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RESUMO 

Introdução: A orelha interna pode ter sua função comprometida em alterações 
vasculares, mudanças do nível glicêmico e neuropatias. Dessa forma, doenças 
metabólicas e cardiovasculares de grande prevalência como Diabetes Mellitus 
(DM) e Síndromes hipertensivas podem afetar a função coclear, alterando, pelo 
menos temporariamente, a audição. Objetivo: Avaliar se a ocorrência de 
patologias maternas do período gestacional ou pré-gestacional podem estar 
relacionadas à presença de alterações da função coclear em puérperas, com 
destaque para a Diabetes Mellitus e Síndromes Hipertensivas. Métodos: 
Estudo observacional, prospectivo, avaliou 361 puérperas que tiveram seus 
partos realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no período 
de junho de 2015 a maio de 2016, local de referência para gestantes com 
Diabetes Mellitus e Síndromes Hipertensivas. Avaliação auditiva foi realizada 
através de Emissões Otoacústicas tipo Produto de Distorção (EOAPD) até 14 
dias após o parto. O resultado deste exame foi correlacionado às 
comorbidades maternas pelo teste de qui-quadrado e quantificadas por 
regressão logística binária com nível de significância de 95%. Resultados: 
Alteração auditiva foi encontrada em 7,5% das puérperas e, entre essas, 60% 
foi bilateral. Nesta população específica a frequência de doenças hipertensivas 
foi de 47%; dentre estas 13,9% tinham Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
crônica e 19,4% Pré-eclâmpsia. DM gestacional teve frequência de 8,6% e DM 
prévio à gestação 5,8%. No grupo com EOAPD alterada houve maior 
freqüência de puérperas com DM prévio, idade maior que 29 anos e ter parido 
RN do sexo masculino. Ter DM prévio aumenta a chance de alteração da 
função coclear em 4,5 vezes e ter mais de 29 anos aumenta em 3,7 vezes este 
risco. No entanto, foi encontrada correlação entre a idade e a presença de DM 
e puérperas com mais de 29 anos possuem chance 3,84 vezes maior de ter 
DM prévio à gestação. Conclusões: Na população de puérperas avaliadas 
neste estudo ter Diabetes Mellitus prévio à gestação e pertencer à faixa etária 
maior de 29 anos aumenta a chance de ter EOAPD alterada. Houve importante 
correlação entre idade maior que 29 anos e Diabetes Mellitus prévio nesta 
população.  

 

Palavras- chave: perda auditiva coclear, diabetes mellitus, diabetes mellitus 

gestacional, hipertensão, hipertensão gestacional 



 

ABSTRACT 

Introduction: The function of the inner ear may be compromised by vascular 
alterations, changes in glycemic level and neuropathies, therefore, metabolic 
and heart diseases of great prevalence, such as, Diabetes Mellitus and 
Hypertensive Syndromes, can affect the cochlear function causing at least 
temporarily, hearing disorders. Objective: To evaluate whether maternal 
diseases before or during pregnancy can be related to changes of cochlear 
function in puerperae, mainly Diabetes Mellitus and Hypertensive Syndromes. 
Methods: Prospective, observational study that evaluated 361 women after 
childbirth at the Antônio Pedro University Hospital during a year. The Hospital is 
a reference center for pregnant women with Diabetes Mellitus and Hypertensive 
Syndromes. Hearing screening was carried out through distortion product 
octoacoustic emissions (DPOAEs) up to 14 days after childbirth and the result 
of this examination was correlated to maternal comorbidities through the chi-
squared test and quantified by binary logistic regression with significance level 
of 95%. Results: Hearing disorders were found in 7.5% puerperae, and in 60% 
of those, was bilateral. In that particular population the frequency of 
hypertensive diseases was of 47% and of those, 13.9% had chronic SAH and 
19.4% preeclampsia.  Furthermore 8,6% had DM during pregnancy and 5.8% 
before pregnancy. The group with altered. DPOAE had a higher frequency of 
previous DM, age of the mother above 29 years and having a male newborn. 
History of previous DM increases the chance of having altered DPOAE by 4.5 
times and being over 29 years by 3.7 times. Being over 29 years old increases 
by 3.84 times the chance of having Diabetes Mellitus. Conclusions: In the 
population of puerperae assessed in this study, having Diabetes Mellitus before 
pregnancy and being older than 29 years increased the chance of having 
altered DPOAE. There was a significant correlation between being older than 
29 years and previous Diabetes Mellitus history in this population.  

 

Keywords: cochlear hearing loss, diabetes mellitus, gestational diabetes 

mellitus, hypertension, gestational hypertension   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A audição é uma sensação muito importante para a vida, pois é uma 

das bases da comunicação humana. A perda de audição está associada a 

danos físicos, cognitivos, emocionais e possui importante impacto na 

comunicação social e qualidade de vida, além de custos médicos e sociais1, 2,3.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 360 

milhões de pessoas, aproximadamente 5% da população mundial, possuem 

perda auditiva incapacitante e o número de casos de deficiência auditiva vem 

aumentando de forma progressiva devido ao envelhecimento da população.  

Perda auditiva incapacitante refere-se à perda auditiva com limiares superiores 

a 40 dBNA em indivíduos a partir de 15 anos de idade e maiores que 30 dBNA 

em indivíduos até 14 anos, na orelha com melhor audição. Aproximadamente 

15% da população possui algum grau de perda auditiva4.  

Já é bem estabelecido na literatura que a perda auditiva pode estar 

relacionada à predisposição genética, a causas vasculares, a causas 

infecciosas, ao uso de drogas ototóxicas, a distúrbios neoplásicos, a lesões 

traumáticas, a distúrbios metabólicos ou do sistema nervoso central e 

exposição excessiva ao ruído 1,5,6,7,8,9. Outra questão importante é a alteração 

degenerativa relacionada à idade, capaz de gerar diminuição da acuidade 

auditiva10, 11, 12, 13,14. 

Perlman et al15. em 1959 estão entre os primeiros a descrever a 

sensibilidade da cóclea à anóxia e, desde então até o momento, são descritas 

alterações cocleares decorrentes de causas vasculares5,7,9. O suprimento 

sanguíneo adequado na cóclea é essencial para sustentar o potencial elétrico 

endococlear, transporte de íons e balanço de flúidos endolinfáticos16, 17. Por 

possuir vascularização do tipo terminal, qualquer obstrução, completa ou 

parcial, do fluxo sanguíneo, imediatamente repercute no metabolismo da orelha 

interna5, 9,15. Importante ressaltar também que a orelha interna não é capaz de 

estocar energia e, assim, é particularmente sensível às alterações dos níveis 

da glicemia8, 18.  
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Quando o metabolismo da orelha interna é alterado, podem ocorrer 

alterações nas vias auditivas e no equilíbrio, e os sintomas mais comuns são 

perda auditiva, zumbido, plenitude auricular (sensação de ouvido tampado) e 

tontura17, 18.  

Tudo isso pode explicar porque as alterações metabólicas e 

cardiovasculares características de doenças de grande prevalência, como 

Diabetes Mellitus19, 20 e Hipertensão Arterial21, 22, 23,24, estão relacionadas ao 

dano coclear. 

Entre os pacientes diabéticos, a prevalência de perda auditiva pode 

chegar a 24%, valor muito acima da média populacional18. Esse grupo de 

pacientes apresenta maior perda ou degeneração de células ciliadas da orelha 

interna, sugerindo um papel da microangiopatia da diabetes na disfunção 

auditiva. Alterações vasculares e comprometimento do sistema nervoso central 

e periférico, além da mudança no metabolismo da glicose, podem explicar as 

alterações presentes na perda auditiva associada à Diabetes Mellitus18, 19,20. A 

Diabetes Gestacional pode ocasionar danos semelhantes à Diabetes Mellitus, 

como angiopatia e neuropatia além de ser fator de risco para outras alterações 

metabólicas 1,18,25.  

A Hipertensão arterial pode afetar a orelha interna de algumas formas, 

tais como: hemorragias, vasculopatias, aumento da viscosidade sanguínea e 

modificações iônicas nos potenciais das membranas celulares, alterando 

inclusive o potencial elétrico no interior da cóclea 26,27, 28,29. As Síndromes 

hipertensivas da gestação parecem ter o mesmo efeito com ênfase na Pré-

eclampsia, que pode desenvolver hipóxia e isquemia coclear através de 

alterações na microcirculação, estado de maior coagulabilidade e ativação de 

citocinas pró-inflamatórias 5, 7, 30,31. 

Alterações metabólicas podem afetar o perfeito funcionamento da 

fisiologia coclear em diversos estágios da transdução da informação mecânica 

(som) em informação elétrica (neural) e, dessa forma, a função auditiva pode 

ser alterada, pelo menos temporariamente, durante essas transformações 31, 

32,33. 
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Como há prevalência significativa dessas comorbidades entre as 

puérperas que tiveram seus partos realizados no Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), classificado como referência para gestantes com síndromes 

hipertensivas e com Diabetes Mellitus, justifica-se este estudo para avaliar a 

influência dessas alterações metabólicas e cardiovasculares na função auditiva 

materna.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Anatomia e fisiologia da orelha humana 
 

A orelha humana é um órgão-sistema complexo cuja função fisiológica 

consiste em receber, compreender e responder à sensibilidade sonora e às 

mudanças gravitacionais e do movimento. Ela é formada por estruturas frágeis 

e delicadas, de dimensões milimétricas dentro do osso temporal. 

Topograficamente, dividimos este órgão em três partes, cada uma com certas 

características estruturais e funcionais e são nomeadas: orelha externa, orelha 

média e orelha interna 9,34. (Figura 1)  

Figura 1 - Anatomia da orelha humana 

 

Fonte: Disponível em: http://www.nano-macro.com/2011/06/. Acesso em: 12/01/2017. 
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A orelha externa é formada por duas partes: pelo pavilhão da orelha ou 

pina, que se projeta lateralmente à cabeça e é responsável pela captação do 

som, e um canal ou conduto, denominado meato acústico externo (MAE), que 

se estende do exterior para o interior do órgão até alcançar uma parede de 

natureza membranácea, a membrana timpânica (MT), que determina o limite 

entre a orelha externa e a média 9,34. (Figura 1) 

A orelha média é formada por uma pequena câmara cheia de ar na 

porção petrosa do osso temporal. Essa cavidade se comunica com a 

nasofaringe por um canal osteocartilaginoso chamado tuba auditiva (TA). Esta 

cavidade comunica-se também com a cavidade mastóidea (antro mastóideo) e 

com as células do processo mastóide do osso temporal 9,34. 

 Uma cadeia de três ossículos articulados (martelo, bigorna e estribo) se 

estende da membrana timpânica até a orelha interna e é responsável pela 

transmissão das vibrações provocadas pelas ondas sonoras que incidem sobre 

a membrana timpânica 9,34.    

A orelha interna é formada por um conjunto de minúsculas cavidades e 

canalículos no interior da porção petrosa do osso temporal conhecidos como 

labirinto ósseo. Este arcabouço ósseo abriga delicados ductos e vesículas 

membranosas que formam o labirinto membranáceo, o qual contém as 

estruturas vitais da audição e do equilíbrio.  A cóclea é a principal estrutura 

associada à audição. O utrículo, sáculo e os ductos semicirculares estão 

associados ao movimento e equilíbrio 9, 34, 35,36.  

 

2.1. 1 A cóclea 

 

A cóclea encontra-se na parte anterior da orelha interna, apresenta 

uma estrutura helicoidal cônica, com uma formação óssea com aspecto de 

concha de caracol. Possui aproximadamente dois giros completos e mais 2/3 

de um giro, medindo cerca de 5 mm de altura e 8 a 9 mm de diâmetro na sua 

base. Ao longo de seu comprimento, divide-se em três compartimentos: escala 

vestibular, escala média ou ducto coclear e escala timpânica 9,34,36. (Figura 2) 
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Figura 2 - Anatomia da cóclea 

 

Fonte: Disponível em: www.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana 
/Museu2_qualidade_corpo_sensorial_audicao.  Acesso em 20/1/2017 

 

A membrana de Reissner separa a escala vestibular da escala média, 

enquanto que a membrana basilar separa a escala média da escala timpânica. 

A perilinfa, líquido similar ao líquido extracelular, preenche a escala vestibular e 

timpânica, enquanto a endolinfa, similar ao líquido intracelular, preenche a 

escala média. É na escala média (ducto coclear) que se encontra o Órgão de 

Corti, estrutura que abriga as células ciliadas externas e internas (situadas em 

toda extensão da membrana basilar). O órgão de Corti é a estrutura receptora 

auditiva responsável pela transdução de energia mecânica em energia elétrica 

9, 16, 17, 34,36. (Figura 3)  
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Figura 3 - Corte transversal da Cóclea 

 

Fonte: GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia. 10a edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan S.A., 2002. 973 p. 

 

A membrana Basilar é a estrutura mais diferenciada do ducto coclear e 

conhecer suas propriedades mecânicas é fundamental para entender a 

fisiologia coclear . A sua principal característica é que ela não é uniforme: é 

mais larga e flácida no ápice e vai se afinando e tornando-se mais rígida em 

direção à base, ao contrário da estrutura da cóclea que vai se alargando em 

direção da base.  Com isso, Von Békésy descreveu a Teoria da onda viajante: 

um estímulo sonoro produz uma onda hidrodinâmica no interior fluido da 

cóclea, que se propaga da base ao ápice, produzindo movimentos oscilatórios 

da membrana basilar. Durante sua propagação, a onda viajante cresce em 

amplitude, atinge um pico e abruptamente decai. O local de vibração máxima 

varia com a frequência do estímulo, de forma que sons de alta frequência 

produzem picos de vibração da membrana basilar próximo à base da cóclea, 

enquanto que sons de baixa frequência produzem picos mais próximos ao 

ápice. Assim, a cóclea provoca uma segmentação do som que chega ao 

ouvido, confinando a cada tom uma região diferente da membrana 9, 34, 36,37. 

(Figura 4) 
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Figura 4- Propagação da onda viajante na membrana basilar e sua 
seletividade de frequência 

  

Fonte: Disponível em: www.cochlea.eu/es/coclea/funcionamiento. Acesso em: 20/1/2017. 

