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RESUMO 
 

 

Introdução: A deficiência auditiva, durante a infância, resulta em déficit na 

recepção e expressão da linguagem comprometendo o desenvolvimento social, 

emocional, cognitivo e comunicativo do indivíduo. A surdez, na infância, é tão 

devastadora, que muitas vezes impede que a criança desenvolva-se plenamente, 

obrigando-a à exclusão de seu meio social. Objetivo Geral: Estudar a perda auditiva 

em crianças atendidas em serviço de referência. Objetivos específicos: Determinar 

a proporção dos principais fatores de risco para a perda auditiva; determinar os 

principais tipos e graus de perda auditiva; estabelecer o tempo médio decorrido entre 

a suspeita da perda auditiva pela família e o primeiro diagnóstico audiológico; 

estimar a proporção de perda auditiva evitável. Delimeamento do Estudo: estudo 

transversal. Local de estudo: Serviço de Audiologia do Núcleo de Atenção Médica 

Integrada (NAMI) da Universidade de Fortaleza. Participantes:  crianças da faixa 

etária de zero a 14 anos. Variáveis estudadas:  sexo, procedência, profissional que 

encaminhou ao serviço, faixa etária, tempo médio decorrido entre a suspeita da 

perda auditiva pela família e o primeiro diagnóstico audiológico, tipo de perda  
auditiva pela família e o primeiro diagnóstico audiológico, tipo de perda auditiva, grau 

da perda auditiva, fatores de risco para a deficiência auditiva, surdez evitável. 

Resultados: Foram avaliadas 488 crianças; a perda auditiva de qualquer tipo ou 

grau foi encontrada em 280 crianças (62,5%), destas, 165 (58%) eram do sexo 

masculino. Os pediatras responderam por apenas 1,8% dos encaminhamentos ao 

serviço, sendo a grande maioria encaminhada por otorrinolaringologista (42,9%). 

Crianças na faixa etária de 2 a 7 anos representaram a maio proporção de crianças 

avaliadas (49,3%), somente 1,3% das crianças tinham idade inferior a 1 ano. O 

tempo médio, decorrido entre a suspeita de perda auditiva pela família e o primeiro 

diagnóstico de surdez, foi de 3 anos e 2 meses. Dentre as crianças que 

apresentaram perda auditiva, verificou-se 66,4% de perdas sensorioneurais, 18,9% 

de perdas condutivas, 0,7% de perdas mistas e 13,9% de exames inconclusivos. 

Para as perdas auditivas sensorioneurais bilaterais, o grau profundo foi de maior 

ocorrência (35,4%). Surdez potencialmente evitável foi estimada em 57,4%. Para os 

prováveis fatores etiológicos, a hereditariedade foi predominante (22,0%), seguida 

pela rubéola congênita, (13,9%). Os problemas condutivos representaram o total de 
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18,9% da amostra, seguidos pela caxumba com 9,6% a meningite, com 7,5% e o 

sarampo com 7,5%. Conclusões: Foi extremamente baixa a proporção de crianças 

avaliadas no primeiro ano de vida (1,3%), bem como o tempo médio transcorrido 

entre a suspeita da perda auditiva pela família e o diagnóstico de surdez (3 anos e 2 

meses). As perdas de origem ambiental (rubéola na gravidez, meningite, sarampo, 

problemas condutivas e caxumba) sobrepujaram as causas de origem hereditária e 

genética, sendo responsáveis por mais de 50% das perdas auditivas; consideradas 

casos de surdez evitável. As perdas auditivas do tipo sensorioneural bilateral de 

grau severo e profundo foram as de maior ocorrência (42,2%); sendo consideradas 

as de maior gravidade para o desenvolvimento da fala e linguagem da criança. A 

divulgação de mensagens para a comunidade enfatizando a importância da saúde 

auditiva para o desenvolvimento da criança aliada a implantação de medidas de 

prevenção contra a perda da audição, estratégia de identificação e encaminhamento 

das crianças de risco e, de serviços e profissionais de saúde atentos ao problema 

podem consistir em soluções eficazes para reduzir o elevado número de casos de 

deficiência, principalmente os relacionamentos à surdez evitável, impedindo, dessa 

forma, que crianças possam ser acometidas por doença tão devastadora e 

estigmatizante como a surdez. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento auditivo é o processo que indica por volta da oitava 

semana de gestação e vai se completar após o nascimento, até os dois anos de 

idade; no entanto, durante a permanência no útero materno, o feto já experiência as 

primeiras sensações auditivas, tais como: a voz da mãe e ruídos externos 

provenientes do meio. O homem já nasce ouvindo e, portanto, capaz de responder 

aos estímulos acústicos provenientes do ambiente (Nóbrega, 1998). 

O conhecimento da capacidade e a possibilidade de utilizar equipamentos e 

testagens simples para detectar problemas relacionados à perda auditiva, são de 

vital importância para impedir que a surdez seja obstáculo ao desenvolvimento pleno 

das habilidades intelectuais, sociais e emocionais da criança. 

A surdez, definida como a perda ou diminuição considerável do sentido da 

audição, representa o principal distúrbio da comunicação. A audição é tão 

importante para o desenvolvimento global da criança, que sua falta pode ser 

devastadora. É necessária para a aquisição de fala e linguagem, processos que 

permitem ao homem abstrair conceitos e expressar pensamentos, possibilitando a 

comunicação com outros indivíduos (Sousa et al., 1998) 

O desenvolvimento da linguagem da criança normal depende do pleno 

funcionamento do órgão auditivo e fonatório, bem como de traços herdados e 

estímulos ambientais. Hereditariedade e ambientalismo representam os dois pilares, 

nos quais, os traços individuais da expressão lingüística são formados. (Sousa et al., 

1998). 

Dentre todos os distúrbios da comunicação, a surdez é o que apresenta maior 

prevalência, uma vez que 60% desses distúrbios relacionam-se , direta ou 

indiretamente, com problemas auditivos (Amercican Speech-Language-Hearing 

Association Comittee on Infant Hearing, 1989). 

Helen Keler, americana nascida em 1880, anos 19 meses, ficou privada da 

audição e visão e, apesar dessas deficiências desenvolveu-se, intelectualmente, até 

o ponto de se notabilizar literariamente. Explicando melhor as repercussões para o 

indivíduo do que seja a surdez: “Os problemas da surdez são mais profundos , mais 

complexos e mais importantes do que os da cegueira. A surdez é o maior dos 
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infortúnios, a perda do estímulo mais vital, o som da voz que nos traz a linguagem 

nos desencadeia os pensamentos e nos põem em companhia intelectual dos 

homens” (Keler apud Sousa et al., 1998). 

Nos Estados Unidos, uma, em cada 750 crianças, nasce com eficiência 

auditiva a cada ano. Considerando a taxa de nascimentos anuais, em torno de 3.7 

milhões, o percentual resulta em cerca e 5.000 crianças/ano, com problemas de 

audição. O outro fator preocupante é a idade média de detenção, que nesse país, 

permanece em torno de 2 ½ ano, além do conhecimento de relatos em que a perda 

só foi diagnosticada aos 6 anos! O Joint Committee on Infant Hearnins, em 1982, 

criou o registro de crianças de alto risco de perda auditiva. Nos locais de uso desse 

registro, a idade média para diagnóstico da perda da audição caiu pra 11 meses 

(Reily & Epstein, 1997). 

No Brasil, ainda não é procedimento de rotina a detecção precoce da 

deficiência auditiva, nos hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como a 

existência de dados confiáveis da prevalência da perda auditiva na população. Em 

relação à idade da detecção, na maioria das vezes, as crianças, com perda auditiva, 

somente são identificadas aos 4 anos, quando ingressam na escola, o que 

representa atraso grande, no processo de reabilitação (INES, 1990). 

Resultados de triagem auditiva, em recém-nascidos e seu seguimento 

audiológico nos primeiros anos de vida, têm sido reportados apenas como parte de 

projetos de pesquisa, em alguns hospitais-escola (Azevedo, 1993; Lichtig, 1994; 

Lichtig  et al., 1994; Lichtig   et al., Câmara e Silva, 1997). 

As explicações apresentadas dessa dificuldade talvez sejam porque a surdez 

é um distúrbio silencioso e até pouco tempo ter havido uma falta de conscientização 

e ausência de procedimentos eficazes de testagens voltados para o diagnóstico 

precoce da perda da audição em crianças. 

Além de todos os problemas mencionados anteriormente, tais como a 

dificuldade do diagnóstico precoce, a falta de padronização das testagens e dos 

fatores de risco para a audição, a inexistência de procedimentos de rotina para a 

avaliação auditiva, existe alta prevalência de causa etiológicas ambientais, 

refletindo as condições médio-sanitárias da população sendo responsável pelo 

aumento dos casos de surdez potencialmente evitáveis. Doenças como rubéola na 
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gravidez, meningite, sarampo, problemas de ouvido médio ainda são, na população, 

responsáveis por mais de 50% dos problemas auditivos; assim, teoricamente, no 

Brasil, mais de 50% das perdas auditivas poderiam ser evitadas (Pelegrim, 1990). 

Na avaliação custo-benefício, a vacinação contra rubéola, caxumba e 

catapora, para 4.621 crianças, equivale ao preço de um único aparelho auditivo, no 

valor de R$ 700,00. logo, o custo da perda auditiva é bastante alto, tanto para as 

crianças, para seus familiares, bem como para a sociedade. Se os programas para a 

detecção precoce puderem também reduzir o aspecto custo benefício eles com 

certeza conseguirão atingir seu objetivo (Sancho et al., 1990). 

Dentre os profissionais que poderiam ser os responsáveis pela identificação e 

captação das crianças de risco de perda auditiva, estão os médicos e enfermeiras 

que trabalham em Atenção Primária de Saúde, em particular, e os profissionais 

envolvidos com Programa de Saúde da Família. esse programa conta com um 

médico, um enfermeiro, um a dois auxiliares e 6 a 10 agentes comunitários de 

saúde, trabalhando com uma população-alvo de 600 a 1000 famílias. A equipe seria 

responsável pela identificação, na comunidade, das crianças com problemas 

auditivos e/ou de fala, pelo encaminhamento aos serviços de referência para 

avaliação audiológica, como também pela orientação sobre os cuidados necessários 

para uma boa saúde auditiva. 

Nas maternidades, o início do programa de prevenção deveria ser 

desenvolvido por pediatras e neonatologistas, pois são eles os primeiros a entrarem 

em contato com os recém-nascidos. No entanto, segundo pesquisa realizada por 

Balieiro & Balieiro (1987), 60,4% dos pediatras que trabalham em centros de saúde 

de São Paulo nunca investigaram a audição das crianças atendidas por eles; 70,8 

declararam não ter qualquer conhecimento sobre triagem auditiva e 54,1% 

ignoravam os métodos de avaliação audiológica infantil. 

Talvez o desconhecimento, por parte do médico, da importância da avaliação 

precoce da audição seja reflexo da carência de informações sobre o tema, durante 

sua formação profissional. 

O diagnóstico precoce da deficiência auditiva envolve, portanto, vários 

profissionais de saúde. É fundamental a participação de médicos gerais, pediatras, 

neonatologistas, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, agentes de 
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saúde, cada profissional trabalhando em sua área de atuação, objetivando a 

prevenção e identificação das perdas auditivas na infância. 

