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RESUMO 

 

As populações brasileiras que residem nas proximidades dos rios e lagos, no 

qual dependem como fonte de alimento e transporte, são denominadas de 

comunidades Ribeirinhas. Os desafios para promover saúde nessas comunidades 

são muitos, como por exemplo, as longas distâncias, a falta de profissionais, 

dificuldades de transportes e comunicações e as precárias condições de 

saneamento que impedem, muitas vezes, o acesso aos serviços de saúde. Nesse 

contexto, os Projetos de Extensão Universitária vêm atuando em comunidades 

socialmente carentes, na busca da universalidade da assistência a saúde. O “FOB-

USP em Rondônia” é um projeto de extensão universitária da Faculdade de 

Odontologia de Bauru que surgiu no ano de 2002, com o objetivo de desenvolver 

ações de prevenção, educação e reabilitação, suportado pelo tripé: ensino, pesquisa 

e extensão. Calama, uma das comunidades Ribeirinhas assistidas pelo referido 

projeto, é um distrito de Porto Velho, estado de Rondônia, constituída por 2.782 

habitantes que estão distribuídos em 760 domicílios. Apresenta carência de recursos 

para qualquer tratamento técnico-científico de saúde. Com base nas precárias 

condições de assistência a saúde evidenciadas por meio de um estudo realizado em 

2010, no ano de 2013, o Projeto FOB-USP em Rondônia iniciou um programa de 

extensão anual na comunidade e vem trabalhando de forma enfática na educação 

em saúde, visando a participação do usuário na responsabilização pela sua própria 

saúde e da comunidade a qual pertence. As atividades desenvolvidas pelo Projeto 

têm sido efetivas e contínuas, aliando a pesquisa e o ensino, com vista a formação 

humanizada dos alunos e melhorias da qualidade de vida das comunidades 

ribeirinhas da região amazônica brasileira, cumprindo o papel social da universidade.  

  

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Educação em Saúde; Idosos 

  

 



 

 



 

ABSTRACT 

 

Actions of a University Extension Program to health promotion of a 

riverside population of the Amazon region 

 

The Brazilian populations that live near of rivers and lakes, which depend on 

as a source of food and transportation, are called riverside communities. The 

challenges to promote health in these communities are many, such as long 

distances, lack of professionals, transportation and communications difficulties, and 

poor sanitation conditions that often prevent access to health services. In this 

context, the University Extension Projects have been working in socially poor 

communities, searching for the universality in health care. The "FOB-USP in 

Rondônia" is a university extension project of Bauru Dental School of University of 

São Paulo that was created in 2002 with the aim of developing actions to prevention, 

education and rehabilitation, supported by the teaching, research and extension 

base. Calama, one of the riverside communities supported by this project, is a district 

of Porto Velho, State of Rondônia, composed by 2,782 inhabitants distributed in 760 

homes. It presents a lack of resources for any technical-scientific treatment of health. 

Based on the precarious conditions of health care and evidenced by a survey 

accomplished in 2010, in the year 2013 the FOB-USP Project in Rondônia began an 

annual extension program in this university community and it has been working 

emphatically in Health Education, aiming at participation of the user in the 

responsibility for her/his own health and the community to which it belongs. The 

activities developed by this project have been effective and continuous, combining 

research and teaching, to a humanized formation of students and improvements in 

the quality of life of the riverside communities of Brazilian Amazon region, 

accomplishing the social role of the university. 

 

Keywords: Health Promotion; Health Education; Elderly People. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um País de proporções territoriais gigantescas, com muitas 

diversidades regionais. Essas características geográficas resultam em 

desigualdades sociais refletidas no acesso à saúde, educação e oportunidades de 

trabalho. As precárias condições se mantêm, principalmente, pelo isolamento de 

núcleos populacionais (MÁSSIMO; FREITAS, 2014.; FREITAS, 2012).  

Muitas vezes, essas populações isoladas, residem nas proximidades dos rios 

e lagos do qual dependem como fonte de alimento (pescado) e transporte, nesses 

casos, são denominadas de comunidades ribeirinhas. Por conta do aspecto 

geográfico do País, é na Amazônia em que residem a maior parte dessa população. 

Diante das dificuldades impostas pela força da natureza, os ribeirinhos aprenderam 

a viver em meio a desafios impostos pelo rio e a floresta (LIRA; CHAVES, 2016). 

A região amazônica é habitada por uma população heterogênea e tradicional, 

constituída a partir de vários processos de colonização e miscigenação. O homem 

amazônico é resultado dos intercâmbios históricos entre diferentes povos e etnias, 

então, compondo esse mosaico, destacam-se os povos indígenas, as populações 

ribeirinhas, pescadores, extrativistas, quilombolas, imigrantes, entre outras (LIRA; 

CHAVES, 2016).  

Muitos são os desafios para promover saúde em comunidades ribeirinhas. As 

longas distâncias, dificuldades de transportes e comunicações e as precárias 

condições de saneamento impedem muitas vezes o acesso aos serviços, aliado a 

isso, a falta de profissionais acarreta o não cumprimento dos direitos à saúde e à 

universalidade da assistência (FREITAS et al., 2012). 

É sabido que as condições econômicas e sociais influenciam 

significativamente nas condições de saúde de pessoas e populações. Para melhoria 

dessa situação se faz necessária a redução das iniquidades em saúde. Nesse 

contexto, as Políticas de Promoção à Saúde são de grande relevância para as 

respostas estratégicas no enfrentamento das desigualdades (MÁSSIMO e FREITAS, 

2014). Segundo Malta (2014), a Promoção de Saúde tem como finalidade ampliar as 

possibilidades de indivíduos e comunidades a atuarem sobre fatores que afetam sua 

saúde, visando o empoderamento de indivíduos e grupos.  