 

A cóclea possui um mecanismo ativo que poderia ser resumido em três 

fases distintas 34, 37,38:  

Primeira fase: Transdução mecanoelétrica nas células ciliadas externas 

– o som determina a oscilação da membrana basilar e também a vibração da 

membrana tectorial (cobre os cílios das células ciliadas externas no Órgão de 

Corti). Esses deslocamentos das membranas geram inclinação dos cílios das 

células ciliadas externas determinando a abertura dos canais de potássio. Essa 

despolarização determina o aparecimento de fenômenos elétricos nas células 

ciliadas chamados potenciais microfônicos cocleares. 

Segunda fase: Transdução eletromecânica nas células ciliadas 

externas – após a formação dos potenciais elétricos as células ciliadas 

externas realizam contrações rápidas em fase com a freqüência do som que 

provocou o estímulo. O acoplamento entre a membrana tectorial e a basilar é 

mantido pelas próprias células ciliadas externas e assim ocorre uma 

amplificação da vibração em uma zona delimitada da membrana basilar. Nesse 

ponto observamos o mecanismo ativo coclear. Assim, as células ciliadas 

externas têm um mecanismo de transdução bidirecional. Convertem energia  

acústica (mecânica) em energia neural (elétrica) e também o contrário.  

Terceira fase: Transdução mecanoelétrica das células ciliadas internas 

– as contrações localizadas das células ciliadas externas amplificam a vibração 
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das membranas basilar e tectorial, permitindo a estimulação dos cílios mais 

longos das células ciliadas internas. (Figura 5) A inclinação das células ciliadas 

internas promove a despolarização e liberação de neurotransmissores. O 

sistema de inervação aferente leva a mensagem sonora codificada pela célula 

ciliadas internas sob a forma de impulsos elétricos até às áreas auditivas 

centrais.  

 

 

Figura 5 - Movimento da onda hidrodinâmica na cóclea, mostranto o efeito 
amplificador da cóclea ativa. 

 

Fonte: NETO Silvio et al. Tratado de otorrinolaringologia, volume I, 2ª ed. São Paulo, Roca, 
2011. 1072p. 

 

Resumo da transmissão da onda sonora - o conduto auditivo externo 

funciona como um ―funil‖ que direciona, transfere e amplifica o som para a 

orelha média. Com o impacto das ondas sonoras, a membrana timpânica vibra 

e se desloca junto com o cabo do martelo que, consequentemente, faz 

movimentar o restante da cadeia ossicular (bigorna e estribo) (Figura 1). A 

platina do estribo transfere as vibrações sonoras para a orelha interna através 

da janela oval. As ondas sonoras se propagam nos líquidos da orelha interna, a 

perilinfa no interior da cóclea (Figura 2). Como os líquidos da orelha interna são 

incompressíveis e a cóclea é limitada por paredes ósseas, cada compressão 

na janela do vestíbulo corresponde a uma descompressão da membrana 
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timpânica secundária na janela da cóclea, provocando, então, a vibração da 

membrana basilar e do Órgão de Corti (no interior da cóclea). A vibração chega 

até as células ciliadas, fazendo com que seus cílios saiam de sua posição de 

repouso, despolarizando a membrana celular e gerando potenciais elétricos 

que serão conduzidos pelas fibras nervosas e propagados através do nervo 

auditivo, tronco encefálico e córtex auditivo 9,34, 36, 38. (Figura 6) 

 

Figura 6 - Trajeto da propagação do som através das estruturas da orelha 

 

. Fonte: Disponível em: http://descomplicamusical.blogspot.com.br/. Modificado. Acesso em: 
12/01/2016. 
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2.2 Avaliação clínica da audição 
 

2.2.1 Emissões Otoacústicas 

 

As emissões otoacústicas (EOA) foram primeiramente observadas pelo 

inglês David Kemp, em 1978, o qual as definiu como liberação de energia 

sonora originada na cóclea, que se propaga pela orelha média, até alcançar o 

conduto auditivo externo. As EOA são sons registrados no conduto auditivo 

externo, gerados pela atividade fisiológica dentro da cóclea, mais 

especificamente pela atividade micromecânica não linear das células ciliadas 

externas do Órgão de Corti 37,39,40.   

É um método objetivo, relativamente simples, rápido, não invasivo, o 

qual dispensa o uso de eletrodos e que pode ser realizado em qualquer faixa 

etária 39, 40,41. 

 O sistema de registro das EOA consiste em uma interface que vai gerar 

o estímulo, registrar e analisar a resposta. Na sonda, há um transdutor capaz 

de evocar o estímulo e, para registrá-las, não são necessários eletrodos, mas 

um microfone inserido na sonda13, 35. (Figura 7) A sonda pode fazer parte de 

um equipamento portátil ou de um equipamento de mesa, geralmente 

conectado à um computador. (Figura 8) 
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Figura 7 - Sonda para evocar e registrar as EOA 

 

Fonte: SOUSA Luiz Carlos Alves et al. Eletrofisiologia da Audição e emissões otoacústicas: 
princípios e aplicações clínicas. 2ª ed. Ribeirão Preto. Novo Conceito. 2010.370p. 

 

Os componentes que influenciam as medidas das Emissões 

Otoacústicas são: a sonda, as orelhas externa e média, a cóclea e suas 

estruturas finas; estes elementos devem funcionar adequadamente para que as 

Emissões Otoacústicas sejam registradas. As orelhas externa e média devem 

estar saudáveis, a sonda deve estar adequadamente posicionada no conduto 

auditivo externo, o local do exame deve ser silencioso e o paciente deve estar 

calmo e tranqüilo 9,35,39.  
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Figura 8 - Exemplo de equipamento portátil para realizar EOA evocadas 

 

Fonte: Disponível em: http://www.interacoustics.com/otoread. Acesso em 08/03/2017. 

 

As EOA podem ser classificadas em duas categorias: espontâneas e 

evocadas 42,43. 

A cóclea pode produzir sons espontaneamente que podem ser 

registrados, conhecidos como EOA espontâneas. Elas estão presentes em 

40% a 60% dos indivíduos com audição periférica normal e, por isso, sua 

utilidade clínica é questionável. Ou seja, pode haver ausência de registro das 

EOA espontâneas mesmo em indivíduos com função das orelhas média e 

interna normal, limitando seu uso para pesquisas 35, 37,40. 

A maior aplicabilidade das emissões otoacústicas está voltada para as 

EOA evocadas. As EOA evocadas são registradas na grande maioria dos 

indivíduos que apresentam audição normal, de forma objetiva, independente da 

idade e sexo. Sua presença indica a integridade do mecanismo coclear, 

podendo estabelecer se a atividade acústica de determinada orelha está dentro 

dos limites da normalidade 39,42,44.  
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As EOA evocadas fornecem informações importantes sobre a 

funcionalidade das células ciliadas externas na cóclea, estruturas que, na 

maioria das doenças cocleares, são as primeiras a sofrer alterações, porém, 

não é capaz de estimar o grau de perda auditiva 39, 42,44. (Figura 9). Portanto, 

as Emissões Otoacústicas não substituem a audiometria tonal na avaliação 

dos limiares auditivos,44,45,46. A perda auditiva coclear pode afetar 

significativamente as EOA, reduzindo a sua amplitude ou mesmo provocando a 

sua ausência47. 

 

 

Figura 9 - Emissões Otoacústicas Evocadas 

 

Fonte: LEWIS, Doris, PIZA, Marcelo. Disponível em: www.sbfa.org.br/portal/  
noticias_select.phdid_news=71 Acesso em: 05/02/2017 

 

 

As EOA evocadas são classificadas em três tipos, de acordo com o 

estímulo utilizado para evocá-las: estímulo por freqüência, transiente e produto 

de distorção35, 39,42.  

 

1. Transientes (EOATE): transdutor emite um estímulo com sinais 

acústicos de curta duração geralmente do tipo click que possui 

início e fim abruptos e estimula a cóclea como um todo, portanto, 

sem especificidade de freqüência. Para haver EOA transiente é 

preciso ter um limiar auditivo dentro dos limites de normalidade. 
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Porém, alterações na orelha média podem influenciar ou mesmo 

impedir sua detecção.  

As EOA transientes avaliam as frequências de 500 a 4.000 Hz. 

São altamente sensíveis às patologias cocleares e por isso são 

utilizadas em programas de triagem auditiva como a avaliação 

auditiva em recém nascidos35.  

As EOATE têm sido mais utilizadas na triagem auditiva neonatal 

em razão de sua maior sensibilidade 35, 41,42.   

 

2. Estímulo-frequência: características semelhantes às emissões 

evocadas transientes. Em decorrência de seu registro oferecer 

dificuldades técnicas e o tempo de exame ser maior, não é usado 

nos testes clínicos. 

 

3. Produto de Distorção (EOAPD): dois transdutores emitem dois tons 

puros simultaneamente em duas freqüências diferentes, chamadas 

F1 e F2, e em duas intensidades diferentes (L1 e L2). A relação 

entre esses dois tons de freqüências e intensidades diferentes gera 

diversas respostas na cóclea, que são chamados de produtos de 

distorção. As EOAPD podem ser detectadas na faixa de freqüência 

de 500 a 8.000 Hz. Na avaliação auditiva de crianças e adultos, as 

EOAPD oferecem uma melhor visão das freqüências específicas, 

sendo particularmente úteis na avaliação na faixa de altas 

freqüências35,37,40,43. As EOAPD são mais utilizadas em 

investigações clínicas em pacientes adultos, tendo uma faixa de 

freqüência útil mais ampla e, pela sua menor sensibilidade, 

permitem um menor número de exames falso-positivos quando 

comparado com EOATE9,35,48. Podem informar alterações que 

acometem a espira basal da cóclea (região com freqüências mais 

agudas) mais precocemente que as transientes, sendo úteis como, 

por exemplo, na monitorização audiológica de pacientes em 

tratamentos com fármacos ototóxicos ou expostos a ruídos de alta 

intensidade 35,47,48.  
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2.2.2 Audiometria 

 

A audiometria é um exame que tem como objetivo avaliar a capacidade 

do paciente para ouvir e interpretar sons. Nesta avaliação, são observados 

comportamentos que indicam se há ou não sensação auditiva (levantar a mão, 

apertar um botão, encaixar um brinquedo), resultando em um teste subjetivo 

que necessita da colaboração do indivíduo testado, que deve ser solicitado a 

realizar o comportamento combinado para demonstrar a presença da 

sensação. Este teste é realizado pelo equipamento ―audiômetro‖ em cabine 

acústica. Os limiares obtidos na avaliação audiométrica são marcados em um 

gráfico especial chamado de ―audiograma‖, obedecendo a uma simbologia 

específica. Diferencia-se em audiometria tonal e vocal, além de ser realizada 

através de técnicas diferentes de acordo com a faixa etária9,34. 

Audiometria tonal - é a pesquisa dos limiares mínimos de audição por via 

aérea (por meio de fones), e por via óssea (por meio de vibradores na 

mastóide), realizada em cabine acústica. Mensurados os limiares por via 

óssea, pode-se compará-los aos limiares por via aérea, estabelecendo o 

diferencial aéreo-ósseo e assim classificar os tipos de perda auditiva em: 

condutiva, sensorioneural e mista. A diferença aéreo-óssea é considerada 

alterada quando maior que 15dBNA9.  

Audiometria vocal – permite verificar a capacidade de detecção e 

reconhecimento das palavras, confirmando os limiares tonais e auxiliando tanto 

no topodiagnóstigo, como na previsão do desempenho social do indivíduo. São 

utilizadas amostras de fala padronizadas de uma língua apresentadas por meio 

de um sistema calibrado.  
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2.2.3 Imitanciometria 

 

Compreende a timpanometria e o reflexo estapediano. A imitanciometria 

informa com certa precisão sobre a integridade funcional do conjunto tímpano-

ossicular.  

Timpanometria - avalia a mobilidade da membrana timpânica e as 

condições da orelha média em função de variação de pressão exercida por 

uma sonda posicionada no conduto auditivo externo. Os resultados são 

registrados em um gráfico, chamado timpanograma e possuem padrões pré-

determinados.Durante a realização do exame, a membrana timpânica é 

submetida a vários graus de pressão positiva e negativa, capazes de modificar 

seu estado de mobilidade e são essas alterações no posicionamento da 

membrana timpânica que determinam variação na absorção do tom teste 

introduzido no conduto auditivo externo9,34,49.  

 Reflexo estapediano ou reflexo acústico – tem a função de proteger a 

cóclea quando o ouvido é exposto a um som de intensidade muito elevada. 

Quando a via do reflexo é ativada o músculo do estapédio de ambas orelhas se 

contrai, enrijecendo a cadeia ossicular, protegendo assim a orelha interna. Esta 

via é composta pela cóclea, nervo vestíbulo-coclear (aferente), núcleo coclear 

ventral, complexo olivar superior, núcleo motor do facial e ramo motor do nervo 

facial (eferente)9,49. 
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2.2.4 Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE ou BERA) 

 

 O PEATE permite a obtenção da atividade eletrofisiológica do sistema 

auditivo ao nível do tronco cerebral, mapeando as sinapses das vias auditivas 

desde o nervo coclear, os núcleos cocleares, complexo olivar superior (ponte) 

até o colículo inferior (mesencéfalo)9,34,35,50.  

 Utilizam-se eletrodos de superfície aplicados sobre os lóbulos das 

orelhas ou sobre a mastóide e a fronte (linha de implantação do cabelo). É um 

teste objetivo e não é necessária a sedação em adultos ou em crianças 

cooperativas. Entretanto, quando utilizada, a sedação não produz nenhum 

artefato ao exame. Uma série de sete ondas pode ser registrada durante os 

primeiros 12ms de estimulação sonora. Essas ondas representam tratos 

sucessivos e/ou sinapses das vias auditivas e as cinco primeiras ondas são as 

que possuem maior interesse clínico. A reprodutibilidade do traçado, a 

comparação dos parâmetros entre as orelhas e os intervalos entre as ondas 

são dados importantes para o diagnóstico fisiológico. O estimulo mais utilizado 

é do tipo clique e outro tipos, como tone burst ou chirp, também podem ser 

usados35,51.   

O PEATE pode ter as seguintes aplicações clínicas: avaliação funcional 

da via auditiva, avaliação objetiva dos limiares auditivos em crianças ou adultos 

difíceis de testar, neurodiagnóstico de doenças do oitavo par craniano ou 

disfunções auditivas centrais, monitoramento do oitavo nervo e a avaliação da 

integridade do tronco encefálico, especialmente em pacientes em coma e 

triagem auditiva em recém-nascidos9,34,35,50,51. 
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2.3 Perda Auditiva 
 

A perda auditiva pode ser definida como a diminuição considerável ou 

perda do sentido da audição.  