Em virtude da escassez de estudos sobre o tema e do desconhecimento da 

magnitude da perda auditiva, na população, de crianças,em nosso meio, bem como 

da impossibilidade de estimar as perdas auditivas potencialmente evitáveis, propôs-

se estudo acerca das características da perda auditiva de crianças, com idade 

compreendida entre zero a 14 anos, assistidas pelo Núcleo de Atenção Médica 

Intergrada (NAMI) da Universidade de Fortaleza. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1946), “Saúde é o completo bem-

estar biopsicossocial do indivíduo e não apenas a ausência de doenças.” 

No que diz respeito à saúde fonoaudiológica do indivíduo, esse conceito 

recebe definições bem específicas. 

Para Fein (1983), a comunicação verbal é a base para o desenvolvimento 

social e aprendizagem escolar, sendo o sucesso acadêmico razoável predisponente 

para o potencial futuro. Logo qualquer indivíduo que apresente desordens, na área 

da comunicação, se não tratado de forma adequado, estará privado desse sucesso. 

Andrade (1991) realizou estudo em que busca levantar os atributos essenciais 

do conceito de saúde fonoaudiológica, assim como o seu inter-relacionamento com a 

saúde global. Para a saúde fonoaudiológica, os aspectos biológicos referem-se aos 

comprometimentos da comunicação, advindos de outras patologias. Os aspectos 

psicológicos são responsáveis pela melhor ou pior adaptação pessoal às diversas 

patologias da comunicação e os sócias referem-se aos comprometimentos das 

relações entre o indivíduo e o seu grupo social, advindos em função da não fluência 

comunicativa por parte do falante. 

Objetivando estabelecer melhor critério para definir as patologias da 

comunicação, foi elaborada pelo Comitê da American Speech and Hearing 

Association (ASHA), em 1982, segundo Andrade (1996), a proposta que define as 

desordens e variações da comunicação, relacionadas a seguir: 

1. As desordens e variações da comunicação são os impedimentos na 

habilidade para receber e/ou processar o sistema simbólico; para 

representar conceitos e/ou sistemas simbólicos ou ainda para transmitir e 

usar sistemas simbólicos. Os portadores desses impedimentos podem 

apresentá-los isoladamente ou em combinação com esses fatores. 

2. As desordens comunicativas podem ser variáveis em graus de severidade 

do leve ao profundo. 

3. As desordens e variações da comunicação podem ter origem no 

desenvolvimento ou ser adquiridas. 
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4. As desordens comunicativas podem resultar de déficit primário (idiopatia-

doença que não é conseqüência de outra) constituindo condição de 

manifestação primária. 

5. As desordens podem resultar de déficit secundário, ocorrendo em 

conseqüência de outra patologia, constituindo condição de manifestação 

secundária. 

6. Os impedimentos são observados nas desordens de audição, linguagem 

e/ou processos de fala. 

 

As patologias da audição são as alterações de sensibilidade, acuidade, 

função, processamento e/ou danos à integridade do sistema fisiológico auditivo. As 

desordens auditivas podem impedir o desenvolvimento, compreensão, produção ou 

manutenção da linguagem, fala e/ou a relação interpessoal. São classificadas 

segundo as dificuldades de detenção, percepção e/ou processamento da informação 

auditiva. 

Nenhuma incapacidade causa maior impacto sobre os diferentes aspectos do 

desenvolvimento da criança do que a perda grave e precoce da audição. Como visto 

anteriormente, a inteligência, a linguagem, a comunicação oral, o rendimento 

escolar, o ajustamento social e a habilidade de falar tendem a ser bastante afetados. 

Portanto, vários autores têm enfatizado a importância de programas de prevenção 

e/ou reabilitação a partir da detecção precoce da perda auditiva (Northen & Dows, 

1984; Anzola de Lujan, 1993). 

A incidência da deficiência auditiva é alta quando comparada com outros 

problemas identificados por testes de triagem. De cada 10.000 recém-nascidos, 30 

apresentam algum tipo de surdez; a fenilcetonúria atinge 1 em cada 10.000 recém-

nascidos; o hipotireoidismo, 2,5 e anemia falciforme 2. Esses dados já são 

suficientes para justificar a implantação de rotina da avaliação da audição, nas 

unidades de saúde. 

Para Northen & Downs (1984), a realização da triagem auditiva pode ser 

considerada ação em saúde pública, por preencher alguns pré-requisitos 

importantes: a ocorrência da surdez é suficiente alta para justificar a realização da 

triagem, procedimentos para a triagem audiológica são aceitos pela comunidade 



 24 

médica e conseguem identificar a criança surda, a relação custo-benefício é 

aceitável e pode existir envolvimento maior da população a partir de campanhas de 

esclarecimento sobre os problemas causados pela surdez e de como evitá-los. 

Para a Organização Mundial de Saúde, 42 milhões de pessoas, acima de 3 

anos, são portadoras de perda auditiva. Estima-se que até o ano 2000 esse número 

seja de 57 milhões (World Health Organizaton-WHO, 1991). 

Para os países em desenvolvimento, os dados epidemiológicos, de 

prevalência e incidência são bastante incompletos. Porém, segundo dados da OMS 

(1986), tem-se p total de 25,8 milhões de pessoas, com perda de audição, sendo 7,2 

milhões com perdas auditivas bilaterais severas e profundas e 18,6 com moderadas 

(WHO, 1991). 

Alguns fatores podem justificar a dificuldade na obtenção de dados precisos 

sobre a prevalência e incidência da perda auditiva. Para Mauk & Behrens (1993), 

são os seguintes: o não conhecimento sobre o número de casos de perda auditiva 

leve e moderada, a dificuldade na avaliação de crianças pequenas e a falta de 

padronização de critérios utilizados nos estudos, tais como grau e tipo de perda. 

Segundo White & Behrens (1993), em pesquisa realizada, os EUA, pelo 

“Programa de Avaliação da Audição de Rhode Island” (RIHAP), os dados 

encontrados avaliam que a prevalência da perda auditiva é de 6 crianças para cada 

1000 nascimentos; e, se todos os tipos de perda auditiva (unilateral, condutiva, 

mista, etc) forem considerados, o numero sobe para 26, em 1000 nascidos vivos. 

Para o Joint Committee on Infant Hearing (1994),  prevalência da perda 

auditiva sensorioneural é de 1,5 a 6/1000 nascidos vivos. A prevalência das perdas 

auditivas, por alteração do ouvido médio em recém-nascidos, chegou a 20/1000 

nascidos vivos, com base em trabalhos desenvolvidos por Watkin  et al., (1991), 

Parving, (1993) e White & Behrens, (1993). 

Beigthon (1983), estudando os dados acerca de crianças sul-africanas, 

portadoras de deficiência auditiva, sem outras anormalidades graves (Sellars et al., 

1975, 1976 e 1977), observou que 30% dos casos poderiam ser considerados como 

de etiologia genética; 40%, como adquiridos e o restante (30%) como de etiologia 

desconhecida. Em outros estudos, a proporção de casos de surdez hereditária varia 

de 30% (Fraser, 1964) a 70% (Dar & Winter, 1969). Essa variabilidade pode ser 
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explicada pela seleção dos pacientes, bem como, as diferenças na qualidade de 

atendimento médico, nas condições ambientais e na precisão diagnóstica. 

No Brasil, as estatísticas são poucas e, às vezes, imprecisas, no entanto 

sabe-se quem na população, existe 1,5% ou seja, cerca de 2.250.000 habitantes 

portadores de algum grau de perda auditiva, ficando em terceiro lugar entre todas as 

deficiências (Organização Mundial da Saúde, 1993). 

Segundo Azevedo et al., (1994), essas estatísticas assinalam que 25 a 30 

crianças nascem diariamente no Brasil com graus variáveis de perda auditiva. 

Na região de Pelotas (RS), Castagno & Carvalhal (1985) encontraram 

prevalência de cerca de 2,3/1000. 

A realidade da perda auditiva, no Brasil, tem sido negligenciada. Os últimos 

censos realizados revelam a prevalência estável de pessoas surdas na população 

brasileira. Entretanto, a incidência de perda auditiva adquirida tem aumentado muito, 

nos últimos anos, no país, devido à piora nas condições de saúde. A falta de 

prevenção das principais doenças infecto-contagiosas, tais como rubéola, sarampo, 

meningite, é a principal razão dessa situação. Atualmente, em paises desenvolvidos, 

existe forte tendência de investimento em medidas preventivas, visando à redução 

da prevalência da perda auditiva (Reis, 1993). 

As causa de perdas auditivas podem ser classificadas em pré-natais tais 

como: hereditariedade, rubéola na gravidez, uso de medicamentos e traumatismos 

durante a gravidez, malformações congênitas; causas neonatais englobando: 

doença hemolítica perinatal, anóxia, prematuridade, fórceps; causas pós-natais: 

compreendendo as otites, caxumba, sarampo, meningite, drogas ototóxicas, 

traumatismo e causas desconhecidas (Salerno, 1985). 

No entanto, as evidencias mostram que a perda auditiva está intimamente 

relacionada às condições de vida da população, portanto a causas ambientais. 

Habitação, higiene, condições socioeconômicas e nutrição inadequada estão 

associadas a altas taxas de prevalência da perda auditiva, como também a precária 

atenção à saúde e à carência de informações. Em pesquisa, De Novello (1993) 

reporta a relação entre o aumento da pobreza e o crescimento do número de 

deficiências auditivas. 
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A surdez ambiental, que também pode ser denominada surdez evitável 
surge como conseqüência da precária condição de saúde da população, nos países 

em desenvolvimento. A pobreza e a falta de informação permitem que problemas 

controláveis, tais como: rubéola na gravidez, meningite, caxumba, sarampo, 

problemas de ouvido médio dêem origem a alterações permanentes e incapacitantes 

para o indivíduo, como a surdez. 

As más condições de saúde potencializam o surgimento de doenças 

infectocontagiosas, bem como as seqüelas decorrentes desses agravos. Segundo 

dados de Pelegrim (1990), 65% dos casos de perda auditiva são adquiridos no 

período pré e pós natal, sendo somente 4% decorrentes de fatores hereditários; 

assim, mais de 50% das causas de perda auditiva na infância poderiam ser 

teoricamente evitadas. 

Simões & Guerra (1992), em amostra de 27 crianças matriculadas no centro 

de reabilitação de Campinas, SP, constataram que 18% das causas de surdez são 

ambientais, com predomínio da rubéola congênita e anóxia neonatal, seguindo-se os 

casos de etiologia indefinida (5%) e os de herança autossômica recessiva (4%). A 

predominância acentuada dos casos de etiologia ambiental reflete as condições 

médico-sanitárias da população, de cuja melhoria depende a profilaxia da deficiência 

auditiva, em nosso meio. 

Estudo realizado em crianças procedentes de família de baixa renda, na faixa 

etária de zero a 7 anos, verificou-se que a prevalência de otite média com efusão, ou 

seja, com presença de líquido na orelha média, resultou em 45% de alterações 

audiométricas (Hubig, 1991). 

Trabalho realizado por Lima (1987), com a população de 208 crianças, os 

problemas auditivos são encontrados em 5,3% das de crianças, com nível 

socioeconômico mais elevado e em 9,02% das nível socioeconômico mais baixo. 

Esse estudo demonstrou, mais uma vez, a variável socioeconômica afetando as 

condições de saúde. 

Tabith  et al., (1989) estudaram as etiologias da perda auditiva de 119 

indivíduos que freqüentavam escola especial para surdos, na cidade de São Paulo, 

com idade entre 2,9 e 22,3 anos. As incidências da perda auditiva são de 14,28% 

para a rubéola e 10,08% para a meningite. Para 37,81% da amostra, as causa são 
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desconhecidas. De acordo com Santos  et al. (1987), esses achados estão de 

acordo com a literatura, sendo provável que 25% das perdas auditivas 

sensorioneurais, classificadas como desconhecidas, sejam conseqüentes da 

rubéola. 