O Ministério da Saúde preconiza que a Promoção de Saúde deve apresentar-

se como mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política transversal, 
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integrada e intersetorial. O diálogo entre as diversas áreas do setor sanitário, outros 

setores do Governo, setor privado, não-governamental e a sociedade, compõem 

redes de compromisso e corresponsabilidade no fortalecimento e promoção da 

melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2014). Nesse contexto, os 

Projetos de Extensão Universitária vêm intervindo em comunidades socialmente 

carentes, na busca da universalidade da assistência a saúde. 

A Bandeira Científica é um projeto de Extensão Universitária criado em 1957 

que contempla múltiplas unidades da Universidade de São Paulo e têm por objetivos 

desenvolver atividades interdisciplinares para os municípios menos favorecidos e 

proporcionar, ao graduando, a experiência de vivenciar uma realidade diferenciada 

da que está acostumado - com ênfase na atuação interdisciplinar. Está baseado no 

tripé educação, assistência e pesquisa (SILVA, 2012). 

Outro Projeto de Extensão Universitária é o Projeto Xingu do Departamento 

de Medicina Preventiva, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de 

São Paulo, foi iniciado no ano de 1965 e está voltado para populações que habitam 

o Parque Indígena do Xingu. O Projeto tem como princípios norteadores a 

interculturalidade, integralidade e intersetorialidade, expressos nos cursos de 

formação profissional e capacitação, considerando indígenas e não-indígenas, e na 

organização dos serviços locais de saúde (BARUZZI, 2007; PROJETO XINGU, 

2015). 

O Projeto de Extensão Universitária da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

denominado Projeto FOB-USP em Rondônia, atua desde 2002 no Município de 

Monte Negro e comunidades ribeirinhas do estado de Rondônia. Tem como 

proposta o aperfeiçoamento e a inserção de alunos de graduação e pós-graduação 

em uma cultura social distinta, conhecendo suas realidades e suas necessidades, 

bem como o aprimoramento das atividades assistenciais, preventivas e educativas 

na área de Odontologia e Fonoaudiologia, com a finalidade de proporcionar 

melhores condições de saúde à população carente da região. 

A Extensão Universitária articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável 

e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. Visam a 

formação do indivíduo-cidadão que, ao atuar em diversos segmentos profissionais, 

prepara o aluno para situações que nem sempre são previstas nos conteúdos dos 

cursos de graduação e que vão além de conhecimentos técnico-científicos 

(ARROYO; ROCHA, 2010). O vínculo Universidade-Sociedade deve ser uma via de 



1 Introdução 25

mão dupla - integrando três importantes processos: o docente-educativo que forma 

sujeitos profissionais; o processo da investigação científica, que devolve 

conhecimentos e habilidades profissionais a comunidade científica e o cumprimento 

da missão social da Universidade (PADRÓN, 2010). 

Embora muito já tenha sido feito com os esforços dos trabalhos de Extensão 

Universitária, ainda há muitos desafios para serem enfrentados quanto a melhoria 

das condições de saúde em comunidades carentes. Frente a isso e levando em 

consideração o cenário ribeirinho de precariedade e vulnerabilidade, observa-se a 

necessidade de estudos que permitam o direcionamento de políticas públicas que 

assegurem qualidade de vida a essa população. 
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2  Artigos 

 

Os artigos que compõem esta tese foram redigidos conforme as normas de 

publicação da Revista CEFAC e Cadernos de Saúde Pública.  

 

• ARTIGO 1 – Promoção da saúde da população ribeirinha da região 

amazônica: relato de experiência 

 

• ARTIGO 2 – Perfil audiológico de idosos de uma comunidade ribeirinha da 

região amazônica 
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ARTIGO 1 – Publicado da revista CEFAC 
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ARTIGO 2 – Submetido à Revista Cadernos de Saúde Pública 

 

Perfil audiológico de idosos de uma comunidade ribeirinha da região amazônica 

 

Cristina do Espírito Santo 

Maria Júlia Ferreira Cardoso 

Léticia Azevedo Leite 

Lilian Cássia Bórnia Jacob Corteletti 

Magali de Lourdes Caldana 

 

Resumo  

A expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado rapidamente nas últimas décadas. 

Esse fato é uma vitória para a humanidade, mas também um desafio para o poder Público, 

uma vez que o processo de envelhecimento leva a um a perda gradual da capacidade de 

adaptação do indivíduo, refletindo em fragilidade e possibilidade de desenvolver problemas 

de saúde, dentre eles a perda auditiva. As peculiaridades de regiões distantes dos grandes 

centros como a região amazônica, geram maior possibilidade de adoecimento e dificuldades 

de acesso aos recursos de proteção disponíveis na sociedade. Assim, o objetivo do estudo foi 

descrever o perfil audiológico de idosos residentes na comunidade ribeirinha de Calama- 

Porto Velho, Rondônia. Realizou-se audiometria tonal liminar e timpanometria, e os idosos 

responderam um questionário socioeconômico. Participaram 55 idosos, sendo 25 do sexo 

feminino e 30 do masculino, com idade média de 71,15 anos, desvio padrão de 7,5. Não 

houve variação na classificação socioeconômica permanecendo entre baixa inferior e baixa 

superior. Em relação a escolaridade, 67,28% eram analfabetos. 52,73% idosos apresentaram 

perda auditiva sensorioneural. Dos idosos com perda auditiva, 47,27% apresentaram 

configuração audiométrica plana. Observou-se que a curva timpanométrica do tipo A esteve 

presente em 70,91% da orelha direita e 67,27% orelha esquerda. O reflexo acústico esteve 

ausente em 61,88% orelha direita 63,64% na esquerda. Não houve diferença significativa 

quanto a escolaridade, idade e grau da perda. As principais alterações auditivas na população 

estudada foram perda auditiva sensorioneural de grau leve, configuração audiométrica plana, 

curva tipo A e ausência de reflexo. 