Esta alteração na audição pode ser classificada segundo a sua 

localização na via auditiva em52,53: 

 Sensorioneural – Quando a alteração se encontra na cóclea ou no nervo 

auditivo (genética, infecciosa, exposição ao ruído, ototoxidade, 

envelhecimento, traumas, doenças metabólicas e vasculares, doenças 

imunomediadas, síndrome de Meniere,...) 

 Condutiva - Qualquer tipo de interferência na transmissão do som do 

meato acústico externo até a orelha interna (cerume, perfuração de 

membrana timpânica, secreção em orelha média (otite serosa), 

infecções agudas (otite média aguda), sequelas de otite média crônica, 

otoesclerose, tumores de ouvido externo e médio,...) 

 Mista - Quando há ocorrência concomitante de uma perda auditiva 

condutiva e neurossensorial. 

 

A perda auditiva também pode ser classificada quanto ao grau de 

comprometimento em leve, moderada, severa e profunda (Quadro 1), e, 

diagnosticá-las corretamente é fundamental para uma adequada intervenção, 

uma vez que necessitam de diferentes abordagens9,43,52. 
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Quadro 1 - Classificação do grau de perda auditiva 

 

Grau de perda auditiva 
Limiar auditivo 

(em decibéis dBNA) 
Habilidade em entender a fala 

Sem perda auditiva 0-25 dBNA Sem dificuldade aparente 

Leve 26 – 40 dBNA 
Dificuldade em entender a fala em 

situações com ruído, mas entendem 
bem em ambiente silenciosos 

Moderada 41 – 70 dBNA 
A clareza da fala é afetada, ocorre 

dificuldade para conversas em grupo 

Severa 71 – 90dbNA 

Há intensa dificuldade de 
entendimento da fala e depende de 

volumes muito altos ou de 
amplificação com próteses auditivas 

Profunda >90 dBNA 

Mesmo com uso de próteses 
auditivas a fala é difícil de entender, 
depende de leitura labial, pode ser 

candidato a implante coclear 
 

Fonte - Lloyd L, Kaplan H. Audiometric interpretation: a manual of basic audiometry: Press, 
1978. Disponível em: diversidademsecomunicar.wordpress.com (modificado) 

 

O impacto da perda auditiva correlaciona-se com o momento em que esta 

se estabeleceu, podendo ser dividida em9,43: 

Perda auditiva pré-natal – causas relacionadas ao período gestacional 

como doenças genéticas, infecção intra-uterina (toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes, sífilis), uso de medicamentos ototóxicos pela gestante 

Perda auditiva pós-natal – podem ser subdivididas em pré-lingual ou pós-

lingual, dependendo se ocorreu antes ou após o desenvolvimento da 

linguagem. Neste grupo, estão incluídas causas perinatais, infecções 

bacterianas ou virais adquiridas, uso de medicamentos ototóxicos, traumas, 

exposição ao ruído excessivo, alterações do metabolismo e o processo de 

envelhecimento. Alguns casos de perda auditiva de origem genética podem 

aparecer no período pós-lingual e apresentar caráter progressivo.  
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2.3.1 Principais Causas de Perda Auditiva 

 

- A diminuição da acuidade auditiva relacionada ao envelhecimento é 

conhecida por presbiacusia.  A deterioração progressiva da audição faz parte 

do processo global de envelhecimento e atinge, em grande parte, a população 

na faixa etária acima dos 40 anos, tornando-se mais freqüente a partir dos 55 

anos de idade, aparecendo como a causa principal de perda auditiva 

sensorioneural em adultos10,11,12,13.  

A presbiacusia decorre do comprometimento da função das vias auditivas 

centrais e periféricas, não havendo apenas o envolvimento coclear. No 

processo de envelhecimento, podem ocorrer alterações em toda via auditiva, 

desde orelha externa até o córtex cerebral, exacerbadas por fatores de risco 

como infecções virais e bacterianas, alterações metabólicas, medicações 

ototóxicas, traumas e exposições a ruídos6,54,55,56,57,58.   

- A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados 

(PAINPSE) ocorre através do dano às células do órgão de Corti na cóclea 

resultando em diminuição da acuidade auditiva do tipo sensorioneural. Uma 

vez instalada a PAINPSE é irreversível e, quase sempre, similar bilateralmente. 

Raramente leva à surdez profunda, geralmente não ultrapassa o limiar de 

40dbNA nas freqüências baixas e de 75dBNA nas freqüências altas. Manifesta-

se, primeira e predominantemente, nas freqüências de 3, 4 e 6 kHz e, com o 

agravamento da lesão, outras freqüências podem ser comprometidas. Este tipo 

de perda auditiva está relacionada às características físicas do ruído, tempo de 

exposição e susceptibilidade individual, além de sua progressão cessar com o 

fim da exposição excessiva ao ruído33,34,59.  

- A ototoxidade é definida como dano aos sistemas coclear e ou vestibular 

resultante de exposição a substâncias químicas com potencial para alterar o 

funcionamento da orelha interna. Os antibióticos aminoglicosídeos são os mais 

importantes (gentamicina, estreptomicina, neomicina, amicacina e tobramicina) 

e alguns não-aminoglicosídeos também podem ser considerados ototóxicos 

(eritromicina, cloranfenicol, polimixina B e ampicilina). Outras drogas que não 

são antibióticos também podem gerar tal lesão como os desinfetantes, 

(clorexidine, iodo e etanol) e beta bloqueadores (propranolol). Diuréticos 
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(furesemida e indapamida) e drogas antiinflamatórias (salicilatos e quinino) 

podem causar alterações auditivas reversíveis. Drogas antineoplásicas como 

cisplatina geralmente causas perdas auditivas irreversíveis32,33,34,59.  

- O termo Doença Imunomediada da Orelha Interna (DIMOI) é utilizado 

quando ocorre perda auditiva secundária à reação imunológica direcionada 

contra antígenos próprios da orelha interna.  É caracterizada por perda auditiva 

sensorioneural, frequentemente bilateral, assimétrica e progressiva, associada 

a sintomas do labirinto.  O seu aparecimento pode preceder ou ser 

concomitante a uma doença autoimune sistêmica. O diagnóstico é baseado em 

um curso clínico distinto, testes laboratoriais imunológicos específicos e na 

resposta terapêutica. A corticoterapia é, geralmente, a principal opção de 

tratamento59,60. 

- A surdez genética pode ser classificada em sindrômica, quando 

associada a outras alterações fenotípicas, e não sindrômica, quando isolada. 

As formas não-sindrômicas são responsáveis por 70% dos casos, 

representando em geral, alterações cocleares e, assim, aparecendo 

fenotipicamente como perdas auditivas do tipo sensorioneural. Dentro das não-

sindrômicas, 85% são autossômicas recessivas, que são os casos mais graves 

e tendem a ser pré-linguais. As autossômicas dominantes correspondem a 

12% e tendem a ser pós-linguais e progressivas. Há ainda as ligadas ao X (3%) 

e menos de 1 % tem herança mitocondrial61,62. 

 Várias síndromes bem conhecidas já estão mapeadas e o gene 

responsável seqüenciado, como por exemplo na Síndrome de Alport 

(insuficiência renal e surdez), de Jervel-Lange-Nielsen (prolongamento de 

intervalo Q-T e surdez), de Treacher-Collins (atresia maxilar e surdez), de 

Pendred (hipotireoidismo com bócio congênito e surdez), entre outras60,61,62.  

A identificação de perda auditiva de origem genética é importante para o 

aconselhamento genético em algumas famílias59,61. 

- Os agentes infecciosos são os fatores etiológicos mais comuns de 

perdas auditivas congênitas ou adquiridas. Infecções durante a gestação pelo 

complexo TORCHS (toxoplasmasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e 

síflis) são importantes causas de alterações congênitas no neonato, incluindo a 

perda auditiva neurossensorial de grau profundo. Atenção especial deve ser 
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dada a Sífilis e ao Citomegalovírus, pois podem apresentar perda auditiva 

tardia.  

Os principais agentes infecciosos virais associados à perda auditiva 

neurossensorial na idade adulta são: vírus da parotidite epidêmica 

(paramixovírus), vírus da mononucleose (Episten-Barr), herpes simples, 

herpes-zoster, adenovírus, enterovírus, influenza, parainfluenza, vírus da 

imunodeficiência humana adquirida (HIV) e citomegalovírus (CMV).   

As meningites e encefalites bacterianas e fúngicas podem levar a perdas 

auditivas uni ou bilaterais de grau profundo. A otite média aguda pode 

apresentar como seqüela a perda auditiva condutiva, otite média crônica e 

perfuração da membrana timpânica34,59. 

- Doenças metabólicas também são importantes causas de alterações 

na orelha interna, principalmente na fase adulta32. A disfunção da glândula 

tireóidea associada à perda auditiva também é descrita na literatura, e os 

sintomas auditivos podem ocorrer isoladamente ou associados à vertigem. A 

real incidência de perda auditiva em pacientes com hipotireoidismo ainda é 

incerta, podendo afetar 25% dos pacientes com hipotireoidismo adquirido e 35-

50% dos pacientes com hipotireoidismo congênito64.  

Doença renal crônica também está associada à perda auditiva, 

principalmente do tipo sensorioneural. As toxinas acumuladas pela insuficiência 

renal podem se depositar na a cóclea e vias auditivas centrais alterando seu 

funcionamento. Outra razão para essa associação seria a presença de fatores 

de risco associados como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes 

Mellitus (DM) e idade avançada, que também interferem de forma negativa na 

função coclear65,66. 

Diabetes Mellitus e Síndromes hipertensivas são doenças metabólicas e 

cardiovasculares de grande prevalência além de ser foco deste estudo e, por 

isso, serão discutidas em tópico específico. 

A identificação precoce da deficiência auditiva possibilita investigação 

dos fatores de risco aos quais este paciente está exposto e iniciar estratégias 

para minimizar este dano. A partir desta investigação, é importante a busca e 

controle de alterações metabólicas, doenças imunomediadas, tratamento de 

doenças infecciosas, além de cessar rotinas que causem maiores danos 
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cocleares, quando possível, como o uso de drogas ototóxicas e a exposição ao 

ruído10,34,35,59.  

A reabilitação precoce dos pacientes com perda auditiva é muito 

importante para manter a interação social, e esta pode ser realizada através de 

diversas formas como: fonoterapia, aparelho de amplificação sonora (prótese 

auditiva), aprendizado da leitura orofacial e implante coclear2,35,59,61.  
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2.4 Diabetes Mellitus 
 

Diabetes Mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a 

hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção de 

insulina ou em ambas. A classificação proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), pela Associação Americana de Diabetes (ADA), e 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), inclui quatro classes clínicas67,68,69,70: 

 DM tipo 1 (DM1) 

 DM tipo 2 (DM2) 

 Outros tipos específicos de DM  

  DM gestacional (DMG) 

 Há ainda duas categorias, referidas como pré-diabetes, que são a glicemia 

de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída. Essas categorias 

não são entidades clínicas, mas fatores de risco para o desenvolvimento de 

DM e doenças cardiovasculares (DCV)67. 

 

2.4.1 Diabetes Mellitus tipo 1 

 

O DM tipo 1 é caracterizado por destruição das células beta do pâncreas 

que leva a uma deficiência na produção de insulina, sendo subdivido em tipos 

1A e 1B67,69,70. 

Diabetes Mellitus tipo 1A (Auto-imune) - esta forma encontra-se em 5 a 

10% dos casos de DM, sendo o resultado da destruição imunomediada de 

células betapancreáticas com consequente deficiência de insulina. Os 

marcadores de autoimunidade são os autoanticorpos anti-ilhota ou antígenos 

específicos da ilhota e incluem os anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase 

do ácido glutâmico (GAD65), antitirosina-fosfatases (IA2 e IA2B) e 

antitransportador de zinco (Znt) (1A). Esses anticorpos podem ser verificados 

meses ou anos antes do diagnóstico clínico, ou seja, na fase pré-clínica da 

doença, e em até 90% dos indivíduos quando se detecta hiperglicemia.  

A fisiopatologia do DM tipo 1A envolve fatores genéticos e ambientais. É 

uma condição poligênica, na maioria dos casos, sendo que os principais genes 
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envolvidos estão no sistema do antígeno leucocitário humano (HLA) classe II. 

Esses alelos podem suscitar o desenvolvimento da doença ou proteger o 

organismo contra ela.  

Dentre os fatores ambientais potenciais para o desencadeamento da 

autoimunidade em indivíduos geneticamente predispostos, destacam-se  

infecções virais e fatores nutricionais ( introdução precoce de leite bovino, 

proteínas do trigo, deficiência de vitamina D e Zinco) entre outros. A taxa de 

destruição das células beta é variável, sendo, em geral, mais rápida entre as 

crianças. 

 Há ainda uma forma lentamente progressiva que ocorre em adultos, a 

qual é referida como diabetes autoimune latente do adulto (LADA, acrônimo em 

inglês de latent autoimmune diabetes in adults). 

Diabetes Mellitus tipo 1B ou idiopática – como o nome indica, não 

apresenta uma etiologia conhecida. Corresponde à minoria dos casos de DM1 

e caracteriza-se pela ausência de marcadores de autoimunidade contra as 

células beta e não a associação a haplótipos do sistema HLA. Os indivíduos 

com esse tipo de DM podem desenvolver cetoacidose e apresentam graus 

variáveis de deficiência de insulina. Devido à avaliação dos autoanticorpos não 

se encontrar disponível em todos os centros, a classificação etiológica do DM1 

nas subcategorias autoimune e idiopática pode não ser sempre possível. 

 

2.4.2 Diabetes Mellitus tipo 2 

 

 O DM2 é a forma verificada em 90 a 95% dos casos e caracteriza-se por 

defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática 

de glicose. A resistência à insulina e o defeito na função das células beta 

pancreáticas estão presentes precocemente na fase pré-clínica da 

doença67,69,70.  

