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RESUMO 

 

Introdução: O impacto da deficiência auditiva é amplamente conhecido quanto aos 

seus efeitos no desenvolvimento da criança. A deficiência auditiva pode ser 

ocasionada por fatores genéticos, congênitos ou adquiridos. Entre os fatores 

congênitos estão a presença de infecções que podem ocorrer durante a gestação 

como: toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, HIV e Zika Vírus. A 

alta morbimortalidade fetal e neonatal e a presença de sequelas importantes dos 

pacientes afetados tornam as infecções congênitas um problema de saúde pública e 

sua prevenção, diagnóstico, acompanhamento e tratamento são necessários antes, 

durante e depois da gestação. Objetivo: Verificar a frequência da deficiência 

auditiva nas crianças atendidas no Centro SUVAG do RN com indicadores de risco 

de infecções congênitas. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, 

observacional e descritivo. A população do estudo foi de crianças de 0 a 3 anos 

atendidos no Centro SUVAG do RN no período de 2011 a 2019. Foi realizada 

consulta e análise no banco de dados da Instituição extraindo informações das 

crianças quanto a presença de infecção congênita relatada ou confirmada 

(citomegalovírus, herpes, rubéola, sífilis, toxoplasmose, HIV e Zika vírus) e o 

diagnóstico audiológico. Destas crianças incluídas foram analisadas a presença de 

coocorrência entre as infecções ou de outros indicadores de risco para a deficiência 

auditiva. Realizou-se análise descritiva para estabelecer a frequência da deficiência 

auditiva em relação a cada infecção congênita isolada ou associada a outros 

indicadores de risco.  Resultados: Foram atendidas 4806 crianças na faixa etária de 

0 a 3 anos. Destas 558 (11,61%) apresentaram os critérios de elegibilidade. A 

frequência da deficiência auditiva foi de 1,25% nas crianças com relato e/ou 

confirmação de infecções congênitas, com a presença da perda auditiva 

sensorioneural em seis crianças (85,71%) e uma perda auditiva do tipo condutiva 

(14,29%), das quais seis foram bilaterais (85,71%) e uma unilateral (14,29%). 

Conclusão: O presente estudo permitiu verificar que houve uma frequência 

reduzida da deficiência auditiva relacionada ao relato das infecções congênitas. 

 

Palavras-chave: Crianças, Perda auditiva, Diagnóstico, Congênita, Prevalência. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The impact of hearing loss is widely known for its effects on child 

development. Hearing impairment can be caused by genetic, congenital or acquired 

factors. Among the congenital factors are the presence of infections that can occur 

during pregnancy, such as: toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes, syphilis, 

HIV and Zika virus. The high fetal and neonatal morbidity and mortality and the 

presence of important sequelae of affected patients make congenital infections a 

public health problem and their prevention, diagnosis, monitoring and treatment are 

necessary before, during and after pregnancy. Objective: To verify the frequency of 

hearing loss in children attended at the SUVAG Center of RN with risk indicators for 

congenital infections. Methods: This is a retrospective, observational and descriptive 

study. The study population consisted of children aged 0 to 3 years attended at the 

SUVAG Center of RN in the period from 2011 to 2019. Consultation and analysis 

were carried out in the Institution's database, extracting information from the children 

regarding the presence of reported or confirmed congenital infection 

(cytomegalovirus, herpes, rubella, syphilis, toxoplasmosis, HIV and Zika virus) and 

the audiological diagnosis. Of these children included, the presence of co-occurrence 

between infections or other risk indicators for hearing loss was analyzed. A 

descriptive analysis was carried out to establish the frequency of hearing loss in 

relation to each congenital infection isolated or associated with other risk indicators. 

Results: 4806 children aged 0 to 3 years were assisted. Of these 558 (11.61%) met 

the eligibility criteria. The frequency of hearing impairment was 1.25% in children with 

reports and / or confirmation of congenital infections, with the presence of 

sensorineural hearing loss in six children (85.71%) and conductive hearing loss 

(14.29 %), of which six were bilateral (85.71%) and one unilateral (14.29%). 

Conclusion: The present study allowed us to verify that there was a reduced 

frequency of hearing loss related to the report of congenital infections. 

 

Keywords: Children, Hearing loss, Diagnosis, Congenital, Prevalence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O impacto da deficiência auditiva é amplamente conhecido quanto aos seus 

efeitos no desenvolvimento da criança. Estima-se que existam no mundo 466 milhões 

de pessoas com deficiência auditiva, representando 6,1% da população mundial, sendo 

432 milhões de adultos e 34 milhões de crianças. Há uma estimativa que aponta um 

aumento de casos se medidas preventivas não forem tomadas, com números em torno 

de 630 milhões em 2030 e 900 milhões em 2050 (Organização Mundial de Saúde, 

2018). Foi relatado pela OMS (2020) que 60% das deficiências auditivas infantis 

ocorrem por causas evitáveis. Esse número é ainda maior nos países de baixa e média 

renda (75%) em comparação aos países de alta renda (49%).  

A deficiência auditiva pode ser ocasionada por fatores genéticos, congênitos ou 

adquiridos. Dentre as infecções que podem ocorrer durante a gravidez estão a 

toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e HIV (MCINTOSH, 2005; 

VIERA, 2010), sendo que a deficiência auditiva pode estar presente ao nascimento ou 

ser desencadeada após o nascimento.  

 Atenção à infeccão por citomegalovírus (CMV) foi dada pelo Joint Comittee on 

Infant Hearing (2019) em virtude da prevalência de manifestações tardias de 

deficiência auditiva incapacitante decorrente de CMV congênito. Além da inclusão da 

infecção por ZiKA vírus como um indicador de risco da deficiência auditiva (IRDA) 

conjuntamente às demais infecções já relatadas.  

A alta morbidade e/ou mortalidade fetal e neonatal e a presença de sequelas 

importantes dos pacientes afetados tornam as infecções congênitas um problema de 

saúde pública e sua prevenção, diagnóstico, acompanhamento e tratamento são 

necessários antes, durante e depois da gestação (BARNUSELL et al., 2014). 

Historicamente, a rubéola congênita e outras infecções como toxoplasmose, 

citomegalovírus, herpes vírus e sífilis são descritos como causas de deficiência auditiva 

congênita (WALBER et al., 1995, STEHEL et al., 2008, WESTERBERG; ATASHBAND; 

KOZAK, 2008, TORRE et al., 2012, BURITI; OLIVEIRA; MUNIZ; 2013, LEAL et al., 

2016, CORRÊA; MAXIMINO; WEBER, 2017, PEREIRA, 2017, FANDIÑO-CÁRDENAS 
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et al., 2018, RAWLINSON et al., 2018) devido a sua exposição durante o período pré-

natal, entretanto com a evolução diagnóstica e de tratamento, além de campanhas de 

imunização e educativas, a epidemiologia dessas doenças se modificou e com isso a 

provável diminuição da frequência da deficiência auditiva nos últimos anos (FORD-

JONES, 1999; KENNA, 2015).  

O conhecimento acerca do diagnóstico etiológico da deficiência auditiva é um 

dos focos de interesse dos profissionais e dos serviços de saúde para a tomada de 

decisões em saúde (NÚÑEZ-BATALLA et al., 2016). Esse conhecimento pode fornecer 

inúmeras vantagens, desde a diminuição de testes dispendiosos e desnecessários, 

redução do estresse de pais e filhos, como também novas informações relevantes para 

o gerenciamento da deficiência auditiva, o conhecimento de problemas médicos 

coexistentes e o prognóstico para a criança e a família. Além disso, essas 

investigações esclarecem os aspectos epidemiológicos da deficiência auditiva 

congênita, o que pode facilitar o planejamento de um programa eficaz de prevenção e 

vigilância em saúde auditiva (DECLAU et al., 2008; NÚÑEZ-BATALLA et al., 2016). 

 A orientação etiológica correta requer a coleta exaustiva da história familiar e 

pessoal, incluindo fatores de risco e um exame físico detalhado, bem como a 

realização, quando necessário e em relação a esses temas, de estudos 

complementares relevantes (NÚÑEZ-BATALLA et al., 2016).  

As Políticas Públicas de Saúde Auditiva vigentes no Brasil incluem a 

identificação da deficiência auditiva durante a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) 

ocorrendo, preferencialmente, ao nascimento nas maternidades ou até 30 dias de vida. 

O encaminhamento dos bebês que falham nesta triagem deve ocorrer imediatamente a 

Serviços de Saúde Auditiva ou Centros de Reabilitação Auditiva para o diagnóstico 

audiológico completo (Ministério da Saúde, 2012). Estas diretrizes se aplicam os bebês 

com histórico de infecções congênitas, sendo que mesmo aqueles que passam na 

TANU há a recomendação que seja realizado o monitoramento médico e 

fonoaudiológico (Ministério da Saúde, 2012), em virtude do risco de alterações 

audiológicas de manifestação tardia que possam afetar a audição, fala e a linguagem 

(JCIH, 2019; BARNUSELL et al., 2014). 

No Rio Grande do Norte um dos Serviços credenciados como alta complexidade 

pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde é o Centro SUVAG, uma 
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instituição filantrópica, que atua há 38 anos como referência no atendimento às 

pessoas com deficiência auditiva. Tem também convênios com as Secretarias Estadual 

e Municipal de Educação e Assistência Social. Suas ações são voltadas à promoção 

da saúde auditiva, visando a prevenção, o diagnóstico da deficiência auditiva, seleção 

e adaptação de aparelhos auditivos e a reabilitação da pessoa com deficiência auditiva. 

Atende uma vasta população, de recém-nascidos até idosos, além de encaminhar os 

usuários para outros serviços, em especial, ao Programa de Implante Coclear 

credenciado ao SUS em Natal (RN).   

 Com base no exposto e frente a representatividade deste serviço no Estado do 

Rio Grande do Norte, este estudo foi delineado no intuito de verificar, 

restrospectivamente, a frequência da deficiência auditiva em crianças com relato da 

presença de infecções congênitas.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar a frequência da deficiência auditiva nas crianças atendidas no Centro 

SUVAG do RN com indicadores de risco de infecções congênitas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

a) Identificar o número de crianças atendidas na faixa etária de 0 a 3 anos 

b) Identificar a ocorrência do relato ou confirmação das infecções congênitas na 

instituição 

c) Relacionar a ocorrência de deficiência auditiva confirmada com cada infecção 

congênita de forma isolada, combinadas entre si e combinadas com outros indicadores 

de risco 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A audição e os impactos da deficiência auditiva na criança 

 

 O ser humano por meio da audição é capaz de detectar todos os sons 

produzidos ou ocorridos ao seu redor, sendo uma das vias sensoriais mais importantes 

para a obtenção de informações sonoras, sejam elas verbais ou não-verbais (PELAEZ, 

2000). 

 Desde antes do nascimento, ainda na vida intrauterina, o sistema auditivo inicia 

o seu desenvolvimento. Fisiologicamente, o feto tem o seu sistema auditivo periférico 

formado na 20º semana gestacional, em função disso, ele ouve os sons corporais e os 

batimentos cardíacos da mãe e a voz materna, durante os quatro meses que precedem 

seu nascimento (NORTHERN; DOWNS,2002). 

 Os primeiros anos de vida de um bebê é marcado por novas descobertas, por 

meio da audição a criança armazena todo tipo de informação indistintamente. Através 

das experiências auditivas vivenciadas pela criança que se estabelece o processo de 

aprendizagem para ouvir, permitindo assim novas respostas da criança frente ao 

estímulo sonoro (RUSSO; SANTOS,1994). 

 As consequências decorrentes da privação auditiva na idade infantil são de 

grande impacto nas questões de aquisição da linguagem e habilidades cognitivas, pois 

através do feed back auditivo que se constitui os conceitos básicos necessários para a 

construção da linguagem (COMERLATTO, 2015). 

 A deficiência auditiva compromete os âmbitos social, cognitivo, emocional e 

acadêmico do indivíduo, sendo de fundamental importância a detecção e o diagnóstico 

da perda auditiva o mais precocemente possível com o objetivo de reduzir tais 

comprometimentos (GATTO; TOCHETTO, 2007; VIEIRA; MACEDO; GONÇALVES, 

2007). 

 A identificação e intervenção precoce da deficiência auditiva permite a 

estimulação dentro do período crítico de maturação e plasticidade, aproximadamente 

até os 3 anos de idade, do sistema nervoso auditivo, maximizando o desenvolvimento 

global da criança. 
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 A recomendação internacional é que haja a identificação das perdas auditivas 

até os três meses de idade, e que as crianças com perda auditiva diagnosticada, 

iniciem a intervenção até os seis meses de idade, com o objetivo de maximizar a 

competência linguística e comunicativa, como também o desenvolvimento da 

alfabetização de crianças com dificuldades auditivas (JCIH, 2019). 

 Nesta mesma recomendação em 2019, o JCIH reforça a importância do 

diagnóstico e intervenção precoce nos casos de deficiência auditiva, com o objetivo de 

reduzir os comprometimentos nos âmbitos social, cognitivo, emocional e acadêmico do 

indivíduo, recomendando porém que o diagnóstico seja realizado o mais precocemente 

possível, colocando como novas metas que a triagem seja realizada até um mês, o 

diagnóstico seja realizado até os dois meses de idade e que a intervenção seja iniciada 

até os três meses de idade nos programas de Triagem auditiva neonatal universal 

(TANU) que já atendam as metas atuais, com o objetivo de permitir o acesso 

apropriado de estimulação da linguagem e intervenção o mais cedo possível (JCIH, 

2019).  

 Na população infantil, a prevalência da deficiência auditiva varia de 1 a 6 recém-

nascidos para cada 1000 nascidos vivos, e de 1 a 4 para cada 100 recém-nascidos 

provenientes de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e que apresentam 

indicadores de risco (BRASIL, 2012). 

 

3.2 Indicadores de risco para a deficiência auditiva 

 

 São considerados indicadores de risco para a deficiência auditiva (IRDA) 

descritos pelo Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2019): queixa dos pais sobre o 

desenvolvimento de audição, fala e linguagem, história familiar de perda auditiva 

infantil permanente, progressiva ou tardia precoce e/ou consanguinidade, asfixia 

perinatal grave, oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), hiperbilirrubinemia 

com necessidade de exsanguíneotransfusão, infecções congênitas (rubéola, sífilis, 

citomegalovírus, herpes, toxoplasmose, HIV e Zika Vírus), uso de medicamentos 

ototóxicos por mais de cinco dias,  todas as malformações craniofaciais e condições 

físicas associadas à perda auditiva, síndromes associadas a alterações auditivas, 
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cuidados intensivos neonatais por mais de cinco dias; infecções bacterianas ou virais 

confirmadas perinatais e pós-natais (meningite ou encefalite viral e especialmente 

herpes vírus e varicela), traumatismo craniano e quimioterapia. 

 Segundo o Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) ainda 

somado aos IRDA pelo JCIH podemos acrescentar qualquer uma dessas condições, 

independentemente do tempo de UTI (Unidade de Terapia Intensiva): ventilação 

assistida; Apgar neonatal de “0” a “4” no primeiro minuto, ou de “0” a “6” no quinto 

minuto; peso ao nascer inferior a 1.500 gramas; nascimento pré-termo ou pequeno 

para idade gestacional (PIG) (LEWIS et al., 2010).  

 Com o objetivo de identificar a ocorrência dos indicadores de risco para a 

deficiência auditiva foi realizado um estudo retrospectivo com 2.333 neonatos que 

realizaram a triagem auditiva neonatal (TAN) no período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2016 num centro de saúde auditiva do Rio Grande do Sul. Nos quatro 

primeiros anos analisados, o indicador de risco com maior ocorrência foi a 

permanência na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) por mais de cinco dias, 

com 36,69% da amostra estudada e, no último ano, o segundo IRDA mais prevalente 

foi nascimento pré-termo (35,02%). Ao comparar a ocorrência dos IRDA ao longo dos 

anos verificou-se  o aumento de hereditariedade, toxoplasmose congênita, sífilis 

congênita, HIV congênito e nascimento pré-termo e a diminuição dos seguintes fatores 

de risco: permanência na unidade de terapia intensiva por mais de cinco dias, 

ventilação mecânica, drogas ototóxicas, hiperbilirrubinemia com necessidade de 

exsanguíneotransfusão, índice de Apgar de “0” a “6” no quinto minuto, peso inferior a 

1500g, pequeno para a idade gestacional e síndromes genéticas (SILVA; BENTO; 

SILVA, 2018).  

 Oliveira et al. (2015) também verificaram no seu estudo quais indicadores de 

risco para perda auditiva apresentaram maior prevalência de resultados 'falha' na TAN. 

A pesquisa foi realizada com a análise de 702 prontuários de lactentes que foram 

testados no período de 2007 a 2011 e constatou-se que os bebês apresentaram os 

seguintes indicadores de risco: 28,83% tinham hiperbilirrubinemia; 22,54% tinham 

história de infecção congênita (Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes, 

Sífilis); 15,06% nasceram com peso inferior a 1.500g; 8,21% tiveram Apgar de 0 a 4 no 

1º minuto; 5,07% apresentaram Apgar de 0 a 6 no 5º minuto; 9,09% receberam 
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ventilação mecânica; 4,09% tinham síndromes associadas à perda auditiva e apenas 1 

(0,84%) lactente teve meningite bacteriana. Os autores também realizaram uma 

análise com o objetivo de verificar o risco relativo dos indicadores em estudo com 

relação ao resultado de falha na triagem auditiva e evidenciaram que não houve 

associação entre hiperbilirrubinemia, infecções congênitas (TORCHS), peso inferior a 

1.500g com a falha na TAN, porém ocorreram com os seguintes indicadores em ordem 

decrescente de risco: Boletim de Apgar de 0 a 4 no 1º minuto; malformações 

craniofaciais; síndromes associadas a perdas auditivas; boletim de Apgar de 0 a 6 no 

5º minuto e ventilação mecânica. 

 Outro estudo retrospectivo verificou a ocorrência de perda auditiva e a sua 

correlação com os indicadores de risco em 3151 prontuários de bebês com e sem 

IRDA de um serviço de referência de TAN. Os prontuários das crianças foram divididos 

em dois grupos: sem IRDA e com IRDA e em seguida, foram distribuídos em dois 

fluxogramas que consideraram o número de "passa"; "falha"; reteste "passa"; reteste 

"falha"; acompanhamento (para o grupo com IRDA) e diagnóstico audiológico. Foram 

investigados os indicadores de risco presentes e correlacionados aos resultados 

audiológicos. No grupo com IRDA, que concluiu todas as etapas a ocorrência de 

deficiência auditiva foi de 8,38%, sendo que 3,10% (n=9) apresentaram perda auditiva 

sensorioneural e 5,27% (n=13) apresentaram perda auditiva condutiva e na etapa de 

acompanhamento, uma criança (0,33%) obteve diagnóstico de perda auditiva 

neurossensorial de grau moderado bilateral. Os IRDA mais frequente foram a 

permanência em UTI por mais de cinco dias, representando 43,47% (n=140), seguido 

de uso de ototóxicos, 29,81% (n=96) e ventilação mecânica, 28,88% (n=93). 

Entretanto, apenas a suspeita de síndrome apresentou correlação para presença de 

perda auditiva, visto que das dez crianças com IRDA e diagnóstico de perda auditiva 

neurossensorial, cinco apresentavam suspeita de síndrome ao nascimento: três com 

síndrome de Down, uma com suspeita de trissomia 13 e uma com suspeita de 

Síndrome de Fraser. Os autores concluíram que a ocorrência de perda auditiva foi 

maior no grupo de crianças com indicadores de risco e o neonato com IRDA suspeita 

de síndrome apresentou mais risco de ter deficiência auditiva se comparado com 

aqueles sem suspeita de síndromes (BARBOZA et al., 2013). 
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 Um estudo teve como objetivo descrever os resultados da investigação 

etiológica da deficiência auditiva realizado com 8974 recém-nascidos em um programa 

TANU; dos quais 156 foram encaminhados para diagnóstico, revelando que dezessete 

deles apresentaram deficiência auditiva. A provável etiologia da deficiência auditiva foi 

determinada após anamnese detalhada realizada pelo médico otorrinolaringologista; 

pesquisa das sorologias para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e 

HIV; tomografia dos ossos temporais e exames genéticos. Com relação à investigação 

etiológica da deficiência auditiva, após a bateria de exames realizados, 64.7% das 

crianças estudadas apresentaram como provável etiologia causas pré-natais, 29.4% 

causas perinatais e 5,9% apresentou etiologia desconhecida. Das causas pré-natais, 

36.4% tiveram origem genética confirmada e 36.4% etiologia de hereditariedade. Foi 

confirmada a presença de infecções congênitas (um caso de sífilis e outro de 

citomegalovírus) em 18.2% dos casos e uma criança (9%) apresentou anomalia 

craniofacial como provável etiologia (PEREIRA et al., 2014). 

