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1. Enquadramento  

A surdez é a alteração sensorial mais comum no ser humano. Estima-se 

que aproximadamente 4% de indivíduos com menos de 45 anos e 29% com 65 

ou mais anos tenham défice auditivo. A surdez severa a profunda afecta cerca 

de 1:1000 recém-nascidos. Estudos efectuados demonstram que entre 2% e 

4% dos recém-nascidos internados na Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais têm défice auditivo. Sabe-se, igualmente, que mais 1:1000 crianças 

ficam surdas antes da idade adulta, sendo estas formas de surdez menos 

graves e progressivas.  

A importância da comunicação humana, despertou desde sempre a 

atenção da investigação cientifica, na procura da dimensão técnica e simbólica 

que complementa as capacidades inatas do homem.  

A linguagem é o instrumento de comunicação mais poderoso, 

organizado numa multiplicidade de códigos complexos, cuja especificidade 

permite restringi-la a uma dada comunidade humana, constituindo-se como 

língua. Sendo a linguagem uma forma de comunicação, especificamente 

humana, não serve apenas para comunicar, a sua existência, constitui o 

suporte do pensamento.  

A capacidade de expressão oral permite o desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo. Através da produção dos sons da fala, da sua captação e da 

atribuição de um significado a partir de um código estruturado e complexo, 

estabelece-se uma interligação entre diferentes sujeitos, que dominam um 

código comum. A audição desempenha neste processo um papel fundamental, 

que permite captar a informação sonora, descodificando-a em seguida, daí que 

o facto de existir uma surdez profunda seja impeditivo de uma boa 

comunicação oral  

A audição é um fenómeno complexo que requer um estímulo sonoro e 

uma integração mental do mesmo. Este fenómeno permite, a uma criança com 

audição normal, a aquisição da linguagem, não só como meio de expressão e 

comunicação, mas também como contributo poderoso da formação da própria 

personalidade humana.  
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2. Programa Nacional de Saúde Auditiva (PNSA) 

A importância de um Programa Nacional de Saúde Auditiva prende-se 

com a necessidade de estabelecer normas de actuação a nível nacional na 

área da prevenção, do diagnóstico e da reabilitação precoces da deficiência 

auditiva.  

Neste momento, algumas maternidades de hospitais nacionais já 

iniciaram um programa de rastreio auditivo neonatal que se quer universal 

(RANU). A sua implementação deve ser estendida a todas as maternidades e 

este programa deve ser alargado a toda a população no sentido de minimizar 

as consequências de uma deficiência auditiva. 

 Este é um programa de rastreio concertado pelos especialistas da área 

como terão que ser todos os projectos que propomos a seguir. 

3. População-alvo  

A deficiência auditiva é transversal a todas as faixas etárias. Nesse 

sentido, o PNSA deve abranger todas as etapas do ciclo de vida: materno-

infantil, infanto-juvenil, adulto em vida activa e população idosa. 

 

4. Finalidades  

O Programa Nacional de Saúde Auditiva tem por finalidade a prevenção, 

o diagnóstico e a reabilitação da deficiência auditiva na população portuguesa 

nas diferentes faixas etárias. 

 

5. Organização  

“Os centros de saúde constituem o primeiro acesso dos cidadãos à pres-

tação de cuidados de saúde, assumindo importantes funções de promoção da 

saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a 

outros serviços para a continuidade dos cuidados. 

Os cidadãos esperam que o Sistema de Saúde lhes facilite acesso a 

cuidados de saúde com qualidade, equidade e segurança no momento e local 

onde deles necessitam. 

Um conceito abrangente de saúde é cada vez mais indissociável da 

família e da comunidade e será, por isso, importante assegurar a existência de 

equipas multiprofissionais que se possam articular e convergir para a prestação 
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de cuidados de saúde globais tanto na especificidade do indivíduo e da família 

como, de forma mais abrangente, na comunidade. 

Estudos internacionais demonstram que Países com cuidados primários 

mais bem organizados têm melhores resultados em saúde, custos mais baixos 

e maior equidade em saúde, sendo equidade na saúde a ausência de 

diferenças sistemáticas e potencialmente remediáveis em um ou mais aspectos 

de saúde, de forma transversal, em grupos populacionais definidos social, 

geográfica ou demograficamente.  

Cuidados de Saúde Primários, associados a melhores condições sociais 

e ambientais resultantes de políticas sociais e de saúde pública, constituem-se 

como factor determinante para se alcançar qualidade, efectividade e equidade 

nos serviços de saúde, reduzindo assim as desigualdades. 

A reconfiguração dos centros de saúde está, assim, orientada para a 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados: maior proximidade, 

fácil acessibilidade e obtenção de ganhos em saúde.” 