Estudo realizado em 255 crianças, na faixa etária de 2 a 14 anos, atendidas 

na Clínica de Fonoaudiologia das Faculdades Integradas São Camilo, indica maior 

incidência de perda auditiva do tipo condutivo, em crianças na faixa etária de 2 a 5 

anos. Foram encontrados outros achados importantes, tais como: predomínio de 

perdas bilaterais, em relação às unilaterais e maior número de crianças avaliadas, 

acima de 5 anos (Oliveira  et al., 1993) 

Salerno et al. (1985), do total de 3106 casos examinados, no Centro 

Audiológico do CEAL, em Brasília-DF, selecionaram e analisaram 1215 crianças, na 

faixa etária de zero a 15 anos das quais 782 apresentaram perda auditiva. Os 

resultados foram: a principal causa pré-natal foi a hereditariedade, em que a 

consangüinidade contribui com (53,57%); a rubéola, em segundo lugar com 

(29,85%); dentre as causas neonatais, a prematuridade contribui com (57,9%), 

observou-se também, que as viroses, como parotidite e o sarampo continuam a ser 

causas significativas pós-natais, levando à perda auditiva sensorioneural, com 

(16,7%) e (25,0%) respectivamente. A meningite continua a ser a causa 

predominante de surdez pós-natal (33,03%). Cresceu, significativa e perigosamente, 

o uso de ototóxicos (22,32%) e finalmente as otites com (93,11%), sendo observada 

incidência mais acentuada, na faixa etária de três a oito anos, com pico máximo aos 

cinco anos. 

Estudo retrospectivo, realizado em 178 pacientes com perda auditiva severa e 

profunda, atendidos no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (HCPA), num período de 2 anos, revelou, como as principais causas 

identificáveis de surdez, a meningite (11,8%), rubéola  congênita (7,8%) e 

ototoxidade (7,3%), sendo 43% dos casos sem etiologia determinada (Lindem  et al., 

1990). 

O mais recente trabalho realizado, no Brasil, objetivando o conhecimento dos 

problemas auditivos, desenvolveu-se pela Campanha “Quem Ouve Bem Aprende 

Melhor”, realizou em outubro de 1999, inserida no Programa Nacional de Saúde 

Escolar. Na primeira fase da Campanha, foram avaliados 2.484.180 alunos, na faixa 
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etária de 6 a 10 anos, de 10.532 escolas, em 480 municípios brasileiros. Na 

segunda fase, foram avaliados 117 mil alunos nos quais observou-se o percentual 

de 30% com problemas leves de audição, causados por excesso de cerúmen ou 

pela introdução de corpos estranhos, 1% com perda auditiva severa, acima de 70dB 

e o encaminhamento e 1388 crianças para protetização. Para a Região Nordeste 

obtiveram-se os seguintes resultados: 33,9% d crianças com audição normal, 1,7% 

com perda leve, 0,5% com perda medrada e 0,3% com perda severa (Campanha..., 

1999). 

No Estado do Ceará, são poucos os estudos realizados sobre a perda 

auditiva em crianças (Câmara e Silva, 1977), não sendo possível obter dados 

confiáveis sobre a prevalência dessa doença na população. 

Todos esses aspectos levantados por diferentes pesquisas revelam a 

importância do trabalho, na tentativa de impedir o aumento do que chamamos 

anteriormente de surdez evitável. As conseqüências da surdez são tão graves e 

ameaçadores, que, se puderem ser evitadas principalmente quando causadas por 

fatores ambientais controláveis, com certeza, melhorariam a qualidade de vida da 

criança permitindo o convívio em harmonia com o seu grupo. 

A surdez evitável é passível de controle e sua alta morbidade nos impele a 

tomar medidas para diminuir sua prevalência e, assim, propor ações de saúde que 

possam solucionar, ou pelo menos, minimizar o problema. 

Azevedo (1991) vem desenvolvendo, nos últimos anos, na Escola Paulista de 

Medicina, Programa de Prevenção e Identificação Precoce de Alterações Auditivas 

que atua basicamente em dois níveis: em primeiro nível, inclui-se orientação a 

profissionais da área de saúde, procurando alertá-los, em relação aos fatores de 

risco, para a deficiência auditiva e a possibilidade de redução de alguns desses 

fatores, realização de campanhas de conscientização e orientação da população 

para estes aspectos. Em segundo nível, compreende-se a identificação precoce das 

alterações auditivas pela avaliação de neonatos de risco, triagens auditivas em 

unidades básicas de saúde e avaliação auditiva em pré-escolares. 

Para Brobby (1998), algumas estratégias podem ser elaboradas para a 

prevenção da deficiência auditiva, no terceiro mundo, tais como: educação das 

comunidades objetivando explicar como prevenir a deficiência auditiva, programas 
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de imunização de doenças como a rubéola, meningite, sarampo e caxumba; 

programas de preservação da audição exposta a ruídos, maior controle no uso de 

medicamentos ototóxicos e maior socialização do deficiente auditivo mediante o 

aumento do número de escolas especiais. 

Segundo Azevedo (1996), prevenir as infecções congênitas, bem como 

identificar precocemente e tratar, adequadamente, os problemas auditivos tem-se 

mostrado eficaz na redução da ocorrência da deficiência auditiva, na infância. 

Outra forma de prevenção é sugerida por Leavel & Clarck (1976) em que os 

autores enfocam três formas de prevenção: a primária, a secundária e a terceira. A 

prevenção primária diz respeito ao conhecimento da etiologia e prevenção por meio 

de medidas, como vacinação, aconselhamento genético, evitando-se, assim, perdas 

auditivas causadas por doenças, tais como rubéola, sarampo e as perdas causadas 

pela hereditariedade, devido à consangüinidade. A prevenção secundária refere-se 

ao diagnóstico precoce e a prevenção terciária á reabilitação do deficiente auditivo, 

buscando reduzir, ao máximo, a incapacidade  desenvolvida pela perda auditiva. 

Lewis (1996) chama a atenção para a importância de se desenvolver ações 

que visem enfrentar as dificuldades causadas pela surdez por intermédio da 

implantação de programas de saúde auditiva. Esses programas estão voltados para 

a promoção da saúde dos indivíduos de forma geral e, mais especificamente, 

direcionados a evitar que perdas auditivas de forma geral e, mais especificamente, 

direcionados a evitar que perdas auditivas ocorram. Além do trabalho preventivo, a 

autora ressalta a importância de procedimentos, para detecção da surdez, como a 

triagem auditiva neonatal universal, bem como a continuidade no acompanhamento 

da audição, em crianças de outras faixas etárias. 

Implantar medidas de prevenção contra a perda da audição mediante ações 

de saúde e diagnosticar, precocemente, o problema, são soluções eficazes que 

resultam na redução dos altos números de casos de deficiência auditiva na infância, 

principalmente, dos relacionados à surdez evitável; para isso, estudos objetivando 

traçar o perfil audiológico dessa população se fazem necessário para que tais 

medidas sejam realizadas. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Estudar a perda auditiva em crianças atendidas em um serviço de referência. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar a ocorrência dos principais fatores de risco para a perda 

auditiva nesta população; 

• Determinar os principais tipos e graus de perda auditiva encontrados 

nas crianças estudadas; 

• Estabelecer o tempo médio decorrido entre a suspeita da perda 

auditiva pela família e o diagnóstico audiológico realizado no NAMI; 

• Estimar a proporção de perda auditiva evitável entre as crianças 

estudadas. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do Estudo 
 

Estudo transversal, em que a estratégia de análise contempla um conjunto de 

variáveis preditoras ou independentes e, como desfecho, o tipo e o grau da perda 

auditiva. 

 

4.2 Seleção da Amostra 
 

O NAMI (Núcleo de Atenção Médica Integrada), da Universidade de Fortaleza 

– UNIFOR, vem desenvolvendo suas atividades desde 1978, beneficiando a 

comunidade, principalmente de baixa renda, no que diz respeito ao atendimento em 

saúde materno-infantil, funcionando também como campo de estágio prático para os 

alunos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade. 

O setor de audiologia do NAMI é, atualmente, considerado serviço de 

referência para avaliação audiológica, em crianças e adultos, buscando identificar a 

perda auditiva nesta população. 

No ano de 1999, o Serviço realizou 2911 exames audiológicos em pacientes 

adultos e crianças, sendo 1235 na faixa etária de zero a 14 anos, representando o 

total de 42.42% dessa população. Os encaminhamentos são feitos por diferentes 

especialistas para diagnóstico audiológico. 

Utilizaram-se para o estudo as audiometrias e respectivas histórias clínicas 

das crianças, na faixa etária de zero a 14 anos, atendidas, no período de junho a 

dezembro de 1999, retiradas dos arquivos do setor de audiologia do NAMI, 

totalizando 448 exames, o que representa 36,27% da população avaliada pelo 

Serviço. 
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4.3 Seleção e Definição da Amostra 
 

O levantamento dos dados realizou-se com base nos questionários 

estruturados. 

As variáveis estudadas foram. 

a. Sexo. 

b. Procedência. 

c. Profissional que encaminhou ao serviço. 

d. Faixa etária (zero a 14 anos). 

e. Tempo médio decorrido entre a suspeita da perda auditiva pela família e o 

primeiro diagnóstico audiológico. 

f. Tipo de perda auditiva: sensorioneural, condutiva, mista. 

g. Grau da perda auditiva: leve, moderado, severo, profundo. 

h. Fatores de risco para a deficiência auditiva estabelecidos pelo Joint 

Committee on Infant Hearning (2000). 

i. Surdez evitável:  considerada a perda auditiva associadas à meningite, 

sarampo, caxumba, rubéola na gravidez e problemas de ouvido médio. 

 

4.4. Coleta de Dados 
 

As variáveis foram coletadas pelos procedimentos abaixo. 

 

4.4.1. História Clínica (ANEXO A) 

• Identificação 

• Queixa 

• Exames Anteriores 

• Tratamento Realizado 
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• Aspectos do Desenvolvimento da linguagem 

• Aspectos do Desenvolvimento da Audição 

• Uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual 

• Antecedentes Patológicos 

• Antecedentes Hereditários 

• Antecedentes Otológicos 

• Dados da Gestação 

• Dados do Desenvolvimento Motor 

• Dados do Desenvolvimento Social 

• Escolaridade 

 

4.4.2. Avaliação Auditiva (ANEXO  B) 

A avaliação audiológica constou de 

• Meatoscopia 

• Imitanciometria 

• Audiometria 

 

4.4.2.1. Meastoscopia 

 

Foi realizada após a história clínica, antes de iniciar os testes audiológicos 

com o objetivo apenas de inspeção cuidadosa do meato acústico externo e 

visualização da membrana timpânica, excluindo presença de corpo estranho e de 

rolha de cera, o que impediria uma obtenção correta dos limitares tonais e da 

imitanciometria. 

Para a realização da meatoscopia utilizou-se o otoscópio marca Welch Allen – 

Tycos Mod Modelo 29092 (Figura 1) 
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Figura 1. Otoscópio Welch Allen – Tycos Mod Modelo 29092 

 
 
4.4.2.2 Imitanciometria 

 

A testagem se fez por meio do equipamento Az-7 da interacoustic (Figura 2), 

imitanciômetro conhecido também como analisador do ouvido médio. É o aparelho 

que consta de um fone e de uma sonda, e que tem, como função, medir o nível de 

pressão sonora  dentro de uma cavidade. O fone produz tons de 500Hz, 1000Hz, 

2000 Hz e 4000Hz e ruído branco. A sonda contém três tubos: 

• 1º tubo parte de um microalto falante que produz tom puro, 226Hz a uma 

intensidade fixa de 85dBNPS, a fim de ajustar o nível de pressão sonora 

da cavidade. 