Palavras Chaves: audição; idosos; promoção da saúde  
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Introdução 

A preocupação em estudar o processo de envelhecimento humano tem apresentado 

destaque com interesse multidisciplinar e muitas interfaces, isso se deve ao acelerado 

crescimento da população idosa. A expectativa de vida no Brasil tem aumentado rapidamente 

nas últimas décadas, passando de 70,46 anos em 2000 para 73,48 anos em 20101.  De 1940 a 

2016, a expectativa de vida do brasileiro subiu mais de 30 anos. De 2015 para 2016 passou de 

75,5 para 75,8 anos, o que representa um acréscimo de três meses e onze dias em apenas um 

ano2. 

O aumento na quantidade de anos vividos é uma vitória para a humanidade, porém um 

desafio para o poder público, uma vez que o processo de envelhecimento leva a um conjunto 

de modificações fisiomorfológicas, bioquímicas e psicológicas, determinantes na perda 

gradual da capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente3. A idade avançada se reflete na 

maior fragilidade da saúde dos indivíduos, resultando no comprometimento de funções 

orgânicas e na maior susceptibilidade à afecções e agravos, aumentando a possibilidade de 

desenvolver problemas sensoriais, como é o caso da diminuição da acuidade auditiva, 

conhecida como Presbiacusia. Esta representa uma das principais causas de isolamento social, 

ansiedade, depressão e a privação das atividades de vida diária do idoso 4,5. 

A perda a auditiva é considerada o declínio que produz maior impacto na comunicação 

dos idosos. Além de limitar a capacidade de percepção e discriminação dos sons, influencia 

nas habilidades de compreensão da linguagem, afetando a capacidade de socialização. A 

Presbiacusia pode levar a transtornos sociais e psicológicos, que influenciam as relações 

interpessoais e de comunicação, tendo como consequência o isolamento e declínio da 

qualidade de vida6. Além disso, a audição é imprescindível como mecanismo de alerta e 

defesa contra o perigo, permitindo localizar a fonte sonora à distância, promovendo mais 

segurança e participação vital7. 

O envelhecimento populacional acarreta consequências sociais, econômicas e 

políticas. Em regiões distantes dos grandes centros urbanos, como é o caso da das 

comunidades ribeirinhas, da Região Amazônica, com suas características peculiares 

associadas às condições deficitárias de educação, renda e saúde, acabam gerando maior 

possibilidade de adoecimento e dificuldades de acesso aos recursos de proteção disponíveis na 

sociedade 8,9.  

No Brasil, grande parte dos estudos estão direcionados aos contextos urbanos, estudos 

gerontológicos na Região Amazônica ainda são escassos, assim este trabalho justifica-se pela 

necessidade de conhecer as condições da saúde auditiva e fornecer subsídios para a 
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implantação de serviços, visando, assim, a melhoria da qualidade de vida dessa população em 

risco de vulnerabilidade. 

Diante esse referencial teórico, este estudo tem como objetivo descrever o perfil 

audiológico de idosos residentes na comunidade ribeirinha de Calama – Porto Velho, 

Rondônia. 

Metodologia 

  
         O trabalho aprovado pelo o Comitê de Ética da instituição sob número CAAE 

82226418.8.0000.5417. Trata-se de um estudo descritivo, observacional de investigação 

transversal desenvolvido na comunidade ribeirinha de Calama distrito de Porto Velho - RO e 

esteve vinculado a um Projeto de Extensão Universitária de uma Universidade do estado de 

São Paulo.   

A comunidade ribeirinha de Calama encontra-se localizada às margens do rio madeira, 

a 300 km de Porto Velho. O acesso à capital do estado à comunidade é feito de barco com 

duração média de 12 horas de viagem. A população residente na comunidade ribeirinha de 

Calama, segundo o censo demográfico de 2010, era de 2.782 habitantes distribuídos em 760 

domicílios. Os dados da população idosa residente na comunidade foram fornecidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho e consistiram em 130 indivíduos. 

Com base nesse levantamento, foi realizado o cálculo amostral, considerando um intervalo de 

confiança de 95%, margem de erro de 10%, com efeito de desenho 1,4 e esperando a pior 

proporção das doenças (50%). Portanto, o total da amostra foi de 55 indivíduos. 

Para participar do presente estudo, os indivíduos deveriam residir na comunidade, 

além de ter idade mínima de 60 anos e concordar em participar da pesquisa - assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os indivíduos que 

apresentaram comprometimentos de saúde e/ou queixas cognitivas que os incapacitaram 

responder aos questionários.  

Para a coleta de dados, os pesquisadores foram até as residências dos idosos 

acompanhados por um Agente Comunitário de Saúde. Inicialmente, foi aplicado o 

questionário de classificação socioeconômica, proposto e revisado por Graciano e Lehfeld8. 

Este instrumento diz respeito à classificação dos indivíduos e grupos sociais correspondentes. 

As caracterizações são definidas a partir de um sistema de pontuação simples que resulta, por 

correlações, em uma classificação por estratos: alta, média superior, média, média inferior, 

baixa e baixa inferior. A coleta dos dados e classificação da amostra foi realizada sob 

orientação de uma assistente social. 
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Para descrever o perfil audiológico dos idosos, inicialmente foi realizada a inspeção do 

meato acústico externo utilizando-se o Otoscópio TK da marca Mikatos com objetivo de 

verificar alguma obstrução na passagem do som. Quando encontrado obstrução por excesso 

de cera ou qualquer outro comprometimento, o idoso foi encaminhado para avaliação e 

conduta com o médico clínico geral do programa Mais Médicos e, só após sanar o problema, 

foi dada continuidade a avaliação. 