Os Cuidados de Saúde Primários, a nível local, serão responsáveis pela 

implementação do Programa de Nacional de Saúde Auditiva nas suas 

diferentes áreas de intervenção. O Audiologista será o profissional que 

integrará os Centros de Saúde, Agrupamentos de Centros de Saúde, Unidades 

de Saúde Familiar como especialista em prevenção, diagnóstico e reabilitação 

da deficiência auditiva e de problemas vestibulares. 

6. Projectos 

6.1 Saúde auditiva infantil (dos 0 aos 12 anos) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como principais objectivos 

a promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. 

No que se refere à saúde das crianças, actualmente a perda auditiva 

tem vindo a afirmar-se como um problema de saúde pública, daí a necessidade 

de intervenção precoce.  

O nosso papel passa pela criação de uma sociedade informada, pois só 

assim podemos ter papel preventivo consciente. 
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No que diz respeito à saúde materno-infantil e sua prevenção: 

 

• Aconselhamento de Estudo Genético – No âmbito familiar, o 

aconselhamento genético é fundamental no sentido de prevenir o 

surgimento de novos casos de surdez, tendo como uma das finalidades 

fornecer informação aos pais sobre os riscos de repetição do défice 

auditivo numa futura criança. 

 

• Acções de sensibilização – Visam prevenir comportamentos de risco, 

associados ao ambiente e estilos de vida. Durante o período pré-natal 

alertar para infecções maternas como, citomegalovírus, toxoplasmose, 

sífilis, rubéola, etc que têm sequelas auditivas. No caso de terapia 

materna com drogas ototóxicas (antibióticos aminoglicosideos), radiação 

(Raios-X), tabaco e álcool. Sensibilizar para a importância do rastreio 

auditivo neonatal universal (RANU) para despiste de possível perda 

auditiva. 

 

Em relação à população de recém-nascidos e bebés (≤ 2anos): 

 

• Realização do Rastreio Auditivo Neonatal Universal – colaboração com 

os Hospitais, instituições onde esta avaliação auditiva é efectuada, para 

colmatar casos de crianças não sujeitas à mesma. 

 

• Integração do rastreio auditivo no plano nacional de vacinação – 

assegurar o diagnóstico das crianças que ainda não têm qualquer tipo 

de avaliação auditiva, encaminhamento daquelas que já possuem 

diagnóstico para consulta de especialidade ORL e posterior 

acompanhamento e realização do processo de reabilitação auditiva. E 

ainda, monitorização ao longo das etapas de desenvolvimento que são 

previstas pelo Plano nacional de vacinação. 

 
 
 
 
 



 7 

Programa Nacional de Vacinação e de Avaliação Auditiva  
 

Idades 

 

Vacinas e respectivas 
doenças 

 

 

Avaliação auditiva 

0 nascimento 

                  BCG (Tuberculose) 
           VHB – 1.ª dose (Hepatite 
B) 

1ª fase do Rastreio 
Auditivo Neonatal 

Universal com OEA 
automáticas   

 

2 meses 

VIP – 1.ª dose (Poliomielite) 
DTPa – 1.ª dose (Difteria, 
Tétano, Tosse Convulsa) 
Hib – 1.ª dose (doenças 
causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b) 
VHB – 2.ª dose (Hepatite B) 

2ª fase do Rastreio 
Auditivo Neonatal 

Universal com PEA 
automáticos 

(acompanhamento dos 
testes positivos) 

 

3 meses 

MenC - 1ª dose (meningites e 
septicemias causadas pela 
bactéria meningococo) 

3ª fase do Rastreio 
Auditivo Neonatal com 
PEA do tronco cerebral 
(acompanhamento dos 
testes positivos) 

4 meses 

VIP – 2.ª dose (Poliomielite) 
DTPa – 2.ª dose (Difteria, 
Tétano, Tosse Convulsa) 
Hib – 2.ª dose (doenças 
causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b) 

Timpanograma; teste de 
reacção ao nome; OEA 

5 meses 
MenC - 2.ª dose (meningites e 
septicemias causadas pela 
bactéria meningococo) 

Timpanograma; teste de 
reacção ao nome; OEA 

 

6 meses 

VIP – 3.ª dose (Poliomielite) 
DTPa – 3.ª dose (Difteria, 
Tétano, Tosse Convulsa) 
Hib – 3.ª dose (doenças 
causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b)  
VHB – 3.ª dose (Hepatite B) 

Timpanograma; teste de 
reacção ao nome; OEA; 
jogos sonoros 

 

15 meses 

VASPR – 1.ª dose (Sarampo, 
Parotidite, Rubéola) 
MenC - 3.ª dose (meningites e 
septicemias causadas pela 
bactéria meningococo) 

Impedancimetria; ROC 
teste; jogos sonoros 

 

18 meses 

DTPa – 4.ª dose (Difteria, 
Tétano, Tosse Convulsa) 
Hib – 4.ª dose (doenças 
causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b) 

Impedancimetria; ROC 
teste; jogos sonoros 
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Relativamente às idades do pré-escolar e escolar: 

“A meta 13 do documento Health for all prevê que, em 2015, 50% das crianças 

que frequentem o Jardim-de-infância e 95% das que frequentem a Escola 

integrem estabelecimentos de educação e ensino promotores da saúde. Mais, 

define Escola Promotora da Saúde (EPS) como aquela que inclui a educação 

para a saúde no currículo e possui actividades de saúde escolar.” 