• 2º tubo é parte da bomba de pressão que permite variar de +300 daPa a - 

600 daPa. 

• 3º tubo possui um microfone que capta, lê e transforma o tom puro em 

impulso elétrico. 
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Figura 2: Imitanciômetro AZ-7 

 

A timpanometria realizou-se com vedação do contudo auditivo externo 

mediante sonda, por onde é emitido um tom de prova de 226Hz a 85 dBNPS. A 

variação de pressão foi de +200 daPa a – 600 daPa, medindo, assim, a capacidade 

que tem a membrana timpânica de refletir som introduzido no meato acústico 

externo, em resposta a graduais modificações de pressão, no mesmo conduto. 

Os resultados observados se classificam dentre os cinco tipos de 

timpanogramas de acordo com a classificação de Jerger, 1970. 

 

• Timpanograma do tipo A 

O ponto de máximo relaxamento da membrana situa-se em torno de 0 daPa, 

encontrado em orelhas normais. 

 

• Timpanograma tipo As 

As mesmas características do timpanograma tipo A, no entanto com baixa 

complacência, encontrado em orelhas que apresentam placas de timpanoesclerose, 

na membrana timpânica, ou fixação da platina do estribo. 

 

• Trimpanograma tipo Ad 

As mesmas características do tiponagrama do tipo A, no entanto com altas 

complacência, em orelhas que apresentam disjunção da cadeia ossicular ou flacidez 

de membrana timpânica. 
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• Timpanograma tipo B 

Apresenta-se achatada sem ponto máximo de relaxamento, comum em 

orelhas com presença de líquido. 

 

• Timpanograma tipo C 

O ponto máximo de relaxamento se encontra em pressões negativas, comum 

em indivíduos com disfunção tubária. 

O reflexo acústico foi pesquisado após a realização da timpanometria, por 

meio de vedação da orelha, com sonda adequada, em que são emitidos estímulos 

acústicos através do fone, na intensidade inicial de 80dBNA, com acréscimo de 5 em 

5 dB, até o aparecimento do reflexo ou limitação do aparelho, conforme quadro 1, 

nas freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Consideraram-se normais os 

reflexos que apareceram entre 70 a 90dB, acima do limiar auditivo (Lopes Filho 

1972). 

 

Quadro 1. intensidade máxima para aparecimento do reflexo em cada 
freqüência. 

Freqüência 500hz 1000hz 2000hz 4000hz 

Intensidade  110dB 120dB 120dB 120dB 

 
 
4.4.2.3. Audiometria 

 

A técnica para a realização da audiometria foi determinada pela idade da 

criança avaliada. 

A avaliação, para a faixa etária de zero a 3 anos, consistiu na realização de 

avaliação instrumental, utilizando-se sons instrumentais. 

Northens & Downs (1978) estabelecem relação entre os limares auditivos e os 

espectros dos sons apresentados, na testagem do indivíduo, concluído que é 

possível determinar quais as faixas de freqüência mais comprometidas. 
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O uso de sons não calibrados como, por exemplo, sino, guizo, agogô, reco-

reco, prato e tambor, é um procedimento de fácil realização , rápido e de baixo 

custo, pois não requer aparelhagem sofisticada. A testagem, com esses sons, 

consiste na percussão dos instrumentos fora do campo visual da criança e 

observação das reações apresentadas por ela aos estímulos sonoros. Tem sido 

muito eficiente na obtenção de respostas comportamentais (Oliveira et al., 1995) 

Para a testagem, foram utilizados instrumentos musicais, com características 

acústicas diferente entre si, em que foram medidas suas faixa de freqüência e 

intensidade por um medidor de nível de pressão sonora, na própria sala de 

avaliação acusticamente tratada. 

Os instrumentos foram: guizo, sino, agogô, reco-reco, prato e tambor (Figura 

3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: Instrumentos musicais utilizados na avaliação instrumental 
 

Segue quadro com a faixa de freqüência e pico de maior intensidade dos 

instrumentos utilizados no serviço. 
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Quadro 2. Instrumentos caracterizados quanto à faixa de freqüência e pico de 
maior intensidade. 

 

Instrumentos Faixa de freqüência HZ dBNPS 

Guizo 10.000 – 12.000 80 

Sino 5.000 – 8.000 90 

Reco-reco 2.500 – 3.150 80 

Agogô (campânula pequena) 2.000 – 3.150 90 

Agogô (campânula grande) 4.000 – 5.000 95 

Pratos 600 – 800 105 

Tambor  125 - 250 110 

 

A testagem foi realizada em cabina tratada acusticamente e consistiu na 

percussão dos instrumentos variando a freqüência de fraca, média a de forte 

intensidade, na ordem apresentada acima. Foi testada também a reação à voz. 

Durante a variação da intensidade foi observado em qual intensidade a criança 

apresentou a resposta, classificada de acordo com a idade da criança. 

 

a) Faixa etária de zero a 3 meses 

Procedimento: 

A criança foi colocada deitada sendo observadas suas respostas corporais 

aos estímulos. Os instrumentos foram percutidos em ordem crescente de 

intensidade, no plano lateral, à direita e à esquerda, com duração de 10 a 20s e 

distância de 20cm do pavilhão auricular. 

Das respostas mais freqüentes observadas nessa faixa etária pode-se 

destacar: reflexo-palpebral (92%) e reação de sobressalto, ou seja, Reação de 

“Startle” (67%). As respostas de atenção ao som, como parada de atividade, 

arregalar de olhos e franzir de testa, correspondem a 21% (Azevedo, 1991). 
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b) Faixa etária de 3 a 6 meses 

Procedimento: 

Criança em alerta recostada ou sentada no colo da Mãe, com brinquedo 

pouco atrativo à frente para distrair sua atenção. Os instrumentos foram percutidos 

em ordem crescente de intensidade, no plano lateral, à direita e à esquerda, com 2s 

de duração, à distância de 20 cm do pavilhão auricular. 

As reações mais observadas nessa faixa etária são: reflexo cócleo-palpebral 

(94%) e procura da fonte sonora (68%), seguidas por resposta de atenção ao som 

(29%), reação de sobressalto (26%) e localização sonora (15%) (Azevedo, 1991). 

 

c) Faixa etária de 6 a 9 meses. 

Procedimento: 

Criança em alerta, sentada no colo da mãe, com brinquedo pouco atrativo 

distraído-a. 

Os estímulos sonoros foram percutidos, em ordem crescente de intensidade 

no plano lateral, à direita e à esquerda, 20 cm abaixo e acima do pavilhão auricular. 

Segundo Azevedo (1991), para essa faixa etária, as reações mais observadas 

são: localização lateral da fonte sonora (88%) e reflexo cócleo-palpebral (94%). 

 

d) Faixa etária de 9 a 12 meses 

Procedimento: 

Criança em alerta, sentada no colo da mãe, com brinquedo pouco atrativo a 

sua frente. 

Os estímulos sonoros foram percutidos em ordem crescente de intensidade, 

no plano lateral, à direita e à esquerda, abaixo e acima do pavilhão auricular. 

As reações mais observadas são: localização lateral da fonte sonora (100%), 

reflexo cócleo-palpebral para sons intensos (100%) (Azevedo, 1991). 

Em relação às respostas para estímulos vocais, segundo Azevedo, (1991) é 

observado aumento de ocorrência da resposta de acordo com o aumento da idade 
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da criança: 4% de resposta a estímulos vocais entre zero a 3 meses; 43% entre 3 a 

6 meses, 79% entre 6 a 9 meses e 100% entre 9 a 15 meses. 

 

e) Faixa etária de 12 meses a 3 anos 

Procedimento: 

Criança sentada no chão, com brinquedo pouco atrativo a sua frente. Os 

instrumentos foram percutidos no plano lateral, acima e abaixo, distantes 20 cm do 

pavilhão auricular. Nesta faixa também foram testadas reações à voz e ass ordens 

simples em intensidade sussurrada, fraca, média e forte. Segue gráfico das 

intensidades em dBNA da voz humana (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Intensidades em dBNa da voz humana 

* voz em intensidade sussurrada: em torno de 40-45 

* Voz em fraca intensidade: em torno de 50-55 dBNA 

* voz de fraca para média intensidade: em torno de 60DbNA 

* voz em média intensidade: em torno de 65-70dBNA 

* voz de média para forte intensidade: em torno de 70-75 dBNA 

* voz em forte intensidade: em torno de 80-85 dBNA 

 

f) Faixa etária de 3 a 5 anos 

Procedimento: 

Nesta faixa a criança já é capaz de colaborar com o examinador. Realizou-se  

a audiometria através de condicionamento. Esse procedimento é feito levando-se o 

encaixe da orelha ao tabuleiro do jogo ao ouvir o estímulo sonoro. 

A testagem foi realizada em cabina acústica onde a criança mediante de 

fones de ouvido, recebeu os estímulos auditivos (sons calibrados) emitidos pelo 

audiômetro. 

As freqüências testadas foram de 500, 1000, 2000 e 4000Hz por via aérea e 

500, 1000, 2000 e 4000 por via óssea. 
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Para os testes de fala, foram realizados o limitar de inteligibilidade da fala 

(LRF) utilizando-se palavras trissílabas, figuras ou ordens simples e o índice de 

reconhecimento de fala (IRF) utilizando-se palavras dissílabas. 

 

g) Faixa etária de 5 a 14 anos 

Procedimento: 

A avaliação audiométrica foi feita através da audiometria tonal liminar. As 

pesquisas dos limiares de via aérea e via óssea foram realizadas, respectivamente 

através de fones de ouvido e de vibrador, utilizando-se como estímulo acústico, sons 

calibrados. 

Pesquisaram-se os limiares tonais nas freqüências de 250, 500, 1000, 2000, 

3000, 4000, 6000 e 8000 Hz, na via aérea e via óssea, nas freqüências de 500, 

1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. 

O limiar tonal foi pesquisado iniciando com a apresentação do estímulo a uma 

intensidade audível para o paciente, durante dois segundos, e a cada resposta 

positiva do paciente, que foi levantar a mão ou encaixar a pedra no tabuleiro, de 

acordo com sua idade, diminui-se a intensidade de 10 em 10dB, até que não mais 

escutasse o som, para, em seguida, subir de 5 em 5dB, até o retorno da audição. 

Para a testagem do Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF) iniciou-se o 

teste com intensidade de 40 a 50 dB NS e solicitou-se que o paciente repetisse 

palavras trissílabas; falou-se uma palavra em cada intensidade, e depois diminuiu-se 

de 5 e 5 dB até que o paciente não mais repetisse; em seguida, aumentou-se de 5 

em 5 dB, até que ele conseguisse discriminar 50% das palavras. 

Para o Índice de Reconhecimento de Fala (IRF), acrescentaram-se 30 a 40, 

dB acima da média tonal de 500, 1000 e 2000 Hz e pediu-se ao paciente que 

repetisse as palavras ouvidas, num total de 25 palavras monossílabas, em cada 

orelha. Para cada acerto tivemos 4% do total, assim, obtivemos valores percentuais 

para exprimir o número de acertos variando até 100%. 