Os procedimentos de coleta, por terem sido feitos nas residências dos idosos, foi 

considerado o ruído ambiental, calculado por um medidor portátil de ruído sonoro DEC 460, 

da marca Instrutherm. Antes da realização dos procedimentos auditivos a pesquisadora que 

realizou as avaliações foi submetida a uma investigação para confirmar se era ouvinte normal, 

em seguida foi realizada uma calibração biológica em cabina acústica utilizando-se o mesmo 

equipamento empregado na pesquisa, com a finalidade de determinar o limiar auditivo da 

mesma. Foi retomada a calibração biológica na residência dos idosos participantes, não sendo 

constatada interferência do ruído ambiental. 

A avaliação audiológica, composta pela audiometria tonal liminar (limiares auditivos 

por condução aérea nas frequências de 0,25 a 8 kHz e por condução óssea nas frequências de 

0,5 a 4 kHz), no qual utilizou-se o audiômetro digital amplivox a-260 1 canal com fone TDH-

39 e vibrador ósseo b-7. O grau de perda auditiva foi classificado utilizando o valor de média 

das frequências de: 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, classificado como leve (média de 26 a 40 

dBNA), moderada (média de 41 a 60 dBNA), severa (média de 61 a 80 dBNA) e profunda 

(média acima de 81 dBNA), segundo a Organização Mundial da Saúde11. 

         Para a timpanometria, utilizou-se o imitanciômetro portátil Titan da marca 

Interacoustics. Para procedimento, foi introduzida uma sonda no canal auditivo externo do 

indivíduo, e por meio desta, aplicou-se de forma decrescente, uma pressão variando de + 200 

daPa à – 200 daPa e um som contínuo de 226 Hz.  Assim, obteve-se o tipo de curva 

timpanométrica do indivíduo, segundo a classificação de Jerger12 (Curva tipo A- mobilidade 

normal do sistema tímpano-ossicular com pressão entre +50 e – 50 daPa complacência entre 

0,3 e 1,3 ml ; Tipo Ad- hipermobilidade,  pressão entre +50 e -50 daPa com complacência 

acima de 1,3 ml; Tipo Ar- baixa mobilidade, pressão entre +50 e -50 daPa com complacência 

abaixo de 0,3 ml;  Tipo C  pressão abaixo de -50 daPa com complacência entre 0,3 e 1,3 ml e 

Tipo B- ausência de mobilidade).  Realizou-se a pesquisa dos limiares do reflexo acústico 

contralateral nas frequências de 0,5kHz, 1kHz, 2kHz e 4kHz. Os resultados do reflexo 

acústico foram considerados: normal quando desencadeado entre 70 a 90 dBNA, alterado com 

sensação inferior de 70dBNA e ausente. 
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  Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva por meio de 

frequências absolutas (n), relativas (%), e indutiva utilizando o intervalo de confiança de 95%, 

seguido do teste de Correlação de Spearman para investigar a associação do grau de perda 

auditiva com idade e escolaridade.  Em todas análises, o nível significância adotado foi em 

0,05. 

 

Resultados 

  

Participaram 55 idosos, sendo 25 do sexo feminino e 30 do masculino. A idade média 

foi de 71,15 anos, com desvio padrão de 7,5, limite superior de 86 anos e inferior de 60. 

Analisando por sexos, a média de idade feminina foi de 70,1 anos, enquanto a masculina foi 

de 72,03 anos. 

Não houve variação da classificação socioeconômica, a distribuição permaneceu entre 

as classes Baixa Inferior e Baixa Superior com 60% e 40% respectivamente. 

Com relação ao grau de instrução observou-se que uma grande parcela dos idosos 

(67,28%) são analfabetos sendo o maior grau de instrução o ensino médio incompleto, 

conforme os dados apresentados na Tabela 1.     

 

Tabela 1 - Frequências absoluta e relativa quanto ao grau de instrução, Bauru, SP, 2018 

Grau de Instrução N % 

Analfabeto 37 67,28 

Ensino Fundamental Incompleto 13 23,63 

Ensino Fundamental Completo 1 1,82 

Ensino Médio Incompleto 4 7,27 

Ensino Médio Completo               0 0 

Ensino Superior Incompleto            0 0 

Ensino Superior Completo 0 0 

Pós-Graduação 0 0 

Total 55 100% 
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A perda auditiva do tipo sensorioneural teve maior prevalência na população estudada 

conforme os dados dispostos na tabela 2. Vale ressaltar que, apesar de 20 idosos apresentarem 

limiares auditivos dentro do padrão de normalidade, segundo a OMS(11) , oito apresentaram 

configuração audiométrica descendente, ou seja, limiares auditivos rebaixados nas frequências 

altas.    

 

Tabela 2 – Resultado do tipo de perda auditiva em ambas as orelhas, Bauru, SP, 2018 

Tipo de Perda 

Auditiva 

Orelha Direita Orelha Esquerda 

  N % N % 

Normal 20 36,36 20 36,36 

Condutiva 1 1,82 1 1,82 

Sensorioneural 29 52,73 25 45,45 

Mista 5 9,09 9 16,36 

Total 55 100% 55 100% 

 

  Na tabela 3 estão dispostos os achados audiométricos das orelhas direita e esquerda 

quanto ao tipo e grau da perda. Observa-se que a perda auditiva neurossensorial de grau leve 

foi a mais predominante em ambas orelhas. 