É causada por uma interação de fatores genéticos e ambientais. Nas 

últimas décadas, foi possível a identificação de numerosas variantes genéticas 

associadas a DM2, mas ainda uma grande proporção da herdabilidade 

permanece inexplicada.  
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Dentre os fatores ambientais associados estão o sedentarismo, as dietas 

ricas em gorduras e o envelhecimento. A maioria dos pacientes com esse tipo 

de DM apresenta sobrepeso ou obesidade, e cetoacidose raramente se 

desenvolve de modo espontâneo, ocorrendo quando associada a outras 

condições, tal como  infecções.  

O DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente 

diagnosticado após os 40 anos. Os pacientes não dependem de insulina 

exógena para sobreviver, porém podem necessitar de tratamento com insulina 

para obter controle metabólico adequado.Diferentemente do DM1 autoimune, 

não há indicadores específicos para o DM2. Há, provavelmente, diferentes 

formas de DM2, e com a identificação futura de processos patogênicos 

específicos ou defeitos genéticos, o número de pessoas com esse tipo de DM 

irá diminuir à custa de mudanças para uma classificação mais definitiva em 

outros tipos específicos de DM. 

 

2.4.3 Outros tipos específicos de Diabetes Mellitus 

 

Pertencem a essa classificação formas menos comuns de DM cujos 

defeitos ou processos causadores podem ser identificados. A apresentação 

clínica desse grupo é bastante variada e depende da alteração de base. Estão 

incluídos nessa categoria defeitos genéticos na função das células beta, 

defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino e outras 

condições. As formas associadas a defeitos genéticos na função das células 

beta incluem MODY, diabetes neonatal, diabetes mitocondrial e outros67,69,70. 

(Quadro 2) 

MODY (acrônimo de maturity-onset diabetes of the young) caracteriza-se 

por herança autossômica dominante, idade precoce de aparecimento (em geral 

antes dos 25 anos de idade) e graus variáveis de disfunção da célula beta. 

Estima-se que represente 1 a 2% de todos os casos de diabetes mellitus. É 

clínica e geneticamente heterogêneo e pelo menos 13 diferentes subtipos de 

MODY foram identificados decorrentes de mutações em diferentes genes. 
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Quadro 2 - Outros tipos específicos de Diabetes Mellitus 

DEFEITOS GENÉTICOS NA FUNÇÃO 

DAS CÉLULAS BETA 

- MODY 1 a 6 

- Diabetes neonatal transitório/permanente 

- DM mitocontrial 

DEFEITOS GENÉTICOS NA AÇÃO DA 

INSULINA 

- Resistência à insulina do tipo A 

- Síndrome de Rabson-Mendenhall 

- DM lipoatrófico 

INDUZIDO POR MEDICAMENTOS OU 

AGENTES QUÍMICOS 

- Tiazídicos, Pentamidina, Glicocorticóides, 

Ácido nicotínico, Agonistas beta-

adrenérgicos, Interferon, determinadas 

toxinas, Hormônio Tireoidiano 

INFECÇÕES 
- Rubéola Congênita 

- Citomegalovírus 

- Outros 

DOENÇAS DO PÂNCREAS EXÓCRINO 
- Pancreatite 

- Neoplasia 

- Fibrose Cística 

ENDOCRINOPATIAS 

- Acromegalia 

- Síndrome de Cushing 

- Feocromocitoma 

- Aldosteronoma 

FORMAS INCOMUNS DE DM 

AUTOIMUNE 

- Síndrome de Stiff-Man 

- Anticorpos antirreceptotres de insulina 

OUTRAS SÍNDROMES GENÉTICAS 

POR VEZES ASSOCIADAS A DM 

- Síndrome de Down 

- Síndrome de Klinefelter 

- Síndrome de Turner 

- Ataxia de Friedreich 

- Síndrome de Prader-Willi 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015/2016 
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2.4.4 Classes intermediárias no grau de tolerância à glicose 

 

Referem-se a estados intermediários entre a homeostase normal da 

glicose e o DM. A categoria glicemia de jejum alterada está relacionada às 

concentrações de glicemia de jejum inferiores ao critério diagnóstico para DM, 

contudo mais elevadas que o valor de referência normal. A tolerância à glicose 

diminuída representa uma anormalidade na regulação da glicose no estado 

pós-sobrecarga, diagnosticada por meio de teste oral de tolerância à glicose 

(TOTG), o qual inclui a determinação da glicemia de jejum e de 2 h após a 

sobrecarga com 75 g de glicose. A glicemia de jejum alterada e tolerância à 

glicose diminuída são categorias de risco aumentado para o desenvolvimento 

do DM, e o termo ―pré-diabetes‖ também é utilizado para designar essas 

condições67,69,70. 
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2.5 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 
 

 É definida como a intolerância a glicose que aparece ou é primeiramente 

reconhecida na gravidez. Inevitavelmente algumas mulheres diagnosticadas na 

gravidez na verdade possuem diabetes mellitus tipo 2 e por isso grávidas com 

DMG devem ser avaliadas no pós parto67,71,72.  

A resistência à insulina é um fenômeno característico da gestação e já 

está presente no segundo trimestre e aumenta progressivamente, se tornando 

no final do período gestacional semelhante à intolerância a glicose observada 

no diabetes mellitus tipo 2. Essa resistência à insulina atende às demandas 

metabólicas do concepto (maior disponibilidade de glicose) e é conseqüência 

dos hormônios placentários circulantes. Mulheres que já são insulino-

resistentes são incapazes de aumentar a taxa de secreção de insulina 

necessária para atender às demandas da gravidez. O defeito metabólico nas 

mulheres com o DMG é a sua incapacidade de secretar insulina em níveis 

necessários à demanda que é máxima no terceiro trimestre. Assim, ocorre um 

aumento da glicemia pós-prandial, insuficiente para causar sintomas, mas 

capaz de determinar efeitos nocivos no concepto67,73,74.  

Similar ao DM2, o DM gestacional associa-se tanto à resistência à 

insulina quanto à diminuição da função das células beta do pâncreas. O DM 

gestacional ocorre em 1 a 14% de todas as gestações, dependendo da 

população estudada, e relaciona-se com aumento de morbidade e mortalidade 

perinatais. No Brasil, cerca de 7% das gestações são complicadas pela 

hiperglicemia gestacional. Deve-se reavaliar pacientes com DM gestacional 4 a 

6 semanas após o parto e reclassificá-las como apresentando DM, glicemia de 

jejum alterada, tolerância à glicose diminuída ou normoglicemia. Na maioria 

dos casos, há reversão para a tolerância normal após a gravidez, porém há 

risco de 10 a 63% de desenvolvimento de DM2 dentro de 5 a 16 anos após o 

parto. 

O rastreamento para o DMG deve ser realizado em todas as gestantes 

através da glicemia de jejum associada à avaliação dos fatores de risco67,69,71. 

(Quadro 3) 
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Quadro 3 - Fatores de risco para DMG 

Fatores de Risco para DMG (SBD 2015/2016) 

Idade materna avançada 

Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gestação atual 

Deposição central excessiva de gordura corporal 

História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau 

Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclampsia na 
gestação atual 

Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte 
fetal ou neonatal, macrossomia ou DMG 

Síndrome de ovários policísticos 

Baixa estatura (menos de 1,5m) 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes 2015/2016. Diagnosis and classification of diabetes 
mellitus. Diabetes Care 2010.FEBRASGO 2010.  

 

Até o momento, não há consenso sobre a indicação do rastreamento e 

sobre o método diagnóstico do DMG. A maioria das recomendações advém de 

consensos de especialistas. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda 

que sejam seguidos os critérios aceitos em 2013 pela OMS67,70.  

Na primeira consulta pré-natal, deve ser solicitada glicemia de jejum. 

Caso o valor encontrado seja ≥ 126 mg/dl, é feito o diagnóstico de diabetes 

mellitus diagnosticado na gravidez. Caso glicemia plasmática em jejum seja ≥ 

92 mg/dl e < 126 mg/dl, é feito o diagnóstico de DMG. Em ambos os casos, 

deve ser confirmado o resultado com uma segunda dosagem da glicemia de 

jejum.  

Caso a glicemia seja < 92 mg/dl, a gestante deve ser reavaliada no 

segundo trimestre. A investigação de DMG deve ser feita em todas as 

gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes. Entre a 24ª e a 28ª semana de 

gestação, deve-se realizar TOTG com dieta sem restrição de carboidratos ou 

com, no mínimo, ingestão de 150 g de carboidratos nos 3 dias anteriores ao 

teste, com jejum de 8 h.  
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Em 2010, a International Association of the Diabetes and Pregnancy 

Study Groups (IADPSG) decidiu que os critérios diagnósticos do DMG 

deveriam basear-se nos resultados do estudo Hyperglycemia and Adverse 

Pregnancy Outcomes (HAPO), uma pesquisa observacional que tinha como 

meta encontrar um ponto de corte que ligasse a hiperglicemia materna a 

eventos perinatais adversos. Foram propostos, então, novos pontos de corte 

para o jejum, em 1 e 2 h, que são ≥ 92 mg/dl, ≥ 180 mg/dl e ≥ 153 mg/dl, 

respectivamente. De acordo com esses novos critérios, um valor anormal já 

leva ao diagnóstico de DMG . Em 2013, a OMS endossou o uso desses pontos 

de corte para o diagnóstico de DMG, destacando que glicemia de jejum igual 

ou maior que 126 mg/dl ou após sobrecarga acima de 200 mg/dl seriam 

critérios diagnósticos para diabetes mellitus e não DMG70,74. A SBD sugere a 

utilização dos novos critérios internacionais, pois são os únicos determinados 

por estudo que demonstrou associação entre os valores da glicemia materna e 

os desfechos perinatais67 .  

As pacientes classificadas com DMG são as que apresentam glicemia 

de jejum de 92 a 125 mg/dl, 1 h ≥ 180 mg/dl ou 2 h de 153 a 199 mg/dl, sendo 

que um ponto alterado na curva já faz o diagnóstico de DMG.  

Apesar da falta de consenso sobre o melhor método para rastreio e 

diagnóstico do DMG, sabe-se que o sucesso da detecção do diabetes depende 

do diagnóstico mais precoce possível, durante a assistência pré-natal, a fim de 

que a paciente e o feto possam beneficiar-se do tratamento, melhorando os 

resultados maternos e perinatais, tendo em vista que as pacientes que cursam 

com DMG estão sujeitas a maiores taxas de complicações maternas, perinatais 

e fetais67,71,72,73. 

A principal complicação fetal em mulheres com DMG é a 

macrossomia72,73, que se associa à obesidade infantil e ao risco aumentado de 

síndrome metabólica na vida adulta72,73.  

O tratamento inicial do DMG consiste em orientação alimentar que 

possibilite ganho de peso adequado e controle metabólico. O cálculo do valor 

calórico total da dieta pode ser feito de acordo com o índice de massa corporal 

(IMC), na frequência e intensidade de exercícios físicos, no padrão de 

crescimento fetal e visando ao ganho de peso adequado em torno de 300 a 
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400 g por semana, a partir do segundo trimestre de gravidez. A prática de 

atividade física deve fazer parte do tratamento do DMG, respeitando-se as 

contraindicações obstétricas. Recomenda-se o monitoramento das glicemias 

capilares 4 a 7 vezes/dia pré e pós-prandiais, especialmente nas 

gestantes que usam insulina67,69,73.  

Se após 2 semanas de dieta os níveis glicêmicos permanecerem 

elevados, deve-se iniciar tratamento farmacológico. O critério de crescimento 

fetal para iniciar a insulinoterapia é uma alternativa sugerida quando a medida 

da circunferência abdominal fetal for igual ou superior ao percentil 75 em uma 

ecografia realizada entre a 29ª e a 33ª  semana de gestação. A dose inicial de 

insulina deve ser em torno de 0,5 U/kg, com ajustes individualizados para cada 

caso e ,em geral, associam-se insulinas humanas de ações intermediária e 

rápida. 

Atualmente, devido à segurança e à eficácia comprovadas do uso 

da insulina para o controle da glicemia, prevalece a orientação de 

descontinuação do uso de antidiabéticos orais, garantindo-se sua imediata 

substituição por insulina, de preferência antes da gravidez ou logo após seu 

diagnóstico. Um número crescente de estudos não tem mostrado efeitos 

deletérios do uso na gestação de metformina. Com relação à glibenclamida, 

dados recentes mostraram que está associada ao aumento no risco de 

hipoglicemia neonatal, maior ganho de peso materno, maior ganho de peso 

neonatal e macrossomia, sugerindo que deva ser utilizada com precauções. 

Como os dois medicamentos ultrapassam a barreira placentária,os estudos que 

avaliam crianças expostas a eles na gestação, a longo prazo, deveriam ser 

realizados para maior segurança na utilização destas medicações. Outros 

hipoglicemiantes orais são contraindicados67,69,73. 

As gestantes com ótimo controle metabólico e que não apresentam 

antecedentes obstétricos de morte perinatal, macrossomia ou complicações 

associadas (ex. hipertensão) podem aguardar a evolução espontânea para o 

parto até o termo. Não se indica cesariana pelo DMG, sendo a via de parto 

uma decisão obstétrica.  

No primeiro dia após o parto, os níveis de glicemia devem ser 

observados e a insulina basal deve ser suspensa; orienta-se a manutenção de 
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uma dieta saudável. A maioria das mulheres apresenta normalização das 

glicemias nos primeiros dias após o parto. É necessário estimular o aleitamento 

materno; caso ocorra hiperglicemia durante esse período, a insulina é o 

tratamento indicado. Deve-se evitar a prescrição de dietas hipocalóricas 

durante o período de amamentação. É recomendado reavaliar a tolerância à 

glicose a partir de seis semanas após o parto com glicemia de jejum ou com 

um teste oral com 75 g de glicose, dependendo da gravidade do quadro 

metabólico apresentado na gravidez. Nas revisões ginecológicas anuais, é 

fundamental recomendar a manutenção do peso adequado, revisando as 

orientações sobre dieta e atividade física, e incluir a medida da glicemia de 

jejum67,69,73. 
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2.6 Hipertensão arterial 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(PA). O método de medida casual ou de consultório ainda é o modelo 

referência para o diagnóstico, contudo, é importante ressaltar o papel das 

outras formas de avaliação como a Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial de 24 horas (MAPA) e a Monitorização Residencial da Pressão Arterial 

(MRPA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais 

dos órgãos-alvo (coração, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, 

com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-

fatais. Recomenda-se, sempre que possível, a medida da PA fora do 

consultório para esclarecimento do correto diagnóstico e identificação de outros 

tipos de comportamento alterado da PA como hipertensão do avental branco 

(HAB) e hipertensão mascarada (HM)76,77. (Figura 10) 

Monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) – realizada por 

protocolos de cinco ou sete dias.  São considerados anormais valores de PA ≥ 

135/85 mmHg. Há limitações, como, por exemplo, a não-avaliação da PA 

durante o período de sono.  

Monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas (MAPA) - 

registro indireto e intermitente da pressão arterial durante 24 horas ou mais, 

enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de 

vigília e sono. Tem-se demonstrado que este método é superior à medida de 

consultório em predizer eventos clínicos, tais como infarto do miocárdio, 

acidente vascular encefálico, insuficiência renal e retinopatia. São consideradas 

anormais as médias de PA de 24 horas > 130 x 80 mmHg, sendo 

especificamente na vigília > 135 x 85 mmHg e no sono > 120/70 mmHg .  
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2.6.1 Pré-hipertensão 

 

Caracteriza-se pela presença de Pressão Arterial Sistólica (PAS) entre 

121 e 139 e/ou Pressão Arterial Diastólica (PAD) entre 81 e 89 mm Hg. Os pré-

hipertensos têm maior probabilidade de se tornarem hipertensos e maiores 

riscos de desenvolvimento de complicações cardiovasculares quando 

comparados a indivíduos com pressão arterial normal, ≤ 120/80 mmHg, 

necessitando de acompanhamento periódico. (Quadro 4 ) 

 

2.6.2 Hipertensão  

 

Ë definida como PA ≥ 140x90 mmHg tendo como referência as medidas 

casuais ou de consultório. (Quadro 4) Os valores de normalidade na 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas (MAPA), 

considerando o período de vigília, e da Monitorização Residencial da Pressão 

Arterial (MRPA) foram de ≥ 135 x 85 mmHg.  

Quando utilizadas as medidas de consultório , o diagnóstico deverá ser 

sempre validado por medições repetidas , em condições ideais , em duas ou 

mais ocasiões , e confirmado por medições fora do consultório (MAPA ou 

MRPA), excetuando-se aqueles pacientes que já apresentem lesão de órgão 

alvo detectada.  

Considera-se hipertensão sistólica isolada quando há PAS≥ 140mmg e 

PAD < 90 mmg, devendo a mesma ser classificada em estágios 1,2 e 3 . 

Quando a PAS e PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser 

utilizada para a classificação da PA. 
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Quadro 4 - Classificação da pressão arterial de acordo com medida casual ou no 
consultório (> 18 anos) 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

PAS = Pressão Arterial Sistólica, PAD= Pressão Arterial Diastólica 

Fonte: 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 2016. 

 

2.6.3 Hipertensão do Avental Branco (HAB) 

 

 Ë a situação clínica definida por valores anormais da PA no consultório, 

porém com valores considerados normais pela MAPA ou MRPA. Em termos 

prognósticos, alguns estudos revelam que o risco cardiovascular a longo prazo 

desta condição é intermediário entre a normotensão e Hipertensão Arterial. 

2.6.4 Hipertensão Mascarada (HM) 

 

Situação clínica caracterizada por valores normais de PA no consultório , 

porém com PA elevada pelo MAPA ou medidas residenciais. Esta condição 

deve ser pesquisada em indivíduos com PA normal ou limítrofe e mesmo nos 

hipertensos controlados, mas com sinais de lesões em órgãos-alvo. Os 

pacientes portadores de hipertensão mascarada devem ser identificados e 

acompanhados, pois apresentam risco de desenvolver lesões de órgãos-alvo 

de forma semelhante a pacientes hipertensos. 
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Figura 10 - Possibilidades de diagnóstico de acordo com a medida casual da PA, 
MAPA ou medidas domiciliares. 

 

MRPA= monitorização residencial da pressão arterial, MAPA= monitorização ambulatorial da 

pressão arterial de 24 horas.   

Fonte: 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão arterial. 2016. 
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2.7 Síndromes Hipertensivas da Gestação 
 

É uma doença multissistêmica, ocorrendo habitualmente no final da 

gestação e caracterizada por manifestações clínicas peculiares78.  

As alterações hemodinâmicas observadas na gravidez normal, que 

incluem ajustes na fisiologia renal e cardiovascular, não ocorrem nas 

síndromes hipertensivas da gestação. A manifestação mais característica 

dessa doença é uma acentuada vasoconstricção arteriolar, que acarreta um 

aumento da resistência vascular periférica e tem como conseqüência imediata 

o aparecimento da hipertensão. Um dos mecanismos compensatórios da 

hipertensão consiste na perda de plasma para o espaço extravascular, o que 

resulta no aparecimento de edema78,79.  

Com a evolução da doença, há um comprometimento da perfusão de 

vários órgãos, como placenta, rins, fígado, cérebro e pulmões. A retração do 

volume plasmático tem também como conseqüência a hemoconcentração, que 

compromete a velocidade do fluxo sangüíneo, favorecendo a ativação das 

plaquetas e a coagulação do sangue. Dessa forma, a hipercoagulabilidade 

evidenciada na gravidez normal acentua-se enormemente na síndromes 

hipertensivas78,80,81.  

 A hipertensão gestacional é uma das doenças mais importantes em 

obstetrícia, incidindo em cerca de 10% das primigestas82,83. No Brasil, as 

síndromes hipertensivas são as complicações mais freqüentes nas gestações 

de risco e ocupam o primeiro lugar entre as causas de mortalidade materna, 

principalmente quando se instalam em suas formas mais graves como 

eclampsia e síndrome HELLP79,85.  

  Os fatores de risco relacionados à Hipertensão gestacional são: primeira 

gestação, gestação na adolescência ou após 35 anos de idade, dificuldade no 

acesso aos serviços de saúde, estado nutricional prejudicado, história de pré-

eclampsia ou eclampsia na família, obesidade, gestações múltiplas, presença 

de anticorpo antifosfolipídio, doenças prévias como hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) ou diabetes mellitus (DM)82,85. (Quadro 5) As trombofilias 

adquiridas ou hereditárias são mencionadas como fatores predisponentes das 

formas mais graves das síndromes hipertensivas. 
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Quadro 5 - Fatores de risco para Hipertensão Gestacional 

Fatores de Risco para Hipertensão Gestacional 

Primeira gestação 

Gestação na adolescência ou após 35 anos 

Estado nutricional prejudicado 

Dificuldade no acesso aos serviços de saúde 

História de pré-eclâmpsia ou eclampsia na família 

Obesidade 

Gestações múltiplas 

Doenças prévias como HAS ou Diabetes Mellitus 

Presença do Anticorpo antifosfolipídio 

 Fonte: MELO WF, et al. A hipertensão gestacional e o risco de pré-eclampsia: revisão     
bibliográfica. 2015 
 

 Formas clínicas das síndromes hipertensivas na gestação: 

1. Hipertensão Gestacional - aumento da pressão arterial (PA), sem 

proteinúria, após vinte semanas de gestação, retornando os níveis 

tensionais elevados ao normal em seis a doze semanas no pós- parto. A 

hipertensão na gravidez é definida como PA sistólica maior ou igual a 

140 mmHg ou PA diastólica maior ou igual a 90 mmHg85,86,  

2. Pré-eclampsia - síndrome multissistêmica caracterizada por hipertensão 

e proteinúria após vinte semanas de gestação em mulheres com PA 

normal anteriormente. A PA deve retornar a níveis basais doze semanas 

após o parto. Excepcionalmente, a pré-eclampsia pode ocorrer antes 

das vinte semanas de gestação em pacientes com doença trofoblástica 

gestacional ou na presença do anticoagulante lúpico87,88. A proteinúria 

na gravidez é definida em exame de urina de 24h com nível de proteína 

maior ou igual a 300mg. Há também critérios que aumentam a certeza 

do diagnóstico de pré-eclampsia como: PA sistólica > 160 mmHg ou Pa 

diastólica > 110 mmHg, proteinúria > 2g em 24 horas, creatinina sérica > 

1,2 mg/dl, plaquetas <100.000 células/mm3, aumento de LDH, TGO, 

TGP, dor epigástrica persistente e cefaléia persistente. 
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A pré-eclampsia grave pode ser suspeitada com a presença de certas 

alterações como: oligúria, edema pulmonar ou cianose, dor epigástrica 

ou no quadrante superior direito, função hepática alterada, 

trombocitopenia, crescimento intra-uterino restrito, proteinúria > 5g em 

24h, PA sistólica ou diastólica elevada em duas aferições com seis 

horas de intervalo no mínimo79,89,90. A pré-eclâmpsia grave pode trazer 

muitas complicações para a gestante e seu concepto. Entre as 

complicações maternas as principais são: descolamento prematuro de 

placenta, insuficiência renal aguda, edema pulmonar, coagulação 

intravascular disseminada /Síndrome HELLP, Eclampsia, insuficiência 

ou hemorragia hepática, acidente vascular encefálico e óbito. Nos recém 

nascidos, as principais complicações são: parto prematuro, crescimento 

intra-uterino restrito, asfixia neonatal, óbito perinatal91,92,93,94. 

3. Eclâmpsia - ocorrência, em mulher com pré-eclampsia, de convulsões 

que não podem ser atribuídas a quaisquer outras causas, durante a 

gravidez ou puerpério79,80,81 

4. Síndrome HELLP – quando na pré-eclâmpsia ou eclampsia há hemólise, 

disfunção hepática e trompocitopenia. Este termo é um acrônimo dos 

três critérios (em inglês) estabelecidos para seu diagnóstico (H-

hemolysis, EL=elevated liver enzymes, LP= low platelets). Ocorre em 

aproximadamente 20% dos casos de pré-eclampsia grave e está 

associada a grande morbidade materna e perinatal, incluindo 

descolamento prematuro da placenta, parto pretermo, hematoma 

hepático subcapsular e insuficiência renal, podendo acarretar óbito da 

mãe  e do concepto78,83 

5. Pré-eclampsia sobreposta a Hipertensão crônica – mulheres com 

hipertensão crônica, especialmente quando grave, estão sujeitas a 

apresentar pré-eclampsia sobreposta em 10 a 25% dos casos. Pode ser 

atestada pelo surgimento de proteinúria em mulheres diagnosticadas 

previamente com hipertensão, pelo aparecimento de trombocitopenia ou 

elevação de enzimas hepáticas e também, pelo aumento súbito da PA 

que estava previamente bem controlada78,80,83. 
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6. Hipertensão Crônica – pressão arterial elevada (PA> 140x90 mmHg) 

observada antes da concepção ou antes das vinte semanas de 

gestação. Mulheres com hipertensão gestacional que se mantém após o 

puerpério (doze semanas) também devem ser caracterizadas como 

hipertensas crônicas78,80,83.  

 

O tratamento da Hipertensão Gestacional objetiva assegurar a saúde 

materna e promover o parto do infante que não necessite de cuidados 

neonatais prolongados79. A conduta deve ser individualizada de acordo com 

a idade gestacional, a forma clínica da hipertensão e a vitalidade fetal.   

A maioria das hipertensas de baixo risco não necessita de medicação 

anti-hipertensiva durante a primeira metade da gestação devido à redução 

fisiológica da pressão arterial neste período. O objetivo do tratamento é 

manter a PA sistólica entre 140 e 150 mmHg. Em gestantes com lesão de 

órgão-alvo (insuficiência renal, Diabetes Mellitus com comprometimento 

vascular e disfunção ventricular esquerda) o controle pressórico deve ser 

mais rigoroso, mantendo a PA sistólica em 140 mmHg e a PA diastólica em 

90 mmHg79,92,93.  

  



58 
 

 

2.8 Influência da Diabetes Mellitus e das Síndromes Hipertensivas na 
orelha interna 

 

A orelha interna, a partir da cóclea, tem sua estrutura baseada em 

células ciliadas organizadas, responsáveis pelo mecanismo de transdução 

mecano-elétrico da informação, convertendo sons em sinais elétricos. 

Mecanismos para manutenção do ambiente iônico favorável à transdução 

mecano-elétrica necessitam de energia e as bombas iônicas transmembranas 

são as principais consumidoras de ATP. O equilíbrio iônico transmembrana 

mantido por tais bombas é essencial para a liberação e transporte de 

neurotransmissores e consequente transmissão da informação sináptica 

aferente16,17.  

A estria vascular é uma estrutura presente na cóclea responsável pela 

produção dos gradientes iônicos e do potencial elétrico endococlear. Ela 

produz a endolinfa, líquido que preenche a rampa média da cóclea, muito rica 

em potássio, pobre em sódio e quase sem cálcio, possuindo um potencial 

muito positivo em relação à perilinfa (rampa vestibular e timpânica). A endolinfa 

banha especificamente a região da superfície do órgão de Corti, onde estão os 

cílios das células ciliadas9,34,36.  

O potencial endococlear é a soma de dois potenciais: um potencial 

positivo devido à secreção ativa de potássio pela estria vascular e um potencial 

negativo gerado pela difusão passiva de íons potássio pelas células ciliadas. 

Este potencial é essencial para o bom funcionamento coclear e grandes gastos 

energéticos são necessários para manter as altas concentrações de potássio e 

baixas concentrações de sódio na endolinfa9,16,17. (Figura 11) 
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Figura 11 - Corte transversal da Cóclea com ênfase no potencial endococlear 

 

1= Rampa Vestibular preenchida com Perilinfa, maior concentração de Sódio. 2= Rampa 
Timpânica preenchida com Perilinfa, maior concentração de Sódio. 3= Rampa média ou Ducto 
Coclear preenchido com Endolinfa, maior concentração de Potássio. 

Fonte: Disponível em: www.cochlea.eu/cochlee/fluides-cochleaires Acesso em: 17/02/2017 

 

A cóclea tem sua vascularização a partir da artéria auditiva interna ou 

artéria labiríntica, ramo terminal da artéria cerebelar inferior, (Figura 12) e seu 

suprimento sanguíneo adequado é essencial para sustentar o potencial elétrico 

endococlear, transporte de íons e balanço de fluídos endolinfáticos, além de 

permitir a nutrição adequada para a oferta energética necessária9,15. 
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Figura 12 - Vascularização da Orelha Interna 

 

Fonte: Disponível em: articulos.sld.cu/otorrino/?cat=78 Acesso em: 17/02/2017 

 

A orelha interna não é capaz de estocar energia e, assim, é 

particularmente sensível às alterações dos níveis de glicose e insulina no 

sangue. Portanto, pequenas variações na glicemia podem afetar o seu 

funcionamento18. 

