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Introdução
A cóclea compartilha a proximidade anatômica bem como as semelhanças
histológicas e fisiológicas com o órgão vestibular vizinho. Têm sido bem
estabelecido que as relações entre as funções vestibulares e auditivas são complexas.
A importância de estudar a relação entre a função vestibular periférica com a perda
auditiva é bem estabelecida, uma vez que a perda auditiva sensorineural (PASN) é
a alteração sensorial congênita mais comum que ocorre em 3 de cada 1000 crianças
nascidas vivas.1 Mesmo que uma pequena parcela de crianças com PASN apresente
envolvimento vestibular, ainda assim há um contigente grande de indivíduos com
disfunção vestibular que necessita ser identificado e receber tratamento. Vários
estudos examinaram tanto a função vestibular quanto a do equilíbrio, em estudos
do tipo coorte, com grande número de crianças com prejuízo auditivo. O desafio
para fazer um sumário destes resultados implica na heterogeneidade inerente,
tanto das populações estudadas, quanto das medidas empregadas para determinar
a função vestibular e do equilíbrio. Os fatores populacionais mais importantes que
contribuem para esta heterogeneidade incluem:
1. etiologia;
2. gravidade;
3. tempo de duração.
Na literatura, a classificação da etiologia, obviamente envolve o rótulo
genérico de congênito ou genético, para diagnósticos mais específicos tais
como a surdez relacionada com a Conexina 26, quando até mesmo uma
mutação específica pode ser identificada. Apesar destes avanços, uma etiologia
específica ainda não está identificada em uma proporção significativa de crianças
portadores de PASN. Como resultado, todos os estudos incluem um grande
número de subgrupos heterogêneos de crianças nas quais a etiologia da PASN é
desconhecida. Além disto, algumas crianças com causas raras de PASN (por ex.
alterações sindrômicas, mitocondriais ou metabólicas) não foram estudas em um
número suficiente que permitam conclusões adequadas na população.
Assim como a etiologia, a gravidade da PASN é muito heterogênea, na
maioria dos estudos. Mais recentemente, com o advento do implante coclear
(IC), em particular o IC bilateral, numerosos estudos incluíram uma corte mais
homogênea de crianças com PASN entre grave até profunda. O tempo de duração
da perda auditiva (progressiva versus não-progressiva) pode desempenhar um
papel e necessita ser considerado.
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Com respeito a medidas da função vestibular e do equilíbrio, também existe,
na literatura, uma grande variação. A maioria dos estudos incluem tanto a medida
clínica ou auxiliar da função do canal horizontal (como o teste rotatório da cabeça,
durante/após o nistagmo rotatório, testes calóricos, teste da cadeira giratória) e,
estudos mais recentes, podem examinar a via vestibulocólica usando potenciais
evocados vestibulares cervicais miogênicos (cervical vestibular evoked myogenic
potentials - cVEMP). Em alguns estudos, para testar o órgão, pode ser realizada
conjuntamente uma avaliação estática e dinâmica do equilíbrio e, de novo, os
testes usados têm grande variabilidade. Com estas ideias em mente, iremos
tentar dar uma visão geral da relação entre a PASN e a disfunção vestibular e do
equilíbrio nas crianças.
A revisão da literatura, quanto à função vestibular nas crianças, mostra uma
enorme variação; entre 20 a 85% de crianças com PASN mostram algum grau
de disfunção vestibular2-16. Alguns estudos tipo coorte mostraram uma mescla
entre disfunção vestibular parcial versus completa15, enquanto outros sugerem
que a lesão vestibular parcial na presença de surdez total é rara.5 Para tornar o
assunto mais confuso, muitos estudos mostraram que a disfunção vestibular pode
ocorrer de forma unilateral e não se correlaciona com o lado da perda auditiva. 4,
5, 11, 15
Uma vez que o grau de perda auditiva pode variar de leve a profundo, de
unilateral a bilateral, a função vestibular, de modo similar, tem um espectro grande
de variações.