 

Tabela 3 - Resultado dos achados audiométricos das orelhas direita e esquerda segundo o tipo e grau da perda, Bauru, SP, 
2018 

 

 

          Constatou-se que 47,27% dos idosos de Calama apresentaram configuração 

audiométrica plana, isto é, tanto os limiares de frequências baixas e altas estavam alterados, 

e 32,72 % apresentaram curva descendente. Observou-se também que 15 orelhas 

Tipo de perda Orelha direita Total Orelha esquerda Total 

 Leve Moderada Severa Profunda  Leve Moderada Severa Profunda  

Condutiva 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Neurossensorial 16 9 2 2 29 16 7 1 1 25 

Mista 2 2 0 1 5 4 3 1 1 9 

Total 19 11 2 3 35 20 11 2 2 35 
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apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade de acordo com a OMS(9) 

porém tiveram rebaixamentos nas frequências altas (tabela 4). 

 

Tabela 4- Frequências absoluta e relativa quanto a configuração audiométrica em ambas as orelhas, Bauru, SP, 2018 

Configuração Audiométrica Orelha Direita Orelha Esquerda Total (%) 

Plana 27 25 52 (47,27) 

Descendente 18 18 36 (32,72) 

Abrupta 2 2 4 (3,64) 

Ascendente 1 1 2 (1,82) 

Curva em U invertido 0 1 1 (0,91) 

Alteração nas frequências altas 7 8 15 (13,64) 

Total 55 55 110 (100) 

 

A curva timpanométrica do tipo A teve maior prevalência nos idosos do distrito de 

Calama. Observou-se que a maioria dos idosos apresentaram ausência na pesquisa do 

reflexo acústico estapediano, dados na tabela 5. 

 

Tabela 5. Frequências absoluta e relativa quanto a curva timpanométrica e pesquisa do reflexo acústico, Bauru, SP, 2018 

Curva Timpanométrica 

 Orelha Direita Orelha Esquerda Total (%) 

Tipo A 39 37 76 (69,09) 

Tipo Ar 0 0 0 

Tipo Ad 8 9 17 (15,45) 

Tipo B 0 0 0 

Tipo C 1 1 2 (1,82) 

Não realizado 7 8 15 (13,64) 

Total 55 55 110 (100) 

         Pesquisa do Reflexo Acústico Contralateral 
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 Orelha Direita Orelha Esquerda Total (%) 

Presente normal 12 7 19 (17,27) 

Presente alterado 4 7 11 (10,00) 

Ausente 34 35 69 (62,73) 

Não realizado 5 6 11 (10,00) 

Total 55 55 110 (100) 

 

 

Realizou-se o teste coeficiente de correlação de Spearman para verificar as variáveis 

grau da perda auditiva, idade e escolaridade sendo que não houve diferença significativa 

(tabela 6). 

 

Tabela 6. Resultados do Coeficiente de Correlação de Spearman investigando as variáveis grau de perda auditiva, idade e 
escolaridade, Bauru, SP, 2018 

    Orelha Direita Orelha Esquerda 

Idade P 0,332 0,124 

  R 0,133 0,211 

Escolaridade P 0,117 0,059 

  R -0,211 -0,266 

 p ≤  0,05 = diferença estatística;  r = coeficiente de correlação 

 

 Discussão  

No cenário brasileiro, segundo o IBGE2, o aumento na expectativa de vida somado a 

queda nas taxas de mortalidade, veio em resposta aos avanços alcançados dentro da área 

médica associados às aplicações de políticas públicas de saúde, no entanto, atualmente marca 

75,8 anos de idade como média da expectativa de vida. No presente estudo, a média de idade 

encontrada foi de 71,15, isto pode ser justificado pela possível vulnerabilidade a que esta 

população encontra-se exposta, pois é sabido que os determinantes de saúde são influenciados 

pelo universo social, cultural e ambiental determinando a saúde e sua qualidade de vida13. 

Quanto ao acesso à educação, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad), apontam que 8% da população brasileira é analfabeta, chegando a um 

número de 12,9 milhões de habitantes14. Pensando na população idosa, esse aspecto pode ser 
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agravado, pois, ao se remeter a períodos anteriores, as chances de acesso à educação se davam 

de forma assimétrica por classe social e gênero15,16. Neste estudo, pode-se observar que mais 

de 67% dos indivíduos são analfabetos, corroborando com a literatura pesquisada17,18,19. 

A perda de audição associada ao envelhecimento é citada como a terceira condição 

crônica mais relatada pelos idosos. Sua etiologia pode estar relacionada ao tabagismo, 

Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, exposições ocupacionais e de lazer ao ruído intenso 

e/ou contínuo, inalação de substâncias tóxicas, medicamentos ototóxicos, infecções, traumas e 

hereditariedade20,21,22,23. No presente estudo, observou-se que 35 dos idosos que equivale a 

66,64% da amostra, apresentaram rebaixamento dos limiares auditivos. Estudos evidenciam 

uma alta prevalência de alterações auditivas em idosos chegando a acometer 30 a 60% dessa 

população24,25. Apesar de 20 idosos (36,36%) não apresentarem perda auditiva segundo a 

classificação da OMS(11), oito idosos apresentaram curva audiométrica com configuração 

descendente, ou seja, limiares auditivos rebaixados em frequências altas. 

Observou-se que a configuração audiométrica plana foi a mais prevalente seguida pela 

configuração descendente, corroborando com a literatura26. Segundo a literatura, na 

presbiacusia, o rebaixamento dos limiares auditivos geralmente se iniciam nas altas 

frequências e gradualmente progride para os sons de frequências médias e baixas27. Por ser de 

instalação insidiosa, a Presbiacusia muitas vezes permite a adaptação na rotina diária fazendo 

com que o indivíduo não tenha percepção da presença de alterações auditiva nos estágios 

iniciais26. Assim, se faz necessário um trabalho educativo preventivo que possa contribuir 

para a percepção "precoce" das condições auditivas com o intuito de minimizar as 

implicações psicossociais decorrentes desse acometimento29,30,31. 