De Pirro et al95 demonstaram experimentalmente que o aumento da 

resistência à insulina  e consequente hiperinsulinemia e hiperglicemia, 

diminuem a atividade da bomba Na-K-ATPase, tendo como conseqüência o 

aumento do sódio na endolinfa, alterando o potencial endocolear e modificando 

os fenômenos elétricos da transdução mecano-elétrica. 

A perda auditiva atribuída ao diabetes é, geralmente, do tipo 

neurossensorial bilateral progressiva, com predomínio em agudos, afetando 

principalmente os indivíduos mais idosos. A etiopatogenia não é muito bem 

determinada, mas a maioria dos trabalhos refere a microangiopatia como fator 

desencadeante, promovendo hipóxia tecidual e alteração iônica da perilinfa1,19.  

São propostos como principais mecanismos de alteração coclear no 

Diabetes Mellitus6,19: 
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 Vasculopatia contribuindo para hipóxia tecidual coclear 

 Neuropatia diabética ocasionando degeneração secundária do VIII par 

craniano e/ou das vias auditivas centrais 

 Diminuição das células ciliadas em pacientes diabéticos 

 Edema na estria vascular 

Na evolução do quadro clínico, a microangiopatia e a neuropatia diabética 

colaboram para a piora da perda auditiva pela progressão dos danos celulares. 

A Diabetes Gestacional pode ocasionar danos semelhantes à Diabetes 

Mellitus, como angiopatia e neuropatia, além de ser considerada fator de risco 

para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 após a gestação, síndrome 

metabólica e doenças cardiovasculares. Quanto mais tempo ou mais 

importantes forem essas alterações durante a gestação, provavelmente maior 

será o dano observado na orelha interna1,8,18. 

As Síndromes hipertensivas também estão relacionadas ao dano coclear e 

podem alterar seu funcionamento devido a7,29:  

 A pressão arterial mantida elevada no sistema vascular pode 

ocasionar hemorragias na orelha interna, ocasionando perda auditiva 

progressiva ou súbita 

 O aumento da viscosidade sanguinea, característico da HAS, diminui 

o fluxo capilar e a oxigenação tecidual, tendo como conseqüência 

hipóxia nos tecidos cocleares 

 A pressão arterial alterada pode gerar modificações dos potenciais 

endococleares 

A Pré-eclampsia pode desenvolver hipóxia e isquemia coclear através 

de alterações provocadas na microcirculação, como resultado da disfunção 

endotelial, estado de maior coagulabilidade e ativação de citocinas pró-

inflamatórias, que fazem parte da sua fisiopatologia30,31. 

A orelha interna pode estar comprometida em alterações vasculares e 

neuropatias, além de ser considerada órgão-alvo de diversas doenças 

imunomediadas, portanto, é possível que a cóclea possa ter seu funcionamento 
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alterado, pelo menos de forma temporária, nos casos de alterações 

metabólicas do período gestacional como Diabetes Mellitus Gestacional e 

Síndromes Hipertensivas e , até o momento, estas associações ainda são 

controversas1,5,8,7,18,31. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar se a ocorrência de patologias gestacionais ou pré-gestacionais, 

em especial Diabetes Mellitus e Síndromes Hipertensivas, podem estar 

relacionadas à presença de alterações na função coclear em puérperas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Avaliar a freqüência de alterações cocleares nas puérperas estudadas 

- Correlacionar os resultados das Emissões Otoacústicas por produto de 

distorção das puérperas com as comorbidades gestacionais e uso de 

medicamentos 

- Avaliar a associação entre a presença de alteração nas Emissões 

Otoacústicas por produto de distorção das puérperas com a presença de 

alteração nas Emissões Otoacústicas transientes nos recém-nascidos 
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4. MÉTODO 

Esta pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), uma unidade hospitalar pública localizada em Niterói, no estado do 

Rio de Janeiro. É uma unidade vinculada à Universidade Federal Fluminense 

(UFF), referência para o tratamento de gestantes de risco e recém-nascidos 

prematuros da Região Metropolitana II, onde estão inseridos sete municípios 

do centro-leste Fluminense, que engloba uma população de mais de dois 

milhões de habitantes, somando 11,89% da população do estado do Rio de 

Janeiro.  

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa voltado para estudos 

clínicos sobre a influência de fatores maternos e perinatais na avaliação 

auditiva das mães e seus recém-nascidos. O projeto foi desenvolvido de forma 

integrada, com a finalidade de responder a diferentes objetivos, tendo como 

base a mesma população alvo, constituída por mães e seus recém-nascidos do 

Hospital Universitário Antônio Pedro.  

Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, com amostragem 

por conveniência, onde foram estudadas todas as mães que tiveram seus 

partos de nascidos vivos realizados no HUAP no período de junho de 2015 até 

maio de 2016.  Neste trabalho, especificamente, foram descritos os resultados 

da análise da avaliação auditiva materna. 

Os dados sobre as puérperas foram coletados diretamente com as 

mesmas, informações sobre o pré-natal foram confirmadas através do cartão 

da gestante, informações adicionais sobre a internação, intercorrências, parto e 

puerpério foram colhidas no prontuário durante a internação. Foram utilizados 

formulários específicos para coleta de dados maternos (Apêndice A) e dos 

recém nascidos (Apêndice B e C).  

A avaliação auditiva materna foi realizada através das emissões 

otoacústicas do tipo produto de distorção com o equipamento portátil OtoRead 

SCR da marca Interacoustics. Os exames foram realizados de forma aleatória 

por duas pesquisadoras que receberam o mesmo treinamento para tal exame 

previamente. Os testes foram realizados no alojamento conjunto da 

maternidade, na unidade de cuidado intermediário neonatal ou em alguma sala  
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silenciosa próxima ao leito de internação do recém nascido, todos dentro no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

Para a realização da avaliação auditiva por meio de emissões 

otoacústicas evocadas por produto de distorção (EOAPD), foi posicionada uma 

oliva no conduto auditivo externo da puérpera, adequada ao tamanho deste, 

capaz de vedá-lo completamente. O equipamento possui olivas com 10 

tamanhos disponíveis entre 3 e 13mm e foi escolhida a mais adequada após a 

realização da meatoscopia. 

O instrumento OtoRead gera uma série de tons para teste, direciona-os 

para dentro do canal auditivo e, em seguida, mede o nível do tom de emissões 

otoacústicas evocadas gerado pela cóclea, fornecendo uma estimativa da 

função das células ciliadas externas a partir de um protocolo de avaliação 

padrão do equipamento. O processador gera dois tons puros (f1 e f2) na 

intensidade de estímulo de 65 e 55 db NPSab respectivamente, são testadas 

quatro freqüências ( 2, 3, 4, 5 kHz). O resultado é baseado nos parâmetros de 

―PASSA ou FALHA‖. Para considerar que o paciente ―passou‖ no teste é 

preciso que a relação entre o sinal e o ruído de fundo seja igual ou maior a seis 

em três freqüências testadas.  

O exame foi realizado uma vez em cada mãe durante a internação. 

Caso o resultado do exame realizado na puérpera fosse considerado negativo, 

o exame era repetido mais uma vez, naquele mesmo dia, com intervalo de até 

12h após o primeiro exame, para confirmar o resultado. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis maternas, relacionadas à 

gestação e ao parto: idade materna, tempo de puerpério no dia do exame, 

escolaridade, cor, número de consultas de pré-natal, idade gestacional, tipo de 

parto, história de corioamnionite nesta gestação, história familiar de perda 

auditiva, aleitamento materno, presença de doenças hipertensivas, uso de 

                                            
 
a
A unidade db NPS (Nível de Pressão Sonora) mostra o quanto uma pressão sonora é maior 

ou menor do que a pressão sonora de referência. Como o sistema das emissões otoacústicas 
utiliza pressão na sua aferição, essa unidade é utilizada. A medida referência dB NA é igual a 
dB NPS – 20dB. 
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medicação anti-hipertensiva, diabetes mellitus prévio ou gestacional, uso de 

medicação para diabetes.  

Os dados completos sobre os recém nascidos foram coletadas em 

formulário específico (Apêndice B), mas para esta análise foram incluídas 

apenas informações sobre sexo, peso ao nascimento, sofrimento fetal, asfixia 

neonatal e o resultado do exame de EOA realizado. 

A avaliação auditiva nos recém nascidos foi realizada com o mesmo 

equipamento para avaliação materna. Antes de começar o exame foi feita a 

opção pelo tipo de estímulo nas configurações do equipamento, EOAPD nas 

puérperas e EOATE nas recém nascidos. Os testes foram realizados no 

alojamento conjunto da maternidade, na unidade de cuidado intermediário 

neonatal ou na unidade de terapia intensiva neonatal, todos dentro no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP). Para a avaliação auditiva dos recém 

nascidos foi realizada meatoscopia, posicionada uma oliva capaz de vedar o 

conduto auditivo externo e utilizada emissões otoacústicas transientes 

(EOATE) como estímulo. Foram utilizados os parâmetros ―PASSA/FALHA‖ 

descritos no protocolo do equipamento com estímulos tipo click, na intensidade 

de 83 dbNPS e seis bandas de frequências testadas (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 e 4 

kHz). Foi considerado como critério ―PASSA‖ quando as respostas se 

apresentavam numa relação sinal/ruído de quatro dB em pelo menos três 

bandas de frequência. O exame foi realizado uma vez durante a internação e 

caso o resultado fosse negativo o teste era repetido para confirmar o resultado. 

Foram excluídas desta amostra todas as puérperas e seus recém-

nascidos cujos dados não puderam ser totalmente coletados ou por outros 

fatores como recusa materna, óbito do recém-nascido no período da coleta de 

dados, tempo de puerpério maior de 14 dias31, além das perdas. 

As variáveis contínuas foram descritas pelas medidas de tendência 

central e dispersão (média, mediana, desvio padrão, valor mínimo e máximo) e 

as variáveis categóricas foram descritas por meio da frequência absoluta e 

relativa.  

A comparação das médias entre os grupos estudados foi realizada pelo 

teste t de student quando apresentaram distribuição normal e por testes não 

paramétricos quando não apresentavam distribuição normal. 
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Para facilitar a avaliação da correlação entre as variáveis utilizou-se a 

curva ROC para identificar o melhor ponto de corte das variáveis contínuas, 

transformando-as em variáveis categóricas. 

A correlação entre as medidas de Emissões Otoacústicas Evocadas 

Produto de Distorção e as comorbidades maternas foram realizadas por meio 

do teste Qui-Quadrado e quantificadas por regressão binária logística com nível 

de significância de 95%, utilizando o pacote estatístico SPSS 16.0 for Windows. 

 O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CAAE Nº 

44050915.3.0000.5243) (Anexo). As puérperas que aceitaram participar deste 

estudo foram submetidas ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) que foi aprovado pelo comitê de ética. (Apêndice D) 
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5.RESULTADOS 

 

No período de um ano da realização do estudo nasceram no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) um total de 437 crianças. Após 

aplicados os critérios de exclusão, 361 mães tiveram seus dados analisados 

pelo estudo. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram avaliadas informações de 361 mulheres no período do estudo.  A 

idade das mães variou de 13 a 46 anos, com média de 27,45 ±6,72. A idade 

gestacional ao parto esteve entre 26 e 42 semanas. A média do número de 

consultas no pré-natal foi de 8,30 ±2,98. O tempo de puerpério materno em que 

foi realizado o exame teve média de 2,72 dias (1 a 14 dias).  

Os recém-nascidos avaliados apresentavam peso médio ao nascimento 

de 3.014 gramas. (Tabela 1) 

  

Total de partos no HUAP 

no período de junho 2015 

a maio 2016 = 437 

Mães avaliadas n=361 

Sem informação completa materna ou do 

RN , recusa materna, óbito do RN no 

período da coleta, tempo de puerpério > 

14 dias 

 n= 76 (14,7%) 

 

 

EOAPD normal = 334  EOAPD alterada = 27  

Figura 13 - Fluxograma da população estudada 
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Tabela 1 – Características gerais da população estudada – variáveis contínuas. 

 
Variável 
 

 
Média ± DP 

 

 
Mediana 

 
Vm 

 
VM 

Idade mãe 27,45 ± 6,72 27 13 46 

Consultas pré-natal 8,30 ±2,98 8,0 0 20 

Idade gestacional  37,86 ± 2,44 38 26 42 

Tempo de puerpério 
ao exame (dias) 

2,72 ± 2,06 2,0 1 14 

Peso RN ao 
nascimento 
(gramas) 

3.014,9 ± 695 3.100 735 5.275 

DP: Desvio padrão; Vm= valor mínimo, VM= valor máximo, RN: Recém-nascido 

 

Aproximadamente 80% das puérperas apresentavam escolaridade 

acima do ensino fundamental completo (mais de nove anos de estudo) e a 

maioria das mulheres eram não brancas (68,7%). O tipo de parto predominante 

foi o cesariano (69%) e apenas três mulheres não realizaram o pré-natal 

(0,8%).  

 
Hipertensão arterial prévia foi encontrada em 13,9% das mulheres e 

33,3% desenvolveram alguma doença hipertensiva na gestação atual, sendo 

13,9% Hipertensão gestacional e 19,4% pré-eclampsia. Não foi registrado 

eclâmpsia como intercorrência gestacional durante o período da pesquisa. 

(Tabela 2 ) 

A Diabetes Mellitus prévia estava presente em 5,8% das mães e 8,6% 

desenvolveram a Diabetes Mellitus Gestacional.  (Tabela 2 ) 

O aleitamento materno foi realizado por 95,5% das mulheres e, entre as 

que não realizaram (n=15), 14 eram portadoras do vírus HIV. Quanto ao sexo 

do recém-nascido, 56% foram do sexo feminino. (Tabela 2) 
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Tabela 2 - Características gerais da população estudada – variáveis 
categóricas. 