Função e disfunção dos limiares auditivos e vestibulares
Embora a relação entre a função vestibular e auditiva não seja linear, parece
haver uma associação entre ambas. Um número de estudos mostrou que, ao menos
em um grupo, a semelhança entre a alteração vestibular tem relação com o grau de
PASN.4, 7, 11, 15, 16 Como parte de um grupo, crianças com função vestibular normal,
definida pela estimulação do teste calórico, têm médias mais baixas de tom
puro (lower pure-tone averages - PTA) que crianças com hipofunção vestibular
unilateral vestibular, as quais já apresentam PTAs mais baixos que aquelas com
hipofunção vestibular bilateral.4 Também, em alguns estudos, a proporção de
indivíduos com alteração vestibular é significativamente menor (20 a 36%) nas
crianças com limiares com menos de 90dB e maior (80%) naquelas com PASN
mais profunda.11, 16 Embora a literatura suporte que uma relação significante
existe de maneira concomitante entre a diminuição da sensibilidade auditiva
e a ausência de resposta vestibular, os limiares auditivos não são preditivos
para casos individualizados. Isto é enfatizado em achados de um estudo onde
6,1% das crianças com relativamente boa sensibilidade auditiva demonstraram
uma ausência completa da função vestibular, enquanto que 43,3% das crianças
com uma sensibilidade auditiva muito pobre apresentavam resposta vestibular
normal.15 O advento do IC bilateral levou a prontamente aumentar o interesse em
examinar a função vestibular em crianças com PASN. Por definição, a maioria das
crianças que são candidatas para receberem o IC tem PASN entre grave-profunda.
Vários estudos mostraram que a prevalência da função do órgão vestibular neste
grupo variou aproximadamente entre 50 a 70%. 17-20
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Etiologia da perda vestibular e auditiva combinadas
Variações etiológicas
A variabilidade nas respostas vestibulares entre as diversas etiologias da
PASN está publicada na literatura. Tem sido definido um fenótipo vestibular de um
número de PASN com causas congênitas, adquiridas e hereditárias. Estas incluem,
entre outras, a síndrome de Usher typo I, que é associada com perda vestibular
bilateral, como também a meningite bacteriana onde a PASN é muitas vezes
acompanhada de disfunção vestibular profunda.12, 21-24 Síndromes bem definidas
e perdas infecciosas adquiridas, entretanto, são responsáveis por somente uma
percentagem pequena de todas as PASN, com a etiologia sendo desconhecida ou
decorrente de causa genética não-sindrômica, na maioria das crianças.25 Apesar de
pouca literatura sobre este assunto, existe um sentimento geral que as causas de
surdez não-sindrômicas recessivas, na qual a maioria dos defeitos mais comuns
são encontrados no gene GJB2, não são, de maneira típica, associadas com déficits
concomitantes na função do órgão vestibular.26 Uma coorte grande (N=153) de
crianças com IC, examinadas na função do órgão vestibular de acordo com a
etiologia, demonstrou que todas as crianças com meningite e 46% com anomalias
cocleovestibulares apresentavam disfunção do canal horizontal, enquanto 45% e
46% respectivamente, mostravam uma disfunção sacular.27 A Tabela 1 apresenta
uma visão panorâmica da função do órgão vestibular por etiologia, nesta coorte
estudada.