 Um estudo prospectivo desenvolvido no Texas com base nos dados do 

programa de triagem auditiva neonatal no período de 1993 a 1998 teve como objetivo 

identificar fatores de risco para perda auditiva que não estavam listadas no registro do 

JCIH de 1994. Foram selecionados aleatoriamente um total de 110 neonatos que 

falharam e 636 neonatos que passaram na triagem como grupo controle. Os 

prontuários dos neonatos que haviam falhado foram comparados com os registros 

médicos do 636 neonatos que passaram na triagem auditiva. Ambos os grupos foram 

selecionados usando o registro do JCIH para perda auditiva neonatal. Os autores 

evidenciaram que seis IRDA listados no documento estão associadas à perda auditiva 

nas crianças estudadas, sendo eles: infecções congênitas, anomalias craniofaciais, 

hiperbilirrubinemia, meningite bacteriana, suporte ventilatório e presença de uma 

síndrome associada à perda auditiva, porém somado a estes, foram indentificados 11 

variáveis que tiveram uma correlação estatisticamente significante com perda auditiva, 

sendo: admissão ao unidade de terapia intensiva por pelo menos 5 dias, hipóxia 

neonatal, retinopatia da prematuridade, asfixia, aspiração de mecônio, distúrbios 

neurodegenerativos, anormalidades cromossômicas, abuso de substâncias e álcool 

durante a gravidez, diabetes materno, nascimentos múltiplos e a ausência de pré-natal 

(KOUNTAKIS et al., 2002). 
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 Outro estudo  identificou o índice de falha, de perda auditiva e sua associação 

com variáveis demográficas e indicadores de risco para deficiência auditiva em 1570 

recém-nascidos submetidos ao programa de TAN em um hospital secundário. Os 

recém-nascidos foram triados no período de fevereiro de 2004 a dezembro de 2006 e 

em caso de falha foram encaminhadas para avaliação audiológica por meio das 

Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT), medidas de imitância acústica, avaliação 

comportamental e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Do total 

de 1570 recém-nascidos triados, 26 (1,7%) apresentaram falha e destas crianças 16 

(1%) não compareceram para o processo de diagnóstico e oito (0,5%) tiveram 

diagnóstico de deficiência auditiva, sendo quatro deficiência auditiva neurossensorial 

(0,25%), uma deficiência auditiva condutiva (0,06%) e três crianças com suspeita de 

alteração retrococlear (0,2%). Nos resultados verificaram maior ocorrência de 

deficiência auditiva em neonatos que apresentaram um ou mais indicadores de riscos, 

sendo eles: antecedentes familiares para a perda auditiva, malformação craniofacial, 

necessidade de ventilação mecânica, uso de medicamentos ototóxicos, hemorragia 

peri-intraventricular, permanência em UTI por mais de 48 horas e muito baixo peso ao 

nascer, entretanto uma criança que foi diagnosticada com perda auditiva não 

apresentava nenhum indicador de risco (ONODA; AZEVEDO; SANTOS, 2011). 

 Um estudo em um hospital verificou a prevalência das alterações auditivas em 

188 neonatos de risco com peso igual ou inferior a 1.500g e/ou com idade gestacional 

até 34 semanas, internados na Unidade Neonatal e acompanhados no período entre 

junho de 2006 e julho de 2008. Para avaliação audiológica realizou-se o exame das 

Emissões Otoacústicas Produto de Distorção (EOAPD) e observação do 

comportamento auditivo sendo realizada a reavaliação quando necessário, além de 

exames complementares como imitânciometria e o PEATE foram realizados para o 

diagnóstico audiológico. Das 188 crianças avaliadas e coletadas as informações atual e 

pregressa, dois pacientes não concluíram a avaliação (1,1%) e em 12 (6,3%) das 

crianças estudadas foram identificadas alterações auditivas; além disso, verificou-se 

que a alteração auditiva unilateral ocorreu em duas crianças (16,7%) e bilateralmente 

em 10 delas (83,3%). Das crianças com alterações auditivas, três (25%) apresentaram 

alteração retrococlear. No presente trabalho, encontrou-se uma criança (0,5%) com 

sífilis congênita, uma (0,5%) com toxoplasmose congênita e outra (0,5%) com 

citomegalovírus (CMV), além de cinco mães (2,7%) com sorologia positiva para o HIV, 
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porém somente o último associado ao fato da mãe ter utilizado drogas ou álcool 

durante a gestação teve relação com a alteração auditiva. Os autores evidenciaram 

que as crianças ao nascerem com muito baixo peso tendem a ter resultados mais 

alterados do que os de peso superior ao nascimento, como também constataram que a 

presença de antecedente familiar com perda auditiva na infância aumenta o risco de o 

recém-nascido apresentar alteração auditiva e pode elevar em até 20 vezes o risco nos 

casos de síndrome (BOTELHO et al., 2010).  

 Pereira et al. (2007) realizaram um estudo retrospectivo com a análise de 

prontuários de 1696 neonatos nascidos nos anos de 2000 a 2002, com o objetivo de 

verificar a prevalência da deficiência auditiva em neonatos e se existia relação com o 

peso de nascimento, idade gestacional e fatores de risco para deficiência auditiva. A 

coleta de dados foi realizada por meio do levantamento dos prontuários das crianças, 

analisando os dados da anamnese e identificando os fatores de risco para a deficiência 

auditiva, além dos resultados da avaliação audiológica constituída por pesquisa das 

EOAT, Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) e medidas de imitância acústica. Os dados 

foram divididos em crianças pré-termo (Grupo 1), formado por 648 recém-nascidos pré-

termo atendidos em UTI neonatal e o formado por 1048 recém-nascidos a termo 

(Grupo 2). Os resultados evidenciaram que os fatores de risco para as alterações 

auditivas encontrados no grupo pré-termo foram: peso inferior a 1.500g/pequeno para 

idade gestacional (PIG), seguido de medicação ototóxica, ventilação mecânica, 

hiperbilirrubinemia e hemorragia ventricular; enquanto para os RN a termo, foram: 

antecedentes familiares para deficiência auditiva, medicação ototóxica, baixo peso/ 

(PIG), convulsão e síndrome. Dos referidos prontuários, 13% apresentaram perda 

auditiva condutiva, 6% perda sensorioneural (6%) e suspeita de alteração do sistema 

auditivo central em 5,8% dos neonatos pré-termo e 3,3% dos neonatos a termo. Os 

autores concluíram que quanto menor a idade gestacional maior a chance de ter EOAT 

e RCP ausentes, como também maior ocorrência de perda auditiva nestas crianças, 

em virtude de os recém-nascidos pré-termos possuírem uma grande quantidade e 

variedade de fatores de risco para deficiência auditiva. 

 Segundo Kenna (2015), a identificação da causa da deficiência auditiva permite 

fornecer informações acerca do prognóstico e intervenções educacionais para a 

família, além de propiciar um suporte no planejamento terapêutico da reabilitação e 
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com a avaliação criteriosa pode-se determinar a causa provável ou definitiva da 

deficiência auditiva em torno de 50 a 60% dos casos. As etiologias são geralmente  

classificadas em congênita ou adquiridas, porém é possível que muitas das causas 

congênitas, entretanto, tenham sido “adquiridas” no útero e possam se apresentar 

apenas posteriormente (por exemplo, atraso no início da deficiência auditiva 

sensorioneural do CMV); diferentemente daquelas realmente contraídas após o 

nascimento (por exemplo, secundárias à oxigenação por membrana extracorpórea 

[ECMO], meningite ou trauma). A autora ainda afirma que embora seja necessário 

saber se a deficiência auditiva é pré-lingual ou pós-lingual no início do tratamento; uma 

maneira mais útil de analisar a etiologia é dividir as causas em infecciosas, anatômicas, 

genéticas, traumáticas, ototóxicas e outras, visto que estas causas podem apresentar 

características audiológicas semelhantes, sobrepondo-se e tornando ainda mais 

desafiador a identificação da causa da deficiência auditiva.  

 Com base na necessidade do conhecimento acerca do diagnóstico etiológico da 

deficiência auditiva foi criado na Espanha a Comisión para la Detección Precoz de la 

Hipoacusia (CODEPEH), com o objetivo de nortear e orientar os profissionais de saúde 

na tomada de decisões no processo de diagnóstico etiológico, como também diminuir, 

se possível a variabilidade em relação a prática clínica observado e registrado em 

outros países (NÚÑEZ-BATALLA et al., 2016). 

 O protocolo propõe a avaliação minuciosa e criteriosa da anamnese e história 

clínica do paciente, incluindo informações sobre gravidez, parto e o período neonatal, 

visto que as causas mais frequentes de deficiência auditiva são as infecções pré e 

perinatais; sendo importante insistir na coleta de dados, com base nos fatores de risco 

e num exame físico detalhado, além da realização de exames complementares quando 

necessário, como: exames de imagem, genético e laboratoriais, cujo diagnóstico pode 

ser feito na mãe, no feto e no recém-nascido (NOBREGA et al., 2012; NÚÑEZ-

BATALLA et al., 2016). 

  Com o objetivo de esclarecer os aspectos audiológicos e as causas da 

deficiência auditiva congênita um estudo realizou uma análise prospectiva de 170 

crianças que falharam na Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) e foram 

encaminhadas para alta complexidade entre os anos de 1998 e 2006. Os 

encaminhamentos realizados foram para os neonatos que tiveram duas falhas 
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consecutivas no teste por meio do PEATE-A ou para os quais os resultados obtidos 

não foram confiáveis. Os resultados da triagem foram validados por meio da avaliação 

otorrinolaringológica da orelha, nariz e garganta e testes eletrofisiológicos, incluindo o 

Potencial Evocado de Tronco Encefálico (PEATE) e Potenciais Evocado Auditivo de 

Estado Estável automático (PEAEE-A) e/ou testes comportamentais, além da 

imitânciometria e as Emissões Otoacústicas Transientes (EOA). A avaliação minuciosa 

contou com a linhagem familiar para a deficiência auditiva congênita, histórico médico, 

fatores de riscos identificados, além de exames clínicos, como: otoscopia, de cabeça e 

pescoço para identificar possíveis malformações e/ou características sindrômicas; 

triagem sorológica para o CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes e sífilis e avaliação com 

geneticista e pediatra para todas as crianças. Esses resultados foram discutidos pela 

equipe multidisciplinar e, dependendo do tipo da perda auditiva, da história familiar, dos 

fatores de risco e dos fatores associados foram realizados exames complementares. 

Das 170 crianças, um total de 157 bebês (92,4%) foram referidos como não-UTIN e 13 

crianças (7,6%) vieram de uma UTIN, 148 crianças foram encaminhadas diretamente 

do programa da TANU e nove por hospitais de referência. A perda auditiva permanente 

foi confirmada em 116 crianças (68,2%), sendo bilateralmente em 68 lactentes (58,6%) 

e unilateral em 48 lactentes (41,4%). A média dos limiares para os neonatos com perda 

auditiva confirmada foram de 70 dB nNA em casos unilaterais e 80 dB nNA em casos 

bilaterais. Em 55,8% desses casos, não foram encontrados fatores de risco para 

deficiência auditiva, porém em quase metade dos neonatos com confirmação (55,2%) 

foram identificados um fator etiológico; o componente genético estava presente em 

60,4% dos casos, problemas perinatais em 20,8% e infecção congênita por 

citomegalovírus em 18,8% (DECLAU et al., 2008).  

 

3.2.1 Infecções Congênitas 

 

 As perdas auditivas podem ocorrer por causas congênitas, genéticas ou 

adquiridas. Entre as infecções que ocorrem durante a gestação estão a do complexo 

TORCHS (toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus e herpes) (MCINTOSH, 2005; 

VIERA; 2010).  
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 Atualmente, com o surgimento de outros micro-organismos com possibilidade de 

infecção congênita por meio da transmissão vertical da mãe para o feto, o termo 

“TORCHS” não é mais apropriado e cada infecção deve ser nomeada com o nome 

próprio do agente causador (infecção congênita por toxoplasmose, por exemplo) 

(BARNUSELL et al., 2014). 

 Essas infecções são relatadas como responsáveis por alterações congênitas 

com manifestações reconhecidas, principalmente nos casos agudos, porém com 

consequências a longo prazo ainda pouco definidas, dentre essas complicações a 

longo prazo estão as doenças endócrinas, imunológicas e cardiovasculares, problemas 

visuais, auditivos, deficiência intelectual e paralisia cerebral (MCINTOSH, 2005). 

 Historicamente, toxoplasmose, outras infecções, rubéola, CMV, herpes vírus e 

sífilis são descritos como causas comuns de perda auditiva congênita devido a sua 

exposição durante o período pré-natal, entretanto como a epidemiologia dessas 

doenças modificou, atualmente, apenas o CMV é considerado como a causa principal 

de perda auditiva congênita em muitos países (KENNA, 2015).  

 Embora algumas das infecções congênitas associadas a perda auditiva estejam 

em declínio, como a rubéola congênita, o mesmo não ocorre em todas as partes do 

mundo e para outras causas, como o citomegalovírus, sendo atualmente uma das 

causas mais comuns de deficiência auditiva congênita. Além disso, foi identificado um 

novo vírus transmitido pelo Aedes aegyoti: O vírus Zika (ZIKV), além do seu impacto na 

gestação como a microcefalia e o risco de perda auditiva em bebês sobreviventes. A 

infecção transmitida pelo mosquito surgiu pela primeira vez no continente americano e 

no Brasil em 2015, principalmente na região Nordeste e foi observado em outros 

países anteriormente em 2007 na região do Pacífico, 2013 nas ilhas Yap e Polonésia 

Francesa (OMS, 2018; BRASIL, 2019). 

 Segundo a unidade de Neonatologia espanhola, a prevenção e identificação das 

infecções congênitas são extremamente importantes para o tratamento específico de 

cada infecção, visto que nos neonatos infectados os sintomas podem estar presentes 

ao nascimento, porém em algumas situações podem ter surgimento tardio. Além disso, 

existem manifestações semelhantes no feto e no recém-nascido que podem ser 

encontradas na maioria das infecções, com grande margem de variabilidade, sendo 
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frequentes: prematuridade, baixo peso e malformações congênitas (BARNUSELL et al., 

2014).  

 As associações nacionais e internacionais de saúde recomendam que no 

primeiro trimestre da gestação sejam realizadas a detecção de algumas infecções 

congênitas, com a determinação do estado sorológico da gestante em relação a sífilis, 

rubéola, vírus da imunodeficiência humana (HIV) e toxoplasmose, além de realizar o 

acompanhamento em gestantes consideradas de risco. Nos casos de suspeita ou 

contato com pessoas infectadas durante toda a gestação, deve-se prevenir as 

possíveis formas de contágio, com medidas educativas e preventivas (BRASIL, 2012; 

BARNUSELL et al., 2014). 

 O diagnóstico de infecção materna é realizado por testes sorológicos. Um teste 

que mede a imunoglobulina G (IgG) é usado para determinar se uma pessoa foi 

infectada e se for necessário tentar estimar o tempo de infecção, que é de particular 

importância para as mulheres grávidas, um teste que mede a imunoglobulina M (IgM) 

também é usado junto com outros testes, como os testes de avidez. O diagnóstico 

também pode ser feito pela observação direta do parasita em seções de tecido 

manchado, líquido cefalorraquidiano (LCR) ou outro material de biópsia, como também 

podem ser isolados do sangue ou de outros fluidos corporais, mas essas técnicas são 

usadas com menos frequência, devido a dificuldade de obter essas amostras e 

exigindo um tempo de análise considerável (BARNUSELL et al., 2014; KENNA, 2015; 

CDC, 2018). 

 Em alguns casos, pode existir alterações clínicas durante o acompanhamento da 

gestante pelo pré-natal, sugestivo da presença da infecção pela gestante e com 

possível transmissão fetal, com a necessidade da realização de um diagnóstico mais 

extenso para verificar a presença da infecção no feto, seja pode meio de exames de 

imagem para detectar possíveis malformações e caracterizar a infecção fetal ou 

usando técnicas invasivas, como a coleta do líquido amniótico obtido por meio da 

amniocentese. Os microrganismos são detectados assim por sorologia, cultura de 

células ou pela reação em cadeia da polimerase (PCR), sendo a técnica mais sensível 

e que permite o diagnóstico da infecção fetal e neonatal (BARNUSELL et al., 2014). 
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3.2.1.1 Toxoplasmose  

 

 A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado 

“Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode se 

hospedar em humanos e outros animais. É causada pela ingestão de água ou 

alimentos contaminados e é uma das zoonoses (doenças transmitidas por animais) 

mais comuns em todo o mundo. Os casos agudos da doença são geralmente limitados 

e tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e podem se manifestar 

ou não em diferentes momentos, de forma assintomática ou com sintomas variados, 

dependendo do estágio da infecção e trazer complicações, como sequelas pela 

infecção congênita (gestantes para os filhos), toxoplasmose ocular e toxoplasmose 

cerebral em pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, como 

transplantados, pacientes infectados com o HIV ou em tratamento oncológico (BRASIL, 

2014; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), 2018; 

BRASIL, 2019). 

 A infecção congênita por toxoplasmose que ocorre pelo protozoário Toxoplasma 

gondii da mãe para o feto, após o consumo na gestação de carnes cruas ou 

malcozidas e/ou água com a presença dos cistos teciduais, como também em mãos, 

alimentos e água contaminados com as fezes de gatos infectados. O risco de 

transmissão vertical, ou seja, da transmissão da mãe para o feto é maior conforme o 

período gestacional, quando é estimado em torno de 17% a infecção na fase aguda 

quando acontece no primeiro trimestre, em torno de 25% no segundo e 65% no terceiro 

trimestre. A presença da doença pode ser mais grave no primeiro trimestre de 

gestação, levando a complicações relacionadas a diminuição no crescimento 

intrauterino, morte fetal, prematuridade e/ou manifestações clínicas e sequelas como 

lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, pneumonite, 

erupção cutânea e retardo mental, entretanto 85% dos casos de toxoplasmose 

congênita não apresentam sinais clínicos evidentes ao nascer e podendo ser leve ou 

assintomática no feto infectado no terceiro trimestre. Em recém-nascidos não 

diagnosticados ou nos assintomáticos ao nascimento podem aparecer sequelas tardias 

em relação a questões neurológicas, oftalmológicas e perdas auditivas (MCINTOSH, 

2005; MCLEOD et al. 2006; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012; BARNUSELL et al., 2014). 
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 Recomenda-se a triagem da toxoplasmose congênita por meio da detecção de 

anticorpos da classe IgG e IgM na primeira consulta de pré-natal, uma vez que o 

diagnóstico é eminentemente laboratorial. As gestantes com infecção confirmada 

devem receber espiramicina para evitar a transmissão ao feto. O diagnóstico de 

infecção fetal pode ser realizado usando a PCR no líquido amniótico, obtido a partir da 

18º semana de gestação, sendo este resultado positivo, o tratamento é iniciado com 

pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. O tratamento neonatal com pirimetamina e 

sulfadiazina diminui a possibilidade de sequelas a longo prazo (BRASIL, 2012; KENNA, 

2015; CDC, 2018).  

 Um estudo prospectivo e longitudinal foi realizado com mães que foram 

diagnosticas e tratadas com toxoplasmose congênita com o objetivo de verificar o 

prognóstico a longo prazo nas crianças e jovens. Todas as mulheres que apresentaram 

soroconversão confirmada para Toxoplasma gondii durante a gestação foram incluídas 

e acompanhadas através da triagem realizada mensalmente por meio do ultrassom 

como forma de visualizar principais anormalidades, além disso foi realizada a 

aminiocentese em torno de um mês após o tempo estimado da infecção materna. Nem 

todos as mulheres receberam tratamento com a medicação recomendada, porém ao 

nascimento os recém-nascidos foram rotineiramente avaliados por um exame clínico 

completo e acompanhamento clínico e sorológico até os 12-18 meses de idade. Todas 

as crianças, sintomáticas e assintomáticas, foram acompanhados em relação ao seu 

desenvolvimento psicomotor e foi monitorado, especificamente, atraso acadêmico, 

crescimento retardo (altura e peso), audição e desfechos cirúrgicos e lesões oculares. 

O estudo incluiu 676 mulheres com soroconversão positiva para toxoplasmose e o total 

de 681 fetos, destes 666 nascidos vivos foram avaliados e detectaram que 112 tinham 

toxoplasmose congênita. Os autores evidenciaram que das 107 crianças 

acompanhadas, o desenvolvimento neurológico foi considerado adequado para a 

idade, com 74% das crianças foram assintomáticas e 26% apresentaram alterações 

oculares, com a presença de coriorretinite, com a manifestação principalmente antes 

dos 5 anos e 10 anos de idade, entretanto não trouxeram informações sobre a questão 

auditiva (BERRÉBI et al., 2010). 

 Um estudo recente realizou uma revisão de literatura com o objetivo de 

descrever os achados na literatura sobre distúrbios auditivos na toxoplasmose 
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congênita. A pesquisa foi realizada nas bases de dados: Lilacs, Scielo, Pubmed e 

Scopus e com artigos sem limite de tempo e nos idiomas inglês, espanhol ou 

português. Os autores identificaram inicialmente 152 artigos e que foram publicados no 

período entre 1958 e 2015 e após a aplicação dos critérios de inclusão, foram incluídos 

oito artigos na análise final. Os autores evidenciaram que a maioria dos artigos foram 

estudos transversais (n=5) e que apresentaram divergências quanto ao tempo de 

tratamento e protocolos da avaliação e acompanhamento auditivo, encontrando 

diferentes graus e tipos de deficiência auditiva. A presença da perda auditiva 

sensórioneural foi a mais presente, com incidências de 3,8% a 30%, no entanto 

também foram identificadas perdas auditivas do tipo condutiva com taxas de 10,55% a 

20%. Além disso, outros estudos não encontraram perda auditiva sensórioneural em 

crianças com toxoplasmose congênita. Os autores concluíram que devido a alta 

heterogeneidade dos estudos, desde a população avaliada, os protocolos utilizados e o 

momento da avaliação, não foi possível relacionar os resultados audiológicos dos 

estudos selecionados, porém consideraram que as alterações auditivas apresentaram 

correlação moderada com a toxoplasmose congênita (CORRÊA; MAXIMINO; WEBER, 

2017). 