 
Variável 

  
Freqüência 

n 

 
 

% 

 
Escolaridade 

 
Mais de 9 anos de escolaridade 

 
288 

 
79,78 

 
Cor 
 

 
Não branco 

 

 
248 

 
68,7 

 
Realizou Pré-natal 
 

 
 

 
358 

 
99,2 

 
Tipo de parto 

 
Cesário 

 
249 

 
69 

 
Sexo do Recém-nascido 

 
                      Masculino 

 

 
         159 

 
        44 

 HAS prévia 50 13,9 

Doenças hipertensivas Hipertensão Gestacional 50 13,9 

 Pré-Eclâmpsia 70 19,4 

 Eclâmpsia 0 0 

 
Diabetes Mellitus 

DM prévio 21 5,8 

  DM Gestacional 31 8,6 

 
Aleitamento materno                                                                                   

 
   
 
 

 
345 

 
 

 
95,5 

 
EOAPD alterada em 
qualquer orelha 
 

  
27 

 
7,5% 

 
EOAPD alterada bilateral 
 

  
16 

 
4,4% 

HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabetes Mellitus; EOAPD: Emissão Otoacústica 

Produto de Distorção 

A partir da avaliação auditiva materna por meio do exame de Emissões 

Otoacústicas evocadas por Produto de Distorção, foram encontradas 27 

mulheres com o resultado alterado. Houve diferença entre a idade média das 

mulheres com e sem o exame alterado. Não houve diferenças entre as demais 

variáveis contínuas analisadas. (Tabela 3) 
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Tabela 3 - Comparação entre grupos com e sem alterações nas EOAPD em 
puérperas – variáveis contínuas. 

Variáveis 
Contínuas 

EOAPD Mãe normal 
n=334 

 
Média ± DP     Md (Vm – VM) 

EOAPD Mãe alterada 
n=27 

 
Média ± DP       Md (Vm – VM) 

pValor 

Idade Mãe 27,07 ± 6,58        27 (13 – 43) 
 
 

32,19 ± 6,69          30 (20 – 46) 
 

0,000 

Consultas  

Pré-Natal 

8,17 ± 2,99          8 (0 – 20) 
 
 

9,85 ± 2,29           10 (5 – 14) 
 

0,282 

Idade 

Gestacional 

 

 

37,86 ± 2,43         38 (26 – 42) 
 

37,85 ± 2,43          38 (32 – 41) 
 

0,983 

Tempo de 
puerpério em 
dias 

2,86 ± 7,28           2 (1 – 31) 
 
 

2,89 ± 6,33            2 (1 – 14) 
 

0,961 

Peso RN ao 
Nascimento 

    3.012 ±715      3.100 (735 – 5.275) 
 
 

3.049 ±566     3.030(1.500–3.950) 
 

0,792 

DP = Desvio Padrão , Md = Mediana, Vm= Valor mínimo, VM=Valor Máximo,                 

EOAPD= Emissão Otoacústica produto de distorção, RN = Recém-nascido 

 

 

Por ter sido encontrado diferença estatística entre as idades nos grupos 

estudados, foi construída a Curva ROC para determinar o melhor ponto de 

corte, com o fim de categorizar esta variável, facilitando sua análise. A idade 

materna determinada como o melhor ponto de corte para determinar os dois 

grupos estudados foi 29 anos (Figura 14).  

Importante ressaltar que na população de puérperas ≤ 29 anos (n=212) 

avaliadas, apenas 3,7% apresentou EOA alterada (n=8); nas puérperas com > 

29 anos (n=149), 12% apresentou EOA alterada (n=19). 
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Figura 14 - Curva ROC para determinar o ponto de corte da idade materna em 

relação à presença de alteração na EOAPD na puérpera 

 
Houve maior freqüência de Diabetes Mellitus prévio, idade materna 

maior que 29 anos e ter parido recém-nascido do sexo masculino no grupo de 

puérperas com alteração no exame de EOAPD. (Tabela 4) 

Não houve diferença entre os grupos em relação à presença de 

síndrome hipertensiva durante ou anteriormente à gestação, mesmo quando 

estas foram agrupadas (―Síndrome Hipertensiva total‖ e ―Hipertensão 

Gestacional ou Pré-eclâmpsia‖). (Tabela 4)  

O uso de medicação anti-hipertensiva apresentou diferença limítrofe 

entre os grupos. Metildopa foi utilizada em 95% dessas mulheres, Atenolol e 

Hidralazina foram utilizados por apenas duas gestantes e Enalapril por apenas 

uma gestante deste grupo.  

A Insulina foi a medicação de escolha em 96% das gestantes que 

necessitaram usar alguma droga para controle da glicemia, apenas duas 

mulheres utilizaram Metformina. 

  

CURVA ROC 
S

e
n

s
ib

il
id

a
d

e
 

1- Especificidade 

Idade materna = 29 anos 
Área sob a curva =70% 
 
P < 0,001  
(IC 95% 0,60 – 0,79) 
 
Sensibilidade = 74% 
Especificidade = 62% 
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Tabela 4 - Avaliação da correlação entre o resultado da Emissão Otoacústica 
Produto de Distorção (EOAPD) na mãe e varáveis categóricas. 

Variáveis Categóricas EOAPD Mãe 
normal 
n=334 
n (%) 

EOAPD Mãe 
alterada 

n=27 
n(%) 

p Valor 

HAS prévia 47 (14,1%) 3 (11,1%) 0,469 

Hipertensão Gestacional 45 (13,5%) 5 (18,5%) 0,313 

Pré-eclâmpsia 64 (19,2%) 6 (22,2%) 0,430 
 

Síndrome Hipertensiva total* 132 (39,5%) 14 (51,9%) 0,147 

Hipertensão Gestacional ou Pré-
eclâmpsia 

107 (32%) 11 (40,7%) 0,235 

Diabetes Mellitus prévio 16 (4,8%) 5 (18,5%) 0,014 

Diabetes Mellitus Gestacional 28 (8,4%) 3 (11,1%) 0,415 

Medicação anti-hipertensiva no 

período do parto 

71 (21,3%) 10 (37%) 0,054 

Medicação para Diabetes no período 

do parto 

38 (9,3%) 6 (22,2%) 0,094 

Uso de Metildopa na gestação 93 (27,8%) 10 (37%) 0,210 

Idade materna > 29 anos 130 (38,9%) 19 (70,4%) 0,001 

História familiar de perda auditiva 12 (3,6%) 0 (0%) 0,388 

Escolaridade > 9 anos de estudo 71(21,3%) 2 (7,4%) 0,061 

Parto cesáreo 229 (68,6%) 20 (74,1%) 0,360 

Corioaminionite 8 (2,4%) 0  (0%) 0,534 

EOATE alterada no RN 54 (16,2%) 5 (18,5%) 0,460 

Sexo do recém nascido masculino 141 (42,2%) 18 (66,7%) 0,012 

Sofrimento fetal 41 (12,3%) 1 (3,7%) 0,151 

Asfixia neonatal 20 (6,0%) 1 (3,7%) 0,522 

EOAPD= Emissão Otoacústica produto de distorção; EOATE= Emissão Otoacústica transiente; 
HAS= Hipertensão arterial sistêmica;     RN = Recém-nascido; *Síndrome Hipertensiva total= 
HAS prévia, Hipertensão gestacional, Pré-eclâmpsia 
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Não houve correlação entre a presença de EOA alterada na mãe e no 

recém-nascido. (Tabela 4) 

Quando analisadas por regressão logística binária, puérperas com mais 

de 29 anos apresentaram 3,7 vezes mais chance de EOAPD alterada; 

apresentar Diabetes Mellitus prévio à gestação aumentou esta chance em 4,5 

vezes. Ter parido recém-nascido do sexo masculino aumenta a chance em 2,7 

vezes de ter este exame alterado em puérperas. (Tabela 5) 

 

Tabela 5 - Regressão logística binária entre as variáveis que foram 
significamente diferente entre os grupos e a presença de EOAPD alterada em 
puérperas. 

 
Variável 
 

 
Wald 

 

 
Exp B  

 
IC 95% 

 
            p Valor 

DM prévio 7,308 4,517 1,514-13,478                0,007 

Idade materna > 29 
anos 

9,098 3,727 1,585 – 8,762                0,003 

RN sexo masculino  5,668 2,738 1,195 – 6,272              0,017 

DM: Diabetes Mellitus; RN: Recém-nascido; IC: Intervalo de confiança 

 

 

Quando utilizada regressão logística binária para avaliar a correlação 

entre a presença de Diabetes Mellitus prévia e a idade das puérperas maior 

que 29 anos, foi encontrado OR de 3,84 (p=0,007  IC 95% 1,45 – 10,15). 
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6.DISCUSSÃO 

 

  Neste trabalho, no grupo de puérperas com EOAPD alterada, houve 

maior freqüência de puérperas com Diabetes Mellitus prévio à gestação.  

 Resultado semelhante foi encontrado em estudos do tipo caso-controle 

de Lasagni et al20, que avaliaram 41 pacientes (idade entre 21 e 35 anos) e 

Lisowska et al96 que avaliaram 75 pacientes (idade entre 21 e 42 anos), e 

encontraram maior freqüência de EOAPD alterada nos pacientes com Diabetes 

Tipo I, sugerindo que esses pacientes podem apresentar disfunção auditiva 

subclínica decorrente do dano às células ciliadas externas. Estes estudos 

citados usam o mesmo método de avaliação da função coclear e possuem 

faixa etária semelhante ao deste trabalho, porém foram realizados com 

amostras de homens e mulheres não necessariamente gestantes.  

 Dayem et al97 ao avaliarem portadores de Diabetes Tipo I através das 

EOA do tipo transientes (EOATE) também encontraram uma maior freqüência 

de exames alterados nestes pacientes.  

  Kim MB1 et al em estudo de coorte multicêntrico de 12 anos, avaliaram 

pacientes através da audiometria tonal e ressaltaram que a perda auditiva 

característica no grupo dos pacientes com Diabetes Mellitus é do tipo bilateral, 

sensorioneural, associada ao tempo de doença e ao controle metabólico da 

hemoglobina glicada. Essas informações foram confirmadas em outros 

estudos6,8,20, inclusive por Hou et al19 que avaliaram 100 pacientes através de 

EOAPD e EOATE, audiometria tonal e Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico (PEATE).  

 No presente estudo não foram analisados o controle do Diabetes 

Mellitus durante ou anteriormente ao Pré-natal, nem o tempo de doença ou a 

presença de hemoglobina glicada alterada nas puérperas. Importante ressaltar 

que, nesta pesquisa, a frequência de EOAPD alterada em puérperas foi de 

7,5% e aproximadamente 60% desses exames estavam alterados 

bilateralmente.  
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Apesar deste estudo não ter encontrado associação entre alteração 

auditiva e DM gestacional, Selcuk et al18 realizaram audiometria em 27 

mulheres com diabetes gestacional e em 31 controles com 33 semanas de 

gestação e encontraram maior incidência de perda auditiva em pacientes com 

diabetes gestacional, quando utilizaram audiometria de alta frequência; quatro 

semanas após o parto, esta perda auditiva se manteve. Neste trabalho as 

puérperas foram avaliadas apenas uma vez e com tempo máximo de 14 dias 

após o parto.  

Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 201398 e também dados do 

Ministério da Saúde99 e Sociedade Brasileira de Diabetes67 indicam que a 

prevalência do Diabetes Mellitus aumenta com o avanço da idade. Na pesquisa 

Nacional de 2013 em que mais de 60 mil brasileiros foram entrevistados, a 

prevalência de DM no grupo de 18 a 29 anos foi de 0,6% e no grupo de 30 a 59 

anos foi de 5,0%. Dados do IDB/DataSUS (Indicadores de Dados Básicos / 

Departamento de Informática do SUS) revelam uma prevalência de 3,9% de 

Diabetes Mellitus em indivíduos na faixa etária de 35 a 44 anos. Este fato pode 

explicar a maior incidência de EOAPD alterada no grupo de puérperas acima 

de 29 anos. 

Neste estudo, as puérperas avaliadas apresentavam-se entre a faixa 

etária de 13 a 46 anos (média de 27,45 anos) e foi encontrada uma frequência 

de 5,8% de mulheres com diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus, valor acima 

da prevalência da população brasileira para esta faixa etária.  

A incidência de Diabetes Gestacional no grupo de mulheres estudadas 

foi de 8,6%, também acima da média da prevalência do Brasil de 7,6%. 

Quando avaliada a DMG apenas no estado do Rio de Janeiro, dados do 

Ministério da Saúde mostram uma prevalência de 5,3%98,99. 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) é referência no 

atendimento de gestações de alto risco, mães com hipertensão e diabetes da 

área Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, o que pode justificar a alta 

prevalência de Diabetes Mellitus e Diabetes Gestacional na população 

estudada.  
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 Quanto às doenças hipertensivas, neste estudo não foi encontrada 

associação entre apresentar HAS prévia ou desenvolver Hipertensão 

Gestacional e Pré-eclâmpsia com a presença de alteração na avaliação 

auditiva. 

  Bakhshaee et al31 descreveram alteração no exame de emissão 

otoacústica transiente (EOATE) em 37 puérperas com história de pré-

eclâmpsia no período periparto, e, quando avaliadas duas semanas após, 

todos os exames se apresentaram normais, sugerindo que a pré-eclâmpsia 

pudesse ter um efeito temporário na audição materna. Por esta possibilidade 

de transitoriedade nas alterações cocleares observada por Bakhshaee et al, foi 

decidido, no presente estudo, analisar as gestantes até, no máximo, 14 dias 

após o parto. 

 No entanto, Baylan et al5 ao avaliarem  70 gestantes a partir de 20 

semanas de gestação através dos exames de EOATE, audiometria tonal e 

imitânciometria encontrou maior frequência de exames alterados no grupo de 

gestantes com pré-eclâmpsia e estas alterações auditivas se mantiveram em 

nova avaliação realizada quatro semanas após o parto, indo contra a hipótese 

do efeito transitório sobre a orelha interna proposta por Bakhshaee et al31 .  

 No presente estudo, as puérperas foram avaliadas apenas uma vez e 

com tempo máximo de quatorze dias após o parto31, não podendo, portanto, 

analisar a transitoriedade das alterações cocleares nas puérperas com 

Síndromes Hipertensivas da Gestação que apresentavam alterações na 

EOAPD (n=11) 

 Altuntaş et al7 em estudo caso controle com 203 mulheres, avaliaram 

puérperas com doenças hipertensivas e concluíram que a EOATE apresentou-

se alterada no pós parto das gestantes que apresentaram a síndrome HELLP, 

sugerindo que apenas síndromes hipertensivas mais graves pudessem gerar 

tais alterações. No atual estudo, não houve nenhum caso de HELLP, durante o 

período estudado, portanto, não foi possível realizar tal análise.  