Para os pacientes com perda auditiva profunda, foi realizado o limiar de 

Detecção de Fala (LDV) na qual o paciente deve informar quando ouvir pá, pá, pá. 
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Sempre que necessário, mascaramento foi usado para impedir que uma 

orelha auxiliasse na obtenção dos limiares tonais da orelha testada. 

O equipamento utilizado para a realização das audiometrias foi o audiômetro 

MAICO MA41, aparelho eletroacústico utilizado para a obtenção dos limiares 

auditivos (Figura 4). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Audiômetro MAICO MA41 
 

 

Os exames foram realizados em uma cabina, ambiente tratado acusticamente 

para que o ruído ambiental não mascarasse os tons puros sob teste (Figura 5). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Cabina acústica 
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Redondo & Lopes Filho (1994) referem que cabinas acústicas, com nível de 

ruído interno de no  máximo 30dB NPS (Nível de Pressão Sonora), são bastante 

satisfatórias. Abaixo indicamos a medição do ruído interno realizada nas cabinas 

acústicas do serviço de audiologia do NAMI (Quadro 4).  

 

Quadro 4. Valores máximos permitidos em dB, no interior de cabinas 
acústicas, conforme normas ISO 8253-1 de 15/11/1989. Portaria 19 

 

 Com ar desligado Com ar ligado 
Cabina 1 

28 30 
Cabina 2 29 30 
Cabina 3 28 30 

 

Equipamentos utilizados para medição: 

Medidor de Nível sonoro, marca Bruel & Kjaer, modelo investigador 2260B, 

com filtro em 1/3 oitavas, com microfone de ½  polegada, modelo 4189, posicionado 

conforme descrito abaixo (leq-Ruido-Equivalente): 

• Temperatura ambiente: 24º C 

• Umidade relativa do Ar: 56% 

• Data de medição 14/07/1998 

• Medição com ar condicionado de sala ligado e desligado     

As perdas auditivas foram classificadas de acordo com o critério proposto por 

Northern & Downs (1991), em função da media de aritmética das freqüências de 

500, 1000 e 2000 Hz::    

• audição normal: média até 24 dBNA. 

• perda auditiva leve: media de 25 a 40 dBNA.  

• perda auditiva moderada: media de 41 a 70 dBNA.  

• perda de auditiva severa: média de 71 a 90 dBNA. 

• perda  auditiva profunda:média acima de 90 dBNA 
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Os tipos de perda auditiva foram classificados de acordo com critérios 

propostos por Silman & Silvermam (1998): 

• perda condutiva: está presente se limiar de via óssea estiver no seu 

limite de normalidade (até 15dB) e o limiar de via aérea, abaixo de seu 

limite de normalidade (25dB); indicativo de que o problema se encontra 

na orelha média e/ou externa. 

• perda auditiva sensorioneural: está presente, se o limiar de via óssea 

está abaixo do limite considerado  normal (15dB), assim como o limiar 

de via aérea abaixo do normal (25 dB), não ocorrendo presença de gap 

(diferença de limiar aéreo-ósseo não excedendo 10dB); sugere 

alteração em nível da cóclea e/ou VII par auditivo. 

• perda  auditiva mista:  está presente, se limiar da via óssea está abaixo 

do  normal (15dB), assim como o limiar de via aérea, e há presença 

significativa de gap acima de 10dB; indica alteração simultaneamente 

em nível de orelha media e/ou externa e orelha interna e/ou VII par.  

 

4.4.3 Aplicação do Questionário Estruturado em face da História Clinica e 
Exame Audiológico 

 

Questionário da Pesquisa (ANEXO C)  

1. Identificação   

2. Dados de exames tratamentos  realizados  

3. Historia Familiar  

4. Antecedentes Gestaionais 

5. Antecedentes Otológicos 

6. Avaliação auditiva 
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Para a classificação da perda auditiva nos exames que apresentaram 

assimetria entre a orelha direita e a esquerda, o grau da perda auditiva (leve, 

moderada, severa, profunda) foi determinado pela melhor orelha, levando-se em 

consideração a sua utilização para a comunicação, exceto nas perdas auditivas 

unilaterais, em que se apresentou um ouvido normal.            

Para a diferença entre as orelhas quanto ao tipo de perda auditiva, (condutiva, 

sensorioneural e mista), foram considerada a perda auditiva de pior prognóstico, ou 

seja, de maior prejuízo para o paciente. 

Em relação aos fatores de risco para a deficiência auditiva, foram utilizados os 

estabelecidos pelo Joint Comitte on Infant Hearing Screening (2000). 

1. Neonatos que ficam mais que 48 horas na UTI neonatal 

2. Malformações de cabeça e pescoço  

3. Síndromes associadas a alterações auditivas  

4. História familiar de deficiência auditiva congênita  

5. Infecções neonatais (TORSCH) 

 

4.5 Logística  

O NAMI, tem como missão “Desenvolver ações de saúde à população, 

adscrita em nível de atenção primária, protegendo, promovendo, diagnosticando, 

tratando e reabilitando de maneira integrada e interdisciplinar, visando à melhoria da 

qualidade de vida de seus usuários. Para tanto, o NAMI atua como centro de 

pesquisa e campo de estágio para seus alunos do CCS, constituindo-se em núcleo 

de Integração e Docente-Assistencial”. 

O serviço de audiologia funciona no setor de Fonoaudiologia e tem, como 

objetivo, atender a clientela infantil e adulta, no que diz respeito à avaliação 

audiológica e otoneurológica, funcionando, também, como campo de estágio para 

alunos da graduação do curso de Fonoaudiologia. 

O setor recebe os pacientes encaminhados por diversos profissionais 

(otorrinolaringologista, pediatras, fonoaudiólogos, professores, neurologistas, etc). 

Os exames são aprazados para o período da manhã e de tarde e, no dia  marcado, 
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o atendimento é realizado por ordem de chegada, sendo dada prioridade às crianças 

e idosos. As avaliações são realizadas pelos alunos do curso de fonoaudiologia 

supervisionados pelo professor ou pelo fonoaudiólogo do serviço. 

Inicialmente é feia a história clínica em que se obtêm seguintes dados:  

Identificação do paciente, queixa principal, exames, doenças anteriores, história 

familiar otológicos, gestacionais e de desenvolvimento (ANEXO A). Em seguida, é 

realizada inspeção otoscópica para verificação de algum impedimento para 

realização do exame tipo rolha de cera, corpo estranho. Caso seja verificada alguma 

alteração, o paciente é encaminhado para otorrinolaringologista e remarcada nova 

consulta, para realização do exame, Não havendo nenhuma obstrução realiza-se a 

audiometria, podendo variar a técnica do exame, de acordo com a faixa etária.  

Após exame,  o paciente recebe o laudo em ficha audiométrica (ANEXO B) e 

orientações se necessário. Uma cópia, juntamente com a história clínica e a  

solicitação do exame fica arquivada no setor, por ordem alfabética. 

A amostra do estudo foi obtida do arquivo de exames, sendo o levantamento 

realizado pela pesquisadora. 

 

4.6 Processamento e Análise dos Dados 
 

A digitação e consolidação dos dados coletados foram processados através 

do software Epi Info  versão 6.1 (Dean et al.,1994). Em seguida, fez-se a edição e 

análise para a elaboração de tabelas e gráficos. 

Na análise estatística dos resultados para comparação entre as médias 

utilizou-se o teste “t de student” e para comparação entre as proporções o teste do 

qui quadrado. Para ambos o nível de significância utilizado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram estudadas 448 crianças de zero a 14 anos atendidas no NAMI, no 

período de julho a dezembro de 1999. 

 

5.1 Análise e Descrição dos Dados    

 
a) Sexo  

A amostra foi constituída por 262 crianças do sexo masculino (58%) (Gráfico 

1).          

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribuição pelo sexo da população estudada 

 
 
b) Procedência  

A população estudada foi basicamente constituída por crianças residentes na 

cidade de fortaleza (Gráfico 2) 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição do local de origem da população estudada 
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Das crianças provenientes de Fortaleza, a regional VI foi responsável pela 

maior demanda de pacientes ao serviço representando (28,6 %) da amostra, 

clientela à qual se destinam primordialmente, os serviços oferecidos pelo NAMI, 

dentre eles o de audiologia (Gráfico 3)       

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Distribuição por regional da população estudada proveniente da 
cidade de Fortaleza. 

 

c) Encaminhamentos  

Em relação aos encaminhamentos para avaliação audiológica , foi constatado 

numero muito pequeno, por parte dos médicos pediatras, representando total de 

1,8%, da amostra. (Gráfico 4).   

  

42,9

42

4 5,1 4,2 1,8

Otorrinolaringologista Fonoaudiólogo  
Outras especialidade Outros
Ignorado Pediatra

 

Gráfico 4. Distribuição dos profissionais que solicitaram o exame auditivo na 
população estudada. 
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d) Faixa etária  

A predominância da idade das crianças submetidos à avaliação audiológica 

ocorreu na faixa etária de 2 a 7 anos, sendo examinados 221 crianças (49,3% da 

amostra). Como se observa no gráfico abaixo, das crianças encaminhadas ao 

serviço para realização de avaliação audiológica, somente 6 tinham menos de 1 ano 

– 1,3% da amostra (Gráfico 5).      

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Distribuição etária da população estudada 

 

A media de idade das crianças avaliadas, no setor foi de 6 anos e 2 meses; a 

criança mais nova foi de 3 meses e a mais velha de 14 anos! 

Em relação ao tempo médio decorrido entre a suspeita da perda auditiva pela 

família e o primeiro diagnóstico de surdez, observou-se o período de 3 anos e 2 

meses, tempo considerados muito longo, para o início de uma intervenção 

terapêutica. Verificou-se que, para os distúrbios mais graves da atuação, 

considerados os problemas sensorioneurais que não são passiveis de tratamento 

medicamentoso ou cirúrgico, o tempo médio foi de 3 anos e 5 meses e para os mais 

leves de 4 anos  

A análise dos dados não revelou diferença estatisticamente significante em 

relação ao sexo e ao tempo médio para período menor de 1 ano. (p=0,2), no entanto 

para o tempo médio superior a 1 ano, a diferença foi estatisticamente significante 

(p=0,01), sendo portanto as meninas diagnosticadas mais tardiamente.                 

 

1,3 5,4

49,3

44

menos de 1 ano 1 a 2 anos 2 a 7 anos mais de 7 anos 
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e) Avaliação Audiológica 

 

Perda auditiva de qualquer tipo ou grau foi detectada em 280 crianças 

(62,5%). A perda predominante foi a sensorioneural em ambos os sexos, 186 

crianças – 66,4% (Gráfico 6) 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Gráfico 6. Classificação da deficiência auditiva na população estudada 

 

Das crianças com perda auditiva, 165 (58,9%) eram do sexo masculino e 115 

(41,1%) do sexo feminino. Tais diferenças alcançaram significância estatística 

(p=0,0027). 

A distribuição das crianças, segundo o tipo de perda auditiva e o sexo,é 

apresentada na Tabela 1. Observou-se o predomínio da perda auditiva 

sensorioneural para ambos os sexos. Não se obteve diferença estatisticamente 

significante da perda auditiva em qualquer dos sexos (p=0,09). 