 Um estudo retrospectivo longitudinal teve como objetivo verificar a ocorrência e 

o tipo mais frequente de deficiência auditiva por meio da análise de 250 prontuários de 

crianças nascidas entre 2010 e 2015 numa instituição em São Paulo. As crianças 

foram divididas em dois grupos, o grupo de estudo (GE) com 48 crianças de mães com 

diagnóstico de toxoplasmose durante a gestação e sem outros indicadores de risco 

para a deficiência auditiva e um grupo controle (GC) formado por 43 crianças sem 

infecção congênita que foram acompanhadas por apresentar baixo peso ao 

nascimento. As crianças foram avaliadas de duas a quatro vezes durante os dois 

primeiros anos de vida por meio das EOAT, supressão das EOAT, PEATE por 

estímulos click e tone burst, audiometria com reforço visual e/ou lúdica e medidas de 

imitância acústica. Nas crianças que realizaram duas avaliações, a ocorrência das 

perdas auditivas cocleares e condutivas não apresentaram diferenças significativas 

entre os grupos e nas crianças expostas a toxoplasmose houve maior ocorrência de 

perdas auditivas do tipo retrococlear (20,8%), desde a primeira avaliação até o 

acompanhamento aos dois anos de idade, diferindo de forma estatisticamente 

significante do grupo controle (LEITE FILHO et al., 2017). 
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 Um estudo recente avaliou lactentes com idade entre um e três meses 

diagnosticados com toxoplasmose congênita e outros considerados saudáveis e sem 

IRDA. Os lactentes foram submetidos a uma avaliação neurofisiológica pela 

Frequency-following response (FFR), como forma de averiguar os efeitos da 

toxoplasmose congênita na codificação neural do estímulo de fala e trazendo 

informações a respeito do processamento a nível de sistema nervoso central (SNC) da 

percepção da linguagem e da função cognitiva nestas crianças. A amostra foi 

constituída por 23 lactentes que passaram na TAN, tendo o grupo de risco sido 

avaliado por meio do PEATE automático e os demais pelas EOAT. Os lactentes foram 

reavaliados e divididos em dois grupos: O grupo de estudo composto por 11 bebês 

diagnosticados com toxoplasmose congênita e o grupo controle compreendeu 12 

bebês saudáveis e sem IRDA. Os autores evidenciaram que em ambos os grupos foi 

possível a obtenção de todas as ondas FFR para a análise e comparação intra e 

intergrupo e verificaram que os lactentes com toxoplasmose tinham latências 

aumentadas de todas as ondas FFR em relação aos lactentes saudáveis, além de 

alterações na amplitude. Os pesquisadores apontaram sobre a importância da 

pesquisa da FFR, em especial no grupo de estudo, para o conhecimento sobre o 

funcionamento da via neural em relação a codificação do som de fala e no que diz 

respeito ao monitoramento auditivo e linguístico das crianças com toxoplasmose, visto 

que no estudo foram observadas alterações na condução neural e no padrão temporal 

nesta infecção congênita e  que poderão afetar diretamente a capacidade de uma 

criança de perceber a linguagem e portanto a necessidade de instrumentos de 

acompanhamento nos programas de TAN para os bebês com toxoplasmose, como 

forma de orientar os responsáveis sobre o desenvolvimento global dessas crianças 

(FERREIRA et al., 2019). 

 

3.2.1.2 Rubéola 

 

 A rubéola é causada por um togavírus do gênero Rubivirus, uma doença viral 

que pode ser contagiosa, em contato direto com sangue, urina, fezes, ou secreções 

nasofaríngeas de uma pessoa infectada ou ser transmitida por via transplacentária. As 

consequências da rubéola congênita podem ser mais graves, como problemas 
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relacionados a cardiopatia, alterações auditivas e visuais e lesões neurológicas por 

retardo no crescimento intrauterino (MCINTOSH, 2005; MONDAIN, 2005; ANDREW et 

al., 2007). 

 A infecção por rubéola imediatamente antes da concepção e no início da 

gestação pode resultar em aborto espontâneo, morte fetal ou malformações 

congênitas, como a Síndrome da Rubéola Congênita (SRC). O maior risco de SRC é 

encontrado em países onde as taxas de vacinação não são uniformemente altas e 

principalmente em meninas pós-púberes e mulheres em idade fértil com alta 

suscetibilidade a rubéola congênita. A porcentagem de risco e gravidade da SRC em 

bebês nascidos de mulheres infectadas durante as primeiras 11 semanas de gestação 

é de 90% e se infectada após esse período a taxa cai para 20%. As características 

mais comuns da SRC são: catarata, defeitos cardíacos, deficiência auditiva e atraso no 

desenvolvimento, porém outras complicações podem ser descritas como: retardo no 

crescimento uterino, retinopatia, hipotonia, meningoencefalite e outras manifestações 

mais tardias como o diabetes mellitus e atraso psicomotor (BAR-OZ, JONES; KOREN, 

1999; MCLEAN et al., 2013; KENNA, 2015; OMS, 2016). 

 Um estudo retrospectivo com objetivo de verificar o problema da SRC do ponto 

de vista do comprometimento auditivo avaliou 48 casos confirmados ou compatíveis de 

rubéola congênita segundo os critérios internacionais e que foram atendidos entre 

janeiro de 1984 e dezembro de 1994. A avaliação audiológica constou do PEATE e 

audiometria. Os resultados mostraram que houve a infecção congênita por rubéola 

predominante no primeiro trimestre, com 58,33% dos casos; 14,58% ocorreram no 

segundo trimestre, 4,17% no terceiro trimestre e 22,92% das mães não souberam 

informar em que época adquiriram a doença. Do total da amostra, 29 realizaram a 

avaliação audiológica, 22 (75,86%) apresentaram perda profunda bilateral; dois 

(6,90%) perda moderada bilateral; dois (6,90%) perda profunda em ouvido direito e 

moderada em esquerdo e em três casos (10,34%) os limiares auditivos foram dentro 

dos limites da normalidade. Os autores concluíram que em 95% das mães de crianças 

com deficiência auditiva referiram a infecção por rubéola como tendo ocorrido até o 

segundo trimestre, justificando a necessidade de avaliação em pacientes de risco seja 

feita o mais precocemente possível (FREITAS; OLIVEIRA; RODRIGUES, 1997). 
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 O diagnóstico laboratorial pode ser feito tanto nas gestantes como nos lactentes 

suspeitos com SRC e é realizado por meio de sorologia para detecção de anticorpos 

IgM específicos e soroconversão ou aumento na titulação de anticorpos IgG, utilizando-

se a técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA). O vírus da rubéola pode ser 

identificado na urina, nas secreções orofaríngeas e nasofaríngeas, no sangue, no 

líquor ou em tecidos do corpo (óbito), porém no protocolo do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2019) realiza-se a pesquisa para detecção viral em amostras de orofaringe, 

nasofaringe e urina pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR). Os bebês 

com SRC podem ter anticorpo IgM detectável no sangue do cordão umbilical, soro em 

até 6 a 12 meses após o nascimento. Nos adultos é possível a detecção de anticorpos 

IgM no sangue, na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até 4 semanas após 

o aparecimento do exantema. O diagnóstico deve ser solicitado e realizado mediante 

suspeita de rubéola na gestante e quando ela tiver contato com uma pessoa com 

doença exantemática. No caso que a gestante não tenha comprovação da vacina 

contra rubéola na caderneta de vacinação, se necessário, a pesquisa de IgG para 

rubéola (gestante assintomática e sem contato prévio com outra doença exantemática) 

poderá ser solicitada no pré-natal. Caso o resultado seja não reagente, deve-se indicar 

a vacinação contra rubéola imediatamente após o parto (CDC, 2001; BARNUSELL et 

al., 2014; KENNA, 2015; BRASIL, 2019).  

 Até a introdução da vacina, a rubéola foi a causa viral mais comum de 

deficiência auditiva sensorioneural congênita. Num estudo realizado por Walber et al. 

(1995), com o objetivo de realizar um levantamento dos fatores etiológicos para a 

deficiência auditiva por meio da análise de 35 prontuários das crianças na faixa etária 

de um ano e quatro meses a 14 anos atendidas no setor de deficiência auditiva da 

Universidade Federal de Santa Maria classificaram os fatores de risco com base nas 

recomendações internacionais em quatro grupos: Grupo I- etiologia adquirida, grupo II- 

etiologia congênita, grupo III- etiologia hereditária e grupo IV- etiologia desconhecida, 

além disso os grupos I, II e III foram subdivididos em etiologia provável e etiologia 

comprovada. Os casos considerados comprovados tinham como base os exames 

laboratoriais, genéticos e outros exames objetivos que confirmaram a causa da 

deficiência auditiva e a coleta dos dados no que se refere a presença ou ausência de  
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transtornos associados a deficiência auditiva foi feita com base nos exames e 

avaliações complementares, como: exame neurológico, psicológico, oftalmológico, 

otorrinolaringológico, entre outros já realizados. Os fatores etiológicos de origem 

congênita e de causa desconhecida foram os mais recorrentes, com 40% em ambos os 

grupos (14 sujeitos cada), sendo a causa principal no grupo I a meningite bacteriana 

com 60% (n=4) e no grupo II a rubéola congênita com 92,85% (n=13) e a presença de 

transtornos associados a deficiência auditiva foram encontrados no grupos de etiologia 

congênita e desconhecida, respectivamente 14,28% e 35,71%. Os autores concluíram 

que em 100% das crianças a etiologia foi considerada como provável, visto a falta de 

exames comprobatórios pela população estudada da causa da deficiência auditiva. 

Além disso, o conhecimento acerca da causa de deficiência auditiva foi considerado 

necessário para a execução de medidas preventivas eficazes na população. 

 Outro estudo nacional caracterizou o perfil etiológico da deficiência auditiva em 

um centro de referência para atendimento a crianças e adolescentes deficientes 

auditivos. A análise foi composta pela avaliação de 87 prontuários de crianças 

deficientes auditivas, além de entrevistas e triagem fonoaudiológica buscando 

determinar a etiologia, distribuição por sexo, idade do diagnóstico e grau de deficiência. 

Da população inicial, foram selecionados 53 sujeitos que compareceram a todas as 

entrevistas, onde verificou-se que 100% da amostra apresentava perda auditiva 

sensorioneural e perda auditiva de grau profundo em 56% da amostra, 25% de grau 

severo e 19% de grau moderadamente severo. A rubéola materna foi o principal fator 

etiológico pela deficiência auditiva, responsável por 32% dos casos, seguido da 

meningite piogênica com 20%, causa idiopática com 15%, prematuridade com 9%, 

hereditariedade e icterícia neonatal também apresentaram incidência de 6% (SILVA; 

QUEIROS; LIMA, 2006). 

 A vacinação em grande escala contra a rubéola durante a última década reduziu 

drasticamente ou praticamente eliminou a rubéola e a SRC em muitos países 

desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento. A OMS recomendou que 

todos os países que ainda não introduziram a vacina contra a rubéola e que 

desenvolvem atividades de controle e eliminação do sarampo devam considerar a 

inclusão da vacina contendo o vírus da rubéola atenuado em seu programa de 

imunização (OMS, 2016). 



 
 
 

27 
 

 A vacinação é contraindicada em gestantes devido ao risco teórico de 

desenvolvimento da SRC em bebês de mães vacinadas durante a gravidez, entretanto 

em um estudo realizado em São Paulo para avaliar os efeitos da vacinação contra 

rubéola durante a gravidez realizaram o acompanhamento de mulheres gestantes 

vacinadas durante uma campanha de rubéola em 2001. As mulheres vacinadas foram 

notificadas a um sistema nacional de vigilância e de acompanhamento incluiu 

entrevistas domiciliares, amostras de sangue de mulheres vacinadas e foram testadas 

para anticorpos anti-rubéola para classificar a suscetibilidade à infecção. Os autores 

também estimaram a incidência de infecção por rubéola e determinaram o risco de 

SRC dos bebês nascidos de mulheres suscetíveis. Os resultados evidenciaram que do 

total de 580 recém-nascidos testados, 27 (4,7%) apresentaram evidência de infecção 

congênita por rubéola e não apresentaram manifestações compatíveis com SRC. Os 

autores concluíram que embora a vacina ainda não seja indicada durante a gravidez, o 

estudo contribui com informações do acompanhamento de muitas mulheres vacinadas 

neste período para a evidência científica global da segurança da vacina contra a 

rubéola (SATO et al., 2011). 

 

3.2.1.3 Sífilis congênita  

 

 A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria 

Treponema pallidum e se não tratada prontamente e corretamente, a sífilis pode causar 

complicações a longo prazo. A sua transmissão ocorre principalmente por meio das 

relações sexuais e também pode ser transmitida de uma mãe infectada para o feto. Os 

sintomas em adultos são divididos em estágios, podendo ser primária, secundária, 

latente e avançada (CDC, 2016; BRASIL, 2017). 

 Os estágios da doença podem ser descritos a partir do surgimento de uma 

úlcera indolor ou “ferida” na área genital no período compreendido de até três meses 

após a exposição à bactéria, onde a maioria dos pacientes, podem ser assintomáticos 

e não apresentarem sinais clínicos evidentes na sífilis primária. No segundo estágio da 

doença pode ser observado características clínicas nos dois primeiros anos da 

infecção, quando a bactéria se dissemina e pode afetar diferentes regiões do corpo, 
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nos casos sintomáticos a presença de uma erupção cutânea é relatada, se espalhando 

para as palmas das mãos e planta dos pés. Nos casos de não tratamento ou 

tratamento inadequado, a sífilis pode estar no corpo por anos sem mostrar sinais ou 

sintomas e o aparecimento pode ocorrer décadas após a infecção. Uma ampla 

variedade de doenças neurológicas, dermatológicas e cardíacas podem surgir na sífilis 

avançada, com alterações que podem ocorrer na pele, nos ossos, no cérebro, no 

coração e entre outros órgãos. A sífilis primária e secundária é denominada doença em 

estágio inicial e sífilis terciária é indicativo da doença tardia (BRASIL, 2012; PHILLIPS; 

GAUNT; PHILLIPS, 2014; CDC; 2016).   

 A sífilis congênita ocorre por meio da transmissão da bactéria causadora por 

meio da corrente sanguínea, sendo transmitida ao feto pela mãe infectada em qualquer 

estágio (principalmente nos estágios primário e secundário). O estágio da doença no 

qual o feto foi exposto pode determinar os riscos da infecção congênita e as 

consequências da sífilis materna sem tratamento incluem: abortamento, 

natimortalidade, nascimento prematuro, além disso os recém-nascidos podem 

apresentar baixo peso, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas, periostite, 

osteocondrite, pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem 

pneumonia, rinite serosanguinolenta, icterícia, anemia, linfadenopatia generalizada, 

síndrome nefrótica, convulsão, meningite, trombocitopenia, leucocitose ou leucopenia. 

Na sífilis congênita tardia e nos bebês assintomáticos ao nascimento, as manifestações 

clínicas são raras e resultantes da cicatrização da doença sistêmica precoce, podendo 

envolver vários órgãos e que podem apresentar manifestações tardia, com alterações 

auditivas, visuais, dentárias, ósseas e do sistema nervoso central (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE (SES-SP), 2008; BRASIL, 2012; BRASIL, 2014; CDC, 2016; 

BRASIL, 2020). 

 A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante: quanto mais 

recente a infecção materna, maior é o risco de comprometimento fetal. Na sífilis 

primária e secundária, o risco de infecção fetal varia de 70% a 100%, enquanto nas 

fases latente tardia e terciária chega a 30%. As manifestações clínicas variam desde o 

abortamento espontâneo à morte perinatal, ocorrendo em cerca de 40% das gestantes 

infectadas não tratadas. Além disso, a sífilis congênita representa uma série de 
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alterações clínicas importantes, podendo ser assintomática ao nascimento em até 50% 

das crianças infectadas (SES-SP, 2008; BRASIL, 2012). 

 Um estudo realizado numa maternidade pública teve como objetivo verificar a 

função coclear e neural de crianças que foram expostas a sífilis e tiveram o risco de 

infecção congênita por meio dos exames sorológicos realizados ao nascimento no 

período de dezembro de 2015 a outubro de 2016. O estudo foi realizado com um grupo 

de lactentes com sorologia indicativa de risco para sífilis e um grupo controle sem 

infecção congênita e outros IRDA. Todas as crianças incluídas teriam que ter passado 

na triagem por meio das EOAT. Foram identificadas 110 mães do grupo exposto, 

quando 22 crianças compareceram e tiveram a conclusão da avaliação auditiva. Na 

análise das respostas, as crianças expostas apresentaram EOAT com amplitudes 

menores na maioria das frequências em relação as crianças não expostas, enquanto 

na imitânciometria e EOAPD não houve diferença quanto os grupos. No PEATE, as 

crianças expostas apresentaram latências menores do que o grupo controle, porém foi 

considerado como indicativo de maior maturação auditiva do primeiro grupo, visto que 

foram avaliados mais tardiamente que o grupo de crianças sem infecção pela sífilis, 

entretanto os resultados estavam dentro dos padrões de normalidade para faixa etária 

em ambos os grupos estudados (PEREIRA, 2017). 

 Uma revisão sistemática da perda auditiva sensorioneural na sífilis congênita foi 

realizada com o objetivo de determinar a frequência e as características da perda 

auditiva sensorioneural após o tratamento intrauterino da infecção ou de exposição ao 

Treponema pallidum, a fim de desenvolver diretrizes baseadas em evidências para o 

monitoramento audiológico apropriado das crianças diagnosticadas com infecção 

precoce por sífilis congênita. Inicialmente os pesquisadores realizaram uma busca 

independente nas bases de dados da Medline, EMBASE, CINAHL, BIOSIS e na 

Cochrane, além de verificarem as listas de referências dos artigos de revisão e 

capítulos de livros. Os artigos foram selecionados com base nos seguintes critérios: 

artigos do tipo prospectivo longitudinal e que tivessem coletado uma amostra de 

crianças infectadas com (ou expostas a) Treponema pallidum ao nascimento e 

acompanhadas por meio da avaliação audiológica adequada para identificar se a 

deficiência auditiva ocorreu, além de trazer informações quanto a preocupação de 

excluir outras causas de perda auditiva neurossensorial pediátrica e por fim deveriam 
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conter nos estudos a confirmação do diagnóstico de sífilis congênita com base em 

testes sorológicos ou presença de sinais clínicos de infecção congênita por sífilis. Na 

pesquisa nas bases de dados, foram identificados 86 títulos, dos quais, 42 resumos 

foram considerados relevantes e após a seleção com base nos critérios de inclusão 

foram selecionados 30 artigos para a leitura do texto completo. Além disso, foram 

encontrados 25 artigos na lista de referências dos textos pré-selecionados, tendo o 

total de 55 artigos analisados e lidos em sua totalidade. Os autores encontraram 

somente um estudo que atendia aos critérios estabelecidos, onde setenta e cinco 

recém-nascidos tiveram testes positivos e evidência sorológica de sífilis congênita ao 

nascimento e que tinham sido tratados. As crianças foram submetidas ao PEATE no 

período neonatal e apresentaram resultados dentro dos padrões de normalidade, com 

amplitudes e latências normais. Os autores concluíram que a deficiência auditiva 

sensorioneural não ocorreu em bebês sorologicamente confirmados com sífilis 

congênita e tratados posteriormente, porém relataram a necessidade do estudo ter 

realizado o seguimento audiológico como forma de identificar e estimar a presença da 

deficiência auditiva de início tardio em lactentes tratados para a sífilis ( CHAU et al., 

2009).  

 

3.2.1.4 Citomegalovírus  

 

 O citomegalovírus humano (CMV) é um membro da família herpesvírus e um 

dos vírus mais presentes em humanos, podendo ser contraído no início da vida ou 

durante o parto, entretanto, mesmo com a sua alta prevalência, o CMV raramente 

causa doença sintomática em crianças ou adultos imunocompetentes. O vírus do CMV 

pode permanecer latente no corpo por muito tempo após a infecção primária e pode 

reativar e causar doença em pessoas imunocomprometidas. Durante a reativação, o 

vírus novamente começa a fazer cópias de seu DNA e a transmissão para outras 

pessoas pode ocorrer (COHEN; DURSTENFELD; ROEHM, 2014). 

 A infecção por CMV é a causa mais comum de infecção viral congênita e 

perinatal no mundo, visto que sua transmissão pode ocorrer tanto durante a gestação 

(intrauterina), como na infecção intraparto no momento da exposição a secreção 
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cervical no canal de parto e de pós-natal precoce a que se dá por meio do leite 

materno ou transfusão de sangue de doadores soropositivos para o CMV. A infecção 

por CMV podem ocasionar sequelas tardias tanto em recém-nascidos sintomáticos 

como assintomáticos, sendo o prognóstico pior nas crianças sintomáticas ao nascer, 

com consequências neurológicas e perda auditiva do tipo sensórioneural bilateral e 

profunda (BRASIL, 2011; BRASIL; 2014). 