Observou-se que a curva timpanométrica do tipo A, que identifica mobilidade normal 

da cadeia tímpano-ossicular, foi mais frequente na população estudada (69,09%), entretanto, 

15,47% apresentam hiper-mobilidade do sistema tímpano- ossicular. Sogebi32 em seu estudo 

identificou alteração da timpanometria em 39,3% dos idosos pesquisados. Segundo a 

literatura pesquisada, não existe consenso no que se refere às alterações funcionais da orelha 

média na perda auditiva devido ao envelhecimento33,34.   

 Na pesquisa do reflexo de proteção para sons de forte intensidade, que ocorre pela 

contração do músculo estapediano, observou-se que 62.73% da população estudada 

apresentaram resultados ausentes, 17,27% presença normal e 10% alterado com a presença 

de recrutamento. No reflexo acústico estapediano existe um conjunto de estruturas 

envolvidas, como orelha externa, média, interna nervo auditivo, nervo facial, músculo 

estapédio e tronco encefálico, ou seja, é necessário integridade de todo sistema auditivo para 
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eliciação e captação do reflexo35. A literatura descreveu que em perdas auditivas com 

limiares acima de 30 dBNA foram encontrados resultados alterados no reflexo, além disso, 

existem dados da literatura que evidenciam alterações na orelha média influenciando, 

também, nos achados do reflexo acústico32,34,35. 

Pelo fato da coleta de dados ter sido realizada nas residências, isso pode ter causado 

algumas limitações ao estudo. Ao contrário do que acontece nos serviços de saúde dos 

grandes centros, não houve o atendimento do otorrinolaringologista, uma vez que a 

comunidade dispõe apenas de atenção básica e esta nem sempre está composta pela equipe 

multiprofissional, como é preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica. Assim, o 

procedimento de timpanometria e pesquisa do reflexo acústico não foi realizado em 13,64% 

dos indivíduos, pois alguns apresentaram alterações na inspeção do meato acústico externo 

que não pôde ser sanada pelo serviço de saúde local. Outra limitação encontrada esteve 

relacionada a utilização de um equipamento automático que pode apresentar uma 

sensibilidade mais baixa o que causou falta de vedação do meato acústico externo. 

Não houve diferença significativa da variável idade com o grau da perda auditiva, o 

que não corroborou com a literatura consultada32,36,37. Entretanto, Lima e Miranda-

Gondalez36 relatam que ainda não há consenso do grau da perda e habilidades auditivas 

relacionada à idade. Também não houve diferença da variável escolaridade com grau da 

perda auditiva. Cabe ressaltar que mais de 50% dos indivíduos não são alfabetizados, o que 

pode justificar esse achado, uma vez que não houve variabilidade quanto ao grau de 

instrução. Contudo, a literatura relata que o fator escolaridade pode influenciar no grau da 

perda auditiva bem como nas habilidades auditivas38. Quanto à classificação 

socioeconômica, optou-se por não realizar tratamento estatístico, uma vez que não houve 

variabilidade desse dado, permanecendo a classificação em Baixa Inferior e Baixa Superior. 

Apesar de não ser o objetivo do estudo, aqui cabe ressaltar que diante os achados, 

iniciou-se o processo de reabilitação auditiva por meio da adaptação do aparelho de 

amplificação sonora individual (AASI) nos idosos acometidos. Os indivíduos adaptados são 

acompanhados anualmente por uma equipe itinerante de um Projeto de Extensão 

Universitária, que tem trabalhado na região desde 2013 desenvolvendo ações preventivas, 

educativas e reabilitadoras para as populações da Região Amazônica. 
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Conclusão 

A perda auditiva do tipo sensorioneural de grau leve com configuração audiométrica 

descendente teve maior prevalência na população estudada. 

A curva timpanométrica do tipo A foi mais predominante. A maioria dos idosos 

apresentaram ausência na pesquisa do reflexo acústico estapediano. 

Não houve correlação significativa entre as variáveis grau da perda auditiva, idade e 

escolaridade.  
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3 DISCUSSÃO 

 

Os estudos apresentados estiveram vinculados ao Projeto de extensão 

universitária “FOB-USP em Rondônia” que surgiu no ano de 2002, com o objetivo de 

desenvolver ações de prevenção, educação e reabilitação nas áreas de 

Fonoaudiologia e Odontologia no Município de Monte Negro e comunidades 

ribeirinhas do estado de Rondônia. No ano de 2010, tornou-se disciplina optativa 

para os cursos de graduação em Odontologia e Fonoaudiologia e, em 2011, 

disciplinas de pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade 

de São Paulo.  

Segundo o Programa de Extensão Universitária de Ensino Superior – 

PROEXT, a extensão é o processo educativo, cultural, científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação entre Universidade e 

Sociedade (BRASIL, 2007). Com base nessa proposta, o Projeto FOB-USP em 

Rondônia, três vezes ao ano, desloca uma equipe composta por graduandos, pós-

graduandos, funcionários e docentes da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo para o estado de Rondônia, sustentando-se nas 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 2013, este projeto tem atuado, 

de forma eficaz, na comunidade ribeirinha de Calama, suportado pelo tripé ensino, 

pesquisa e extensão. Já foram realizadas 36 expedições ao Município de Monte 

Negro e cinco expedições para comunidade de Calama. Participaram do Projeto 757 

alunos de graduação em odontologia e fonoaudiologia e 276 alunos dos cursos de 

pós-graduação.   