 

Tabela 1 . Distribuição das crianças segundo o tipo de perda auditiva e sexo  

           Perda auditiva 
condutiva N (%) 
 

Perda auditiva 
sensorioneural 
N (%) 

Perda auditiva 
mista N (%) 

Inconclusivos 
N (%) 

Total 
 
 

Masculino  33 (11,8%) 104 (37,2%) 2 (0,7%) 26 (9,2%) 165 (58,9%) 
Feminino  20 (7,1%) 82 (29,2%) 0 (-) 13 (4,7%)  115 (41,1%)  
Total  53 (18,9%) 186 (0,7) 2 (0,7%) 39 (13,9%) 280 (100%) 
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A distribuição das crianças em relação ao grau da perda auditiva, pode ser 

observada na Tabela 2. Das 280 crianças com perda auditiva, identificadas no 

estudo, grau de perda profunda bilateral acometeu 99 crianças (35,4%). Anacusia foi 

encontrada em apenas 37 crianças (13,2%) 

  

Tabela 2. Distribuição das crianças segundo o grau de perda auditiva      

Grau de perda auditiva  
N 

% 

Leve  37 13,2 
Leve bilateral 21 7,1% 
Moderada 15 5,4% 
Moderada bilateral 20 7,1% 
Severa 16 5,7% 
Severa bilateral  19 6,8% 
Profunda 6 2,1% 
Profunda bilateral 99 35,4% 
Anacusia  37 13,27% 
Inconclusivo 10 3,6% 
Total 280 100% 

 

Perdas  auditivas sensorioneurais predominaram  na amostra e as unilaterais 

e bilaterais alcançaram 66,4% das crianças. Para este tipo de perda, o grau 

profundo foi de maior ocorrência – 56,5% (Gráfico 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Distribuição quanto ao grau das perdas auditivas sensorioneurais. 
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Para as perdas auditivas sensorioneurais severa e profunda, bilaterais, em 

que a gravidade, para o desenvolvimento da fala e linguagem da criança, é maior, o 

número de avaliações foi de 19 (6,8%) e 99 (35,4%) respectivamente, consideradas 

de maior ocorrência na amostra. 

Em relação ao tipo de perda e faixa etária, observou-se que as perdas do tipo 

condutivo ocorreram, com maior freqüência, em crianças com idade superior a 7 

anos (12,1%). As perdas sensorioneurais prevaleceram, na faixa etária de 2 a 7 

anos, representando o total de  36,7%. Todas as crianças menores de um ano 

tiveram avaliação inconclusiva (Tabela 3).                 

 

Tabela 3. Distribuição das crianças segundo o tipo de perda auditiva e faixa 
etária  

 Perda auditiva  
condutiva  

Perda auditiva 
sensorioneural 

Perda auditiva 
mista    

Exame  
inconclusivo 

Total 

< 1 ano 0 0 0 4 4 
1¨¨ I2 anos  2 11 0 6 19 
2¨¨I 7 anos  17 103 0 24 144 
> 7 anos  34 72 2 5 113 
Total  53 186 2 39 280 

 

Comparando as perdas auditivas do tipo condutivo e sensorioneural com a 

idade das crianças, não se observou significância estatística para qualquer das 

faixas de idade estudadas (p=0,21 e0,52, respectivamente) 

As perdas de grau leve foram mais freqüentes em crianças com idade 

superior a 7 anos (12,8%); as perdas de grau profundo, na faixa etária de 2 a 7 

(22,5%); 47 exames não foram classificados quanto a perda auditiva – 16,7% 

(Tabela 4). 
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Tabela 4. Distribuição das crianças segundo o grau da perda auditiva e a faixa 
etária 

 Perda auditiva  
leve 

Perda auditiva 
Moderada 

Perda auditiva 
severa 

Perda auditiva 
profunda  

Total  

< 2 anos  2 2 1 8 13 
2 ¨¨7 anos  20 13 20 63 116 
> 7 anos  36 20 14 34 104 
Total  58 35 35 105 233 

 

Crianças, com idade superior a 7 anos, tiveram proporção maior de perdas de 

grau leve a moderado, em comparação com as de grau severo e profundo    

(p=0,000001); para as crianças com idade inferior a 7 anos, não encontrou-se 

diferença estatisticamente significante (p=0,2). 

 

f) Etilogia 

 

Prováveis fatores etiológicos de surdez foram encontrados em menos da 

metade das crianças estudadas (107 crianças ; 38,2%) 

As prováveis causas associadas à surdez classificaram-se em pré-natais, 

neonatais e pós-natais (Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Distribuição dos prováveis fatores de risco para a deficiência 
auditiva. 
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Para as prováveis causas pré-natais, a hereditariedade foi predominante (64; 

22,0%), seguida pela rubéola congênita (39; 13,9%), uso de medicamentos (9; 

3,3%), consangüinidade (7;2,5%), malformações (5; 1,8%), sífilis (3; 1,1%), 

toxoplasmose (1; 0,4%) e demais síndromes (2; 0,7%). 

Para as causas neonatais, as complicações do parto representaram maior 

percentual (49; 17,5%), seguidas por hemorragias (5; 1,8%). 

Para as causas pós natais, os problemas condutivos estiveram presentes em    

53 crianças (18,9%), seguidos pela caxumba (27; 9,6%), meningite e sarampo (21; 

7,5%). 

As causas de  surdez potencialmente evitável foram responsáveis por mais de 

50% dos  problemas de perda auditiva na população de criança estudada. 

As perdas auditivas do tipo sensórioneural ocorrerão na imensa maioria das 

crianças na quais o provável fator etiológico foi rubéola na gravidez (37; 94,4%); 

para os casos de meningite (18; 9,7%); sarampo (13; 7,0%); caxumba (19; 10,2%); 

hereditariedade (44; 23,6%); consangüinidade (5; 2,7%). 

No que diz respeito ao grau de surdez, a perda auditiva de grau profundo 

ocorreu em 28 crianças (75,7%) para o fator etiológico rubéola na gravidez, em 9 

(50%) para a meningite e em 22 (50%) quando provável foi a hereditariedade. 
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 6. DISCUSSÃO  

Os resultados demonstraram que as crianças do sexo masculino foram mais 

acometidas por problemas auditivos que as crianças do sexo feminino; as perdas 

auditivas sensorioneurais foram predominantes. 

Salermo et al. (1979), em estudo desenvolvido no centro educacional de 

audição e linguagem “Ludovico Padovan em Brasília DF, concluíram que houve uma 

pequena predominância de deficiência auditiva no sexo masculino. Já nos estudos 

de Oliveira et al (1993) realizados em crianças atendidas na Clínica de 

Fonoaudiologia das Faculdades Integradas São Camilo, em São Paulo, não foi 

observado  diferença significante entre o sexo masculino e feminino, com relação ao 

tipo de perda auditiva (condutiva ou sensorioneural). 

Na literatura consultada, não foi encontrado referência ao predomínio do tipo 

de perda, em relação ao sexo (Salermo et al. 1979; Oliveira et al 1993). 

O acesso ao serviço de saúde da população, principalmente ao 

especializados, e bastante limitado. A inexistência desses serviços, bem como 

problema econômicos e culturais impedem a captação adequada desses pacientes, 

influenciando na redução do atendimento da demanda. 

A procedência da população estudada foi, basicamente, da capital, no 

entanto, verificamos considerável percentual de  crianças provenientes  do interior, 

Sistemas Locais de Saúde (SILOS) podem não dispor de recursos para proporcionar 

serviços de audiologia em sua Unidades de Saúde; no entanto essa possibilidade 

pode ser obtida através da criação de consórcios municipais ou de Regionais de 

Saúde (Silva 1993). 

Dos pacientes oriundos da capital, o maior foi da Regional VI, população alvo, 

à qual se destina o atendimento do NAMI; porem observou-se demanda de outras 

Regionais, ratificando o serviço de audiologia do NAMI, como de referência para ao 

atendimento de avaliação audiológica, nesta faixa etária               

Para que o diagnóstico da deficiência auditiva seja realmente precoce, é 

necessário contar com um sistema de saúde que proporciona atenção básica de 

qualidade para todas as pessoas. Atualmente, o Programa de Saúde da Família tem 

buscado alcançar tal objetivo. 
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Os pediatras são os profissionais a quem, inicialmente, os pais recorrem, 

quando percebem algo de anormal no desenvolvimento dos seus filhos, cabendo a 

elas a tarefa de orientar a família, na procura do profissional  capacitado, para 

avaliar e diagnosticar a perda auditiva (Oliveira et al. , 1998). Tais profissionais são 

os que atuam diretamente com o lactente desde o nascimento ( Silva et al ., 1995).  

Verificou-se que o profissional que mais encaminhou crianças para avaliação 

audiológica foi o otorrinolaringologista; os pediatras representaram apenas 1,8% da 

amostra. 

Balieiro & Balieiro (1987) verificaram que 60,4% dos pediatras que trabalham 

em Centros de Saúde em São Paulo nunca investigaram audição das crianças 

atendidas por eles; 70,8% declararam não ter conhecimento sobre triagem auditiva; 

54,1% ignoravam os métodos de avaliação infantil e 43,7% não conhecia os fatores 

de risco da surdes. Entretanto 81,2% declararão que seria possível de testar a 

audição das crianças antes do final do primeiro ano de vida, se eles fosse mais bem 

orientados. Recentemente, Oliveira et al. (1998) referiram que 96,77% dos pediatras 

de Santa Maria (RS) preocupavam-se com a condição auditiva da criança, ao 

atendê-la no hospital ou consultório particular, bem como já encaminharam algumas 

para avaliação audiológica. Para os autores, os médicos pediatras de Santa Maria 

estão atentos às condições auditivas de seus pacientes. 

Não podemos deixar de considerar os encaminhamentos do pediatra ao 

especialista, no caso o otorrinolaringologista, aspecto que não pode ser verificado no 

estudo. Porém como a população avaliada é de baixa renda, a demora, na 

marcação de consultas para o especialista, muitas vezes, é longa, em torno de 4 a 6 

meses. Esse período de tempo dificulta a identificação e a correspondente 

intervenção precoce, fato que retarda ainda mais o início do processo terapêutico. 

A importância do diagnóstico precoce é fundamental, e , para isso, o 

encaminhamento da criança ao serviço de audiologia deve ser realizado mais cedo  

possível. O período que vai do nascimento até os 2 anos de idade é conhecido como 

período de plasticidade neuronal da via auditiva, em cuja etapa pode-se atuar de 

maneira positiva ou negativa, sobre o desenvolvimento da via auditiva (Katz, 1989). 
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Caso não ocorra a estimulação adequada, é praticamente impossível 

recuperar o tempo  perdido, com conseqüente retardo da linguagem (Northen & 

Dows, 1984). 

A deficiência auditiva não detectada, no primeiro ano de vida, traz 

conseqüências para o desenvolvimento emocional, social e escolar da criança 

tornando-a muitas vezes incapaz de contribuir produtivamente para a sociedade. 

Somente 1,3% da nossa amostra foi avaliada, no primeiro ano de vida, dado 

bastante preocupante quando sabemos a importância da detecção precoce e a 

necessidade do diagnóstico rápido para um processo de intervenção terapêutica e, 

em alguns casos, verificou-se que o primeiro diagnóstico de surdez ocorreu aos 14 

anos de idade! É de se esperar que, para esta criança pouco pode ser feito em 

relação a estimulação da sua linguagem e fala, sendo realizado apenas exame que 

atestará sua surdez e suas limitações para o seu desempenho pessoal e social!!!! 

Em estudo realizado por Sousa et al. (1998), no serviço de 

Otorrinolaringologia do Hospital Santa Lydia em Ribeirão Preto-SP, apenas 7% da 

amostra foi examinada, no primeiro ano de vida. 

