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Resumo Expandido 

 

Introdução: A autopercepção do estado de saúde está entre os indicadores 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar a saúde da 

população. A autopercepção de saúde auditiva tem sido utilizada em vários estudos 

para verificar a qualidade de vida de adultos e idosos. Nesse cenário o estudo da 

associação entre autopercepção da saúde global e saúde auditiva se faz necessário 

para que se identifique como o indivíduo percebe sua própria saúde, a influência de 

sintomas auditivos na autopercepção e assim como para a elaboração de 

instrumentos que possibilitem melhores condições de tratamentos para estes 

indivíduos. Objetivos: Analisar a associação entre autopercepção da saúde e da 

audição segundo aspectos sócio demográficos e características auditivas em adultos 

e idosos atendidos em um serviço de atenção a saúde auditiva de média e alta 

complexidade. Metodologia: trata-se de estudo observacional analítico transversal 

com amostra probabilística composta por 114 usuários do Serviço de um serviço de 

atenção a saúde auditiva de média e alta complexidade. Para a coleta de dados foi 

aplicado questionário com perguntas referentes à autopercepção da saúde e de 

audição, à presença de doenças, queixas auditivas e vestibulares. Foi aplicado o 

Critério de Classificação Econômica Brasil. Também foram coletados o resultado da 

audiometria tonal liminar e informações no prontuário acerca das características 

assistenciais. Resultados: a maioria da amostra foi composta por idosos, do gênero 

feminino, da classe social C e com perda auditiva do tipo neurossensorial de grau 

moderado. A nota média dada para a autopercepção de audição foi de 5,9 e para a 
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autopercepção de saúde foi de 7,9, ambas em escala de zero a dez. Na análise de 

associação entre a autopercepção de saúde e auditiva com os sintomas auditivos e 

vestibulares, otalgia e tontura, apresentaram resultados com significância estatística 

com a nota de saúde, p=0,02 e p=0,01 respectivamente. Na análise de associação 

entre doenças relatadas pelos participantes da pesquisa e as notas de 

autopercepção de saúde e de audição, observou-se significância estatística entre a 

nota de saúde e a presença de hipertensão (p=0,01) e depressão (p=0,01). A 

análise de correlação entre a nota da audição e da saúde revelou correlação positiva 

de magnitude moderada indicando que a melhor avaliação da percepção da saúde 

tende a indicar uma melhor nota da percepção da audição. Conclusão: Os achados 

revelaram quanto aos dados sociodemográficos dos usuários que estes são em sua 

maioria idosos, do gênero feminino, residentes em Belo Horizonte e de classe social 

C. O perfil dos aspectos clínicos assistenciais revelou predominância da presença 

de perda auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado e uso efetivo do AASI, 

e ausência de vinculação à reabilitação auditiva. Verificou-se, ainda associação 

entre autopercepção de saúde e audição e que a nota de audição se correlaciona a 

nota de saúde.  

Descritores: fonoaudiologia, perda auditiva, saúde pública, autoimagem, classe 

social. 
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