 A transmissão do CMV aos fetos pode ocorrer durante a infecção materna 

primária (representando 40-50% dos casos de CMV congênito) ou reativação durante a 

gravidez correspondendo a 1% desses casos. Como resultado da infecção primária, 

podem ocorrer meningite viral aguda e encefalite, sendo responsável junto com outros 

herpesvírus por cerca de 5% a 10% dos casos, além de outras manifestações precoces 

como: recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, anemia, 

hepatoesplenomegalia, icterícia, microcefalia, convulsões, alterações cerebrais e 

oculares (SES-SP; 2006; COHEN; DURSTENFELD; ROEHM, 2014; PINHEIRO, 2020). 

 Nos países desenvolvidos é atualmente a causa viral mais comum de deficiência 

auditiva sensorioneural congênita. A infecção congênita por CMV é de 

aproximadamente 0,4% a 2,3% de todos os recém-nascidos, porém nos países em 

desenvolvimento ainda é necessário estudos de prevalência mais abrangentes. 

(LANZIERI et al., 2014). Segundo Lobato-Silva (2016), ainda é necessário o 

conhecimento e efetivação de estudos de prevalência mais abrangentes que possam 

determinar os índices regionais de infecção por CMV no Brasil, visto que a doença não 

se encontra na lista de notificação compulsória, considerando-se, principalmente, 

fatores socioeconômicos e culturais próprios de cada região, assim como as 

características biológica epidemiológica desse agente e sua importância na saúde 

humana. 

 Um estudo internacional teve como objetivo verificar a frequência do CMV em 

recém-nascidos que apresentaram falha na TAN ou que apresentaram perda auditiva 

confirmada e determinar com que frequência a infecção por citomegalovírus foi a única 

manifestação nos resultados de perda auditiva e na falha na TAN. Foi realizada uma 

análise retrospectiva das crianças que apresentaram falha no TAN e com sorologia 

positiva para o CMV entre 1999 e 2004. A realização da sorologia para o CMV foi feita 

rotineiramente nos bebês que apresentaram resultados de falha na TAN, de mães 
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infectadas pelo HIV e em bebês que apresentaram sinais clínicos de infecção por CMV. 

Durante os anos do estudo, foram identificados um total de 79.047 crianças triadas 

antes da alta hospitalar, destas, 572 não passaram no teste por meio do PEATE-A e 

483 realizaram a sorologia para CMV, com o resultado positivo em 24 crianças e sendo 

identificada a deficiência auditiva e a infecção por CMV em 16 crianças, representando 

6% das 256 crianças que realizaram a avaliação audiológica infantil e tinham 

deficiência auditiva. Das crianças com deficiência auditiva confirmada, quatro 

apresentaram sinais clínicos sugestivos de uma infecção congênita que levou a 

testagem e enquanto a maioria das crianças (n=12) foram identificadas por 

apresentarem falha na TAN. Os autores evidenciaram que das 24 crianças com CMV 

que não passaram inicialmente na TAN, seis apresentaram resultados normais na 

avaliação audiológica durante o acompanhamento e das 19 restantes, 12 

apresentaram perda auditiva sensorioneural, cinco tiveram audição normal e duas não 

compareceram. Das 19 crianças ao final, somente duas crianças possuíam outros 

IRDA associadas com CMV. Os autores concluíram que a realização da testagem para 

o CMV somente em crianças que falharam na TAN pode não identificar uma grande 

porcentagem de crianças infectadas com CMV e com a possibilidade de alterações 

auditivas ao nascimento e de risco tardio, ressaltando a necessidade da realização da 

triagem sorológica universal de todas as crianças para o CMV ao nascimento (STEHEL 

et al., 2008).  

 Em outro estudo mais recente também teve como objetivo determinar a 

prevalência de infecção congênita por CMV em bebês com perda auditiva, identificados 

através do programa de triagem auditiva neonatal universal australiano. Os neonatos 

foram submetidos a avaliação audiológica por meio do PEATE, emissões otoacústicas 

transientes e timpanometria. As crianças com qualquer grau de perda auditiva 

permanente foram testadas para a infecção por CMV e outras etiologias de perda 

auditiva usando protocolo padrão para determinar crianças com infecção congênita e 

acompanhamento clínico. De acordo com o protocolo, neonatos com menos de 30 dias 

de vida que falhassem no PEATE, realizariam o teste de CMV PCR (Reação em cadeia 

pela polimerase) por meio da urina e saliva e neonatos com mais de 30 dias foram 

recomendados além do teste PCR de urina e saliva e, se positivo, amostras de sangue 

por meio do teste Newborn blood screening cards (NBSC). Os autores analisaram 1669 

crianças que falharam no serviço entre 2009 e 2016, sendo que 30% confirmaram a 
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deficiência auditiva, no total de 502 neonatos 336 foram submetidos a testes de CMV. 

No total, a taxa de infecção congênita por CMV, identificada testando recém-nascidos e 

lactentes com perda auditiva foi de 5,9% (19/323). Um diagnóstico definitivo (n= 11) ou 

provável (n = 8) de CMV congênito ocorreu em 19/323 (5,9%), dos quais os 

diagnósticos foram feitos em 4/19 nos testes positivos antes dos 21 dias de vida, em 

5/19 após os 30 dias de vida por meio do sangue (NBSC), em 2/19, que foram 

positivos em testes placentários (RAWLINSON et al., 2018). 
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3.2.1.5 Zika Vírus 

 

 O Vírus Zika (ZIKV) juntamente com o vírus da dengue (DENV) são vírus do 

gênero Flavivirus e pertencente à família Flaviviridae, que compreende também o vírus 

da febre amarela e somado ao vírus Chikungunya são considerados arbovírus 

(Arthropod-borne virus), ou seja, são vírus transmitidos por artrópodes e são assim 

conhecidos devido sua transmissão e parte do ciclo replicativo ocorrer nos insetos 

(BRASIL, 2019).  

 Os arbovírus são principalmente transmitidos pela picada do inseto, sendo a 

fêmea de Aedes aegypti infectada pelo vírus que transmite a doença, entretanto 

também pode ocorrer por via sexual e/ou vertical da mãe para o feto, sendo 

reconhecido que pelo ZIKV a transmissão vertical pode ocorrer em diferentes idades 

gestacionais e resultar em amplo espectro de malformações no feto, incluindo aborto 

(BRASIL, 2019). 

  As principais manifestações neurológicas em pacientes infectados incluem 

casos de encefalite, meningoencefalite, mielite e síndrome de Guillain-Barré (SGB). As 

possíveis alterações no crescimento e desenvolvimento das crianças expostas ao ZIKV 

durante a gestação estão desde o risco de malformações congênitas, tendo forte 

associação com a microcefalia, como também alterações na morfologia do crânio, 

artrogripose, calcificações cerebrais, sequelas neurológicas, exantema maculopapular, 

lesões oculares, disfunção do tronco encefálico, como problemas de deglutição, 

contraturas de membros, alterações auditivas e oculares (FALUYI et al., 2016; BRASIL, 

2017; BRASIL, 2019). 

 Devido as anormalidades relatadas de forma consistente nestas crianças e 

somado aos achados anormais de neuroimagem, sugerindo uma síndrome congênita 

causada pelo ZIKV durante a gestação, que foi descrita A Síndrome Congênita do vírus 

Zika (SCZ) através da presença conjunta de microcefalia e outras complicações 

neurológicas nos casos observados (BRASIL, 2019).   

 Muitos estudos foram realizados com o objetivo de verificar o impacto do vírus 

Zika na gestação e como também sua associação com a deficiência auditiva. Um 

estudo de caso inicial realizado em Pernambuco relatou a presença de perda auditiva 
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sensorioneural em uma criança com quadro de Zika vírus congênito, quando no exame 

físico as anomalias evidentes ao nascimento foram microcefalia e pé torto bilateral e 

em relação a patogenia, a mãe relatou erupção cutânea e febre por volta dos 28 dias 

de gestação. A criança foi avaliada por meio de exames eletroacústicos e 

eletrofisiológicos, avaliação otorrinolaringológica e avaliação do comportamento 

auditivo. Os resultados foram ausência de respostas nas EOAT, na pesquisa do RCP, 

avaliação comportamental e na logoaudiometria. No PEATE as respostas foram 

ausentes na orelha esquerda e na orelha direita houve resposta aos cliques a 99 dB, 

confirmando a presença de perda auditiva sensorioneural profundo bilateral (LEAL et. 

al., 2016).  

 Em outro estudo retrospectivo realizado com 70 crianças nascidas a termo com 

microcefalia na faixa etária de 0 a 10 meses infectadas por Zika vírus realizaram a 

triagem auditiva e o diagnóstico audiológico. Da amostra total, 16 falharam na TAN em 

pelo menos uma das orelhas. Como resultados foram diagnosticados cinco lactentes 

(7%) com perda auditiva sensorioneural, todos com microcefalia grave; entretanto uma 

das crianças recebeu medicação ototóxica antes da realização do teste, neste caso a 

proporção de bebês com perda auditiva sensorioneural foi de 5,8% (4 de 69), que é 

semelhante ao observado em associação com outras infecções virais congênitas. 

Portanto, a microcefalia grave em lactentes com evidência de infecção congênita pelo 

Zika vírus deve ser considerada um fator de risco para comprometimento auditivo 

(LEAL et al., 2016).   

  Um estudo realizado na Colômbia teve como objetivo descrever os achados da 

triagem auditiva e se ocorreu deficiência auditiva até os 2 anos de idade em filhos de 

43 mães com infecção confirmada pelo ZIKV durante a gravidez ou com suspeita de 

exposição do ZIKV e um grupo controle composto por 23 neonatos sem sinais e 

sintomas de Zika na mãe durante a gravidez. A primeira avaliação ocorreu por meio 

das EOAPD e após os 3 meses a segunda por meio das EOAPD, PEATE-A e 

timpanometria e o acompanhamento aos 2 anos através das EOAPD, além disso as 

crianças foram avaliadas por pediatra e neonatologista após o parto. Os autores 

encontraram no grupo infectado pelo ZIKV durante a triagem 9 crianças com ausência 

de emissões otoacústicas com timpanograma tipo “B” bilateralmente e uma criança 

com EOAPD ausentes e função normal da orelha média. A presença de microcefalia 



 
 
 

36 
 

esteve presente em três crianças, porém todos tiveram resultado normal na triagem. 

Na segunda avaliação foram identificados que os resultados das emissões foram 

presentes na maioria dos casos e os ausentes foram decorrentes de alterações na 

orelha média, com resultados normais no PEATE-A. Ao final do estudo os autores 

concluíram que mesmo não identificando a presença de deficiência auditiva nas 

crianças nos dois primeiros anos de vida, cuja as mães tiveram Zika durante a 

gestação, as mesmas devem ter a avaliação audiológica fechada devido ao alto risco 

da perda auditiva ocorrer tardiamente semelhante ao que pode acontecer com a 

infecção congênita causada pelo CMV (FANDIÑO-CÁRDENAS et al., 2018). 

 

         3.2.1.6 Herpes 

 

 Os Vírus Herpes simples (HSV) tipo 1 e 2 pertencem à família Herpesviridae, 

que também fazem parte o Vírus Varicela-Zóster (VVZ), o CMV, Epstein-Barr vírus e o 

vírus herpes humano. Esses vírus possuem a característica de permanecer em latência 

durante toda a vida da pessoa e a reativação ocorre na idade adulta ou em pessoas 

com comprometimento imunológico, como os portadores de doenças crônicas 

(hipertensão, diabetes), câncer, AIDS, transplantados e outras. Embora os HSV-1 e 

HSV-2 possam provocar lesões em qualquer parte do corpo, porém há predomínio do 

tipo 2 nas lesões genitais e do tipo 1 nas lesões periorais (BRASIL, 2015; CDC, 2015; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2017; CDC, 2019). 

 O herpes simples é uma infecção viral presente em boa parte da população, 

sendo sua manifestação principalmente subclínica (assintomática) ou de um único 

episódio, obtendo resistência ao vírus para toda a vida. A infecção da pele, olhos e 

boca raramente é fatal, mas a doença disseminada e/ou complicações no Sistema 

Nervoso Central (SNC) possuem uma taxa de mortalidade de 80% (CDC, 2015; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2017; CDC, 2019).  

 Quanto a transmissão tanto pelo HSV-1 e HSV-2 acontece por meio do contato 

com as feridas expostas, principalmente a do tipo HSV-1, porém também pode 

acontecer em contato com objetos contaminados e durante a gestação. A transmissão 

vertical da mãe para o bebê pode acontecer tanto no período pré-natal (infecção 
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congênita) como no período perinatal (no canal do parto) e nestes casos a 

contaminação se dá pelas secreções genitais da mãe infectada. A maioria dos casos 

acontecem no período perinatal e como resultado da infecção podem desencadear 

lesões de pele e cicatrizes ao nascimento, anormalidades no SNC, coriorretinite, 

microcefalia, hidranencefalia e microftalmia. Além disso, os herpes vírus (HSV-1 e 

HSV-2) são considerados como uma das causas da meningite viral aguda e quando os 

casos se desenvolvem com encefalite, são potencialmente fatais (HUTTO et al., 1987; 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2006; CDC, 2019).  

 Uma revisão sistemática da incidência de perda auditiva sensorioneural em 

neonatos expostos ao HSV foi realizada com o objetivo de desenvolver diretrizes 

baseadas em evidências para o monitoramento audiológico apropriado dessas crianças 

nascidas após exposição ou infecção pelo HSV e com risco para desenvolvimento de 

perda auditiva sensórioneural imediata ou tardia. Inicialmente os pesquisadores 

realizaram um protocolo de pesquisa e fizeram uma busca nas bases de dados 

Medline no período de 1966 a julho de 2007 e de forma a complementar na Embase no 

período de 1980 a julho de 2007, além de verificarem as listas de referências dos 

artigos e capítulos de livros. Os artigos foram selecionados com base nos seguintes 

critérios: artigos do tipo longitudinal, relato de casos ou ensaios clínicos randomizados 

e que tivessem coletado uma amostra de crianças infectadas com (ou expostas a) HSV 

ao nascimento e acompanhadas por meio da audiometria para identificar se a 

deficiência auditiva ocorreu e por fim deveriam conter informações acerca do 

diagnóstico da infecção por HSV e achados audiológicos. Foram identificados 4 

capítulos de livros e 67 artigos considerados relevantes para a leitura do texto completo 

e análise. Os autores encontraram três artigos ao final que atendiam aos critérios 

estabelecidos e apresentando no total de 5 crianças com perda auditiva sensórioneural 

após infecções neonatais por HSV. Os autores concluíram que a deficiência auditiva 

sensórioneural ocorreu raramente em bebês expostos ao HSV com sinais clínicos e 

outras comorbidades associadas, assim como não foi observado nenhuma evidência 

de perda auditiva de início tardio em lactentes assintomáticos com HSV 

(WESTERBERG; ATASHBAND; KOZAK, 2008). 

 Um desses estudos foi realizado com 13 crianças que apresentaram sinais 

clínicos de infecção congênita por HSV-2 e também foram avaliados por meio dos 



 
 
 

38 
 

procedimentos laboratoriais para a identificação da presença do vírus por meio da 

coleta em diferentes partes do corpo, como: pele, vesículas, orofaringe, nasofaringe, 

líquido cefalorraquidiano, fezes e urina, além disso foram realizados testes sorológicos 

para a exclusão da possibilidade de uma infecção concomitante causada por 

citomegalovírus, rubéola, toxoplasmose ou sífilis durante a gestação. Também foram 

realizadas: Tomografia computadorizada do crânio, avaliações otológicas e 

oftalmológicas. Dos 13 pacientes incluídos no estudo, 12 deles (92%) apresentaram a 

presença de anormalidades no SNC e 4 morreram na infância. Ao final das nove 

crianças restantes, três (33%) tiveram alterações auditivas. Os autores verificaram que 

das 9 crianças, 6 tiveram sequelas neurológicas graves, incluindo retardo mental, 

quadro grave de atraso no desenvolvimento e distúrbios convulsivos complexos, 

incluindo as três crianças com alterações auditivas e com quadro de cegueira 

associado. Vale ressaltar que os autores não trouxeram informações acerca do rastreio 

auditivo na população estudada, como também dos resultados da avaliação 

audiológica, com relação ao tipo, grau e em qual período a perda auditiva ocorreu 

(HUTTO et al., 1987).  

 No outro estudo, foram avaliadas 20 crianças sintomáticas e diagnosticadas com 

infecção neonatal pelo HSV. A faixa etária das crianças variou entre 2 e 6 anos nas 

avaliações audiológicas mais recentes e foram submetidas a exames laboratoriais, 

avaliações médicas, visuais e do desenvolvimento neuropsicomotor. Os procedimentos 

audiológicos consistiram em audiometria comportamental e/ou PEATE e 

imitânciometria. Em relação a avaliação, 10 crianças foram avaliadas pela audiometria 

comportamental e imitânciometria, quatro por meio do PEATE e imitânciometria e 

somente seis foram avaliados pelos três procedimentos. As crianças que não puderam 

realizar a audiometria comportamental adequadamente foram avaliadas por meio do 

PEATE. Das 20 crianças, 18 apresentaram audição normal e duas crianças 

apresentaram deficiência auditiva, uma com perda auditiva sensorioneural de grau 

moderado a severo bilateral e outra com mesmo grau e tipo de perda auditiva, porém 

unilateral. Entretanto, os autores verificaram que sete crianças foram avaliadas 

somente pela audiometria de observação comportamental durante a avaliação 

audiológica e tal fato foi considerado como não confiável na determinação do 

diagnóstico da deficiência auditiva nestas crianças, visto que a criança com perda 

auditiva sensorioneural unilateral apresentou na audiometria de observação 
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comportamental respostas consideradas adequadas com função de orelha média 

normal, porém no PEATE foi identificado a presença da deficiência auditiva, sugerindo 

assim que outros casos de perda auditiva unilateral podiam está presentes e não foram 

identificados, subestimando a verdadeira incidência da deficiência auditiva. Além disso, 

os autores não informaram se outros IRDA foram descartados, o momento da 

avaliação audiológica e nem se foram acompanhados durante o tempo para determinar 

a progressão da perda auditiva (DAHLE;  MCCOLLISTER, 1988). 

 

 3.2.1.6 HIV 

 

 O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus, classificado na 

subfamília dos Lentiviridae e é responsável por atacar o sistema imunológico da 

pessoa infectada, principalmente as células T, que são importantes para a proteção do 

organismo em relação ao combate de infecções. Com a progressão do vírus e/ou não 

tratamento, as células de defesa podem ser reduzidas e destruídas do corpo, 

aumentando assim o risco dos infectados apresentarem doenças, infecções ou 

cânceres relacionados a um sistema imunológico muito fraco e sendo indicativo que a 

pessoa tem a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), considerado como o 

último estágio da infecção pelo HIV (BRASIL, 2017; CDC, 2019; BRASIL; 2019) 

  A transmissão do HIV ocorre por meio de fluidos corporais, como: sangue, 

sêmen (esperma), fluido pré-seminal (pré-esperma), fluidos retais, vaginais e também 

da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação ao 

entrar em contato com uma membrana mucosa ou tecido danificado ou ser injetados 

diretamente na corrente sanguínea (de uma agulha ou seringa) para que a transmissão 

ocorra (BRASIL, 2017; CDC, 2019).  

 A transmissão vertical para o feto é mais frequente durante o período perinatal e 

com riscos ainda maiores quando realizado o aleitamento materno e sem outras 

medidas preventivas, como o objetivo de evitar o contato da criança com as partículas 

virais presentes no sangue ou secreções maternas. Além disso, as mães infectadas 

com HIV devem ser acompanhadas e avaliadas para outras comorbidades associadas 

e que podem acarretar maior risco de transmissão fetal, como também a fatores 
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próprios da carga viral e comportamentais existentes. Com o objetivo de reduzir e 

eventualmente eliminar novas infecções pelo HIV por meio da transmissão vertical, 

recomenda-se que todas as mulheres com HIV recebam medicamentos antirretrovirais 

durante a gravidez, parto ou amamentação (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014; BRASIL, 

2018).  

 Em virtude do HIV apresentar algumas características próprias de alguns vírus já 

relatados, como período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas 

da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e, mais 

especificamente do HIV, a supressão do sistema imune, que a necessidade da 

identificação precoce da infecção é preconizada, visto que sem o diagnóstico precoce, 

seguido da intervenção e do tratamento, podem ocorrer uma série de doenças, sinais 

ou sintomas em crianças infectadas e com imunodeficiência adquirida, com condições 

leves, moderadas e graves, como: infecções persistentes ou recorrentes de vias áreas 

superiores (otite média e sinusite), doenças sexualmente transmissíveis em diferentes 

órgãos, infecções bacterianas graves, múltiplas e recorrentes, anemia, dermatite 

persistente, esplenomegalia, hepatomegalia, encefalopatia, linfomas, aumento crônico 

da parótida, meningite bacteriana, pneumonia ou sepse, além de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, diarreia recorrente e febre com origem 

desconhecida, entre outras doenças e sintomatologias (BRASIL, 2010; BRASIL, 2017; 

BRASIL, 2018). 