 

• Sensibilização – com vista à promoção da saúde nas escolas com 

formação tanto dos alunos, encarregados de educação, docentes e 

pessoal não docente. A sensibilização passaria por: alertar sobre os 

cuidados a ter com alergias e as patologias do ouvido médio; problemas 

consequentes da má utilização dos leitores de música; importância da 

utilização de protectores de água, entre outros. 

 

• Monitorização – reavaliação auditiva integrada no Plano Nacional de 

Vacinação para certificar o acompanhamento auditivo obrigatório até aos 

12 anos de idade. Para os casos detectados com diagnóstico de perda 

auditiva, fazer o devido acompanhamento e realização do processo de 

reabilitação auditiva. 

 
Programa Nacional de Vacinação e de Avaliação Audição 

 
Idades 

 
Vacinas e respectivas doenças 

Avaliação auditiva 

5-6 anos 

VIP – 4.ª dose (Poliomielite) 
DTPa – 5.ª dose (Difteria, 
Tétano, Tosse Convulsa) 
VASPR – 2.ª dose (Sarampo, 
Parotidite, Rubéola) 

Impedancimetria; 
audiometria tonal e vocal; 

10-13 anos 

Td 
VHB – 1.ª, 2,ª e 3.ª 
doses (Hepatite B) - aplicável 
apenas aos nascidos antes 
de 1999, não vacinados, 
segundo o esquema 0, 1 e 6 
meses  
HPV - 1.ª, 2,ª e 3.ª 
doses (Infecções por Vírus do 
Papiloma Humano) 

Impedancimetria; 
audiometria tonal e vocal; 
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A actuação precoce desde os 0 meses de idade é fundamental para um 

possível diagnostico de perda auditiva, pois só desta forma se conseguirá uma 

reabilitação atempada, evitando, assim, atrasos de desenvolvimento de 

linguagem e de aprendizagem, dificuldades de integração social.  

 

Com vista a enfatizar a ideia central do Plano actual de saúde, que 

assenta em valorizar os cuidados de saúde primários, devemos assim focar-

nos na prevenção e actuação precoce através da avaliação auditiva ao longo 

das diferentes etapas do desenvolvimento, em especial nos primeiros anos de 

vida. O diagnóstico e a intervenção tardia levam a um processo de reabilitação 

auditiva difícil, e por vezes com maus resultados que podem ter como 

consequência algum tipo de comprometimento no desenvolvimento e evolução 

correcto da criança. A formação de profissionais para a necessidade de uma 

intervenção obrigatória e contínua da perda auditiva na população infantil é 

portanto fundamental.  

A redução de listas de espera nos hospitais é também possível, através 

da parceria com a medicina familiar, de forma a avaliar, identificar e resolver 

problemas que não necessitem do encaminhamento para a especialidade de 

OtoRinoLaringologia. 

 

6.2. Saúde auditiva juvenil (12 aos 25 anos) 

Jovens com Trauma Acústico 

• O principal factor de risco associado à perda auditiva em jovens é a 

exposição a ruído. 

• Cada vez mais jovens portugueses têm problemas auditivos irreversíveis 

que podem levar à surdez devido à exposição prolongada a sons altos, 

como é o caso das discotecas e concertos/festivais ou através do uso de 

aparelhos de música portáteis (MP3, iPOD).  

• João Marta Pimentel, presidente da Sociedade Portuguesa de 

Otorrinolaringologia, explica que os aparelhos de MP3 têm um sistema 

cuja intensidade que atinge o ouvido interno é muito maior, ocorrendo 

fadiga das células auditivas, o que faz com que os jovens aumentem 

ainda mais o volume.1 



 10 

• Há uma enorme falta de informação pelo que os jovens não têm 

qualquer noção que uma exposição contínua e frequente a níveis de 100 

a 120 dB provoca problemas de audição irreversíveis que se vão 

formando ao longo do tempo. A diminuição da audição pode resultar em 

graves dificuldades de comunicação e aprendizagem, levando ao 

isolamento social e problemas psíquicos.  

• Este problema é considerado por médicos especialistas, não só 

portugueses, como um problema de dimensões preocupantes e prova 

disso é que ultimamente têm aparecido cada vez mais jovens nas 

consultas com problemas auditivos. 2 

• Esta falta de informação e prevenção levará a uma futura geração com 

graves problemas auditivos. 