Variações dentro de diversos fatores etiológicos
1. Meningite
Enquanto existe uma variabilidade muito grande na etiologia, um grau imenso de variabilidade também está presente dentro de uma única categoria etiológica, como no caso da meningite, mesmo que a relação entre a função vestibular
e auditiva neste grupo seja bem conhecida. A meningite causa uma ossificação
variável na orelha interna. Crianças com PASN devido à meningite demonstram
um grau alto, desproporcional, de não resposta vestibular. Entretanto, o grau de
não respostas vestibulares varia de arreflexia leve a bilateral dos canais horizontais.11 Também têm sido descritos casos bem documentados onde quase a metade
das crianças com PASN profunda devido à meningite demonstrou função normal
do canal horizontal medido por estimulação calórica.14
2. Anomalias cocleovestibulares
Pode-se esperar uma relação próxima entre a disfunção vestibular e
auditiva no contexto da displasia da orelha interna. Muitos casos de disfunção
vestibular correlacionam-se bem com a presença de displasia da orelha interna na
imagem da tomografia computadorizada, entretanto, como um todo, um número
igual de crianças com função vestibular normal foi encontrado, tanto no grupo
radiologicamente normal quanto no grupo radiologicamente anormal.28 Nem todas
as crianças com perda auditiva devido à displasia da orelha interna demonstram
uma completa arreflexia vestibular. 14, 28 A Síndrome de Pendred é outra causa
autossômica recessiva de disfunção vestibular. Esta síndrome é uma constelação
de alterações da cóclea e arqueduto vestibular alargado. A disfunção vestibular
poderá estar presente, em cerca de um terço dos casos.29
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3. Infecção congênita pelo citomegalovírus
A infecção congênita pelo citomegalovírus (CMV) acomete entre 0,4%
to 2,3% de todas as crianças nascidas vivas nos Estados Unidos, sendo que
>90% delas são assintomáticas ao nascimento. Entre 8 - 15% dos pacientes
assintomáticos terão, mais tarde, PASN. A infecção sintomática pelo CMV irá
levar à PASN entre 30% a 65% dos pacientes. O acometimento vestibular pode ser
esperado nos pacientes que são acometidos com gravidade. As agressões causadas
pelo CMV congênito aos sistemas nervoso auditivo/vestibular e à orelha interna
poderão ser muito difíceis de serem reabilitadas. Um estudo clínico, realizado
em bebês com infecção sintomática pelo CMV ao nascimento, demonstrou que
a disfunção vestibular progressiva, parcial ou completa foi mais frequente que a
perda auditiva.30
Tabela 1. Função vestibular pela etiologia da PASN. A função do canal horizontal foi avaliada usando tanto
o teste calórico quanto o estímulo rotatório. A função do sáculo foi medida usando os potenciais evocados
vestibulares cervicais miogênicos.
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4. Disfunção vestibular induzida por toxicidade
A ototoxicidade induzida por medicamentos pode ocorrer, secundária à administração de muitos antibióticos, quimioterápicos, e diuréticos. Os aminoglicosídeos
fazem parte dos antibióticos que podem levar à ototoxicidade. Entretanto, lesão
grave do sistema vestibular poderá também ocorrer com a vancomicina e com a
viomicina. Embora incomum, alguns indivíduos apresentam uma susceptibilidade
genética apreciável à toxicidade por aminoglicosídeo, sendo esta toxicidade resultante de um defeito do DNA mitocondrial.31 Muitas crianças com fibrose cística
(FC) recebem aminoglicosídeos através de uma variedade grande de vias de administração. Algumas séries de estudo relatam que a vestibulotoxicidade neste grupo
é de aproximadamente 12%. Embora esta prevalência possa estar subestimada, fato
que foi determinado em um estudo, de rotina, somente 15% das unidades que trabalham com FC, fazem a avaliação audiológica e/ou monitorização da ototoxicidade.32
Finalmente, crianças que recebem quimioterapia estão em risco para desenvolver a
toxicidade. A cisplatina, em particular, tem bem documentado seu efeito ototóxico,
uma prevalência com variação entre 26 – 90%, quando a variabilidade ocorreu
devido à implementação de protocolos distintos.33 A monitorização para a ototoxicidade nas crianças com necessidade destes regimes terapêuticos consite em fazer a
audiometria. A avaliação vestibular, entretanto, raras vezes é realizada, porém deveria ser levado em conta que muitos destes agentes causam mais lesões vestibulares
que toxicidade coclear. Nas crianças com lesões ototóxicas, o desequilíbrio é uma
alteração comum, sendo os sintomas vertiginosos relativamente incomuns.
