
Gostaria de comentar sobre a avaliação e abordagem da perda auditiva 
sensorioneural (PASN), sob a perspectiva do estado do Colorado, nos Estados 
Unidos. O Colorado é na verdade o berço de muitas das pesquisas sobre audição; 
Marion Down estava por trás da triagem auditiva neonatal universal nos Estados 
Unidos, que é claro, começou no estado do Colorado1.

Farei uma breve introdução; não darei exemplos reais de surdez senssorio-
neural sindrômica ou não-sindrômica. Apresentarei a experiência da Clínica de 
Audição que temos no Hospital Infantil de Denver e também sobre as análises de 
dados dos últimos três anos. 

A incidência de perda auditiva é de 2 - 4 em cada 1000 nascimentos, e nos 
Estados Unidos mais de 12.000 bebês são diagnosticados com perda auditiva 
todos os anos, sendo que a causa mais comum é a deficiência sensorial congênita.

Nos Estados Unidos, em 43 estados, no distrito de Columbia e em Porto 
Rico é obrigatório, por lei, a fazerem a triagem auditiva neonatal universal, mas 
sete estados ainda hoje não possuem regulamentação tornando este teste obri-
gatório (Arizona, Idaho, Michigan, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Vermont e 
Washington).

Quando	se	 faz	a	 triagem	em	1.000	bebês,	20	deles	não	passam. Existe 
uma taxa de 1% a 3% de falsos positivos, com base na triagem com audiometria 
de tronco cerebral (BERA) e 3% a 10% de falsos positivos no teste de emissões 
otoacústicas (EOA). Desses 20 triados como tendo possível perda auditiva, 16 
terão audição normal, dois terão alguma perda de condução transitória tratável, 
e um ou dois terão perda auditiva sensorioneural permanente ou perda auditiva 
condutiva (PAC).
Classificação	da	perda	auditiva	sensorioneural	
●	Congênita			SIGNIFICA	PRESENTE	AO	NASCIMENTO
●	Hereditária		SIGNIFICA	GENÉTICA
A congênita pode ou não ser hereditária (ex. asfixia neonatal).
A hereditária pode ou não ser congênita (ex. causas para retardo na perda auditiva 
senssorioneural). 

Perda	auditiva	sensorioneural	congênita	x	adquirida
●	Aproximadamente metade das perdas auditivas sensorioneurais é congênita:
50% são genéticas, 25% são não-genéticas, 25% são idiopáticas;
dentre as hereditárias /genéticas: 35% são sindrômicas e 65% 
são não-sindrômicas.
●	Aproximadamente	metade	das	perdas	auditivas	sensorioneurais	é	adquirida:

Infecções perinatais - TORCHES, meningite, ototoxicidade, trauma, etc.

Perda Auditiva Sensorioneural:  
Uma Perspectiva do Estado do Colorado

Kenny H. Chan



268 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

Sindrômica	x	Não-sindrômica
(Lembre-se de que nem sempre as síndromes são herdadas!)
Ocorrência: 30% são sindrômicas;
                    70% são não-sindrômicas.  
Sindrômicas: 
●	associadas	a	alterações	visíveis;
●	mais	de	400	síndromes	genéticas	incluem	a	perda	auditiva;
●	30%	de surdez pré-lingual.
Não-sindrômicas:
●	NÃO	estão	associadas	com	alterações	visíveis;
●	A	causa	mais	comum	é	a	conexina	26;
●	70%	de	surdez	hereditária
Sobre a surdez pré-lingual (Figura	1)

Figura	1. Surdez pré-lingual
Síndromes	mencionadas	com	maior	frequência
●	Síndrome de Usher	(recessiva) (Figura	2)

Figura	2. Síndrome de Usher.
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●	Síndrome	de Pendred (recessiva) (Figura	3)

Figura	3. Síndrome de Pendred.

A tomografia na Figura	3 mostra um aqueduto vestibular aumentado no lado 
direito. Em nossa avaliação, quando encontramos esse aumento na tomografia, 
solicitamos um teste genético.

●	Síndrome	de Jervell	e	Lange-Nielsen	(recessiva) (Figura	4)  

Figura	4. Síndrome de Jervell e Lange-Nielsen.