6.2.1. Medidas de prevenção saúde juvenil 

• Para minimizar a problemática associada a esta nova geração, o novo 

plano de saúde deverá incluir acções específicas que reduzam o grande 

factor de risco em questão, permitindo também a detecção precoce de 

distúrbios auditivos já existentes.  

• Neste sentido, a prevenção para esta faixa etária passa pela 

implementação de campanhas de sensibilização específicas, 

alertando os jovens para a excessiva exposição ao ruído, a fim de evitar 

possíveis consequências auditivas. Na verdade, a falta de informação é 

uma das principais causas indicadas acima. 

• Uma outra medida preventiva será a realização de avaliações auditivas 

dos jovens nas idades de 12 e 18 anos, correspondendo 

respectivamente à entrada no 2º ciclo e ao possível ingresso na 

universidade, curso técnico ou no mercado de trabalho. Estas são 

idades-chave para uma detecção precoce, com carácter preventivo de 

dificuldades no contexto profissional, devido a perdas auditivas.  
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6.2.1.1. Campanhas de sensibilização 

A importância da escola para a promoção da saúde 

• Segundo o estudo da OMS, Health Behaviour in School-aged Children 

(HBSC), que aborda os comportamentos para a saúde dos jovens e no 

qual Portugal participa, as intervenções na área da promoção da saúde 

e bem-estar dos portugueses contribui para alteração do ambiente 

escolar. 3 

• Como este é um factor modificável de comportamentos dos jovens, 

pode-se dizer que as escolas são cenários privilegiados para abordar 

adolescentes e implementar intervenções participadas. Por isso, no 

sector juvenil as escolas do 2º ciclo e as escolas secundárias são os 

locais ideais a realizar campanhas de sensibilização. 

 

A sensibilização como campanha preventiva 

 

• Estas campanhas são um trabalho de promoção de saúde com os 

alunos, pois têm como objectivo dar-lhes formação, desenvolvendo 

conhecimentos sobre a saúde auditiva, mas também informação, de 

forma a induzir comportamentos e atitudes preventivas e de protecção.  

• Espera-se que, no desempenho das suas funções, sejam os técnicos de 

audiologia, os dinamizadores desta acção preventiva, já que são 

promotores da saúde por excelência.  

 

Actividades para a promoção da saúde nas escolas 

• De acordo com o actual Plano Nacional de Saúde 2004-2010: “Serão 

estabelecidas parcerias com outras instituições e sectores, 

nomeadamente a educação, para uma abordagem integrada da saúde 

dos adolescentes, incluindo a possibilidade de se criarem 

Departamentos de Saúde no seio das próprias instituições de ensino, e 

do desenvolvimento de actividades de promoção da saúde e prestação 

de cuidados nos serviços oficiais de saúde”. Neste sentido, a área de 
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Audiologia é de extrema relevância e pertinência para ser incluída nesta 

dinâmica.4 

 

6.2.1.2. Avaliação Auditiva 

A escola como primeiro passo na detecção da perda auditiva 

• Segundo o Programa Nacional para a Saúde Escolar, as limitações a 

nível da audição estão incluídas nas Necessidades de Saúde Especiais 

(NEE), o que implica um acompanhamento personalizado da equipa de 

saúde escolar para a sua inclusão na escola. Caso o jovem já não 

frequente a escola é necessário o incentivo à procura de recursos que o 

auxiliem nas dificuldades provindas da perda auditiva. De qualquer 

forma, a escola como primeiro agente interventivo deve implementar 

estratégias que permitam criar sinergias com o ambiente social, 

assegurar respostas adequadas às necessidades e aos problemas 

diagnosticados, promover a participação do Centro de Saúde e dos 

outros sectores da comunidade.5 

 

Avaliação auditiva para todos 

• Para tal, é necessário um primeiro passo de diagnóstico para a detecção 

das perdas auditivas. Este deve ser feito o mais precocemente possível, 

o que só é viável através de avaliações auditivas a todo o universo 

escolar nas idades 12 e 18 anos, visto que são duas etapas de mudança 

do contexto social e profissional. 

• É de salientar que as referidas avaliações auditivas não visam apenas a 

detecção de perdas auditivas com necessidades especiais. Existe uma 

razoável percentagem de insucesso escolar que muitas vezes passa 

despercebido, tendo como causas o deficit de atenção, muitas vezes 

provocados por uma perda de audição ligeiro. 
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6.3. Saúde auditiva na idade adulta (25 aos 65 anos) 

Preparação para o envelhecimento  

• A saúde auditiva do adulto deve basear-se na prevenção de factores de 

risco, que agravem a perda auditiva natural por degeneração das células 

ciliadas do ouvido. Isto é, com o avançar da idade, mesmo num 

indivíduo considerado normo-ouvinte, a sensibilidade auditiva vai-se 

deteriorando, ocorrendo o fenómeno da presbiacusia decorrente do 

envelhecimento. Na imagem seguinte poderemos visualizar a evolução 

do traçado audiométrico com o avançar da idade.  

