distorce a reprodução. Somente hachuras ou preto e 

branco para contraste devem ser usados. Ilustrações geradas por computador devem 

ser fornecidas como arquivos gráficos separados (em formato GIF, TIF ou JPEG; 400 

dpi) em disco e não embutidos no texto do manuscrito. 

 
 

Forneça cópia impressa das ilustrações separadamente e o número 

(por exemplo, Figura 1, 2) "Meios tons" (fotografias em preto e branco) deve ser em 

papel brilhante e os diagramas de linha devem ser de alta qualidade e não fotocópias. 

Forneça ilustrações no tamanho que deseja que apareçam no Diário 

ou ligeiramente maiores (se o tamanho de uma ilustração for reduzido, a nitidez da 
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imagem será aumentada e vice-versa). Deve-se ter cuidado para garantir que as letras 

e os detalhes fiquem legíveis após a redução do tamanho. Cada ilustração deve conter 

no verso um número, o nome do autor e o título do trabalho. As legendas das 

ilustrações devem ser apresentadas separadamente no final do manuscrito e devem 

ser identificadas por número. 

 

Qualquer permissão de direitos autorais necessária deve ser 

solicitada o mais cedo possível e enviada ao Editor. As tabelas devem ser numeradas 

da mesma forma (Tabela 1, 2, etc.) e incluídas no texto. As tabelas devem ter um título 

de tabela e títulos de coluna, sem regras verticais e um mínimo de regras horizontais. 

Os títulos devem começar com letra maiúscula. Não use espaços para alinhar colunas 

nas tabelas, mas use apenas uma guia entre cada coluna vertical. Certifique-se de 

que todas as ilustrações e tabelas sejam citadas no texto, se ainda não estiverem 

incorporadas a ele, para que o editor possa ter certeza de que foram colocadas 

corretamente. 

 

c. Referências 

É adotado o sistema do ICMJE (www.icmje.org), em que as 
 

referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que são 

mencionadas pela primeira vez no texto (não em ordem alfabética). Identifique 

referências em texto, tabelas e legendas por algarismos arábicos em sobrescrito. 
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As referências citadas apenas em tabelas ou legendas de figuras devem ser 

numeradas de acordo com a sequência estabelecida pela primeira identificação no 

texto da tabela ou figura particular. Use o estilo dos exemplos abaixo, que são 

baseados nos formatos usados pelo NLM no Index Medicus. Os títulos dos 

periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index Medicus. 

Use o nome completo da revista para revistas não indexadas. Periódicos e livros 

devem estar de acordo com os seguintes exemplos: 

i. Michaud DS, Miller SM, Ferrarotto C, Konkle AT, Keith SE, Campbell KB. 

Os níveis de vigília dos biomarcadores salivares são alterados após o sono 

em um laboratório, sem nenhum aumento associado à exposição simulada 

ao ruído noturno. Noise Health 2006; 8: 30-9. 

ii. Ringsven MK, Bond D. Gerontologia e habilidades de liderança para 

enfermeiras. 2ª ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 

iii. Norman IJ, Redfern SJ, editores. Cuidados de saúde mental para idosos. 
 

Nova York: Churchill Livingstone; 1996. 
 

iv. Phillips SJ, Whisnant JP. Hipertensão e derrame. In: Laragh JH, Brenner 

BM, editores. Hipertensão: fisiopatologia, diagnóstico e manejo. 2ª ed. 

Nova York: Raven Press; 1995. pp465-78. 
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ANEXO C 

Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version – HHIE-S 

 
Inventário de Handicap para Audição de Pessoas Idosas 

(adaptação de Wieselberg,1997) 
 

Instruções: O questionário a seguir contém 10 perguntas. Você deverá escolher 
apenas uma resposta para cada pergunta, colocando um (x) naquela que julgar 
adequada. Algumas perguntas são parecidas, mas na realidade têm pequenas 
diferenças que permitem melhor avaliação das respostas. Não há resposta certa ou 
errada. Você deverá marcar aquela que julgar ser a mais adequada ao seu caso ou 
situação. 