●	Síndrome	de	Waardenburg	(dominante) (Figura	5) 

Figura	5. Síndrome de Waardenburg.
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É a perda auditiva sindrômica autossômica dominante mais comum, com 
alterações de pigmentação, franja branca, heterocromia e cor diferente nos olhos, 
distopia cantorum; os genes associados com Waardenburg são MITF, EDNRB, 
EDN3, SOX10. 

●	 SBOR	 ou	 Síndrome	 Branquio-Oto-Renal	 é	 um	 exemplo	 de	 dominante. 
(Figura	6)

Tem como principais características a presença de cistos ou fístulas nas fen-
das branquiais, depressões pré-auriculares, apêndices pré-auriculares, alterações 
na orelha externa, acompanhadas também por diversos tipos de alterações renais.

Figura	6. Síndrome BOR.

●		Síndrome	de	Alport. 
 Herança ligada ao X (85%);
Perda auditiva sensorioneural progressiva;
Costuma se manifestar na segunda década de vida;
Glomerulonefrite progressiva;
Hematúria no exame de urina;
Achados oftalmológicos variáveis.

Perda	auditiva	não-sindrômica
70% das perdas auditivas hereditárias.

No	caso	de	ser	genética:
Principalmente loci autossômicos recessivos: perda auditiva pré-lingual de 

grave a profunda;
Principalmente  loci  autossômicos  dominantes:  deficiência  auditiva pós-

lingual;
Ligada ao X: início e progressão variáveis;
Mitocondrial: herança materna.

Conexina 26.  
Existe uma taxa de 3% de portadores na população em geral, sendo respon-



271    IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

sável por 20% de todas as perdas auditivas de origem genética. (autossômicas 
recessivas, locus DFNB1; o gene GJB2 codifica a Conexina 26; surdez pré-lin-
gual; normalmente não associada com alterações vestibulares ou radiográficas.). 

Mutação	no	DNA	Mitocondrial	 (mutação	mitocondrial	 ligada	 à	 toxicidade	
por	aminoglicosídeos). 
Tem relação com a perda auditiva induzida por aminoglicosídeos, fazendo com 
que as pessoas que possuem essa mutação sejam mais suscetíveis a esses antibi-
óticos.

Clínica	de	audição	de	Denver
Não é nada de novo. Mehra, Eavey e Keamy, em 2009, publicaram um tra-

balho documentando estudos anteriores, muitos dos quais foram tentativas de ava-
liação e abordagem dessas crianças2. Tivemos sorte que uma fundação filantrópica 
de Denver, a Daniel's Fund, concedeu um patrocínio financeiro durante 10 anos 
para os departamentos de audiologia e otorrinolaringologia pediátrica.  Estamos 
no quarto ano desse ciclo. Tínhamos um projeto para uma Clínica de Audição 
no Hospital Infantil, mas ele não havia sido formalizado até 2005. Atualmente 
atendemos por ano mais de 80 crianças com perda auditiva recém-diagnosticada, 
nessa Clínica. É importante lembrar que atendemos principalmente pacientes 
com perda auditiva recém-identificada de todos os tipos e por isso, a base dessa 
coorte é composta por encaminhamentos, e não por uma amostragem científica 
de crianças de nossa região. Acredito que esse modelo pode facilmente ser repli-
cado em outras regiões do país para atender essa população. É claro que tivemos 
muita sorte de recebermos esse patrocínio, que ajuda a pagar pelo aconselhamento 
genético e pelo acompanhamento por um médico de família; o patrocínio também 
nos permite fornecer apoio às famílias e oportunidades de treinamento e educação 
para profissionais que atuam na área de audição na região. 

Talvez vocês saibam que nos Estados Unidos, a não ser que você cobre para 
atender seus pacientes, o seu trabalho precisa ser remunerado através de verbas 
(grants), caso contrário ninguém vai querer pagar pelo serviço. Desta forma, o 
serviço de aconselhamento genético é muitas vezes ignorado. A médica de família 
que nos acompanha na Clínica é maravilhosa: tem três filhos, ao redor de quarenta 
anos e perda auditiva progressiva profunda bilateral. Há cerca de três anos ela 
fez  implante  coclear e  consegue  tranquilizar  muito os  pais de crianças  recém 
diagnosticadas com perda auditiva. Ela basicamente pode abraçar essas famílias e 
dizer: "seu filho ou filha pode crescer normalmente e ser como eu". Mesmo com 
perda auditiva sensorioneural bilateral e um implante coclear, eu sou um membro 
produtivo da sociedade. 