 Um estudo prospectivo foi realizado em Malawi com o objetivo de estimar a 

prevalência e os tipos de perda auditiva em crianças e adolescentes que tiveram 

infecção perinatal e outras expostas ao HIV, porém não infectadas. O estudo foi 

realizado com uma amostra de 231 crianças e adolescentes na faixa etária de 7 e 16 

anos, onde 145 possuíam HIV positivo e 86 foram expostas por terem nascido de 

mulheres com infecção pelo HIV. Os participantes da pesquisa e suas famílias foram 

selecionados a partir de um estudo multicêntrico realizado para determinar os efeitos 

da infecção e tratamento do HIV em crianças e adolescentes com exposição  perinatal 

ao HIV e com o acompanhamento desta população foram coletadas e analisadas 

informações com base nos prontuários médicos, exames físicos e laboratoriais sobre a 

saúde geral, entrevistas, testes de desenvolvimento neurológico e os tratamentos 

realizados por meio da terapia antirretroviral (TARV). A avaliação auditiva consistiu de 
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audiometria tonal e timpanometria e foi realizada nos acompanhamentos semestrais ou 

por 2 anos entre os anos de 2007 e 2010. Os autores evidenciaram que a perda 

auditiva ocorreu em 38 crianças, 29 das crianças com HIV positivo e nove crianças 

expostas no período perinatal, mas não infectadas. Os dados da timpanometria e 

condução óssea foram avaliados e identificaram que das 38 crianças que 

apresentaram perda auditiva, cega ao status do HIV, 14 (37%) crianças tiveram uma 

perda auditiva condutiva, das quais 11 (79%) eram crianças com HIV positivo e as 24 

(63%) crianças restantes apresentaram perda auditiva sensórioneural, das quais 18 

(75%) eram crianças infectadas com HIV. Os autores concluíram que a infecção e 

exposição pelo HIV foi associada a maiores chances de perda auditiva e na 

comparação entre os grupos em relação ao grau da perda auditiva, as crianças com 

infecção pelo HIV apresentaram resultados piores em relação ao grupo de expostos. O 

estágio mais avançado da doença aumentou o risco de perda auditiva em crianças com 

HIV positivo (TORRE et al., 2012).  

 Um estudo nacional em dois serviços de atendimento especializado em crianças 

com HIV/AIDS foi realizado pra determinar a ocorrência de deficiência auditiva e 

verificar a sua associação com a carga viral (CV), as doenças oportunistas e a TARV 

realizada. A amostra contou com 23 crianças com idade entre 2 e 10 anos, com 

sorologia positiva para o HIV/AIDS e que tivessem realizado a TARV durante a 

gestação, no parto, após o nascimento e/ou encontrar-se em tratamento. Inicialmente, 

foram coletadas informações com os responsáveis das crianças e complementados por 

meio dos dados em prontuário, com o objetivo de investigar queixas auditivas e dados 

gerais da saúde, uso de medicamentos antirretrovirais, CV e doenças oportunistas 

adquiridas pela criança com HIV/AIDS; em seguida foi realizada a meatoscopia, 

avaliação otorrinolaringológica e por fim a avaliação audiológica composta pela 

audiometria tonal condicionada e da imitânciometria. No total de 23 crianças, somente 

duas apresentaram normalidade em ambas as orelhas. Os resultados foram analisados 

por orelha, sendo avaliadas no total de 46 orelhas, onde em 39 (84,8%) foi constatada 

algum grau de perda auditiva e sete (15,2%) orelhas apresentaram audição normal. 

Quanto aos resultados na audiometria e imitânciometria, foi encontrado na maioria dos 

exames uma perda auditiva discreta (76,95) e com relação ao tipo de perda auditiva, 

verificou-se o predomínio da perda sensórioneural (28,2%) e 41 (89,1%) orelhas 

tiveram alterações na timpanometria, sendo a curva timpanométrica do tipo “B” a de 



 
 
 

42 
 

maior ocorrência, com 67,4%, seguido do tipo “A” e “As” com cinco registros, cada 

(10,9%), do tipo “C” em quatro (8,7%), e do tipo “Ad” em uma (2,2%); além disso, em 

30 orelhas (65,2%) foi observado a ausência de respostas na pesquisa do reflexo 

acústico. Os autores observaram que em relação a CV plasmática do HIV e a presença 

de doenças oportunistas existiu uma maior presença de deficiência auditiva, porém 

somente foi estatisticamente significante para o uso da TARV e otite. Dentre as 

doenças oportunistas de maior ocorrência estavam a otite com 11 casos (61,1%) e 

infecções como toxoplasmose, CMV, herpes labial e outras doenças associadas, 

existindo assim a presença de outros fatores de risco para deficiência auditiva e 

condições além da infeção pelo HIV que podem contribuir para a perda auditiva na 

população estudada. Vale ressaltar que mesmo tendo sido encontrado o predomínio da 

perda auditiva sensórioneural, houve no estudo uma perda classificada como 

“indeterminada” em 30,6% dos casos, em quem não foi possível a determinação dos 

limiares por meio da via óssea ou por não seguimento da criança ao retorno para 

finalização das avaliações e, portanto, a perda auditiva poderia ser descrita também 

como decorrentes das alterações na orelha média ou de outras doenças associadas, 

sendo assim uma causa secundária e não primária da infecção pelo HIV. Os autores 

concluíram que embora exista a necessidade de maiores estudos longitudinais desde o 

nascimento e da realização de exames iniciais da função auditiva nas crianças com 

HIV e que permitam o acompanhamento dessas crianças, como também de filhos 

expostos de mães com HIV/AIDS por meio do monitoramento auditivo, é possível inferir 

a associação da CV, do uso da TARV e da ocorrência de doenças oportunistas como 

os possíveis agentes etiológicos para a deficiência auditiva (BURITI; OLIVEIRA; 

MUNIZ; 2013). 

 Um estudo retrospectivo e longitudinal verificou a ocorrência de alterações 

auditivas periféricas e centrais em lactentes expostos pela transmissão vertical pelo 

HIV. A amostra contou coma análise de 144 prontuários de lactentes nascidos a termo 

ou pré-termo, no período de 2010 até dezembro de 2015 e que passaram pela 

avaliação auditiva ao nascimento. As crianças foram divididas em dois grupos, sendo o 

grupo de estudo (GE) composto por 72 lactentes, cujas mães tiveram diagnóstico pré-

natal para o HIV positivo e sem outras intercorrências, além de terem sidos submetidos 

a TARV durante a gestação e o grupo controle (GC) composto também por 72 

lactentes, mas que não possuíam indicadores de risco com base no JCIH. Os 
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pacientes foram avaliados inicialmente por meio EOAT e PEATE na TAN e nos casos 

de falha, foram encaminhados para avaliação audiológica complementar através das 

medidas de imitância acústica, PEATE por frequência específica e pesquisa da via 

óssea e após a avaliação inicial, as crianças foram encaminhadas para monitoramento 

auditivo aos 6 meses de idade e os testes incluídos nesta etapa foram: EOAT, medidas 

de imitância acústica, observação das habilidades auditivas e audiometria com reforço 

visual, sendo ao final analisados em conjunto os resultados como forma de determinar 

o perfil audiológico das crianças em monitoramento. Os autores evidenciaram que dos 

144 lactentes da amostra, apenas uma criança do GE falhou na triagem com EOAT, 

entretanto passou no reteste, sendo observado que 100% da amostra apresentaram 

emissões otoacústicas presentes, com função coclear normal. Em relação ao PEATE, 

os exames identificaram atrasos tanto no GE e GC nas latências absolutas das ondas 

III e/ou V, além do aumento dos intervalos interpicos, sendo observado no estudo a 

presença de alterações de nível central, principalmente no GE. No monitoramento 

auditivo, dos 72 lactentes do GE, somente 16 (22%) compareceram para reavaliação 

aos 6 meses de idade e destes, 14 lactentes (87,5%) tiveram resultado normal na 

avaliação comportamental, um lactente apresentou atraso do desenvolvimento auditivo 

e outro comprometimento central. Os autores concluíram que apesar de não ter sido 

identificado a presença de alterações cocleares na população estudada e entre os 

grupos em relação ao PEATE na avaliação inicial, como também das limitações que 

ocorreram no estudo em relação ao monitoramento auditivo, em especial a baixa 

adesão pelas famílias, uma criança do grupo de estudo foi diagnosticada como normal 

ao nascimento e apresentou posteriormente alteração central no acompanhamento 

auditivo, sugerindo assim a possibilidade de alterações auditivas nos pacientes 

expostos à transmissão vertical do HIV e reforçando a importância do monitoramento 

auditivo principalmente naqueles que foram efetivamente infectados, visto que a 

infecção pelo HIV não é considerado como parte dos IRDA e consequentemente a falta 

de indicação para o monitoramento auditivo dessa população (PADILHA; MARUTA; 

AZEVEDO, 2018). 
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3.3.2 Políticas públicas de vacinação e controle de doenças transmissíveis no 

Brasil 

  

 No Brasil por meio das políticas públicas para a erradicação de doenças 

imunopreveníveis foi possível observar uma mudança no que diz respeito a 

epidemiologia de algumas doenças transmissíveis consideradas emergentes, 

persistentes, de natureza reemergentes e de tendência ao declínio (BUSS; 

TEMPORÃO; CARVALHEIRO, 2005). 

 Tal fato se dá pela a introdução de medidas de prevenção, insumos e controle 

dessas doenças transmissíveis, seja por meio dos avanços tecnológicos, com a criação 

de vacinas e antibióticos, avanços relacionados a questões de melhorias de 

saneamento e acesso aos serviços de saúde que permitiram que doenças até então 

consideradas as principais causas de mortalidade na população brasileira fossem 

reduzidas do quadro morbi-mortalidade do país (BRASIL, 2004).  

  Dentre essas ações,  com marco na década de 70 e ao longo dos anos, está o 

êxito das campanhas de vacinação de doenças consideradas de alta incidência 

antigamente como a Varíola, Rubéola, Poliomielite, Tétano, Coqueluche e Sarampo e 

o controle delas. Segundo o Ministério da Saúde (2004), o último caso de varíola 

notificado foi em 1978 e, no mundo, em 1977 na Somália, enquanto que a poliomielite 

recebeu o certificado de erradicação em 1994 e a previsão é que a meta de 

erradicação da raiva humana transmitida por animais domésticos, da rubéola 

congênita e do tétano neonatal seria atingida até o fim da década de 2000 (BUSS; 

TEMPORÃO; CARVALHEIRO, 2005). Além dessas doenças que podem ser 

prevenidas com a vacinação e com índices de incidência reduzidos estão a difteria, 

rubéola, coqueluche e tétano acidental (BRASIL, 2004; BUSS; TEMPORÃO; 

CARVALHEIRO, 2005). 

 Dentre as doenças transmissíveis que podemos considerar de caráter emergentes 

e reemergentes estão a sífilis e o HIV. A infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e a sífilis fazem parte das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISF) 

com incidência principalmente em grupos considerados de maior vulnerabilidade em 

relação a exposição e risco devido o contexto que estão inseridos, sendo eles as 

populações-chave: Gays e outros HSH (Homens que fazem sexo com Homens), 
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pessoas transexuais e que usam álcool e outras drogas, pessoas privadas de 

liberdade e trabalhadoras do sexo. As ações envolvidas para a prevenção combinada 

do HIV/AIDS também envolvem as populações consideradas prioritárias: adolescentes 

e jovens; negros; indígenas e em situação de rua. A prevenção combinada e 

simultânea envolve desde ações de caráter informativo sobre as IST, incentivo ao uso 

de preservativos masculinos e femininos; incentivo à testagem; adesão às 

intervenções biomédicas; vinculação e retenção nos serviços de saúde; redução de 

danos para as pessoas que usam álcool e outras drogas; e estratégias de 

comunicação e educação entre pares (BRASIL, 2018).  

 A AIDS teve seu primeiro caso no Brasil em 1980 e fazem parte da lista de 

notificação compulsória desde 1986 juntamente com a sífilis congênita por meio 

Portaria nº 542, de 22 de dezembro de 1986. A Infecção pelo HIV em gestantes, 

parturientes ou puérperas e crianças expostas ao risco de transmissão vertical do HIV 

passou a ser de notificada por meio da Portaria nº 993, de 4 de setembro de 2000, e 

por sua vez, toda criança filha de mãe infectada pelo HIV ou que tenha sido 

amamentada por uma mulher infectada pelo HIV deve ser notificada como criança 

exposta e o encerramento do caso deve ser efetuado de acordo com as orientações 

contidas na ficha de notificação da criança exposta ao HIV. A notificação também deve 

ser realizada na confirmação por meio do diagnóstico da criança com AIDS com base 

nos critérios de definição de caso e somente em 2014, a Portaria nº 1.271 e a Portaria 

nº 1.984, incluíram a infecção pelo HIV na lista nacional de doenças e agravos a serem 

monitorados por meio da estratégia de vigilância epidemiológica e com isso a 

necessidade de identificar e intervir mais precocemente no curso da infecção (BRASIL, 

2014; BRASIL, 2019).  

 As pessoas diagnosticados com HIV necessitam de um acompanhamento 

sistemático e de apoio em toda rede de saúde com um atendimento integral, além das 

orientações, medicações e imunizações e com base nisso que o Ministério da Saúde 

disponibiliza diretrizes e protocolos clínicos no manejo das crianças, adolescentes e 

adultos com HIV com o objetivo de aumentar a qualidade de vida das pessoas vivendo 

com HIV (PHIV), visto que a história natural dessa infecção vem sendo alterada, 

consideravelmente, pela terapia antirretroviral (TARV), iniciada no Brasil em 1996 e as 

demais políticas públicas como a Profilaxia Pós Exposição ao HIV (PEP), o tratamento 
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universal para PVHIV e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), resultando no aumento da 

sobrevida dos pacientes, mediante reconstituição das funções do sistema imunológico 

e redução de doenças secundárias  (BRASIL, 2018; BRASIL, 2019).  

 A sífilis congênita é uma das ISF de maior ocorrência no mundo, apresentando a 

cada ano um número de 6 milhões de novos casos. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2016) novas estimativas foram registradas em relação a transmissão 

da sífilis congênita no mundo, os dados evidenciam que, em 2016, havia mais de meio 

milhão (aproximadamente 661 mil) de casos de sífilis congênita no mundo, resultando 

em mais de 200 mil natimortos e mortes neonatais.  

 A sua notificação foi iniciada no Brasil em 1986 e após as portarias nº 33 e nº 

2.472 incluíram a sífilis em gestantes em 2005 e em 2010 a sífilis adquirida na lista de 

notificação compulsória, respectivamente. Com base nas recomendações a gestante 

que for diagnosticada deverá ser tratada e suas parcerias sexuais e portanto, a medida 

mais efetiva de controle da infecção consiste no cumprimento das recomendações 

presentes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para prevenção da 

transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais e no PCDT para a atenção integral 

às pessoas com IST. As medidas de controle devem abranger os momentos antes e 

durante a gravidez, bem como o momento da internação para o parto ou curetagem por 

abortamento. A sífilis congênita é passível de prevenção quando a gestante infectada 

por sífilis é tratada adequadamente (BRASIL, 2005; BRASIL, 2018; BRASIL, 2019)    

 Tais considerações justificam a necessidade de realizar testes sistematicamente 

com as gestantes no início do pré-natal, no início do terceiro trimestre e no momento 

da internação hospitalar, seja para parto ou curetagem uterina pós-abortamento, como 

também em casos de história de exposição de risco/ violência sexual. A realização do 

VDRL no início do terceiro trimestre permite que o tratamento materno seja instituído e 

finalizado até 30 dias antes do parto, intervalo mínimo necessário para que o recém-

nascido seja considerado tratado intraútero. Quando o teste é feito durante a 

internação para o parto, além de interromper a evolução da infecção e suas sequelas 

irreversíveis, ele possibilita o tratamento precoce da criança (BRASIL, 2012; BRASIL, 

2018; BRASIL, 2019)   

  No Brasil, a rubéola foi inserida na lista de doenças de notificação compulsória 

em 1996, porém antes mesmo da sua notificação, a vacina contra a rubéola, 
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denominada tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) já era disponibilizada em 1992 

no estado de São Paulo e no ano de 2000 foi implementada nas unidades básicas de 

saúde do país e que se mantém até os dias atuais. Foi por meio do plano de Plano de 

Erradicação do Sarampo através da Ficha de Notificação/Investigação de Doenças 

Exantemáticas Febris Sarampo/Rubéola que a vigilância epidemiológica da Rubéola e 

da SRC foi intensificada. No ano de 1997, durante a última epidemia de sarampo no 

Brasil, foram registrados cerca de 30 mil casos de rubéola e com surtos da doença em 

vários estados entre os anos 1999 e 2001. Neste mesmo período houve um maior 

número de casos da SRC notificados devido os incrementos da vigilância 

epidemiológica e por isso ocorreram as campanhas de vacinação entre 1998 a 2002 

para as mulheres em idade fértil (MIF) na faixa etária de 12 a 49 anos como forma de 

ampliar a cobertura vacinal e eliminar a SRC. Em 2008 ocorreu no Brasil a maior 

campanha de vacinação contra rubéola do mundo, na qual foram vacinados 67,9 

milhões de brasileiros e foram incluídos homens e mulheres de 20 a 39 de todo o país; 

nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato 

Grosso, o grupo de 12 a 19 anos também foi incluído. A cobertura vacinal alcançada 

nesta campanha foi de 97% e no início do ano de 2015 o Brasil recebeu da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) o documento que declarou a região 

das Américas livre da rubéola e da SRC (BRASIL, 2004; BUSS; TEMPORÃO; 

CARVALHEIRO, 2005; BRASIL, 2019).  

 Neste sentido, as estratégias para a rubéola e a SRC é a prevenção por meio da 

vacina tríplice viral desde 2003 administrada aos 12 meses de idade; e o reforço, com 

a vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), aos 15 meses de idade, 

seguindo o calendário nacional de vacinação. Além da notificação de todos os casos 

suspeitos ou confirmados de SRC ou de Infecção Congênita pelo vírus da Rubéola 

(IRC) e recém-nascidos cuja mãe foi caso suspeito ou confirmado de rubéola durante a 

gestação, ou toda criança até 12 meses de vida que apresente sinais clínicos 

compatíveis com infecção congênita pelo vírus da rubéola, independentemente da 

história materna para a Comissão de Infecção Hospitalar e Serviço de Vigilância 

Epidemiológica da Unidade de Saúde (BRASIL, 2019). 

 Outra infecção que pode ser controlada com a vacinação está a Herpes-zoster, 

sendo sua manifestação em decorrência da reativação do vírus da varicela que 
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permanece em estado de latência e acontece na fase adulta ou em pessoas com 

comprometimento imunológico, portadores de doenças crônicas, neoplasias, AIDS e 

outras. Excepcionalmente, há pacientes que desenvolvem herpes-zoster após contato 

com doentes de varicela e, até mesmo, com outro doente de zóster, o que indica a 

possibilidade de uma reinfecção em paciente já previamente imunizado. É também 

possível uma criança adquirir varicela por contato com doente de zóster. Somente os 

casos graves e óbitos são de notificação compulsória, no entanto, a vacina está 

disponível no Brasil na apresentação monovalente ou na versão tetraviral (sarampo, 

caxumba, rubéola e varicela). A vacina tetraviral só deverá ser administrada aos 15 

meses de idade se a criança tiver recebido uma dose da vacina tríplice viral entre 12 

e 14 meses (BRASIL, 2019). 

  Existem também as doenças transmissíveis que não possuem medidas de 

controle eficazes e/ou as que estão principalmente associadas com questões 

ambientais, sociais ou econômicas, como a toxoplasmose, citomegalovírus e o Zika-

vírus, sendo consideradas ainda problemas de saúde pública em países em 

desenvolvimento (BUSS; TEMPORÃO; CARVALHEIRO, 2005).  

 A toxoplasmose ainda é uma doença que ocorre com alta incidência no Brasil, 

porém a vigilância epidemiológica específica para a toxoplasmose está em fase de 

estruturação. Desde 2015 que o Ministério da Saúde desenvolveu um grupo de 

trabalho, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para a construção 

da vigilância integrada da toxoplasmose gestacional, congênita e adquirida em surtos 

(BRASIL, 2018).  

 Visto que a toxoplasmose congênita pode se apresentar sem sinais clínicos em 

cerca de 85% dos recém-nascidos infectados ao nascimento e com a possibilidade 

destes apresentarem nas avaliações alterações quanto a restrição do crescimento 

intrauterino, prematuridade, anormalidades visuais e neurológicas e as sequelas 

tardias serem mais frequentes na toxoplasmose congênita não tratada que a medida 

de prevenção mais eficaz são as orientações realizadas no pré-natal. Quando não há a 

suspeita e o tratamento adequado da gestante com toxoplasmose a probabilidade de 

transmissão vertical é maior (BRASIL, 2014; BRASIL, 2019). O acompanhamento a 

gestante visa à prevenção da infecção aguda por meio de medidas de prevenção 

primária, já a detecção precoce objetiva prevenir a transmissão fetal e proporcionar o 
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tratamento, caso haja transmissão intrauterina (BRASIL, 2006). A sorologia deve ser 

solicitada na primeira consulta ou no primeiro trimestre e os casos confirmados serem 

encaminhados ao pré-natal de alto risco. A notificação, investigação e o diagnóstico 

oportuno viabilizam a identificação dos surtos, o bloqueio rápido da fonte de 

transmissão e a tomada de medidas de prevenção e controle em tempo, além da 

intervenção terapêutica adequada e consequente redução de complicações e 

sequelas (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012; BRASIL 2013). 