 
 

 Sim Ás vezes Não 

E-1. A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido ou sem 
jeito quando é apresentado a pessoas desconhecidas? 

   

E-2. A dificuldade em ouvir faz você se sentir frustrado ou insatisfeito 
quando conversa com pessoas da sua família? 

   

S-3. Você sente dificuldade em ouvir quando alguém fala 
cochichando? 

   

E-4. Você se sente prejudicado em função do seu problema auditivo?    

S-5. A diminuição da audição lhe causa dificuldades quando visita 
amigos, parentes ou vizinhos? 

   

S.6. A dificuldade em ouvir faz com que você vá a serviços religiosos 
menos vezes do que gostaria? 

   

E-7. A dificuldade em ouvir faz você ter discussões ou brigas com a 
sua família? 

   

S-8. A diminuição da audição lhe causa dificuldades para assistir TV 
ou ouvir rádio? 

   

E-9. Você acha que a dificuldade em ouvir limita de alguma forma sua 
vida pessoal ou social? 

   

S-10. A diminuição da audição lhe causa dificuldades quando você 
está em um restaurante com familiares ou amigos? 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: EFEITOS DE DIFERENTES TIPOS DE PROGRAMAS DE 
EXERCÍCIO FÍSICO EM VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS, 
FUNCIONAIS, COGNITIVAS E EMOCIONAIS DE INDIVÍDUOS 
IDOSOS 

Pesquisador: DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 92480418.8.0000.5231 

Instituição Proponente: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Patrocinador Principal: MINISTERIO DA EDUCACAO 
 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.788.802 
 

Apresentação do Projeto: 
 

Trata-se de um ensaio clínico não randomizado, no qual serão incluídos 150 

idosos, em uma amostra de conveniência, que cumprirem os critérios de inclusão 

do estudo. As avaliações serão realizadas nas dependências da Universidade 

Estadual de Londrina, no Centro de Educação Física e Esporte e no Centro de 

Ciências da Saúde. Os idosos serão recrutados por meio de uma divulgação do 

projeto, em meios de comunicação da cidade, redes sociais, panfletos e “bola de 

neve” entre familiares de funcionários e alunos da UEL. O treinamento será 

dividido em cinco modalidades diferentes, que serão disponibilizados em 

diferentes pontos da cidade para ajudar na aderência da participação dos idosos. 
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Para participar do estudo os idosos voluntários terão que assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido, serão examinados e, posteriormente, 

submetidos a testes de medição de níveis de estresse oxidativo, inflamação, 

polimorfismo genético, testes de desempenho físico, nível de atividade física, 

questionários de funcionalidade, sarcopenia, fragilidade, risco de quedas, 

qualidade de vida, afetividade, hábitos alimentares, participação social e auto 

eficácia, testes de equilíbrio, de circulação cerebral e tarefas cognitivas e 

índice de comorbidades. Será oferecido quatro modalidades de treinamento 

físico (30 indivíduos por grupo), com duração de aproximadamente 45-60 minutos 

por 3 vezes por semana durante 12 semanas, e uma modalidade de educação 

em saúde com duração de aproximadamente 90 minutos uma vez por semana 

durante 12 semanas (30 indivíduos). 

 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Avaliar os efeitos de diferentes tipos de intervenções de 

atividade física em variáveis hemodinâmicas cerebrais, cognitivas, 

comportamentais, bioquímicas, composição corporal e de aptidão física e 

funcional de indivíduos idosos fisicamente independentes. 