Na clínica de audição fazemosos procedimentos da seguinte maneira: 
Primeiro realizamos a anamnese. Quando levantamos esse histórico, olha-

mos para a natureza da perda auditiva, como está a fala do paciente, avaliamos os 
fatores de risco pré-natais e tentamos obter informações sobre o parto e sobre o 
período neonatal, história clínica, marcos do desenvolvimento e o histórico fami-
liar. É interessante como o histórico dos marcos do desenvolvimento é importante. 
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Muitas crianças com perda auditiva possuem outros problemas de desenvolvimen-
to que não devem ser negligenciados.

Depois realizamos um exame	físico. Olhamos as orelhas, a cabeça e a área 
do pescoço - como otorrinolaringologistas, não somos especialistas em síndromes. 
Portanto, o aconselhamento genético nos ajuda muito a identificar possíveis alte-
rações no exame físico e, quando isso ocorre, os pacientes são encaminhados para 
consulta genética. É bom lembrar, e reforço aqui, que os otorrinolaringologistas 
não são especializados em síndromes e precisam trabalhar em conjunto com um 
especialista em genética. 

Teste audiométrico. Deve ser feito o teste adequado para a idade. Sempre 
que não for possível obter informações específicas sobre a orelha, recomendamos 
o BERA.

Imagem. Indicamos exames de imagem para crianças com perda auditiva 
unilateral ou perda auditiva bilateral de moderada a profunda (tomografia ou 
ressonância magnética do osso temporal). Em alguns casos, quando suspeitamos 
de síndrome branquio-oto-renal, solicitamos também um exame ultrassonográfico 
dos rins.

Provas laboratoriais. Pacientes com perda auditiva moderada ou grave ou 
com perda auditiva bilateral moderada nós indicamos o teste da conexina 26, e o 
teste para pesquisa do citomegalovirus (CMV) para neonatos. Raramente pedimos 
urinálise, provas autoimunes ou FTA-ABS (para detecção de sífilis).  

Exame	oftalmológico.	É pedido bem raramente, a não ser para confirmar o 
diagnóstico de síndrome de Usher. 

Esse fluxograma mostra os testes recomendados (Figura	 7). Essa é uma 
publicação de 2005.

Figura	7. Fluxograma com os testes recomendados.
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A seguir, apresentarei um resumo	dos	pacientes	atendidos	na	Clínica	de	
Audição	em	Denver	de	2006	a	2009. 

Atendemos um total de 244 pacientes, quase que igualmente divididos entre 
os sexos masculino e feminino, com idade média de 4,6 anos e cerca de 60% deles 
são não-hispânicos, um terço são hispânicos e 5% são de outras etnias. Nós aten-
demos principalmente pacientes do estado do Colorado.

Clínica de Audição de Denver, casuística: tipos e gravidade (Figura	8)

Figura	8. Resumo dos tipos e gravidade.

PASN: Perda auditiva sensorioneural

 Quanto à etiologia, vocês podem ver que em nossa coorte não consegui-
mos identificar a causa da perda auditiva em 60% das crianças (Figura	9). Esse 
número é um pouco mais alto do que os 50% da literatura, mas acreditamos que 
está de acordo com o tipo de rede de saúde usada para avaliar esses pacientes. 

Figura	9. Resumo de etiologias.

Finalmente, a etiologia	 genética. Temos uma taxa de homozigose para 
Conexina 26 de 6,8% (12 de cada 176 testados ou 6,8% que acabam sendo posi-
tivos); dois Waardenburg; uma deleção 4q; um Pendred; uma síndrome de Down.  
Obviamente, devido ao viés da amostragem essa não é uma representação verda-
deira das causas genéticas da perda auditiva.  

Uma boa fonte para uma referência rápida sobre perda auditiva genética 
pode ser encontrada no National Institute of Health3.
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Estudo	da	imagem
Alterações na Imagem  19/78 (24,4%) dos quais: 
Displasia/malformação da orelha interna  10; 
Aqueduto vestibular aumentado 7; 
Nervo auditivo pequeno  2. 
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