 Com o objetivo de fortalecer a identificação da doença nos recém-nascidos e as 

ações de vigilância integrada para toxoplasmose, a SVS solicitou a incorporação da 

toxoplasmose congênita no teste do pezinho a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC), contudo a estratégia da triagem neonatal não exclui a 

busca por condições que permitam a triagem pré-natal em um programa complementar 

(BRASIL, 2019). 

 O citomegalovírus é atualmente a causa viral mais comum de deficiência 

auditiva sensorioneural congênita. A prevalência de infecção congênita por CMV é de 

aproximadamente 0,4% a 2,3% de todos os recém-nascidos (KENNA, 2015). Segundo 

o estudo realizado por Lobato-silva (2016) ainda é necessário o conhecimento e 

efetivação de estudos de prevalência mais abrangentes que possam determinar os 

índices regionais de infecção por CMV no Brasil, visto que a doença não se encontra 

na lista de notificação compulsória. 

 A indicação da triagem sorológica pré-natal para a infecção pelo CMV é 

controversa. No Brasil, onde a grande maioria (90–95%) das mulheres já apresentou a 

infecção primária pelo CMV, e mesmo em alguns países desenvolvidos em que uma 

parcela significativa de mulheres em idade fértil ainda não se infectou com esse vírus, 

esta medida não é realizada sistematicamente. Além disso, considerando que a grande 

maioria dos RN com infecção congênita pelo CMV é assintomática ao nascimento, 

somente a realização sistemática de triagem neonatal dessa infecção permitiria a 

identificação precoce dessa população, porém é uma medida que não é realizada. 

Neste sentido as ações de prevenção englobam o reforço das medidas de higiene, tais 

como lavagem das mãos após contato com urina e saliva de crianças menores de três 

anos, potenciais excretoras do vírus, e orientações para prevenção da transmissão 

sexual do CMV (BRASIL, 2011; RAWLINSON et al., 2017). 
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 A infecção pelo vírus da Zika teve seu primeiro registro em 2015 no Brasil. O 

país passou por uma transmissão importante de Zika, especialmente nos municípios 

de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Bahia dos casos, sendo notificados 239.634 casos 

prováveis da doença no período de 2016 a 2019. As complicações decorrentes da 

infecção pelo vírus Zika, principalmente em recém-nascidos, como a microcefalia e 

malformações congênitas e posteriormente reconhecido com a SCZ na região 

Nordeste despertaram a atenção de autoridades nacionais e internacionais, o que 

resultou no Decreto de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPIIN) pela OMS e teve sua notificação a partir de 2016 através da alteração da LNC 

com todos os casos Zika por meio da portaria de Consolidação MS/GM nº 4 de 28 de 

setembro de 2017, os casos passaram a ser notificados em sua totalidade e até 24hs 

nos casos de gestantes com doença aguda pelo vírus da Zika e em casos de óbito com 

suspeita da doença (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019).  

 As principais medidas de prevenção é a promoção de ações de educação em 

saúde na população, com medidas principalmente na eliminação do mosquito 

transmissor da doença, através das ações desenvolvidas pelos programas locais de 

controle das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti e participação ativa da 

comunidade, melhoria do saneamento básico e com os cuidados pelo público em 

geral, como o uso de repelentes e de roupas com mangas longas e calças compridas 

(BRASIL, 2017).  

 No geral, as ações preventivas iniciam-se com a vacinação universal da 

população ativa e continua com medidas higiênicas e alimentares durante a gestação 

que podem ser realizadas e diminuirem o risco das infecções congênitas. As medidas 

preventivas, são assim como o pré-natal, esseciais para a saúde materno-infantil, como 

também as ações de atenção à saúde e de vigilância, por meio dos procedimentos 

existentes para investigação clínica, radiológica e laboratorial nas gestantes e fetos, 

natimortos, recém-nascidos e crianças, visando à identificação de complicações 

relacionadas à infecção pelo ZIKV e outras etiologias infecciosas, no pré-natal, parto, 

pós-parto e puericultura nos primeiros três anos de vida, bem como a promoção do 

cuidado adequado às crianças com alterações no crescimento e no desenvolvimento, 

independentemente da etiologia (BARNUSELL et al., 2014; BRASIL, 2017). 
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3.3 A rede de saúde auditiva do sistema único de saúde: da identificação a 

reabilitação. 

 

 O modelo de atenção à saúde teve grande mudanças ao longo dos anos, visto 

que considerando o artigo 146 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a saúde é um 

direito de todos e dever do estado. Por meio de políticas sociais e econômicas como 

forma de reduzir os riscos de doenças e agravos, através do acesso universal e 

igualitário aos serviços de saúde que deu-se início a uma nova política de atenção à 

saúde e por meio da aprovação da Lei Orgânica da Saúde, lei nº 8.080/90, com o 

surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

 Antes da criação do SUS, os serviços de assistência eram realizados pelo 

extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), ao 

qual somente uma pequena parcela da população possuía acesso aos serviços de 

saúde, sendo na época os trabalhadores que contribuíam com a previdência social. A 

saúde era vista como um problema individual, segmentada e restrita a uma parcela da 

população (FLEURY; CARVALHO, 2009). 

 Com a constituição de 1988 e o direito universal a saúde foram observadas 

mudanças no que diz respeito às políticas voltadas para a pessoa com deficiência 

auditiva, dentre elas a portaria do Ministério da Saúde nº 2073 de 2004 que instituiu a 

Política Nacional de Saúde Auditiva (PNASA), que teve como objetivo garantir o 

acesso da população com deficiência auditiva a todos os procedimentos de saúde 

auditiva, além de permitir ações voltadas a educação, prevenção e promoção na área 

de saúde auditiva englobando a atenção básica, média e alta complexidade (BRASIL, 

2004). 

 A partir da PNASA foi possível definir as ações especificas tanto da atenção 

básica, quanto da média e alta complexidade. A atenção básica consiste em atuações 

de caráter individual ou coletivo, voltadas para a promoção da saúde auditiva, da 

prevenção e da identificação precoce dos problemas auditivos, bem como ações 

informativas, educativas e de orientação familiar; na média e alta complexidade estão 

os hospitais, policlínicas e centros especializados responsáveis em realizar a triagem, 

diagnóstico, monitoramento e acompanhamento após ter sido identificada alguma 

alteração auditiva, sendo responsável pela execução dos exames específicos e se 
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necessário encaminhamento para terapia fonoaudiológica e indicação de aparelhos de 

amplificação sonora e/ou implante coclear (BRASIL, 2004). 

 O objetivo norteador da política foi estruturar uma rede de serviços regionalizada 

e hierarquizada que estabelecesse uma linha de cuidados integrais e integrados no 

direcionamento as pessoas com deficiência auditiva e seguindo também como base 

nos princípios do SUS de universalidade, equidade, acesso e participação social nas 

ações de saúde auditiva (BRASIL, 2004). 

 Para que a PNASA tivesse êxito era necessário a realização das atribuições e 

contribuições de cada nível de assistência, por meio dos sistemas de referência e 

contra referência a serem organizadas e implementadas pelas Secretarias Estaduais 

da Saúde (Portaria SAS/MS nº 587, de 07 de outubro de 2004), como também os 

critérios técnicos necessários com o objetivo de garantir o funcionamento atendimento 

descentralizado e integral aos seus usuários. No processo da implementação da 

política, o Ministério da Saúde publicou duas portarias de números 587 e 589, ambas 

de outubro de 2004, que tratam da organização das redes estaduais de serviços de 

atenção à saúde auditiva. Essas portarias possuem também a descentralização do 

atendimento, com a presença de serviços em todos os estados brasileiros (BRASIL, 

2004). 

 No cuidado integral à saúde auditiva existem diferentes locais e níveis de 

atenção que englobam desde ações de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), diagnóstico 

e reabilitação. A TAN tem como objetivo realizar a identificação o mais precocemente 

da deficiência auditiva em neonatos e lactentes e faz parte de um conjunto de ações 

que englobam a saúde auditiva na infância, por meio da triagem, monitoramento e 

acompanhamento do desenvolvimento da audição e linguagem, diagnóstico e 

reabilitação. A realização da TAN deve ser realizada ainda na maternidade nos 

primeiros dias de vida ou em algumas situações que não seja possível realizar, como 

em casos de doenças, nascimentos fora do ambiente hospitalar ou em maternidades 

sem triagem auditiva, a realização deve ocorrer até o primeiro mês de vida. Além disso, 

é importante uma articulação e um trabalho conjunto com a atenção básica, com o 

objetivo de realizar o acompanhamento do desenvolvimento da audição e linguagem 

como também para devidos encaminhamentos necessários aos centros especializados 

(BRASIL, 2012). 
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 A TAN precisa ser seguida com base no que é preconizada nas Diretrizes de 

Atenção da Triagem Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). O 

protocolo a ser seguido é dependente da presença ou ausência de indicadores de risco 

para a deficiência auditiva, sendo um grupo sem indicadores de risco para a deficiência 

auditiva (baixo risco) e um grupo com indicador de risco (alto risco) para lactentes e 

neonatais, conforme os indicadores previstos pelos comitês internacionais e nacionais 

(BRASIL, 2012). 

 Nos neonatos e lactentes que não apresentam indicador de risco para a 

deficiência auditiva é previsto a utilização das emissões Otoacústicas evocadas 

(EOAE), e se em caso de falha devem ser retestadas (EOA2), se persistir a falha, 

deverá ser realizado o teste de Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico 

(PEATE),na modalidade PEATE-A ou modo triagem. No caso de falha, o reteste 

deverá ser realizado até 30 dias após o teste (PEATE-A2). Enquanto nas crianças com 

indicador de risco, será indicado o PEATE-A de forma direta, visto que nesta população 

a prevalência de perdas auditivas retrococleares não é identificável por meio das 

EOAT. No caso de falha, o reteste deverá ser realizado até 30 dias após o teste 

(PEATE-A2). Todos os testes poderão ser realizados em maternidades, ambulatórios 

ou centros que possuam os serviços de triagem auditiva neonatal (BRASIL, 2012). 

 Os neonatos e lactentes sem indicadores de risco que apresentarem resultados 

satisfatórios na triagem deverão ficar em acompanhamento mensal e orientação aos 

pais ou responsáveis em relação ao desenvolvimento da audição e linguagem até um 

ano de idade na atenção básica. As crianças que falharem no registro das EOAE, 

porém com resultados satisfatórios no registro do PEATE-A, devem ser monitoradas 

até os três meses de idade e serem encaminhadas para a avaliação 

otorrinolaringológica e audiológica entre os 7 e 12 meses, além de orientação aos pais 

sobre a importância do monitoramento em virtude do maior risco de apresentarem 

alterações de orelha média ou perdas leves de audição permanentes (BRASIL, 2012). 

 Já o grupo de alto risco que apresentarem respostas consideradas satisfatórias 

serão também orientados aos pais sobre o desenvolvimento auditivo e linguístico e 

necessidade de realizar o monitoramento mensal até o primeiro ano de vida na atenção 

básica, UBS ou clinicas referenciadas pelo município para este serviço, com a 
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realização da avaliação audiológica entre os 7 e 12 meses na atenção especializada 

(BRASIL, 2012). 

 Todos os neonatos e lactentes que apresentarem falha no reteste com ou sem 

indicadores de risco deverão ser encaminhados para avaliação diagnóstica audiológica 

e otorrinolaringológica nos serviços de saúde auditiva credenciados ou centros de 

reabilitação (CER). Mesmo com resultados de passa na TAN com ou sem indicador de 

risco, em casos de qualquer alteração ou suspeita de perda auditiva ou atrasos em 

relação aos marcos do desenvolvimento da audição e linguagem, seja dos familiares 

ou profissionais de saúde, deve-se realizar o encaminhamento também para a 

avaliação audiológica (BRASIL, 2012). 

 Todo neonato ou lactente que apresentar o diagnóstico de perda auditiva 

permanente deverá realizar o processo de indicação, seleção e adaptação de 

aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) ou, se necessário, a indicação de 

Implante Coclear (I.C) com a devida intervenção fonoaudiológica e otorrinolaringológica 

nos Centros Especializados de Reabilitação (CER) com o Serviço de Reabilitação 

Auditiva e no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Alta Complexidade habilitados 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

 Os neonatos e lactentes com infecções congênitas são considerados como de 

risco para a deficiência auditiva. Por isso, a necessidade de realizar o monitoramento e 

acompanhamento nesta população. Segundo o Ministério da Saúde, algumas 

infecções como a sífilis, toxoplasmose e citomegalovírus devem ser realizadas outras 

avaliações para avaliar possíveis acometimentos, como exame oftalmológico 

(fundoscopia), neurológico e avaliação auditiva periodicamente a cada 06 meses e até 

os 02 anos de idade ou mais se necessário por meio dos exames de EOAT e 

complementando com o PEATE quando indicado (BRASIL, 2011).  

 Em decorrência de neonatos com citomegalovírus apresentarem como descrito 

na literatura o maior risco de possuir perda auditiva do tipo sensorioneural, essas 

crianças deverão ser monitoradas com EOAT e PEATE ao nascimento, com 3, 6, 12, 

18, 24, 30 e 36 meses. A partir dessa idade, audiometria infantil condicionada a cada 6 

meses até 6 anos de idade (BRASIL, 2011). 
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 Dessa forma a TAN somente é efetiva quando se é realizado além do teste e 

reteste, o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e 

linguagem e sempre que necessário o encaminhamento para o diagnóstico e 

reabilitação, a serem realizadas nos níveis de atenção de média e alta complexidade 

(BRASIL, 2012). 

 Com o objetivo de ampliar o atendimento das pessoas com deficiência auditiva, 

principalmente voltado para o âmbito da reabilitação, que foi implementado por meio do 

decreto n. 7.612 de 17 de novembro de 2011 o Plano Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência- Plano Viver sem limites, que teve como objetivo proporcionar 

um atendimento com base nas redes de saúde, desde ações na atenção básica até de 

urgência e emergência, como forma de contemplar e intensificar junto aos indivíduos 

com deficiência o acesso a serviços considerados básicos, como como educação, 

transporte, mercado de trabalho, qualificação profissional, moradia e saúde (EIA, 

2012). 

 Segundo a Política Nacional para a habilitação/reabilitação das pessoas com 

deficiência era necessário além de desenvolver uma abordagem interdisciplinar que 

as ações e serviços de reabilitação pudessem ser realizadas em qualquer ponto de 

atenção da rede pública de saúde, entretanto eram nos serviços especializados em 

reabilitação, mais precisamente nos Centros Especializados de Reabilitação (CER), 

onde se encontrava a maior concentração dessas ações (BRASIL, 2013). 

 Por isso com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde para as 

pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia, e com múltiplas 

deficiências e suas famílias englobando diferentes unidades e níveis de atenção, 

como também garantir a articulação e a integração destes pontos de atenção e 

qualificando o cuidado que foi instituída pela portaria GM/MS n º 793 de 24 de abril de 

2012, e por meio do plano viver sem limites, a Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência (RCSPD) no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2013). 

 Dentre as ações desenvolvidas por meio dessa rede de cuidados estão as 

ações de identificação precoce das deficiências por meio de qualificações das 

equipes de atenção básica, criação de CER e habilitação dos serviços já existentes 

com somente uma modalidade de reabilitação, como também a criação de oficinas 

ortopédicas e ampliação da oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
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locomoção; e qualificação da atenção odontológica. Além disso foram desenvolvidas 

diretrizes de orientação às equipes multiprofissionais que atuam em diferentes pontos 

de atenção no cuidado da pessoa com deficiência, dentre essas encontra-se as 

diretrizes de atenção a triagem auditiva neonatal (BRASIL, 2013).  

  Nas propostas de mudanças estavam os atendimentos de reabilitação na 

atenção básica e nos núcleos de apoio à saúde da família (NASF), além disso o 

estabelecimento dos CER como serviços credenciados pelo Ministério da Saúde nos 

atendimentos as pessoas com deficiência, no qual possui mais de uma modalidade de 

reabilitação, podendo ser física, auditiva, visual, ostomias e múltiplas deficiências, além 

da implementação das diretrizes para rede especializada, no que diz respeito ao 

Implante Coclear (I.C), que por ser tratar de um procedimento cirúrgico, continuaria 

sendo descrito e organizado pela alta e média complexidade, mas um trabalho em rede 

com os demais serviços de saúde (BRASIL, 2012; BRASIL, 2013). 

 Atualmente, a rede de cuidados à saúde auditiva engloba desde os Centros 

Especializados em Reabilitação (CER), com a presença da modalidade de reabilitação 

auditiva, e os serviços de saúde auditiva que já integravam o plano viver sem limites 

(BALEN, TRENCHE, FROTA, 2019). 

 Com base na necessidade de como seriam organizados e realizado o 

funcionamento desses serviços que o Ministério da Saúde estabeleceu por meio da 

portaria nº 2.776 de 18 de dezembro de 2014 as diretrizes gerais para a atenção 

especializada às pessoas com deficiência auditiva, onde dispõe que: 

                  Art. 3º O estabelecimento de saúde a ser 

habilitado deve oferecer ou promover ações e serviços de 

saúde em: I- promoção e prevenção das afecções otológicas e 

déficit auditivo, as quais devem ser desenvolvidas de maneira 

articulada com os programas e normas definidas pelo 

Ministério da Saúde, e pelas Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II- diagnóstico e 

tratamentos clínico e cirúrgico destinados ao atendimento de 

pacientes com doenças otológicas e déficit auditivo, 

complementando a Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

incluindo: a) atendimento ambulatorial e hospitalar de 

otorrinolaringologia, conforme o estabelecido na RAS pelo 

gestor local, (...) de acordo com o número total mínimo de 

https://ead.implantecoclear.com.br/assets/materiais/Ministerio_da_Saude_Portaria_2776.html
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cirurgia de implante coclear, prótese auditiva ancorada no 

osso e cirurgias otológicas (...); e b) exames de diagnose e 

terapia em otologia e fonoaudiologia, conforme procedimentos 

constantes na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 

OPM do SUS (...); IV - reabilitação, suporte e 

acompanhamento por meio de procedimentos específicos que 

promovam a melhoria das condições físicas e psicológicas do 

paciente, no preparo pré-operatório e no seguimento pós-

cirúrgico, a fim de restituir sua capacidade funcional (Portaria 

nº 2.776, de 18 de dezembro de 2014, Capítulo II 

dos critérios para habilitação à atenção especializada às 

pessoas com deficiência auditiva). 

 

 Além do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e visto que a TAN se 

enquadra dentro das ações a serem desenvolvidas para a atenção integral à saúde 

auditiva e portanto integrando à RCSPD que o fluxograma a ser seguido envolve 

diferentes unidades de atenção e níveis de atenção à saúde como também é de 

fundamental importância a articulação, capacitação e integração com a atenção básica 

para garantir o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e 

da linguagem e para a adesão aos encaminhamentos para serviços especializados 

(BRASIL, 2012). 

 O fluxograma proposto envolve desde a atenção básica, maternidades e 

ambulatórios nas ações de identificação de fatores de risco, triagem, acompanhamento 

e monitoramento das crianças com ou sem indicadores de risco em relação ao 

desenvolvimento da audição e linguagem e todo neonato, lactente ou criança que 

apresentar respostas insatisfatórias quanto ao seu desenvolvimento e/ou falhar  

durante essas etapas deverá ser referenciada e ter o diagnóstico audiológico e 

otorrinolaringológico nos CER‟s com reabilitação auditiva e nos serviços de atenção à 

Saúde Auditiva de Alta Complexidade habilitados pelo Ministério da Saúde para o 

seguimento em relação a necessidade de dispositivos auxiliares de audição, terapia 

fonoaudiológica especializada e o acompanhamento otorrinolaringológico (BRASIL, 

2012).  

https://ead.implantecoclear.com.br/assets/materiais/Ministerio_da_Saude_Portaria_2776.html
https://ead.implantecoclear.com.br/assets/materiais/Ministerio_da_Saude_Portaria_2776.html
https://ead.implantecoclear.com.br/assets/materiais/Ministerio_da_Saude_Portaria_2776.html
https://ead.implantecoclear.com.br/assets/materiais/Ministerio_da_Saude_Portaria_2776.html
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 Na figura abaixo está indicado o fluxograma da TAN e os locais dos 

procedimentos a serem realizados com base nas Diretrizes do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012). 

Figura 1- Fluxograma da TAN 

 

 

Fonte: Diretrizes de atenção da triagem auditiva neonatal (BRASIL, 2012, p.25) 

 

 



 
 
 

59 
 

 

 

 

 

3.3.1 Panorama da rede de saúde auditiva no Rio Grande do Norte: 

  

 O Ministério da Saúde por meio da portaria a nº 1.060, de 5 de junho de 2002 

estabeleceu a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, como forma de 

permitir o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde de maneira 

integral, além de promover a qualidade de vida dessas pessoas, como também a 

prevenção de deficiências; ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação; 

organização, funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência e 

capacitação de recursos humanos (BRASIL, 2017). 

 No estado do Rio Grande do Norte em 2005 foi lançado o projeto voltado para 

implementar uma política de assistência e reabilitação da pessoa portadora de 

deficiência auditiva, visto a necessidade de uma rede regionalizada e hierarquizada e 

fluxos definidos desde a atenção básica, nas ações de promoção e prevenção até o 

atendimento especializado nas unidades de referência (SESAP, 2005). 