• De acordo com a figura A, um indivíduo começa a perder a audição por 

volta dos 20 anos, embora este processo se torne mais evidente a partir 

dos 50 anos. Sendo assim, o adulto deve ser preparado para encarar 

esta perda auditiva o mais precocemente possível, assim como evitar 

comportamentos de risco que a agravem, ou antecipem.6 

 

 

Figura A. “A idade e a perda auditiva”, disponível em http://www.ivsordera.com/secciones/ 
conozca_su_oido/compruebe_su_audicion/la_revision_auditiva/la_edad_y_la_perdida_auditiva/img_sec/la
_edad.png 
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• Acredita-se também que a deficiência auditiva contribui 

substancialmente para a instalação e manutenção de quadros 

depressivos, uma vez que impossibilita o indivíduo total ou parcialmente, 

de desempenhar as suas actividades sociais e limita a interacção em 

função do isolamento que pode provocar. Mais uma vez, a precocidade 

da intervenção é fundamental.7 

 

Exposição ao Ruído de âmbito profissional 

• Dentro desses factores de risco que podem agravar a natural 

presbiacusia encontra-se a exposição de ruído, por inerência 

profissional. Esta problemática está detectada há muitos anos, 

principalmente pela constatação de surdez nos trabalhadores de 

empresas de têxteis, militares, entre outros que lidam directamente com 

sons intensos.8 

• Sabe-se, portanto, que para além da perda auditiva, o ruído muito 

intenso produz múltiplos efeitos nas pessoas expostas ao mesmo tais 

como: diminuição da eficácia do trabalho, problemas psicológicos, mal-

estar, alterações do ritmo cardíaco e pressão sanguínea, alterações 

digestivas, entre múltiplos problemas de comunicação. 

 

6.3.1. Medidas de prevenção da saúde na idade adulta 

• A idade adulta é de difícil implementação de medidas preventivas, 

devido à não comparência dos indivíduos desta faixa etária nos locais ou 

estruturas dinamizadoras que orientam e promovem cuidados de saúde 

preventivos, sendo estes os Centros de Saúde por excelência.  

• No entanto, de acordo com o actual plano de saúde, a auto-apreciação 

do próprio estado de saúde dos adultos (35-64 anos) tem como meta ser 

cada vez menos negativa. Para isso, é necessário recorrer a estratégias 

atractivas e demonstrar empenho que cative as pessoas a deslocarem-

se e a participarem em campanhas preventivas. A perda auditiva é uma 
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problemática que afecta cada vez mais pessoas, e portanto, a 

Audiologia deve ser uma área a apostar para integração de medidas 

preventivas.4 

6.3.1.1 Avaliações auditivas de rotina 

• Apesar de no adulto, a detecção da perda auditiva não implicar um mau 

desenvolvimento da linguagem e/ou aprendizagem, as implicações 

sociais e profissionais são inúmeras. Por outro lado, na preparação para 

o envelhecimento, este tipo de monitorização é sádio. 

Detecção da perda auditiva 10 anos mais cedo 

• Se efectuarmos avaliações auditivas periódicas durante a vida activa de 

um indivíduo, a perda auditiva será identificada cerca de 10 anos mais 

cedo, mesmo para aqueles que não apresentam queixas auditivas.9 

• Com uma detecção precoce, podemos incrementar a qualidade de vida 

da população com dificuldade auditiva, o que resulta num maior 

equilíbrio económico e social. 

Ser depósito de confiança 

• Portanto, este novo plano nacional de saúde deverá definir uma base de 

apoio para as pessoas saberem a quem recorrer, dentro do sistema 

nacional de saúde. Apresentará um serviço de excelência, podendo ser 

realizado pelos Centros de Saúde com profissionais especializados. 

• Para a atracção das pessoas aos Centros de Saúde poder-se-á recorrer 

a publicidade nas farmácias, ou postais enviados para casa. O mais 

importante é as pessoas terem onde depositar a sua confiança perante a 

saúde auditiva.  

6.3.1.2 Campanhas de sensibilização 

• Da mesma forma que podemos atrair a população para avaliações 

auditivas e de confiança, as campanhas de sensibilização 

promovidas por técnicos especializados são uma boa medida de 
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prevenção. É certo que não é uma medida objectiva, mas traz 

bastantes benefícios a longo prazo.  