Objetivo Secundário: 
 

- Avaliar variáveis, comportamentais, hemodinâmicas do córtex pré-frontal, 

cognitivas, marcadores de inflamação e estresse oxidativo, densidade mineral 

óssea, massa muscular, equilíbrio postural, força muscular e desempenho 

funcional antes e após 12 semanas de cinco intervenções de atividade física de 

indivíduos idosos fisicamente independentes. 
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- Comparar os efeitos das diferentes intervenções de exercício físico (dança, 

pilates, exercícios funcionais e condicionamento aeróbio), durante 12 semanas 

(3x/semana) e de um programa de educação e saúde (VAMOS- Vida Ativa 

Melhorando a Saúde), durante 12 semanas (1x/semana) nas variáveis do 

estudo. 

 
- Verificar a associação entre as variáveis do estudo, antes e após as 12 semanas 

das intervenções. 

 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Segundo o pesquisador, os procedimentos os quais os participantes serão 

submetidos não apresentam riscos diretos à sua integridade física, mental ou 

moral e todas as avaliações serão realizadas por pessoas altamente treinadas. 

Caso haja alguma alteração de saúde ou efeito indesejado, como desconforto 

físico, tontura, lesões, durante a participação, os participantes serão 

encaminhados pela equipe dessa pesquisa para o pronto atendimento do 

Hospital Universitário de Londrina para acompanhamento. 

Benefícios: Como benefícios advindos desta pesquisa, os participantes terão 

a oportunidade de participar gratuitamente de um programa de exercícios 

físicos durante 12 semanas e ter a sua condição de saúde avaliada por meio 

das avaliações que serão realizadas durante o estudo e ainda, contribuir para 

a evolução dos conhecimentos dessa área. 
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Continuação do Parecer: 2.788.802 

 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante para área específica, segundo o pesquisador, espera-se com esse 

trabalho conhecer os efeitos de diversos tipos de intervenções sobre variáveis que têm 

grande impacto na vida da população idosa, como as variáveis de hemodinâmica cerebral, 

cognitivas, comportamentais, bioquímicas, variáveis de composição corporal e variáveis de 

aptidão física e funcional. 

 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Folha de Rosto está devidamente assinada. 
 

- Cronograma está adequado. 
 

- Orçamento apresentado e o Financiamento será por meio do Edital PROEXT-MEC 

(convênio 007-2015). 

- TCLE foi corrigido e está na forma de convite, seguindo as orientações da Resolução 

466/2012. 

 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

As pendências foram atendidas e esclarecidas. Recomenda-se aprovação. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

PROJETO_1159510.pdf 

23/07/2018 

00:15:52 

 Aceito 

Projeto Detalhado / PROJETO_CEPE_reformulado.docx 23/07/2018 DENILSON DE Aceito 

Brochura 
Investigador 

 00:15:14 CASTRO TEIXEIRA  

TCLE / Termos de TCLE_REFORMULADO.docx 23/07/2018 DENILSON DE Aceito 
Assentimento /  00:14:42 CASTRO TEIXEIRA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE.docx 22/06/2018 DENILSON DE Aceito 
Assentimento /  19:26:26 CASTRO TEIXEIRA  

Justificativa de     

Ausência     

Projeto Detalhado / PROJETO_CEPE.docx 22/06/2018 DENILSON DE Aceito 

Brochura 
Investigador 

 19:25:50 CASTRO TEIXEIRA  

Folha de Rosto FOLHAdeROSTO.pdf 22/06/2018 
19:25:01 

DENILSON DE 
CASTRO TEIXEIRA 

Aceito 

Outros CONVENIO_PROEXT.pdf 21/06/2018 
12:04:08 

DENILSON DE 
CASTRO TEIXEIRA 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 
LONDRINA, 27 

de Julho de 2018 

 
 
 

 
Assinado por: Alexandrina Aparecida Maciel Cardelli (Coordenador) 

Endereço: LABESC - Sala 14 

Bairro: Campus Universitário CEP: 86.057-970 

UF: PR Município: LONDRINA 

Telefone: (43)3371-5455 E-mail: cep268@uel.br 
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