 Conforme o documento, a assistência proposta visava que a população do 

estado que necessitasse de atendimento especializado, se destinasse aos municípios 

sede dos serviços de média e/ou alta complexidade de cada macrorregião, 

representado por Natal, Mossoró, Pau dos Ferros e Caicó, sendo estes que iriam 

compor as redes estaduais de assistência de média e alta complexidade, oferecendo 

acesso a um serviço adequado às necessidades da população. Além disso, a rede de 

saúde auditiva seria composta de ações definidas tanto na atenção básica, como na 

média e alta complexidade (SESAP, 2005). 

 O fluxograma proposto pelo plano estadual de saúde auditiva encontra-se no 

quadro abaixo: 
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Quadro 1. Fluxograma de acesso com os serviços de referência e contra-

referência: 

 

 

 No fluxograma acima a porta de entrada na rede de saúde auditiva seria a 

atenção básica por meio da equipe multidisciplinar, onde o médico generalista faria o 

encaminhamento para os serviços de saúde auditiva de média complexidade, que 

através dos recursos técnicos, equipamentos, instalações físicas e equipe 

especializada teria os atendimentos voltados para a triagem e monitoramento auditivo 

da população. Os procedimentos terapêuticos necessários seriam realizados na 

própria unidade de média complexidade e com a resolutividade e/ou não necessidade 

de acompanhamento, o paciente receberia um resumo do atendimento (contra-

referência) para ser entregue a unidade básica na qual estaria vinculado. Nos casos 

de confirmação de perda auditiva ou necessidade de realizar o diagnóstico num 

serviço de alta complexidade, principalmente de pacientes que apresentam 
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comorbidades associadas sejam elas neurológicas, psicológicas, síndromes 

genéticas, cegueira, entre outras e de pessoas que apresentaram dificuldades em 

finalizar o diagnóstico audiológico em um serviço de menor complexidade; ou 

havendo a necessidade de seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora 

individual ou indicação de tratamento cirúrgico, seria preenchido um laudo para o 

médico autorizador e posteriormente a avaliação encaminhado para a sede 

metropolitana em Natal e nas sedes das regionais de saúde, para o encaminhamento 

a uma unidade de média ou alta complexidade, conforme o nível de complexidade do 

procedimento do qual necessitassem, sendo este o terceiro e último passo do 

processo de referenciamento (SESAP, 2005).. 

 Atualmente, segundo o plano estadual de saúde de 2016-2019, os 

atendimentos as pessoas com deficiência estão voltados para o modelo tradicional 

assistencial e específico por especialidades, onde, destacam-se os Centros 

Especializados em Reabilitação (CER), que são pontos de atenção ambulatorial 

especializados em reabilitação, realizando diagnóstico, tratamento, concessão, 

adaptação e manutenção de tecnologia assistiva nas modalidades de reabilitação 

auditiva, física, intelectual e/ou visual (SESAP, 2019). 

 No Rio Grande do Norte existem nove serviços habilitados como CER‟s, 

distribuídos nas regiões de saúde. Em Natal, existe o CER III, na modalidade física, 

auditiva e intelectual (CRI/CRA), sob gestão do Governo do Estado, e o CER II 

(entidade filantrópica Clínica Heitor Carrilho). Em Macaíba a entidade filantrópica 

Centro de Saúde Anita Garibaldi é a unidade habilitada. Os demais são centros 

municipais e estão localizados em Areia Branca, Santa Cruz, Guamaré, São José de 

Mipibu, Pau dos Ferros e Caicó. Além disso, possui na região metropolitana dois 

serviços de saúde auditiva habilitados e credenciados pelo SUS, sendo o centro 

SUVAG do RN e Otocentro na alta complexidade (SESAP, 2019).   

 No que se refere a rede de saúde auditiva no estado do RN há uma escassez de 

informações sobre a regulação e no que tange a organização e integração dos serviços 

especializados e dos CER‟s habilitados na parte de saúde auditiva dentro da RCSPD, 

tendo em vista somente um documento de 2005 que não era integrado a rede de 

cuidados à pessoa com deficiência e seguindo as diretrizes de atenção da triagem 
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auditiva neonatal e as diretrizes gerais para a atenção especializada às pessoas com 

deficiência auditiva no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do estudo e amostra 

  

 Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal. Foi realizado a 

partir do banco de dados das crianças atendidas no CENTRO SUVAG do RN na faixa 

etária de 0 a 3 anos no período de setembro de 2011 a julho de 2019. A faixa etária 

escolhida para este estudo teve como base o fato dos recém-nascidos com infecções 

congênitas não apresentarem o relato de manifestações tardias, exceto pela sífilis 

congênita em idades maiores, e por isso os sintomas encontram-se presentes ou se 

manifestam logo após o nascimento. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob o parecer n° 3.127.251 e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE foi dispensado, visto que os dados 

extraídos foram do banco de dados da instituição. Houve o consentimento do Serviço 

para uso do banco de dados do Setor de Eletrofisiologia da Audição, sendo este um 

dos setores pelo qual todas crianças passam pelo menos uma vez no fluxo de 

atendimento do Serviço.  

 Para compor a amostra do estudo foi necessário consultar o banco de dados da 

instituição e selecionar as crianças de acordo com os seguintes critérios: crianças que 

deram entrada no serviço na faixa etária de 0 a 3 anos com a presença de infecção 

congênita relatada ou confirmada como indicador de risco para a deficiência auditiva 

com base no Joint Comittee of Infant Hearing (2019) e que tivessem finalizado as 

avaliações audiológicas, sendo excluídos os sujeitos que não atenderam estes 

critérios.  

 Todas as infecções congênitas foram caracterizadas pelo relato dos familiares 

da existência da doença e/ou exame comprobatório no período pré-natal ou perinatal, 

estando notificado no banco de dados da Instituição. Foram incluídas as crianças com 
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histórico relatado ou confirmado das seguintes infecções congênitas: citomegalovírus, 

herpes, rubéola, sífilis, toxoplasmose, HIV e Zika vírus. Este critério foi adotado frente a 

impossibilidade do acesso aos exames sorológicos e comprobatórios das infecções 

congênitas nem sempre estarem notificados no banco de dados ou mesmo disponíveis 

nos prontuários das crianças.Para a avaliação audiológica foram considerados os 

exames realizados na rotina de avaliação audiológica infantil do serviço que incluiu: 

audiometria comportamental, imitânciometria, pesquisa das Emissões Otoacústicas 

Evocadas (EOAE) e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).  

 

4.2 Coleta e análise dos dados 

  

A coleta dos dados foi realizada pelo acesso as informações disponíveis no 

banco de dados registrados em uma planilha do programa Microsoft Excel®. 

Inicialmente, foram identificadas as crianças que deram entrada no serviço na faixa 

etária de 0 a 3 anos no período de setembro de 2011 a julho de 2019. Posteriormente 

foi verificado quais as crianças que tiveram a presença de alguma das seguintes 

infecções congênitas relatadas ou confirmadas: citomegalovírus, herpes, rubéola, 

sífilis, toxoplasmose, HIV e Zika vírus (JCIH, 2019).   

Após foram coletadas destas crianças as seguintes informações: sexo, ano de 

entrada no serviço, local de procedência, infecção congênita relatada e/ou confirmada 

e resultados da avaliação audiológica. Foi necessário o auxílio de uma funcionária da 

instituição para a complementação dos dados que não estavam disponíveis no banco 

de dados digital. Estes dados eram relacionados ao detalhamento dos resultados da 

audiometria comportamental, imitânciometria, pesquisa das EOAE e do PEATE.  

Também foram coletados no banco de dados informações sobre a presença dos 

outros indicadores de risco (JCIH, 2019) tais como: preocupação dos pais com o 

desenvolvimento da criança, da audição, fala ou linguagem; história familiar de 

deficiência auditiva congênita e/ ou consanguinidade; malformações craniofaciais e 

condições físicas associadas a deficiência auditiva, uso de medicamentos ototóxicos 

por mais de 5 dias; asfixia perinatal, oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), 

hiperbilirrubinemia com necessidade de exsanguinotransfusão, diagnóstico ou suspeita 
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de síndromes genéticas realizado pelo pediatra e/ou geneticista associados a perda 

auditiva, tempo de internação em UTI neonatal por mais de 5 dias, sinais ou síndromes 

associadas à deficiência auditiva condutiva ou sensorioneural, distúrbios 

neurodegenerativos e infecções bacterianas ou pós-natais, como: citomegalovírus, 

herpes, sarampo, varicela e meningite; traumatismo craniano e quimioterapia. 

 Após inserir todos os indicadores em uma nova planilha do Excel® realizou-se a 

análise percentual para estabelecer a frequência do relato de cada infecção congênita 

isolada e em coocorrência entre si ou com outros IRDA. Nos casos de deficiência 

auditiva essa foi caracterizada quanto ao tipo e grau seguindo a classificação da 

Organização Mundial da Saúde (2014).
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5. RESULTADOS  

 

Neste estudo constatou-se que foram atendidos na instituição no período de 

setembro de 2011 a julho de 2019 um total de 4806 crianças na faixa etária de 0 a 3 

anos. Desta amostra inicial, 692 (14,40%) crianças apresentaram histórico de suspeita 

ou confirmação de infecções congênitas isolada ou em combinação com outros 

indicadores de risco a partir dos dados registrados no banco de dados da instituição, 

sendo excluídas 134 (19,36%) crianças por não apresentarem conclusão da avaliação 

audiológica. Portanto, a amostra deste estudo foi constituida por 558 (11,61%) crianças 

(Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da amostra em relação a presença do histórico de relato de 

infecções congênitas e a presença da deficiência auditiva.  
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No que se refere a caracterização da amostra (Tabela 1), o sexo masculino foi a 

maioria com 311 crianças (55,73%) e em relação a idade em que as crianças deram 

entrada no serviço foi constatado a faixa etária de 0 a 12 meses como a mais frequente 

(97,13%). Quanto à procedência dessas crianças, a capital Natal e os municípios 

vizinhos como São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim, 

Extremoz e São José de Mipibu foram o que apresentaram maiores registros, tendo o 

maior fluxo de encaminhamentos dos hospitais, maternidades e unidades básicas de 

saúde para avaliação audiológica e/ou monitoramento auditivo dessas crianças. Em 

relação a abrangência do atendimento, foi verificado que a instituição atendeu 41,91% 

dos municípios do Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra quanto a sexo, idade de entrada no serviço e 
procedência da amostra.  



 
 
 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

Municípios (4) com cinco crianças cada: Extremoz, São José de Mipibu, Serra Caiada, Senador Elói 
de Souza. Municípios (6) com quatro crianças cada: Currais Novos, Lajes Pintada, Nísia Floresta, 
Parelhas, Riachuelo, Touros. Municípios (6) com três crianças cada: Carnaúbas dos Dantas, 

  
 
Características                    

 
Crianças 

 
N (%) 

 
 

Sexo 
 

 

 
Masculino                                 

 
331 (55,73%) 

 
Feminino                                  

 
247 (44,26%) 

 
Idade de entrada no serviço 

 

 
0 – 12 meses                           

 
542 (97,13%) 

 
13 – 24 meses                          

 
14 (2,50%) 

25 – 36 meses                            2 (0,35%) 

Procedência  

Natal                                          364 (65,23%) 

São Gonçalo do Amarante         22 (3,94%) 

Parnamirim                                 21 (3,76%) 

Macaíba                                    20 (3,58%) 

Ceará-Mirim                                6 (1,07%) 

Santa Cruz 6 (1,07%) 

Municípios com cinco crianças 
cada      

20 (3,58%) 

Municípios com quatro crianças 
cada        

24 (4,30%) 

Municípios com três crianças 
cada           

18 (3,22%) 

Municípios com duas crianças 
cada           

26 (4,65%) 

Munícipios com uma criança cada        31 (5,55%) 
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Montanhas, Nova Cruz, Tangara, Tibau do Sul, Vera Cruz. Municípios (13) com duas crianças cada: 
Acari, Angicos, Assú, Baia Formosa, Bom Jesus, Brejinho, Goianinha, Jundiá, Poço Branco, Mossoró, 
Rio Barbosa, Santana dos Matos, São Paulo do Potengi.  Municípios (31) com uma criança cada: Alto 
do Rodrigues, Barcelona, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Guamaré, Itajá, Jandaira, Japi, João 
Câmara, Lagoa das Pedras, Lagoa dos Velhos, Lagoa Nova, Lajes, Macau, Maracajaú, Pedro Avelino, 
Pureza, Santa Maria, Santo Antônio, São Bento do Trairi, São João do Sabugi, São José de Campestre, 
São Pedro, São Tomé, Senador Georgino Avelino, Serra de São Bento, Serrinha, Tenente Laurentino, 
Umarizal, Várzea.   
 

 Constatou-se que as infecções congênitas que apresentaram maior frequência 

de forma isolada foram a sífilis congênita, com resultado no histórico de 239 casos 

(42,83%), seguindo da toxoplasmose com 139 casos (24,91%) e o citomegalovírus 

com 44 (7,88%) (Tabela 2). A infecção que apresentou mais coocorrências foi a Zika 

Vírus, principalmente associado com a microcefalia e com outros IRDA, além de um 

caso em associação com a infecção por rubéola. 
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Tabela 2 - Frequência da confirmação ou relato das infecções congênitas isoladas ou 

em coocorrência entre si e com outros indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados referentes das crianças atendidas de 2011 a 2019 na instituição. 

 

Infecção 

Congênita 

Isolada 

N (%) 

Coocorrência 

N (%) 

Total 

N (%) 

 

 

     

Sífilis 

 

239 (42,83%) 44 (7,88%)              283 (50,72%) 

 

 

Toxoplasmose 139 (24,91%) 23 (4,12%) 162 (29,03%) 

  

 

 

Citomegalovírus 44 (7,88%) 12 (2,15%) 

 

57 (10,21%)  

 

 

Herpes 

 

HIV 

 

Zika Vírus 

 

 

Rubéola 

 

 

18 (3,2%) 

 

12 (2,1%) 

 

3 (0,53%) 

 

 

5 (0,8%)  

 

 

1 (0,2%) 

 

3 (0,58%) 

 

10 (1,79%) 

 

 

4 (0,7%) 

 

 

19 (3,40%) 

 

15 (2,69%) 

 

13 (2,33%) 

 

 

 9 (1,62%) 
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 Em relação a diagnóstico audiológico, na amostra de 558 crianças, 551 

(98,74%) apresentaram resultados dentro dos padrões de normalidade e sete (1,25%) 

crianças apresentaram diagnóstico de deficiência auditiva. A deficiência auditiva do tipo 

sensórioneural foi identificada em seis (85,71%) destas crianças e uma (14,29%) 

apresentou uma perda do tipo condutiva, sendo seis perdas bilaterais (85,71%) e uma 

unilateral (14,29%). Os resultados quanto ao grau foram analisados por orelhas com 

perda auditiva (13) e não pelo número de crianças da amostra com deficiência auditiva 

(7). O grau da deficiência auditiva e sua relação com as infecções congênitas da 

amostra estudada está evidenciada na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Caracterização do grau da deficiência auditiva por orelha das crianças em 

função das infecções congênitas. 

 

* A coocorrência das infecções rubéola e Zika vírus esteve presente em um caso de deficiência auditiva 

bilateral, não sendo possível determinar a possível etiologia da perda auditiva, por isso foi descrito em 

ambas as infecções e totalizando no final 15 orelhas. 

 

 As demais infecções que não foram relatadas, como a Sífilis, HIV e Herpes não 

apresentaram associação com a presença da deficiência auditiva. Todas as crianças 

com relato das infecções congênitas descritas na Tabela 3 e presença de deficiência 

auditiva apresentaram no histórico do banco de dados a presença de outros 

 
Diagnóstico 
audiológico 
 

 
Infecções congênitas associadas 

 

 Toxoplasmose 
N (%) 

Citomegalovírus 
N (%) 

Rubéola 
N (%) 

Zika vírus 
N (%) 

 
Perda Leve    

  
        

 
              

   

 
O.D 
O.E 

  
1 (7,14%) 
1 (7,14%) 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 

 
Perda 
Moderada 

  
 

 
 

   
 

O.D 
O.E 

 0 
0 

0 
1 (7,14%) 

0 
0 

0 
0 

 

 
Perda Severa 

 
 

 
 

 
 

   

O.D 
O.E 

 1 (7,14%) 
1 (7,14%) 

1 (7,14%) 
0 

0 
0 

0 
0 

 

 
Perda 
Profunda 

 
 

 
 

 
 

   

O.D 
O.E 

 0 
0 

2 (14,28%) 
3 (21,42%) 

1 (7,14%) 
1 (7,14%) 

1 (7,14%) 
1 (7,14%) 

 

       

 Total:   4 (26,57%) 7 (50,00%) 2(14,28%) 2 (14,28%) 
TOTAL: 15*       
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indicadores de risco associados e da coocorrência de infecções congênitas entre sim. 

Os IRDA associados mais recorrentes foi o tempo de internação em UTI neonatal (4), 

ventilação mecânica (3) e malformações craniofaciais (3).  

 No quadro 2, estão elencados os outros fatores de risco associados as infeções 

congênitas encontradas.  

 

Quadro 2 - Infecções congênitas associadas com outros IRDA das crianças com 

deficiência auditiva. 

Infecções congênitas e a presença de outros IRDA 

Toxoplasmose, fissura labiopalatina  

Toxoplasmose, UTI > 5 dias, ventilação mecânica * 

Citomegalovírus, UTI > 5 dias, microcefalia, uso de medicação ototóxica ** 

Citomegalovírus e UTI > 5 DIAS. 

 

Citomegalovírus, UTI > 5 dias, ventilação mecânica e uso de medicação ototóxica. ** 

Citomegalovírus isolado 

Rubéola, Zika vírus, ventilação mecânica, microcefalia. 

Fonte: Dados do histórico coletados no banco de dados das crianças com infecções congênitas e 

deficiência auditiva atendidas de 2011 a 2019 na instituição.  

* Vale destacar que no caso da infecção por toxoplasmose, com a UTI por mais de 5 dias e ventilação 

mecânica estava presente a ocorrência de hiperbilirrubinemia com tratamento por fototerapia. 

** E nos dois casos de infecção por citomegalovírus com UTI por mais de 5 dias e associação com 

outros indicadores de risco estava presente a ocorrência da prematuridade e a hiperbilirrubinemia com 

tratamento por fototerapia. 

 

 Como o número de casos de deficiência auditiva na amostra foi considerado 

reduzido, não foi possível identificar a incidência de novos casos em associação com 

as infecções congênitas, anualmente, no período de setembro de 2011 a julho de 

2019. Contudo, foi possível observar que no ano de 2011 foram identificadas duas 

crianças com deficiência auditiva com infecção congênita por citomegalovírus e 
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posteriormente, no ano de 2017, também foi evidenciado dois novos casos de 

deficiência auditiva da mesma infecção relatada. Ao comparar a presença das 

infecções congênitas e os casos de deficiência auditiva ao longo do período estudado, 

verificou-se que, nos anos de 2013 e 2015 foi encontrado respectivamente, a 

toxoplasmose associada a fissura e o Zika vírus (associado com rubéola e 

microcefalia) e em 2018, um caso de toxoplasmose com  UTI, hiperbilirrubinemia e 

ventilação mecânica associado. 
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6. DISCUSSÃO  

 

Os resultados do presente estudo mostraram que 14,40% das crianças de 0 a 3 

anos atendidas no Serviço no período estudado apresentavam o relato de infecção 

congênita isolada ou em combinação com outro IRDA. Destas 1,25% nas crianças 

relacionada ao relato e/ou confirmação de infecções congênitas apresentaram 

deficiência auditiva. 

Entre as crianças que completaram o diagnóstico audiológico 97,13% realizaram 

a primeira avaliação ainda no primeiro ano de vida. Este percentual de crianças na 

faixa etária de 0 a 12 meses pode estar associado aos encaminhamentos terem sido, 

na grande maioria, provenientes das maternidades, hospitais e unidades de saúde. 

Essa situação pode refletir o conhecimento dos profissionais e serviços de saúde sobre 

a importância da TAN e da identificação dos IRDA, como também da necessidade do 

acompanhamento e intervenção precoce nos casos de deficiência auditiva em crianças 

com histórico de infecções congênitas.  

Além disso, a maioria das crianças era proveniente da capital Natal, tendo 

ocorrido uma abrangência de 41,91% dos municípios do estado do Rio Grande do 

Norte.   

A frequência da deficiência auditiva associada ao relato e/ou confirmação das 

infecções congênitas, tanto de forma isolada como associada a outros IRDA, nas 

crianças de 0 a 3 anos foi de sete casos (1,25%). Este percentual pode ser 

considerado baixo, mas está compatível com evidências da literatura (ONODA; 

AZEVEDO; SANTOS, 2007; PUPO; BALIEIRO; FIGUEIREDO, 2008; BOTELHO et al., 

2010; PEREIRA et al., 2014). No estudo de Barboza et al. (2013) verificaram que a 

ocorrência de deficiência auditiva foi maior no grupo de crianças com outros 

indicadores de risco não ocorrendo correlação significativa com as infecções 

congênitas. 