Desmistificação do uso de prótese auditiva 

• Por exemplo, sabe-se que as ajudas auditivas, nomeadamente as 

próteses auditivas são uma tecnologia eficaz e cada vez mais 

evoluída para a reabilitação auditiva. No entanto, para um processo 

de reabilitação de sucesso, o principal factor é a adaptação do 

indivíduo ao aparelho. As preocupações estéticas ou preconceitos 

são razões que impedem muitas vezes uma boa aceitação das 

próteses auditivas. Neste sentido, sensibilizar a população ainda 

activa para as vantagens deste tipo de ajudas obriga à 

desmistificação do seu uso. 

Sensibilização nos centros de risco 

• Para além da preparação para o envelhecimento, a sensibilização 

deve abranger outros centros onde a perda auditiva é um factor de 

risco, como as empresas que trabalham com o ruído, ou centros de 

reabilitação que usem medicamentos ototóxicos para o tratamento, 

como centros de tuberculose.  

6.3.1.3 Apoio às empresas com actividades que lidam com ruído 

 

• Segundo o Decreto-Lei nº182/2006, de 6 de Setembro, as empresas 

com actividades susceptíveis de apresentar riscos de exposição ao 

ruído, devem assegurar a avaliação de riscos, e dentro desta a 

informação adequada resultante da vigilância da saúde, bem como 

informação publicada sobre os efeitos do ruído na saúde. Em relação 

aos trabalhadores cujo resultado da avaliação revele a existência de 

risco, o empregador assegura vigilância adequada, com vista à 

prevenção e ao diagnóstico precoce de qualquer perda de audição 

resultante do ruído e à preservação da função auditiva. Esta é feita 

através de avaliações auditivas anuais ou de dois em dois anos. Se 

lhe for diagnosticado uma afecção auditiva resultante da exposição 
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ao ruído no trabalho, o trabalhador é informado e recomendado para 

posterior e contínua vigilância, com acesso ao registo de saúde. Por 

seu lado, o empregador é obrigado a executar uma prevenção de 

riscos, com nova avaliação e medidas. 

• No entanto, o novo Plano Nacional de Saúde deverá promover o 

acompanhamento dos trabalhadores diagnosticados, para 

reabilitação auditiva. Deste modo, estaríamos a melhorar, de facto, a 

qualidade de vida e consequente produtividade do trabalhador. A 

detecção não é suficiente.   

 

6.3.1.4 Reabilitação auditiva, com próteses auditivas mais baratas 

 

• Existe um universo de empresas de reabilitação auditiva em Portugal. 

No entanto, o processo de reabilitação é de forma generalizada muito 

caro, e portanto não acessível à maioria dos portugueses perante a 

actual situação económica.  

• É certo que os Hospitais têm disponíveis algumas ajudas técnicas 

gratuitas, mediante uma verba específica, que permite abrir concurso 

público para o melhor fornecedor:  

• Porém, estas ajudas, apesar de gratuitas, abrangem uma minoria da 

população que necessita de prótese auditiva. Por isso, o novo plano 

nacional de saúde deve incluir uma forma de possibilitar o acesso a 

próteses mais baratas. Por exemplo, pela disponibilidade de um 

técnico nos Centros de Saúde.   

  

6.4.Saúde Auditiva no idoso  

População-alvo 

 O Plano Nacional de Saúde Auditiva que se destina à comunidade de 

idosos (PNSAI) engloba todos os indivíduos que tenham idade superior a 65 

anos. 

 O PNSAI desenvolve-se em Centros de Saúde e em Instituições de 

Solidariedade Sociais, tais como os Lares de acolhimento a idosos e Centros 

de Dia. 
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Finalidades 

 O trabalho proposto pelo PNSAI decorre prioritariamente nos Centros de 

Saúde, visando diminuir as listas de espera nos hospitais, em equipa, com o 

médico de família e enfermeiro, sendo importante realçar que a família do idoso 

tem um papel activo em todo o processo. 

 

 As finalidades do PNSAI são: 

- Diagnosticar problemas a nível auditivo e vestibular, para posterior 

encaminhamento; 

- Prevenir a exclusão social, incentivando a reabilitação auditiva; 

- Acompanhar os pacientes que já possuem próteses auditivas, realizando os 

ajustes necessários, bem como problemas pontuais que possam surgir; 

- Promover a integração dos idosos na sociedade; 

- Sensibilizar os idosos a recorrer a profissionais de saúde quando sentem 

necessidades auditivas; 

 

O processo de envelhecimento é global e irreversível. As alterações 

sensoriais começam a surgir, sendo a perda auditiva uma das mais 

incapacitantes. Ocorre então o envelhecimento celular, mudanças 

degenerativas e fisiológicas que causam uma perda natural da audição, 

conhecida por presbiacusia. Esta, em idosos é considerada um problema de 

saúde pública, em função da sua alta prevalência e das dificuldades que 

acarreta, afectando a comunicação e interferindo na vida social dos indivíduos. 