O interesse em realizar os estudos aqui apresentados partiu de duas 

expedições que aconteceram nos anos de 2009 e 2010 nos distritos de Tabajara, 

Calama e comunidades adjacentes. Com base nas necessidades levantadas nessas 

duas expedições, iniciou-se um programa de extensão anual ao distrito de Calama, 

tal comunidade foi escolhida por apresentar uma maior dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, uma vez que encontra-se localizada em um região extremamente 

carente e o lugar mais próximo para conseguir assistência é a capital do estado, 

Porto Velho, que dista 300km da comunidade e o acesso é feito apenas de forma 

fluvial, com duração média de 12 horas. Além disso, Calama apresenta um número 

populacional maior em relação as demais localidades visitadas e uma proximidade 
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com outras comunidades ribeirinhas, proporcionado que outros grupos sejam 

beneficiados com o trabalho desenvolvido pelo Projeto FOB-USP em Rondônia.    

A população ribeirinha designa indivíduos que vivem e subsistem 

fundamentalmente do rio à margem do qual habitam, tendo com este uma relação 

de dependência nas suas necessidades básicas de alimentação, transporte, trabalho 

e subsistência. Os ribeirinhos tradicionais vivem em comunidades compostas por 

grupos familiares, em casas de madeira construídas em palafitas, que são mais 

adequadas ao sistema de cheias dos rios e encontram-se, na maioria das vezes, 

dispersas ao longo de seu percurso (XAVIER et al., 2012).    

Em um dos estudos aqui apresentado (artigo 1) mostras que a base da 

economia das comunidades ribeirinhas assistidas eram a pesca, agricultura de 

subsistência, extrativismo de açaí, funcionalismo público e comércio local. As 

residências, em sua grande maioria, eram próprias e construídas em madeira. A 

coleta de esgoto era feita por meio de fossas sépticas ou a céu aberto. A água era 

proveniente dos rios ou, em alguns casos, de poços artesianos e era consumida 

sem tratamento. Esses dados corroboram com a literatura pesquisada que 

evidenciaram que as condições de moradia da população ribeirinha são deficitárias, 

sobretudo por carecer de saneamento básico, energia elétrica e tratamento da água 

(GAMA et al., 2018). Para Bôas e Oliveira (2016), ter casa própria nas comunidades 

ribeirinhas, nem sempre é sinônimo de melhor condição de vida, ter casa própria e 

mais idade nessas comunidades pode significar mais tempo de exposição de saúde 

ruim, devido às precárias condições de moradia e saneamento básico. 

Nas comunidades visitadas durante o desenvolvimento destes estudos, 

observaram-se carências de recursos para qualquer tratamento técnico-científico de 

saúde. Apesar da comunidade de Calama possuir uma Unidade de Saúde bem 

estruturada, com consultório odontológico e laboratórios de análise clínica, não havia 

profissionais para o atendimento das demandas. Diante da falta dos serviços de 

saúde, persistia a utilização de conhecimentos caseiros e de ervas medicinais. 

Segundo Santos et al. (2012), frente as dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde, as comunidades desenvolvem recursos internos como forma de 

enfrentamento, nesses casos, diferentes protagonistas sociais ofertam seus 

serviços, como: o curandeiro, a parteira, o conhecedor de plantas medicinais, 

especialista em técnicas de massagem, que realizam cuidados de saúde fazendo 

uso dos recursos terapêuticos disponíveis. 
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É sabido que a saúde de uma população está associada ao seu modo de vida 

e seu universo social, econômico, cultural, ambiental e político. A maneira como uma 

comunidade se organiza e elege ou são expostos a determinados modos de viver, 

facilitam ou dificultam o acesso a condições de vida mais favoráveis à saúde, 

repercutindo nos padrões de adoecimento. Assim, se faz necessário a 

implementação de políticas de enfrentamento dos determinantes sociais de saúde 

com vistas a diminuir as iniquidades, uma vez que a boa saúde contribui para outras 

prioridades sociais, como o bem-estar, educação, coesão social, preservação do 

meio ambiente, aumento da produtividade e desenvolvimento econômico gerando 

um círculo onde a saúde e os seus determinantes se beneficiam (MÁSSIMO; 

FREITAS, 2014; CARVALHO 2013). 

A identificação de grupos populacionais que tenham maior percentual de 

carga de doenças é fundamental para operacionalizar as ações de saúde conforme 

o princípio de equidade que norteia o Sistema Único de Saúde (BARROS; SOUZA, 

2016). Nesse sentido, se faz necessário um olhar mais atencioso a população idosa, 

uma vez que chegar a senescência em comunidades ribeirinhas da região 

amazônica significa mais tempo de exposição às iniquidades em saúde, condições 

deficitárias de educação e renda, aumentando significativamente os riscos de 

vulnerabilidade de natureza biológica e psicossocial (NASCIMENTO, 2016).  

A inquietação em conhecer mais sobre esse panorama norteou os 

pesquisadores a voltar seu olhar para esse universo, dando origem a um 

levantamento sobre as condições socioeconômicas e saúde auditiva de idosos 

residentes em Calama (artigo 2). O levantamento mostrou que os idosos avaliados 

encontravam-se dentro das classes Baixa Inferior e Baixa Superior com 60% e 40% 

respectivamente e que em uma grande parcela (67,28%) são analfabetos, sendo o 

maior grau de instrução o ensino médio incompleto. 

A idade avançada, aliada ao modo de vida, aumenta as possibilidades de 

desenvolver problemas sensoriais, como é o caso da diminuição da acuidade 

auditiva, que representa uma das principais causas de isolamento social, podendo 

levar também à ansiedade, à depressão e à privação das atividades de vida diária 

do idoso (LIMA e al., 2017; DUARTE et al. 2014, CRUZ et. al., 2009). A 

Presbiacusia, perda auditiva decorrente do processo de envelhecimento, leva a 

redução da sensibilidade auditiva e da inteligibilidade de fala, bem como o 
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rebaixamento de habilidade de recordar sentenças o que acarreta em 

comprometimentos do processo de comunicação verbal (SAMELLI et al, 2016).  