5. Outras etiologias associadas com disfunção vestibular bilateral
Uma variedade de outras etiologias de PASN pode estar presente e associada
com disfunção vestibular bilateral.11 Na literatura, relatos da perda completa da
função vestibular têm sido associados com a PASN devida à fetopatia provocada pela talidomida, Kernicterus, Síndrome de Cogan, bem como tipos de perda
auditiva não-sindrômica autossômica recessiva e perda auditiva de etiologia
desconhecida.11 A prevalência de alterações vestibulares, entre estas outras etiologias, é destacada em estudos que excluíram crianças cuja surdez foi secundária
à meningite ou outras doenças infecciosas graves nas crianças.15 Apesar desta
exclusão, Rosenblut et al em estudo com uma coorte de pacientes relataram que
uma proporção alta (43%) de disfunção vestibular.15 Uma discussão mais ampla é
necessária e seria tema de um único capítulo para este Manual; os fenótipos vestibulares específicos associados com cada etiologia incomum de PASN.
Função vestibular e do equilíbrio
Nas crianças com PASN, é importante considerar não só a função vestibular,
como também o equilíbrio. Muitos estudos continuam a demonstrar a imensa
heterogeneidade e variabilidade, dentro de subgrupos etiológicos. Em geral,
como um grupo, as crianças com PASN têm uma habilidade ao equilíbrio mais
comprometida que seus pares com audição normal. (Figura 1).10, 18, 34-41
Em uma coorte recente, com mais de 200 crianças com PASN grave-profunda, a função do balanço foi examinada e, embora houvessem diferenças significantes entre as etiologias das perdas auditivas, a variabilidade dentro do grupo
permaneceu alta (Figura 2).
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Figura 1. Comparação da capacidade de equilíbrio entre
crianças com audição normal (normais) versus crianças
com PASN entre grave-profunda (implantadas). As
diferenças nos escores do equilíbrio entre os 2 grupos são
estatisticamente significantes. A aptidão para o equilíbrio
foi medida através do teste de Proficiência Motora de
Bruininks-Oseretsky 2.

Sumário e conclusões
A variabilidade na relação
entre a função auditiva e vestibular tendem a correlacionar com as
diferenças na etiologia e gravidade da alteração da orelha interna. Crianças com PASN graves a
profundas estão em alto risco para
uma disfunção vestibular e do
equilíbrio, em particular quando a
etiologia for:
1. causa infecciosa adquirida
(por ex. meningite)
2. sindrômica (associação
CHARGE),
3. relacionada com anomalias
cocleovestibulares,
4. toxicidade induzida.

Enquanto que, quando avaliadas em conjunto, a etiologia e a gravidade
são passíveis de previsão, isto não é aplicado em termos individuais. Apesar da
variabilidade, a prevalência da disfunção vestibular e do equilíbrio nas crianças
com PASN é alta. A mensagem principal deste capítulo é que uma avaliação
Figura 2. Comparação da capacidade de equilíbrio em crianças com PASN entre grave-profunda de acordo
com a etiologia. A comparação é feita com escores ajustados para a idade média e para o sexo (média =
15 ± 5 (SD); linhas pontilhadas, caixa cinza. A capacidade para o equilíbrio foi medida usando o teste de
Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky 2..
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da função vestibular e do equilíbrio deverá ser feita em todas as crianças
com PASN. Muitos médicos, com frequência, debatem a real necessidade de
realizarem outras avaliações (por ex., ECG, análise urinária, etc.) que deverão ser
feitas na PASN, apesar da prevalência baixa de síndromes associadas que estes
testes supostamente poderiam identificar. A avaliação vestibular e do equilíbrio,
entretanto, figura raramente naquela lista, apesar da prevalência alta da disfunção
associada mostrando, portanto, um desafio; a função vestibular deve ser avaliada
nas crianças com PASN.
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