Num estudo, conduzido em parceria pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge e pelo Instituto Nacional de Estatística, com a colaboração da 

Direcção – Geral da Saúde, com o objectivo de analisar a prevalência da 

incapacidade auditiva auto-declarada em Portugal, com base nos dados do 4-º 

Inquérito Nacional de Saúde (2005 – 2006), foi possível averiguar que as 

estimativas realizadas por inferência para a população nacional apontam para 

cerca de 745 000 indivíduos com incapacidade auditiva (“moderada” ou 

“grave”), dos quais 598 000 tem idade superior a 65 anos (Fig. I). 10 
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Segundo Simoceli, 85% dos idosos acima de 65 anos, queixam-se de 

desequilíbrios posturais e apresentam, como consequência, os desvios na 

marcha, as quedas e as instabilidades posturais. Essas alterações do equilíbrio 

são decorrentes das alterações do envelhecimento corporal, agravadas pela 

presença de doenças como diabetes, doenças neurológicas, aterosclerose, 

depressão, osteoartrose, entre outras. 11 

Sendo assim, em virtude dos altos índices de quedas ocasionados pelas 

disfunções do sistema vestibular, verifica-se a necessidade de haver uma 

avaliação dos indivíduos com queixas vestibulares e posterior implantação de 

um programa de reabilitação vestibular baseado nos factores causadores dos 

desequilíbrios e nas incapacidades funcionais do indivíduo. 11 

Os programas devem ser adequados a cada tipo de disfunção labiríntica 

e à realidade de cada paciente tendo como objectivos a melhoria do equilíbrio 

funcional e da mobilidade, da condição física geral e da aptidão total, 

deambulação independente, melhoria das habilidades para execução das 

tarefas diárias e diminuição dos sintomas associados às desordens do ouvido 

interno. 11 

A reabilitação vestibular deve ser abordada de uma forma 

interdisciplinar, pois não podemos considerar o idoso como um simples labirinto 

que deve ter o sintoma tratado, mas como um indivíduo que possui uma 

incapacidade funcional multifactorial e, como tal, merece um acompanhamento 
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de forma que os seus sintomas físicos e, muitas vezes psíquicos, sejam 

resolvidos, retornando esses indivíduos ao mínimo de independência funcional 

necessária e sem riscos para a sua saúde. 11 

A selecção da prótese auditiva é somente o início do processo de 

reabilitação auditiva no idoso, que também abrange a sua adaptação, 

acompanhada por aconselhamento e orientação, factores importantes para o 

sucesso da mesma. A finalidade do processo é fazer com que a capacidade 

auditiva do idoso melhore tanto social como pessoalmente. Além disso, a 

realização de treino auditivo para a situação de comunicação é imprescindível 

para a continuidade do uso do dispositivo. 12 

Programas de reabilitação auditiva, que ofereçam estratégias 

suplementares para a comunicação do idoso, são tão importantes quanto a 

adaptação de dispositivos de amplificação sonora para minimizar as reacções 

psicossociais decorrentes da deficiência auditiva. Para Ruschel, Carvalho e 

Guarinello, a recolocação do idoso no convívio social pode ser facilitada 

quando os familiares e o próprio idoso estiverem integrados no processo de 

reabilitação. 13 

Os idosos com deficiência auditiva têm problemas e preocupações 

próprios que requerem a consideração especial do audiologista durante todo o 

processo de reabilitação. Se o audiologista atender a tais necessidades e 

preocupações, há uma probabilidade muito maior de que o uso de uma prótese 

auditiva seja bem-sucedido. 14 

Muitos idosos, se não forem devidamente acompanhados após a 

colocação de próteses auditivas, acabam por não ter um correcto procedimento 

de adaptação, tornando-se assim o uso da prótese incomodativo ao contrário 

do que seria esperado. Isto tem como consequência, a não utilização da 

prótese auditiva, e mais uma vez o refúgio do idoso na solidão. Assim, o 

aconselhamento deve ser um ponto central de qualquer estratégia de treino 

para o idoso com deficiência auditiva. O paciente deve recebe-lo antes e 

depois de lhe ser prescrita uma prótese auditiva. O aconselhamento constitui 

uma parte vital da fase de avaliação, já que é durante esta fase que se 

determinam as informações sobre os problemas de comunicação do mesmo. 14 

A análise do desempenho da prótese auditiva não deve restringir-se 

apenas aos procedimentos realizados na clínica. Informações sobre o uso e a 
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eficácia do aparelho na vida diária podem ser decisivas para o idoso avaliar 

efectivamente o quanto a amplificação o está a auxiliar. 13 

A orientação e o acompanhamento são as chaves do sucesso do uso 

efectivo da prótese auditiva pelo idoso, não devendo, portanto, ser minimizada 

a sua importância no processo de adaptação de próteses para indivíduos 

idosos. 13 

Por outro lado, a deterioração do sistema auditivo origina défices na 

compreensão de fala, acarretando uma série de problemas sociais, entre eles: 