 Em relação a deficiência auditiva confirmada, foi constatado que as perdas 

auditivas do tipo sensórioneural e de grau profundo tiveram a maior frequência nas 

infecções congênitas associadas a outros IRDA, entretanto foi observado uma perda 
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auditiva condutiva de grau leve (14,29%) em associação com a toxoplasmose e o 

indicador de malformação (fissura labiopalatina). A presença da fissura labiopalatina 

deve ser a causa da perda auditiva condutiva, pelas alterações na fisiologia do véu 

palatino que auxilia na aeração pela tuba auditiva da orelha média. Essas alterações 

acabam por serem a causa de processos infecciosos do ouvido em crianças com 

fissura labiopalatinas acarretando perdas auditivas condutivas (AMARAL; MARTINS; 

SANTOS, 2010). Embora seja mais comum o relato da presença de perdas auditivas 

neurais (LEITE FILHO et al., 2017; FERREIRA et al., 2019) decorrentes da 

toxoplasmose, há relato na revisão de literatura de Correa, Maximino e Weber (2017) 

de 10,55% a 20%. Somente em uma das crianças, a infecção por citomegalovírus 

apresentou isoladamente uma perda auditiva do tipo sensórioneural de grau profundo e 

outra criança que houve a coocorrência das infecções entre a rubéola e o Zika Vírus, 

apresentando uma perda auditiva sensórioneural de grau profundo bilateral (14,29%). 

Não foi possível a determinação do fator etiológico em relação a deficiência auditiva 

neste último caso, desta forma, foi descrita como sendo de ambas as infecções. Além 

de ter nesse caso a associação com a microcefalia.  

Os IRDA que estiveram associados as infecções congênitas neste estudo 

corroboram com o estudo de Nascimento et al. (2020), que encontraram entre os IRDA 

mais frequentes em crianças pré-termo a permanência em UTI neonatal por mais de 

cinco dias em 65,52% dos casos, seguido de uso de medicação ototóxica (48,28%), 

uso de ventilação mecânica (39,66%) e hiperbilirrubinemia (46,55%). Vale ressaltar 

que a presença no histórico clínico de uma infecção congênita já é considerado como 

um fator de risco para a deficiência auditiva e somado a isso a presença de outros 

indicadores aumenta a probabilidade de deficiência auditiva e por isso a importância da 

investigação etiológica em relação as perdas auditivas desses sujeitos (NASCIMENTO 

et al., 2020).  

Os indicadores de risco presentes foram relatados com base no Joint Comittee 

on Infant Hearing (2019), entretanto foi observado que alguns indicadores não estavam 

descritos no comitê internacional, como a prematuridade e hiperbilirrubinemia com 

tratamento por fototerapia, mas que fazem parte do Comitê Multiprofissional de Saúde 

Auditiva (COMUSA).  



 
 
 

76 
 

Segundo o COMUSA (LEWIS et al., 2007), as causas mais comuns da 

deficiência auditiva de origem congênita relacionam-se e corroboram com alguns 

indicadores associados e encontrados na nossa pesquisa, dos quais destacam-se à 

ocorrência da hiperbilirrubinemia, às infecções congênitas relatadas, como também as 

malformações craniofaciais e/ou síndromes que podem ter a deficiência auditiva como 

uma de suas manifestações. Com base nisto é frequente que os neonatos apresentem 

a associação de alguns desses indicadores de risco para a deficiência auditiva, 

principalmente se tiveram no histórico clínico a permanência na UTI neonatal por mais 

de cinco dias (VIEIRA et al., 2007). 

Destaca-se que dos quatro casos confirmados de deficiência auditiva com a 

presença do histórico de CMV, somente um houve relato isolado da presença do CMV. 

Nos demais havia outros IRDA associados sendo comum a todos eles a permanência 

em UTIN maior do que 5 dias. Este fator apresentou no estudo de Rechia et al. (2016) 

uma presença de falha na TAN de 11,42% na primeira etapa de triagem e um caso de 

deficiência auditiva no diagnóstico por meio do PEATE em 140 neonatos atendidos em 

um programa de TAN e vindos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  

Vieira et al. (2007) evidenciaram que na comparação dos indicadores de risco 

ao longo de quatro anos em um programa de TAN que o fator de risco mais prevalente 

foi a permanência de UTI neonatal nos recém-nascidos pré-termo e que a ventilação 

mecânica apresentou um aumento no número de casos, sendo recorrente durante o 

período que a criança permanece na UTI neonatal, constatando um aumento de 24,6% 

casos em 2000 para 40,2% em 2004. Os estudos concluíram que o aumento da 

sobrevida dos neonatos com complicações ao nascimento, dentre elas as crianças 

com infecções congênitas ao nascimento, se deve aos procedimentos necessários e 

realizados durante o internamento na UTIN, e em decorrência disso a possibilidade de 

diferentes indicadores de risco e causas de deficiência auditiva nesta população infantil 

(VIEIRA et al., 2007; RECHIA et al., 2016). 

Entretanto, mesmo que os resultados desta pesquisa possam ser reduzidos na 

grande maioria das infecções estudadas, observou-se que quatro dos sete casos de 

deficiência auditiva, correspondendo a 57,14%, estava relacionada a infecção 

congênita por citomegalovírus. Esta tem sido considerada, atualmente, a causa mais 
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comum de deficiência auditiva por infecção congênita na população infantil (DECLAU 

et al., 2008; KENNA, 2015).  

 A infecção por citomegalovírus apresenta uma grande ocorrência no Brasil e no 

mundo e representa um grande desafio da saúde em decorrência das poucas ações no 

que diz respeito a prevenção, identificação, controle e intervenção. Além disso, é a 

única das infecções aqui relatadas que não se encontra na lista de doenças de 

notificação compulsória de vigilância epidemiológica, e com isso a menor compreensão 

dos efeitos na saúde dos indivíduos infectados pelo CMV (BRASIL, 2010; LOBATO-

SILVA, 2016; RAWLINSON et al., 2017). Em relação ao rastreio sistemático da 

infecção nas gestantes existem controvérsias sobre a sua realização, principalmente 

em relação aos testes sorológicos IgM e IgG anti-CMV, tal fato se deve pela maioria 

das mulheres já ter sido infectada e serem assintomáticas, como também a baixa 

sensibilidade e especificidade desses testes (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011).  

Ao contrário das demais infecções, o CMV não apresenta indicações de teste de 

sorologia em gestantes no acompanhamento pré-natal. Tal fato se deve pela a grande 

maioria das mulheres já terem sido expostas ao vírus, e por isso o Ministério da Saúde 

(2010) nas suas recomendações juntamente com Rawlinson et al. (2017) colocaram 

como desnecessária a triagem de rotina para gestantes, devido à dificuldade de 

detectar a presença da infecção congênita de forma consistente e eficaz. Ao contrário 

da não recomendação da triagem universal em gestantes, estudos e consensos mais 

atuais, defendem que as triagens sorológicas para o CMV nas crianças deveriam 

ocorrer como forma de identificar e auxiliar no manejo, acompanhamento dos sintomas 

e sequelas tardias de bebês potencialmente infectados (STEHEL et al., 2008; 

RAWLINSON et al., 2017; RAWLINSON et al., 2018). As medidas preventivas ainda 

são a principal forma de controle da doença, reforçando os hábitos de higiene após o 

contato com urina e saliva de crianças menores de três anos, potenciais excretoras do 

vírus, e orientações para prevenção da transmissão sexual do CMV em virtude que 

não existem, até o momento, nenhum tratamento materno que previna ou reduza a 

chance de ocorrência de transmissão fetal que tenha sido aprovada para uso (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2011; RAWLINSON et al., 2017). 
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 Ao contrário da infecção por citomegalovírus, a infecção por toxoplasmose 

apresentou nos últimos anos definições claras nas ações de identificação e combate 

da toxoplasmose congênita, como também na construção de um grupo de trabalho em 

conjunto com a Secretaria de Vigilância em Saúde para a vigilância integrada da 

toxoplasmose gestacional, congênita e adquirida dentro da rotina da triagem neonatal, 

porém ainda sem aprovação e implementação no Brasil (BRASIL, 2017). Neste 

sentido, recomenda-se a triagem sorológica em todas as gestantes durante a primeira 

consulta de pré-natal, uma vez que o diagnóstico precoce permite assim a intervenção 

adequada ainda no período gestacional, com utilização de medidas de prevenção e o 

tratamento em caso de infecção congênita. Além disso, todo recém-nascido de mães 

com suspeita de infecção por toxoplasmose ou com confirmação devem ser 

submetidos aos exames laboratoriais e avaliações complementares como forma de 

detectar, monitorar e intervir nas possíveis sequelas decorrentes da toxoplasmose 

congênita (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011; BRASIL, 2017). 

 Foi possível verificar no nosso estudo um total de nove casos de rubéola 

congênita, com um caso confirmado de perda auditiva em associação com o Zika 

Vírus. A frequência reduzida do número de casos de deficiência auditiva, 

principalmente no que se refere a rubéola congênita, pode ser justificado pelo 

surgimento da vacina contra a rubéola e sua incorporação nas políticas públicas de 

imunização e no calendário vacinal do Brasil. Atualmente, não há indicação da 

realização do diagnóstico durante o pré-natal em gestantes assintomáticas, entretanto 

em relação as mães que no período gestacional não apresentarem na caderneta de 

vacinação  a comprovação da vacina contra a rubéola e/ou que não foram imunizadas 

quando crianças, a pesquisa de IgG para rubéola será solicitada no pré-natal. Caso o 

resultado seja negativo, deve-se indicar a vacinação contra rubéola imediatamente 

após o parto, visto o risco teórico da criança desenvolver a Síndrome da Rubéola 

Congênita no período neonatal (BRASIL, 2019).   

 Entretanto, as complicações decorrentes e associação com as malformações 

congênitas, além do risco para a deficiência auditiva relacionada a infecção pelo vírus 

Zika é uma realidade, principalmente após a identificação do vírus durante a epidemia 
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da doença que ocorreu no Brasil em 2015. Nesta pesquisa houve um caso confirmado 

de Zika Vírus e Rubéola associados a microcefalia.  

 Também se destaca que dos sete casos com deficiência auditiva observou-se 

que três tinham associação com síndromes craniofaciais, sendo duas microcefalia e 

uma fissura labiopalatina. Esses dados corroboram com os estudos de Kountakis et al., 

2002, Onoda; Azevedo; Santos, (2011), Oliveira et al. (2015) que verificaram que as 

malformações craniofaciais são um dos indicadores do estudo com associação 

significante em relação ao resultado de falha na triagem auditiva, além disso no estudo 

de Pereira et al., 2014 foi confirmada a presença da deficiência auditiva em um caso de 

malformação craniofacial.  

Na região Nordeste especificamente, levando a casos de microcefalia em 

recém-nascidos e resultando na maior atenção dos órgãos nacionais e internacionais 

de saúde para o acompanhamento e monitoramento integrado dessa infecção nas 

crianças e gestantes (BRASIL, 2019; BRASIL, 2017; LEAL et. al, 2016). 

Recentemente, as doenças ocasionadas pelo mosquito transmissor Aedes aegypti, 

denominadas arboviroses, são um grande desafio para a saúde pública, visto que por 

compartilharem vários sinais clínicos semelhantes, além dessas doenças 

apresentarem um caráter sazonal, ou seja, com uma maior ocorrência em períodos 

mais quentes e com chuvas no Brasil, somado a dificuldade de identificação dos casos 

suspeitos, no diagnóstico precoce e na realização de ações de prevenção e controle, 

podem dificultar a adoção do manejo clínico apropriado e, consequentemente, 

predispor à ocorrência de formas graves da doença, levando até a óbitos. Neste 

sentido, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) reforça a importância do controle 

vetorial do agente transmissor por meio de ações educativas junto a população e de 

melhoria do saneamento básico, além da investigação por meio dos testes sorológicos 

e acompanhamento no pré-natal das gestantes consideradas de risco e com casos 

suspeitos para a Zika (BRASIL, 2019). 

 As infecções congênitas e em especial as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis durante os últimos anos tiveram um avanço em relação aos métodos 

diagnósticos e de tratamento, principalmente no que se refere ao tratamento das mães 

infectadas com HIV, o diagnóstico e tratamento adequado da sífilis congênita e 
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também uma maior compreensão do risco de infecções por herpes simplex (FORD-

JONES, 1999; BRASIL, 2010). A combinação do diagnóstico precoce por meio dos 

testes rápidos e a medicações utilizadas para o tratamento da sífilis e o HIV durante a 

gravidez refletem na redução e eliminação da transmissão vertical da mãe para o feto. 

Além disso, o uso de preservativo segue como uma das principais formas de 

prevenção, além de intervenções para a redução do número de parcerias sexuais 

como também o acompanhamento, tratamento e orientação dessas parcerias são 

eficazes e precisam ser incorporadas na proposta de prevenção combinada e no 

controle dessas doenças (BRASIL, 2015). As medidas de prevenção ainda englobam a 

realização da testagem para o HIV e sífilis na rotina do pré-natal, preferencialmente no 

primeiro trimestre da gestação, no início do terceiro trimestre e na admissão para o 

parto, de forma a proporcionar o diagnóstico precoce, como também o exame clínico e 

laboratorial das crianças expostas, além da não amamentação nos casos das mães 

com HIV, são ações empregadas para a redução dos riscos presentes nestas 

infecções (BRASIL, 2019). 

Em relação ao relato de cada uma das infecções congênitas observou-se 

50,71% das crianças com sífilis congênita com nenhuma confirmação de deficiência 

auditiva. Estes dados corroboram com o boletim epidemiológico da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (BRASIL, 2019) que aponta que houve no período de 2003 a 

2017 um aumento da incidência da sífilis congênita de 1,7 para 8,6 casos por mil 

nascidos vivos e que mesmo com um aumento da ampliação do testagem rápida, 

diagnóstico, assistência e tratamento, a alta incidência da sífilis no Brasil e no mundo 

ainda é um desafio para a saúde pública. Os achados da não confirmação da 

deficiência auditiva também foram compatíveis com o estudo de Chau et al. (2009) e 

Pereira (2017) que encontraram resultados dentro do padrões de normalidade no 

diagnóstico audiológico por meio do PEATE nas crianças com sífilis congênita e com 

sorologia confirmada, porém reforçaram que essas crianças devem ser acompanhadas 

por meio do seguimento longitudinal para a verificação de possíveis alterações 

auditivas de início tardio.  

Em relação a infecção por Zika Vírus foram identificados 2,33% (13) casos no 

banco de dados da instituição com um único caso com deficiência auditiva nesta 
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pesquisa. Estes dados foram compatíveis com o estudo de Fandiño-cárdenas et al. 

(2018), que não encontraram na triagem auditiva e no acompanhamento auditivo, a 

presença da deficiência auditiva até os dois anos de idade em filhos de mães 

infectadas. Porém, diferiu dos dados de LEAL et al. (2016) que encontraram a 

presença de quatro casos de perda auditiva sensorioneural, todos com microcefalia 

grave. Deve-se estar atento que a instituição junto com o Otocentro e demais CER‟s 

são responsáveis pela avaliação e acompanhamento dessas crianças, podendo ter 

ocorrido uma distribuição entre os centros especializados de reabilitação e serviços de 

saúde auditiva do estado, além da possibilidade do não seguimento e continuidade do 

monitoramento auditivo dessas crianças que tiveram infecção congênita por Zika Vírus 

após a triagem auditiva neonatal. 

 O Joint Comittee on Infant Hearing (2019) destaca que crianças com infecções 

congênitas podem apresentar alterações auditivas de aparecimento tardio; portanto, 

existe a necessidade de maiores estudos e informações sobre a avaliação audiológica 

e acompanhamento dessas crianças após os primeiros anos de vida e não podendo 

descartar a possibilidade de problemas no futuro em relação as habilidades auditivas e 

o desenvolvimento da linguagem dessas crianças. O presente trabalho, mesmo com as 

limitações inerentes, vem somar com outros estudos já realizados e a serem 

desenvolvidos sobre a importância da investigação da deficiência auditiva nas 

infecções congênitas, como forma de propiciar informações aos profissionais e 

serviços de saúde sobre as evidências mais atuais destas infecções e o planejamento 

adequado e manejo dessa população, como forma de desenvolver uma prática clínica 

baseada em evidência. 

 Por fim, como limitações do estudo, destacam-se a impossibilidade de análise 

em relação ao acompanhamento e monitoramento auditivo da amostra estudada, além 

do número de crianças que não concluíram a avaliação audiológica. A pequena 

amostra do estudo, apresentando informações com relação a um único serviço de 

saúde auditiva do estado, impossibilita a generalização dos resultados para a 

população geral de crianças com infecções congênitas, como também o percentual 

reduzido com perda auditiva também dificultou a análise da incidência de novos casos 

de deficiência auditiva relacionada as infecções congênitas com base nos anos 

analisados, principalmente pelas informações limitadas disponíveis no banco de dados 
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em relação ao acompanhamento e monitoramento dessas crianças e sem a 

possibilidade de ampliar as discussões em relação as avaliações audiológicas para 

além do primeiro ano de vida, como forma de se ter maiores informações quanto ao 

seguimento e surgimento de perdas auditivas tardias nesta população e para entender 

e discutir sobre a interferência das infecções congênitas na audição dessas crianças 

O presente estudo teve como finalidade identificar a frequência da deficiência 

auditiva relacionada as infecções congênitas, porém devido a sua baixa frequência na 

população estudada, torna-se necessário a realização de maiores estudos neste 

serviço de saúde auditiva em relação a frequência dos demais indicadores de risco 

para a deficiência auditiva nos casos de perda auditiva confirmada, como forma de 

averiguar e ter maiores informações quanto aos fatores determinantes para a 

deficiência auditiva nesta população infantil. 

Esses dados reforçam que a presente pesquisa apresentou crianças com 

deficiência auditiva associadas as infeccões congênitas, não sendo possível afirmar 

que todos possuíam infecção congênita confirmada, pois um dos critérios 

confirmatórios são os testes sorológicos realizados tanto na mãe como na criança. Em 

alguns casos a presença da infecção somente foi estabelecida por meio do relato da 

família em relação a exposição dessas infecções estudadas sem os exames 

comprobatórios, sendo esta a maior limitação de um estudo retrospectivo documental.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A frequência da deficiência auditiva foi de 1,25% nas crianças relacionada ao 

relato e/ou confirmação de infecções congênitas com a presença da perda auditiva 

sensorioneural em seis crianças (85,71%) e uma perda auditiva do tipo condutiva 

(14,29%), das quais seis foram bilaterais (85,71%) e uma unilateral (14,29%).  

Destaca-se, portanto, que 98,74% da amostra estudada com histórico de relato de 

infecções congênitas apresentaram resultados dentro dos padrões de normalidade nas 

avaliações audiológicas. 

O presente estudo permitiu verificar que houve uma frequência reduzida da 

deficiência auditiva relacionada ao relato das infecções congênitas. 

Em relação aos desfechos secundários foram evidenciados: 

 4806 crianças foram atendidas no Serviço SUVAG do RN na faixa-etária 

de 0 a 3 anos no período do estudo. Destas, 692 (14,40%) apresentavam 

relato e/ou confirmação da presença de infecções congênitas, sendo 558 

(11,61%) apresentaram avaliação audiológica concluída e inclusas no 

estudo. Essas estavam distribuídas entre as infecções congênitas em: 

o 283 (50,72%) sífilis congênita,  

o 162 (29,03%) de toxoplasmose  

o 57 (10,21%) de citomegalovírus  

o 19 (3,40%) de herpes 

o 15 (2,69%) de HIV 

o 13 (2,33%) de ZIKA 
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o 9 (1,62%) de Rubéola 

 Entre as infecções congênitas associadas a confirmação da deficiência 

auditiva constatou-se: 

o 57,14% de CMV,  

o 28,57% de toxoplasmose e  

o 14,29% da coocorrência entre Zika Vírus e Rubéola.  

 14,28% das crianças com confirmação de deficiência auditiva teve a 

presença isolada do CMV. 85,72% das crianças tiverem a coocorrência 

de alguma infecção congênita com um ou mais IRDA, sendo: 

o 57,14% a permanência na UTI por mais de cinco dias,  

o 42,85% a presença de malformação de cabeça e pescoço,  

o 42,85% de ventilação mecânica e  

o 28,57% o uso de medicação ototóxica.  

 

7.1 Impactos sociais do estudo  

 

 .Os resultados encontrados evidenciam que as deficiências auditivas 

relacionadas as infecções congênitas encontram-se com baixa frequência e com 

tendência ao declínio e tal fato pode estar relacionado aos avanços atuais, no que se 

refere as ações de prevenção e de controle até então desenvolvidas, para a avaliação, 

intervenção e acompanhamento dessas doenças. 

  O presente estudo vem contribuir como forma de conscientização, orientação e 

aconselhamento aos profissionais de saúde e da sociedade sobre a importância do 

cuidado pré-natal e das campanhas de prevenção, como a vacinação para a população 

em geral, visto que grande parte das infecções congênitas estudadas podem ser 

evitadas através das medidas de saúde pública. 

 Porém, as infecções congênitas ainda são consideradas problemas de saúde 

pública, principalmente nos países com baixas taxas de imunização, como também na 

ausência de notificações e ações preventivas na atenção à saúde materno-infantil. 

Com base nisto que o conhecimento acerca das infecções que ainda precisam de 
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maior atenção como o citomegalovírus é necessário, para a previsão, planejamento e 

medidas possam ser implementadas na gestão pública e consequentemente nos 

serviços de saúde que este trabalho teve como finalidade. 
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ANEXO I- PARECER DE APRECIAÇÃO ÉTICA.
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ANEXO II- CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO III- JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 