Nóbrega et al.(1998), em trabalho desenvolvido no ambulatório de deficiência 

auditiva do Departamento de Otorrino e Distúrbios da Comunicação Humana da 

Escola Paulista de Medicina, o número de crianças avaliadas, nos dois primeiros 

anos de vida, correspondeu a apenas 13% da amostra. 

Linden et al.  (1998), em estudo realizado no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre, observaram que 77,33% dos pacientes avaliados consultaram-se pela 

primeira vez, com idade superior  a 5 anos. 

Mesmo sendo demonstrado, na literatura,o baixo percentual de crianças 

avaliadas, no primeiro ano de vida, em nosso estudo, não conseguimos atingir nem 

mesmo esse índice, o que nos permite maior reflexão e atenção sobre dado tão 

inquietante. 

Em estudo realizado por Das (1988), na cidade de Manchester, a idade média 

para o diagnóstico da perda auditiva foi de 21,5 meses sendo 14,8 meses nos 

distúrbios graves e 28,9 meses no mais leves. 
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A média da idade das crianças com deficiência auditiva verificada nesse 

estudo foi 6 anos e 2 meses; a criança mais nova avaliada aos 3 meses e a mais 

velha, de 14 anos. É importante ressaltar que a criança avaliada aos 3 meses, 

considerada idade ideal para o diagnóstico da surdez, apresentava Síndrome de 

Pierre Robin, o que tornava evidente a possibilidade da perda auditiva justificando, 

dessa forma, o encaminhamento precoce ao serviço. 

Sousa et al. (1998), em estudo desenvolvido no Hospital Santa Lydia, em 

Ribeirão Preto-SP, obtiveram a média de idade de 3 anos e 6 meses, longe também 

do período ideal, menor de 1 ano. 

Nos Estados Unidos, á média de idade de identificação está em torno de 2 

anos e 5 meses. (Koop.1993). 

Esperamos que em um futuro breve, essa realidade seja diferente em nosso 

serviço o que dependerá diretamente de ações educativas valorizando a audição 

humana, serviços de saúde e profissionais atentos para identificar  a criança de risco 

para perda auditiva e o encaminhamento precoce para realização do diagnóstico 

audiológico. 

Em relação ao tempo médio decorrido entre a queixa da deficiência auditiva 

pela família e o primeiro diagnóstico de surdez, observou-se o período de 3 anos e 2 

meses, considerado inadequado para o inicio da estimulação da fala e linguagem, o 

que traz prejuízos irreparáveis para o adequado tratamento da criança deficiente 

auditiva.                   

Na análise dos dados, constatou-se que as maninas foram diagnosticadas 

mais tardiamente. No trabalho realizado por Nóbrega et al. (1998), com crianças 

atendidas no ambulatório da Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, não foi 

verificada associação entre o tempo da suspeita e confirmação de deficiência 

auditiva e o sexo. 

Para os distúrbios mais graves, consideradas os problemas sensorioneurais, 

o tempo médio foi de 3 anos e 5 meses e, para os mais leves, de 4 anos. 

Nos Estados Unidos, nos serviços em que foram implantados programas de 

triagem para detecção precoce da deficiência auditiva, esse período foi de 11 meses 

(Reilly & Epstein 1997). 
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Atualmente o Comitê Brasileiro Sobre Perdas Auditivas, na Infância, 

recomenda a Triagem Auditiva Universal. Todas as crianças devem ser testadas ao 

nascimento ou, no máximo, até 3 meses de idade e, em caso de deficiência auditiva  

confirmada, receber intervenção educacional, até 6 meses. No Brasil a realidade 

ainda é considerada distante, sendo a idade média do diagnóstico em torno de 3 a 4 

anos (INES, 1990), podendo levar até 2 anos para ser concluído (Nóbrega, 1994). 

As perdas auditivas bilaterais foram de maior ocorrência, tanto para o tipo 

sensorioneural como condutivo. Dentre as perdas sensorioneurais bilaterais, o grau 

severo e profundo foi de maior prevalência. 

Oliveira et al. (1993) em estudo realizado com crianças atendidas na Clinica 

de Fonoaudiologia das Faculdades Integradas São Camilo, em São Paulo, 

observaram predomínio de perdas bilaterais em relação  às unilaterais. 

Castro et al. (1975) afirmaram. Em sua pesquisa, que a maioria dos casos 

estudados foram de perdas bilaterais e simétricas. 

Não observamos diferença, em relação ao tipo de perda e a faixa etária para 

as crianças com idade superior a 7 anos, em relação às crianças mais novas, dados 

diferentes dos encontrados por Oliveira et al . (1993). Nesse estudo, a faixa etária de 

maior ocorrência de perda auditiva do tipo condutivo foi de 2 a 5 anos. Para Hubig 

(1991) em crianças provenientes de família de baixa renda, na faixa etária de zero a 

7 anos, foi verificado que a prevalência de problemas condutivos resultou em  45 % 

da amostra. 

Salerno et al., (1985), em estudo realizado, no Centro Audiológico do CEAL, 

em Brasília, os problemas condutivos representaram 93,11% da amostra sendo 

observada ocorrência mais acentuada na faixa etária de 3 a 8 anos, com pico 

máximo de aos 5 anos. 

Em nosso estudo, o pequeno número de crianças avaliadas com idade inferior 

a 7 anos justifique a diferença estatisticamente não-significante. Esse aspecto 

corrobora o fato de que em nosso serviço, a avaliação das crianças ocorreu 

tardiamente. 

Não se conseguiu identificar os prováveis fatores etiológicos para surdez em 

62% das crianças avaliadas. Esse elevado número pode ser resultado da 

dificuldade, na hora da realização da história clinica, em obter informações precisas 
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dos pais sobre dados referentes ao desenvolvimento da criança, bem como dados 

de gestação e doenças pregressas. Com o passar dos anos, torna-se cada vez 

menor a confiabilidade desses dados, ocorrendo assim imprecisões e falhas quanto 

à determinação da causa especifica da surdez. 

Para Marchesi (1991), existem dois grandes grupos de causas da deficiência 

auditiva: as hereditárias e as adquiridas e que, em 1/3 das pessoas surdas, a origem 

é desconhecida. As de caráter hereditário apresentam menor probabilidade de 

transtornos associados. Ao contrário, as adquiridas têm tendência maior à 

associação a outras lesões ou problemas, principalmente quando causadas por 

rubéola, incompatibilidade RH, anóxia neonatal ou meningite. 

De acordo com Portman & Portman (1993), muitas vezes, é difícil atribuir 

causa  definida  a cada caso, devido à falta de precisão dos dados fornecidos pelos 

pais. 

Tabith et al. (1989), em trabalho realizado sobre a etiologia da deficiência 

auditiva concluíram que a incidência de fatores etiológicos não identificados é a mais 

freqüente, seguida pela rubéola na gestação. 

Oliveira (1990), em levantamento realizado no Hospital Universitário de Santa 

Maria, concluiu que a falta de precisão dos dados fornecidos pelos pais é decorrente 

do baixo nível socioeconômico e cultural da população. 

Para Russo & Santos (1993), o diagnóstico preciso  de fatores etiológicos da  

deficiência auditiva é suma importância, tanto para a adoção de medidas  

preventivas, como para adequação de métodos fonoaudiológicos e educacionais a 

serem realizados. 

No nosso estudo, as prováveis causas de deficiência auditiva foram 

classificados em pré-natais, neonatais e pós -natais.  

Entre as causas de origem pré-natais, a hereditariedade foi predominante 

representando 22% da amostra . As causas de origem ambiental tais como: rubéola 

congênita, problemas condutivos, sarampo, meningite e caxumba, representaram 

em mais de 50%, os fatores etiológicos responsáveis pela surdez, demonstrando  

alta prevalência de causas evitáveis. Tal fato, enseja preocupação e ao mesmo 

tempo, possibilidade de controle e erradicação de tais fatores etiológicos. Permitir o 

aparecimento de surdez , em uma criança cuja causa é comprovadamente evitável, 
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é atestar o descaso e irresponsabilidade dos profissionais de saúde e dos 

programas de atenção primária à saúde da população infantil. 

Para Pelegrim (1990), 65% dos casos de perda auditiva são adquiridos no 

período pré e pós-natal, sendo somente 4% decorrentes de fatores hereditários; 

assim, mais de 50% das causas de perda auditiva, na infância, poderiam ser 

teoricamente evitadas. 

Simões & Guerra (1992), em trabalho realizado com crianças matriculadas em 

centro de reabilitação de Campinas-SP, constataram que 18% das causas de surdez 

são ambientais, com predomínio da rubéola congênita e anóxia neonatal, seguindo-

se os casos de etiologia desconhecida (5%) e de herança autossômica recessiva 

(4%). 

Tabith et al. (1989), observaram que a incidência de perda auditiva foi de 

14,8% para a rubéola congênita e 10,8% para a meningite. Para 37,81% as causas 

foram desconhecidas. 

De acordo com Santos et al. (1987), 25% das perdas auditivas 

sensorioneurais classificadas como desconhecidas são conseqüentes da rubéola. 

Salerno et al. (1985) verificaram que a principal causa pré-natal é a 

hereditariedade, em que consangüinidade contribui com 53,57%; a rubéola em 

segundo lugar, com, 29,85%. Dentre as causas neonatais, a prematuridade  

alcançou 57,9%. Para as causas pós-natais, a parotidite e o sarampo continuam a 

causas significativas, com 16,7% e 25,0% respectivamente. A meningite continua a 

ser causas predominante de surdez pós-natal (33,03%). Segundo os autores foi 

observado o crescimento perigoso do uso de ototóxicos (22,32%) e as otites 

representaram 93,11% da amostra. 

 Lindem et al.  (1990), revelaram as principais causas identificáveis da surdez: 

a meningite com 11,8% a rubéola congênita com 7,8% e ototoxidade com 7,3%, 

sendo 43% dos casos de etiologia indeterminada. 

Verificou-se, no momento da determinação da causa de surdez, que para 

muitas crianças, houve a ocorrência de mais de um fator de risco, sendo assim esse 

dado bastante superior ao da amostra estudada. 
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No que diz respeito ao grau de surdez, a perda auditiva profunda ocorreu em 

50,0% para o fator etiológico hereditariedade, 50,0% para a meningite e em 75% 

para a rubéola na gravidez. 

Mais uma vez comprovaram-se os graves prejuízos de doenças evitáveis ao 

desenvolvimento da criança, privando-a de função vital para a aquisição dos 

processos de fala e linguagem. Não se justifica que, nos tempos atuais, a mulher 

contraia doença infecto-contagiosa passível de imunização. A rubéola pode ser 

prevenida através da vacina MMR, até os 15 meses de idade e pela vacina anti-

rubeólica, nas mulheres, em idade fértil e, nas meninas, até os 9 anos; logo não 

podemos permitir surdez em decorrência de tal fator. 

Outro dado bastante preocupante, em relação a esses dois fatores de risco foi 

a média da idade das crianças avaliadas. Para a rubéola, na gravidez, a média da 

idade foi de 5 anos e para a hereditariedade, de 6 anos. É assustador saber que 

existindo a presença de um desses fatores de risco para a surdez, o 

encaminhamento dessa criança, para avaliação audiológica, não esteja acontecendo 

de forma precoce, seja por dificuldades na percepção do problema por parte das 

famílias seja por parte dos profissionais de saúde. 

O declínio da freqüência dos casos de etiologia ambiental, ou seja, de surdez 

evitável,  entre os portadores de deficiência auditiva, dependerá da melhoria nas 

condições de saúde da população, bem como de maior conscientização por parte 

dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos gerais e pediatras, sobre o 

prejuízo desses fatores à audição e comunicação da criança, realizando, de forma 

precoce, o encaminhamento desta para um diagnóstico e tratamento adequado. 