afastamento das actividades sociais e familiares; baixa auto-estima; 

isolamento; solidão; depressão; irritabilidade. Todos estes problemas 

impossibilitam o indivíduo, total ou parcialmente, de desempenhar as suas 

actividades sociais afectando de forma determinante a sua qualidade de vida, 

uma vez que, entre outros factores, ela abrange a socialização e a participação 

no grupo no qual o indivíduo está inserido. Para que a integração ocorra de 

forma efectiva, é necessária uma adequada capacidade de comunicação. 12 

Desta forma, a precocidade da intervenção médica e audiológica e o 

encaminhamento para avaliação é imprescindível, uma vez que possibilitará ao 

paciente idoso o acesso à reabilitação que necessita, evitando que a sua 

qualidade de vida seja progressivamente afectada. 12 

O tratamento da deficiência, quer auditiva, quer vestibular, faz com que 

os indivíduos se mantenham envolvidos em actividades sociais. Este benefício 

não é constatado apenas pelos usuários, pois os familiares também são 

beneficiados, uma vez que as relações familiares ficam mais preservadas. 12 

Por tudo o que foi mencionado, é fundamental esclarecer os idosos e/ou 

os seus parentes mais próximos que a perda auditiva no idoso não é uma 

situação patológica, mas sim uma surdez fisiológica que se vai agravando 

gradualmente com o avanço da idade, e sensibilizá-los de todas as suas 

implicações sociais e cognitivas. É importante, também, salientar que a perda 

de auditiva incentiva a desconcentração, a falta de interesse e memória, bem 

como um atraso na linguagem, daí ser imprescindível a intervenção dos 

parentes em todo o processo. 

 

 



 22 

BIBLIOGRAFIA 

1  Surdez: os perigos do MP3, disponível no site 

http://diario.iol.pt/tecnologia/mp3-surdez-especialista-auscultadores-

ouvidos-ultimas-noticias/1036807-4069.html, em 9/05/2010; 

2  Conferência de Bruxelas: catástrofe actual, disponível no 

site:http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=

1122270, em 25/04/2010; 

3  A saúde dos adolescentes: ambiente escolar e bem-estar, disponível 

em http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/psd/v2n2/v2n2a03.pdf; 

Margarida Gaspar de Matos2 & Susana Fonseca Carvalhosa 

4  Programa Nacional de Saúde 2004-2010, disponível em 

http://www.acs.min-saude.pt/pns2011-2016/planeamento-em-

saude/plano-nacional-de-saude-2004-2010/, em 03/05/2010; 

5  Programa Nacional de Saúde Escolar, Despacho n.º 12.045/2006 (2.ª 

série), publicado no Diário da República n.º 110 de 7 de Junho 

6  KATZ Jack, Tratado de Audiologia Clínica, 4ª edição, Editora Manole, 

1999; 

7  Efeitos do Ruído para a Saúde, disponível em 

http://www.saudepublica.web.pt/05-promocaosaude/051-

educacao/ruido.htm, em 09/05/2010; 

8  Rastreios Auditivos no Reino Unido, disponível em 

www.screening.nhs.uk/hearing-adult, em 09/05/2010; 

9  RMV & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Ruído, 

Legislação. Jurisprudência, Porto Editora, Junho 2008. 

10  E ALMEIDA, Sofia Pinto; FALCÃO, José Marinho. Incapacidade 

Auditiva Auto – Declarada na População Portuguesa. Uma Análise aos 

Dados do Quarto Inquérito Nacional de Saúde. Acta Med Port 2009; 

22: 223-232. 

11  SOARES, Elizabeth Viana. Reabilitação Vestibular em Idosos com 

Desequilíbrios para Marcha. PERSPECTIVAS, Campos dos 

Goytacazes, v.6, n.9, p. 88-100. 2006. 



 23 

12 TEIXEIRA, Adriane Ribeiro; THEDY, Roberta Barcelos; JOTZ, Geraldo; 

DE BARBA, Marion Cristine. Sintomatologia Depressiva em Deficientes 

Auditivos 

13 Adultos e Idosos: Importância do Uso de Próteses Auditivas. Arq. Int. 

Otorrinolaringol. São Paulo, v.11, n.4, p.453 – 458, 2007. 

14 ALMEIDA, Kátia; MARTINELLI IORIO, Maria Cecília. Próteses 

Auditivas, fundamentos teóricos & aplicações clínicas. 2ª ed., São 

Paulo: Lovise, 2003. 

15 BESS, Fred; HUMES E., Larry. Fundamentos de Audiologia. 2ª ed., 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

16 Programa Nacional de Vacinação 

 

 

 

 