A Presbiacusia é citada como a terceira condição crônica mais relatada 

pelos idosos (MENESES et al., 2010; GIBRIN; MELO; MARCHIORI, 2013).  Aliado a 

isso, a região norte do País apresenta uma alta prevalência de casos de malária. Em 

2017, o número chegou a 174.522, desses, 7.182 foram notificados no estado de 

Rondônia (OPS, 2018). Segundo Lapouble  et al. (2015), na região amazônica o 

vetor encontra as condições propícias para sua sobrevivência e os aspectos 

socioeconômicos e ambientais favorecem a transmissão da doença.  

A medicação utilizada para o tratamento da malária é ototóxica, podendo 

causar perturbação transitória ou definitiva da função auditiva e/ou vestibular. A 

ototoxicidade está ligada a destruição de células sensoriais, diminuição de 

neurônios, alterações nas células de sustentação e atrofia da estria vascular 

causando isquemia. Como consequências, os pacientes que fazem uso da 

medicação, podem apresentar zumbidos, perda auditiva neurossensorial e vertigens. 

A perda auditiva nesses casos é mais comum de forma leve a moderada e simétrica, 

fazendo-se necessário a avaliação audiológica periódica, para que, em caso de 

eventuais alterações ototóxicas, essa seja diagnosticada precocemente 

(FIGUEIREDO, 2004). 

No levantamento sobre a saúde auditiva dos idosos, observou-se que dos 55 

idosos avaliados, 35 (63,64%) apresentaram comprometimento da função auditiva, 

sendo que, dos 20 idosos que apresentarem limiares auditivos dentro do padrão de 

normalidade segundo a WHO (2018), oito apresentaram configuração audiométrica 

descendente, ou seja, limiares auditivos rebaixados em frequências altas. A perda 

auditiva do tipo sensorioneural de grau leve teve maior prevalência. Na busca da 

melhoria dessas condições, o Projeto FOB-USP em Rondônia iniciou o processo de 

reabilitação auditiva por meio da adaptação do aparelho de amplificação sonora 

individual (AASI). Os indivíduos adaptados são acompanhados anualmente por uma 

equipe do referido Projeto, possibilitando que os mesmos voltem a se comunicar de 

forma mais efetiva, melhorando significativamente a sua qualidade de vida. 

O Projeto FOB-USP em Rondônia realiza atividades assistenciais e 

reabilitadoras, mas é na educação em saúde que tem maior ênfase, visando a 

participação do usuário na responsabilização pela sua própria saúde e da 

comunidade a qual pertence. A educação em saúde constitui um conjunto de 
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saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde. 

Educar para a saúde implica ir além da assistência curativa, significa dar prioridade 

a ações que ofereçam subsídios para hábitos e condutas mais saudáveis (ALVES, 

2005). Em todas as expedições realizadas são desenvolvidas atividades educativas 

preventivas, integrando Odontologia e Fonoaudiologia. Os materiais utilizados para 

essas atividades são preparados previamente durante a disciplina teórica, por 

alunos de graduação e pós-graduação, na semana que antecede a viagem. Para a 

organização das atividades educativas e preventivas, são considerados os contextos 

já elencados anteriormente como relevantes para o desenvolvimento desta 

abordagem. Nas comunidades, devido à indisponibilidade de local apropriado para 

realização destas ações, a equipe se adapta conforme as características locais, 

realizando as atividades educativas nos locais de espera para atendimento, embaixo 

de árvores e em escolas da comunidade. As ações visam ampliar o conhecimento 

das pessoas no intuito de desenvolver o censo de autocuidado e orientação quanto 

a escolhas saudáveis comprovadas cientificamente. 

As comunidades onde o Projeto atua tem sido beneficiadas com ações 

assistenciais, educativas e preventivas que são desenvolvidas com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida da população. Embora muito já tenha sido feito, ainda 

há muitos desafios para serem enfrentados quanto a melhoria das condições de 

saúde. A somatória de fatores aqui expostos dá uma dimensão da urgência de 

mudanças nos cuidados com as populações ribeirinhas na busca de alternativas 

para prevenir e minimizar agravos e, sobretudo, garantir os direitos a esta 

população.  

Cabe aqui ressaltar que as ações do Projeto FOB-USP em Rondônia se 

inserem na realidade da comunidade, entretanto, ao adotar essa postura não 

significa que irá assumir obrigações do estado ou do município, mas sim, trazer um 

pouco de alento para uma população negligenciada pelo poder público e 

principalmente produzir saberes que tragam benefícios aos estudantes de 

graduação e pós-graduação para uma formação mais humanizada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O Projeto de Extensão Universitária FOB-USP em Rondônia tem sido 

desenvolvido de forma efetiva e contínua, aliando a pesquisa e o ensino, tendo em 

vista a formação humanizada dos alunos e melhorias da qualidade de vida das 

comunidades ribeirinhas da Região Amazônica, cumprindo o papel social da 

Universidade. 

Além do aprimoramento de técnicas, a vivência dos alunos no referido Projeto 

tem colaborado para o aperfeiçoamento sobre os modelos de organização em 

saúde, considerando as situações de carência descritas, influindo em sua 

capacitação para gestão na área da saúde pública.  

Dever ser registrado que as ações de promoção, prevenção e reabilitação 

desenvolvidas pelo Projeto aqui apresentadas são insuficientes para sanar as 

imensas dificuldades encontradas, entretanto, espera-se que sirvam como um ponto 

de partida para sensibilização, tanto da população, quanto do poder público para 

uma reflexão e elaboração de políticas de enfrentamento dos problemas 

observados. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – ARTIGO 1 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – ARTIGO 2 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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