 A surdez evitável é passível de controle e, conforme demonstrado em nosso 

estudo, sobrepujou os fatores de origem hereditária e genética, sendo responsável 

por mais de 50% das causas de deficiência auditiva. 

Os fatores ambientais podem ser controlados através de ações de saúde 

programas educativos, alertando pais e profissionais da saúde sobre a importância 

da audição, sobre a necessidade do encaminhamento e diagnóstico precoce, em 

qualquer caso de surdez. Não podemos permitir que crianças sejam acometidas pela 

surdez cuja causa é evitável; se assim o fizermos estaremos condenando-as uma 
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serie de limitações socioeconômicas e em casos extremos, à marginalização da 

sociedade.     

 

6.1 Limitações do Estudo 

Alguns fatores contribuíram de forma direta para a limitação deste estudo 

podendo ter dificultado as estratégias de coleta e análise dos dados. 

A coleta dos dados foi realizada em um período anterior ao inicio da pesquisa 

e com instrumentos não planejados pelo pesquisador, o que culminou com algumas 

informações não sendo coletadas (Pereira, 1997). 

As entrevistas com os pacientes não puderam ser realizadas, uma vez que as 

informações já haviam sido coletadas a partir da história clinica. Tal instrumento tem 

como finalidade coletar informações para a atividade assistencial realizada no NAMI 

e foram realizadas por alunos de graduação em Fonoaudiologia ou pelo 

fonoaudiólogo do serviço. Tais entrevistadores não foram previamente treinados, o 

que ocasionou uma diversidade no preenchimento do instrumento e, muitas vezes a 

falta de atenção para algumas questões importantes. 

Os entrevistadores que, no caso, foram os pais da criança ou acompanhante, 

muitas vezes esqueciam ou eram imprecisos nas respostas, no momento da 

realização da história clinica, dificultando estabelecer a analise das condições de 

risco para a perda auditiva.    

No período de realização do estudo, o serviço não dispunha de equipamentos 

de melhor  precisão para o diagnóstico audiológico tais como BERA e EOA, no 

entanto a pequena proporção de crianças menores de 1 ano avaliadas amenizou o 

potencial impacto limitante desse aspecto para os resultados encontrados nesse 

estudo. 

As dificuldades apresentadas foram, muitas vezes, inerentes ao tipo de 

delineamento escolhido, não podendo ser evitadas, no entanto coube ao 

pesquisador definir estratégias para garantir a qualidade dos dados obtidos. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 Considerando que NAMI é o único serviço de audiologia de referência para a 

cidade de Fortaleza, nosso estudo evidenciou que: 

I. O tempo médio decorrido entre suspeita de perda auditiva pela família 

e o primeiro diagnóstico de surdez foi de 3 anos e 2 meses, 

considerado longe do período ideal para o início da estimulação da fala 

e linguagem. 

II. Somente 1,3% da amostra foi avaliada, no primeiro ano de vida, sendo 

observados alguns casos cujo diagnostico de surdez ocorreu aos 14 

anos! 

III. Os pediatras foram responsáveis por apenas 1,8% dos 

encaminhamentos ao serviço de audiologia. Possivelmente este fato 

possa ser decorrente dos pediatras terem encaminhado as crianças 

primeiramente para consulta com o otorrinolaringologista ou por 

desconhecimento da importância e dos meios de avaliação auditiva no 

primeiro ano de vida. 

IV. As perdas auditivas sensorioneurais bilaterais de grau severo e 

profundo, consideradas de maior gravidade para o desenvolvimento da 

fala e linguagem, foram as de maior ocorrência, representando o total 

de 42,2% da amostra.  

V. Não foi possível identificar 63% dos prováveis fatores etiológicos para a 

surdez, provavelmente isto ocorreu pela imprecisão ou falha na coleta 

dos dados por partes dos entrevistadores ou por problemas de 

recordação de fatos ocorridos com as crianças pelos pais na hora da 

realização da história clinica. 

VI. As causas de origem ambiental como a rubéola congênita, problemas 

condutivos, sarampo, meningite e caxumba representaram em mais de 

50%, os prováveis fatores etiológicos responsáveis pela perdas 

auditivas, dando origem à denominação de surdez evitável. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação de programa de detecção precoce da acuidade auditiva implica 

o envolvimento de vários profissionais da área de saúde (pediatras, médicos gerais, 

otorrinolaringologistas, enfermeiras, obstetras, etc) e da comunidade, informada 

sobre a importância da audição, no desenvolvimento global do individuo, bem como 

os cuidados necessários para uma boa saúde auditiva. 

A captação precoce da criança de risco, por meio de ações primarias de 

saúde pode se constituir em estratégia efetiva na prevenção da perda auditiva. O 

encaminhamento precoce e a utilização de exames, tais como o BERA e EOA, pode 

possibilitar aos especialistas (otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos) o  diagnóstico 

precoce e objetivo de surdez. 

A utilização desses exames, a partir de janeiro de 2000, já é uma realidade 

em nosso serviço, o que tem contribuído na avaliação de crianças menores de 1 ano 

ou difíceis de testar diminuindo consideravelmente os exames inconclusivos que em 

nosso trabalho foi de 13,9%. 

Levando-se em consideração os aspectos anteriormente abordados, a 

concretização de algumas medidas poderia ser importante para a implantação e 

manutenção de programas de prevenção de surdez: 

1. A criação de uma política de saúde nacional, com regulamentação de leis 

publicas que obriguem, aos serviços de saúde, a realização da triagem 

auditiva universal. A obrigatoriedade na realização do “exame do 

ouvidinho” pelas maternidades e unidade de saúde 

2. Realização de censo nacional da população portadora de deficiência 

auditiva para conhecimento real da prevalência dessa deficiência, visando 

à implantação de programas e ações governamentais. 

3. A sistematização na realização da avaliação audiológica das crianças, na 

idade pré- escolar, como forma de detectar as prováveis perdas auditivas 

que possam existir, no decorrer do desenvolvimento infantil. A triagem 

auditiva no momento da entrada na escola seria uma outra oportunidade 
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para a identificação universal das crianças com perdas auditivas 

significativas.  

4. Implantação do programa de triagem auditiva, universal em serviços de 

referência como o NAMI, local de realização da pesquisa, para todas as 

crianças, principalmente as de faixa etária de zero a 3 meses, com 

existência ou de queixas auditivas e/ou fatores de risco para a surdez. 

5. A utilização de campanhas educativas, através do radio, jornal  e TV 

conscientizando a comunidade sobre a importância da saúde auditiva para 

o desenvolvimento global da criança. 

6. Campanha de imunização contra sarampo, meningite e rubéola sendo 

esta última para as meninas, a partir de 9 anos, e para mulheres em idade 

reprodutiva, caso não tenha sido vacinadas quando pequenas. 

7. A capacitação dos profissionais que trabalham em Atenção Primária de 

Saúde, em especial no Programa Saúde da Família, para o trabalho de 

prevenção, identificação e encaminhamento precoce da pessoa com 

suspeita de deficiência auditiva na comunidade. 

8. A inclusão de disciplinas sobre avaliação auditiva infantil, no currículo da 

Faculdade de Medicina e Enfermagem principalmente na área de pediatria 

e otorrinolaringologista, com o objetivo de conscientização desses 

profissionais para a importância de saúde auditiva, no desenvolvimento 

global da criança. 

9. Estimulo à pesquisa na área de prevenção dos distúrbios da audição, 

juntos as instituições de pós-graduação e pesquisa. 

10. Ampliação dos programas de doação de prótese diminuindo o tempo de 

espera para recebimento do aparelho auditivo. 

11. Aumento da oferta de vagas na rede estadual e municipal de ensino, com 

a construção de novas escolas para o atendimento da demanda de 

crianças com deficiência auditiva. 

12. Ampliação dos serviços de creche/berçário para o trabalho de estimulação 

precoce, na área da deficiência auditiva. 
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A viabilização de tais medidas pode minimizar ou mesmo solucionar problema 

tão grave e limitante como a surdez, principalmente quando a causa é evitável. 

Atualmente quando o avanço tecnológico e a difusão do conhecimento 

proporcionam novas e rápidas descobertas, permitir o aparecimento de surdez cuja 

causa é comprovadamente evitável, é conceder à criança um lugar de solidão no 

prisioneiro mundo do silencio. 
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ABSTRAT 

 

Introduction: The hearing deficiency, during the childhood, results in déficit in 

the reception and expression of the laguange committing the individual’s 

development social, emotional, cognitive and communicative. The deafness, in the 

childhood is so devastating, that a lot of times impedes that the child grows fully, 

forcing her to the exclusion of yours environment. General Aim: To study the hearing 

loss in chidren assisted in reference service. Specific Aims: To determine the 

proportion of the main risk factors for the hearing loss; to determine the main types 

and degrees of the hearing loss; to establish the medium time elapsed among the 

suspicion of hearing loss by the family and the first audiologic diagnosis; to esteem 

the proportion of avoidable hearing loss, Delineation of the Study:  Tranverse 

Study. Study place: Service of Audiologic of the Nucleus of Integraded Medical 

Attention (NAMI) of the University of Fortaleza. Participant: chidren of the zero age 

group to 14 years. Studied variables:  sex, origin, professional that directed to the 

service age group, medium time elapsed among the suspicion of the hearing loss, 

risk factores for the hearing deficiency. Results: Were evaluted 448 children; the 

hearing loss of any type or degree was found in 280 chidren (62,5%); of these, 165 

(58,9%) were male. The pediatricians answered for only 1,8% of the directions to the 

service, being the majority directed by otolaringologist (42,9%). Chidren in the age 

group from 2 to 7 years represented the largest proportion evaluted (49,3%); only 

1,3% of the suspicion of hearing loss by the family and the first deafness diagnosis, it 

was verified 66,4% of losses sensoryneurais, 18,9% of conductive losses, 0,7%  of 

mixed losses and’13,9% of incoclucise exams. For the losses hearing bilateral 

sensoryneurals,the deep degree was of larger occurrence (35,4%). Deafness 

potentially avoidable it was dear in 57,4%. To the probale etiogial factor, the heredity 

was predominant (22,0%), following for the congenital German measles, (13,9%). 

The condutive problems represented the total of 18,9% of the sample, following for 

the mumps with 9,6%; the menigitis, with 7,5% and the measles with 7,5%. 

Conclusions:  Was extremely low the chidren’s proportion                                   
evaluated in the first year of life (1,3), as well as the medium time elapsed among the 

suspicion of the hearing loss by the family  and the diagnosis of deafness (3 years 

and 2 months). The losses of environmental origin (German measles in the 
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pregnancy meningitis, measles. Conductve problems and mumps) surpassed the 

causes of hereditary and genetic origin, being responsible for more than 50% of the 

hearing losses; considered cases of  avoidable deafness. The hearing losses of the 

type bilateral sensoryneural of severe and deep degree were the one of larger 

occurrence (42,2%); being considered the one of larger gravity for the development 

of the speech and the child’s language. The messages divulgation for the community 

emphasizing the importance of the hearing health for the child’s development with 

the implantation of prevention aginst the audition loss, identification strategies and 

the risk chidren’s direction and services and professionais of heath attentive to the 

problem can consist of effective solutions to reduce the high number of cases of 

hearing deficieny, mainly the related to the avoidable deafness, impeding, in that 

way, that children can be attacked by such devastating and stigmatic disease as the 

deafness. 
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