 Estudo multicêntrico realizado no período de três anos por Oh I-H6 com 

mais de 30mil indivíduos também não encontrou associação entre perda de 
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audição e hipertensão após análise multivariada que incluiu variáveis como 

idade e Diabetes Mellitus.   

 Os resultados do presente estudo revelam uma tendência a ter 

correlação entre o uso de medicação anti-hipertensiva no período do parto e a 

EOAPD da mãe alterada (p=0,054).  

 A Metildopa, droga utilizada por 95% das mulheres que necessitaram de 

medicação anti-hipertensiva em algum momento da gestação, não é descrita 

como medicação ototóxica sendo classificada pela ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) e pelo FDA (U.S. Food and Drug Administration) como 

categoria B para uso em gestantes, grupo em que medicamentos podem ser 

prescritos, porém com cautela.  

 Em análise realizada pelo FDA nos últimos vinte anos, 2.641 pessoas 

relataram efeito colateral à Metildopa e, entre esses, apenas 0,23% 

apresentaram como queixa a perda auditiva. Entre estes pacientes com queixa 

de perda auditiva relacionada à medicação, havia outros fatores que poderiam 

justificar o dano colear, tais como: idade avançada e uso de outros 

medicamentos, como ácido acetil salicílico100,101.  

 O fato de, no presente estudo, o uso da metildopa não ter sido 

significativa para a presença de perda auditiva coclear pode se dever ao 

pequeno n amostral analisado. 

 É sugerido na literatura que o uso de betabloqueadores e diuréticos 

pode interferir na audição59,76. Estudo realizado por Esparza et al21 com 42 

pacientes apresentou uma maior freqüência de EOAPD alterada em 

hipertensos, no entanto, não observou diferença entre os grupos com e sem o 

uso de betabloqueadores. No presente estudo, nenhuma puérpera utilizou 

diuréticos durante a gestação e as duas puérperas que utilizaram beta 

bloqueador não apresentaram EOAPD alterada.  

As síndromes hipertensivas da gestação, nos países desenvolvidos, 

ocorrem entre 2% e 8% das gestações, podendo, no Brasil, chegar a 22%, 

representando a terceira causa de morte materna no mundo e a principal causa 
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de morte materna no Brasil79,91,102,103. No grupo estudado, a frequência de 

puérperas com história de síndromes hipertensivas foi de 47% (33,8% 

adquiridas na gestação e 13,9% HAS prévia). Pesquisa realizada pela 

Organização Mundial de Saúde revelou uma incidência de 4,6% de pré-

eclâmpsia no Brasil, enquanto em pesquisa realizada em hospital universitário 

no Rio de Janeiro, a prevalência de pré-eclâmpsia foi de 6,74 89,104. Neste 

estudo a freqüência de pré-eclampsia foi de 19,4%. Estes valores muito acima 

das médias nacionais e internacionais, novamente podem refletir o fato de o 

HUAP ser referência para gestantes hipertensas e diabéticas. 

Neste estudo, houve uma frequência de EOAPD alterada em 7,5% das 

mulheres. Segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE105, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem 

algum grau de deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população 

brasileira. Quando analisamos o censo por sexo, apenas 4,9% das mulheres 

brasileiras apresentam algum grau de perda auditiva. Na análise por faixa 

etária, a prevalência foi de 4,2% de deficiência auditiva no grupo de 15 a 64 

anos.  

 O número elevado de exames alterados na população estudada pode 

corresponder à alterações subclínicas, alterações cocleares temporárias ou 

podem estar relacionadas à amostra do estudo ser composta de puérperas 

oriundas de gestação de alto risco ou encaminhadas à maternidade do HUAP 

por complicações ao final da gestação.  

Engdahl B 106 em um estudo populacional com 6.417 adultos com idade 

de 20 a 97 anos encontrou alteração nas EOAPD em indivíduos com idade 

maior ou igual a 45 anos. Bonfils et al58 descrevaram que os limiares para 

obtenção das EOA aumentam de forma linear a partir dos 40 anos de idade e 

em indivíduos acima de 60 anos, apenas 35% apresentaram EOA detectável, 

assim como Collet et al57 que também encontraram queda importante nas EOA 

a partir de 60 anos. Para Linssen AM et al 33, a idade ponto de corte para 

presença de alterações auditivas foi de 63 anos em uma coorte de doze anos 

que utilizou a audiometria para avaliação auditiva. 
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O ponto de corte de 29 anos encontrado neste estudo reflete, 

principalmente, a idade característica de mulheres férteis, ou seja, não é a 

idade mais característica para a presença de alterações cocleares, como 

apresentado pelos autores acima. No entanto, nota-se que há grande 

correlação entre estar acima de 29 anos e apresentar DM, o que pode explicar 

as alterações cocleares encontradas mais frequentemente acima desta faixa 

etária na população estudada. 

Ao ser analisada esta correlação foi encontrado que no grupo com idade 

maior que 29 anos a chance de ter DM prévio é de 3,84 vezes. Este resultado 

sugere que as correlações encontradas entre EOAPD alterada, ter a idade 

maior que 29 anos e a presença de DM prévia podem refletir a interação entre 

estas duas últimas variáveis.  

Estudo com mais de 37 mil indivíduos realizado por Oh I-H et al6 

concluiu também que o aumento da idade e ter Diabetes Mellitus estão 

correlacionados com o aumento da prevalência de perda auditiva, encontraram 

1,6% de perda auditiva aos vinte anos e 49,2% aos 70 anos de idade,  

revelando em sua análise multivariada que ter esta patologia aumenta o risco 

em 1,4 vezes de apresentar o exame da audição alterado.  

Outro fato importante a ressaltar é que com o aumento da idade, 

aumenta também a prevalência de outros fatores que influenciam a audição, 

como exposição a ruídos, uso de medicamentos ototóxicos, maior tempo de 

evolução e gravidade de outras possíveis doenças como HAS, doenças auto-

imunes, inflamatórias e vasculares10,11,107. 

Soares et al23 avaliaram pacientes hipertensos e normotensos com idade 

entre 31 e 50 anos e sugeriram que a EOAPD é uma ferramenta capaz de 

detectar disfunção coclear subclínica,  não evidenciada pela audiometria, além 

de ser mais preciso para avaliar adultos que a EOATE. O exame realizado com 

o estímulo por produto de distorção tem maior especificidade e, assim, evitaria 

resultados falso positivos48. Neste estudo, optamos por avaliar a função das 

células ciliadas externas das mães com o exame de emissões otoacústicas do 

tipo produto de distorção (EOAPD). Alguns estudos utilizaram outros métodos 
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de avaliação das vias auditivas como audiometria tonal, audiometria de alta 

frequência, EOA transientes e potencial evocado auditivo (PEATE). Importante 

ressaltar que cada exame permite avaliar uma parte da via auditiva, com 

diferentes métodos, de forma subjetiva ou objetiva, porém, todos refletem a 

diminuição da acuidade auditiva seja subclínica ou expressada pelo paciente. 

Puérperas que tiveram filhos do sexo masculino também mostraram 

correlação com EOAPD alterada. No entanto, tal fato não possui explicação em 

bibliografia específica até o momento e não conseguimos elaborar hipóteses 

para explicar tal achado. 

É descrita na literatura a presença de alteração do exame de triagem 

auditiva em recém-nascidos de mães que apresentaram síndromes 

hipertensivas da gestação, Diabetes Mellitus e uso de medicamentos para 

controle de tais doenças neste período108,109,110. Neste estudo foi avaliada a 

presença de associação entre o exame de audição alterado na puérpera 

(EOAPD) e o exame de audição alterado em seu recém-nascido (EOATE), 

porém não foi confirmada para esta população específica.  

Nesta pesquisa, pudemos avaliar a influência de comorbidades 

gestacionais em puérperas, com ênfase em diabéticas e hipertensas, através 

do exame de EOAPD com um grupo populacional maior do que os avaliados 

na literatura recente para esta população específica. No entanto, este estudo 

apresentou um elevado número de perdas (17%) o que pode prejudicar a 

análise dos resultados.  

Para melhor elucidação da correlação entre a presença de doenças 

maternas no período gestacional e de alterações auditivas, é sugerida a 

realização de um estudo com uma amostra maior e representativa da 

população geral, sem maior incidência de patologias específicas.  
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7.CONCLUSÃO 

 

Na população de puérperas avaliadas neste estudo, ter Diabetes Mellitus 

prévio à gestação aumenta a chance de ter EOAPD alterada em 4,5 vezes; 

pertencer à faixa etária maior de 29 anos aumenta a chance de ter EOAPD 

alterada em 3,7 vezes. A correlação entre a presença de Síndromes 

Hipertensivas nas puérperas estudadas e a presença de alterações na EOAPD 

não foi confirmada por este estudo. Não foi encontrada associação entre a 

presença de EOAPD alterada na puérpera e EOATE alterada em seu recém-

nascido.  
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APÊNDICE A - AVALIAÇÃO AUDITIVA MATERNA 

 

Nome: ______________________________________________  Prontuário:_______________ 
 
Idade:________________                             Data de Nascimento: ______/_______/__________ 
 
Município: ______________________      Profissão:___________________________________ 
 
Nível de escolaridade: (  ) fundamental incompleto   (  )fundamental completo 
(  ) médio incompleto   (  ) médio completo  (  ) superior incompleto   (  ) superior completo 
 
Cor:  (  ) branca   (  ) parda   (  ) negra 
 
Fez Pré Natal? (  ) não   (  ) sim                       Número de consultas: ___________ 
 
Hipertensão arterial prévia? (  ) não  (  ) sim     Diabetes Mellitus prévia? (  ) não   (  ) sim 
 
Outras com comorbidades prévias?  ( ) não   ( ) sim 
quais:________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos usados na gestação:________________________________________________ 
 
Fez corticóide antenatal?  (  ) não   (  ) sim    (     ) número de doses     (  ) quando? ___________ 
 
PA controlada na gestação?  (  ) não   (  ) sim    Glicemia controlada na gestação? (  ) não  (  )sim 
 
 
 
Intercorrências na gestação: 
(  ) hipertensão gestacional    (  ) pré-eclampsia    (  ) eclampsia  (  ) pré-eclampsia + HAS crônica 
(  ) síndrome HELLP                  (  ) DM gestacional     (  ) outras  quais: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de parto:  (    ) cesáreo    (    ) normal    data: _____ / _____ / _____     hora: _____ : _____ 
 
Aleitamento materno: (    ) não  (    ) sim exclusivo    (    ) sim misto 
 
Perda auditiva prévia? (  )não   (  ) sim  (  ) unilateral direita  (  ) unilateral esquerda  (  ) bilateral 
Caracterizar perda auditiva: 
 
Emissão Otoacústica (EOA) 
 

Data DP direita DP esquerda 
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APÊNDICE B - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 

 

Nome:_______________________________________________  Prontuário:______________ 
 
Nome da mãe:_________________________________________ Prontuário Mãe:__________ 
 
Data de Nascimento:______ / ______ / ______        Idade Gestacional:____________________ 
 
Sexo:   (   ) feminino   (   )  masculino                            Município: __________________________ 
 
1- História de surdez na família:  (   ) Não    (   ) Sim   
 
2- História de consanguinidade familiar:   (   ) Não    (   ) Sim  ____________________________ 
 
3- Intercorrências na gestação:    (   ) Não    (   ) Sim  Quais:______________________________ 
 
4- Sorologias maternas: 
 
(HIV) -  (   ) não realizada   (   ) normal   (  ) alterada 
(Sífilis) - (   ) não realizada   (   ) normal   (  ) alterada 
(Hepatite B) - (   ) não realizada   (   ) normal   (  ) alterada 
(Toxoplasmose) -  (   ) não realizada   (   ) normal   (  ) alterada 
Outras sorologias alteradas: (CMV, Rubéola, Herpes) -  (   ) Não   (   ) Sim  Qual: _____________ 
 
5- Anomalia craniofacial ou do osso temporal:  (   ) Não    (   ) Sim   
6- Síndrome genética em investigação ou já diagnosticada: (   ) Não    (   ) Sim   
Qual:_______________________________________ 
 
7- História de TCE:  (   ) Não    (   ) Sim                      8- Fez quimioterapia:  (   ) Não    (   ) Sim   
 
9-Permanência em UTI: (   ) Não    (   ) Sim     Quantos dias:______________________ 
 
10- Apgar:    1º minuto _______________  5º minuto __________________ 
 
11- Peso ao nascer: ______________g                  12- Anóxia perinatal grave: (   ) Não    (   ) Sim  
 
13- Uso de Aminoglicosídeo ou diurético de alça:  (   ) Não    (   ) Sim  Qual:_________________ 
 
14- Hiperbilirrubinemia: (   ) Não    (   ) Sim    (   ) Fototerapia   Tempo:____________________  
(   ) Transfusão                  nível sérico máximo de BT _____________ Dias de vida ___________ 
 
15- Ventilação assistida: (   ) Não    (   ) Sim    (  ) VM     (  ) VNI /CPAP conv                                              
(  ) Hood      (  ) catéter O2              Tempo de uso de O2: _______________________________ 
 
16- Outras intercorrências Neonatais: ______________________________________________ 
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APÊNDICE C - AVALIAÇÃO AUDITIVA NEONATO 

 

 
Emissões  Otoacústicas Evocadas Transientes  (EOA TE) 

  Data/Idade   

 OD OE OD        OE 

  1500 HZ       
  2000 HZ      
  3000 HZ     
  4000 HZ     
Passou/Falhou     
 
Emissões Otoacústicas Produto de Distorção (EOA DP) 

    Data/Idade   

 OD OE OD        OE 

  2000 HZ       
  3000 HZ      
  4000 HZ     
  5000 HZ     
Passsou/Falhou     
 
Timpanometria convencional ( 226 Hz ) 

           Data/Idade Tymp 226 Hz 

 OD OE 

     

     

 
Timpanometria de alta frequência ( 1000 Hz ) 

           Data/Idade Tymp 1000 Hz 

 OD OE 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
  

Título do Projeto: Avaliação da prevalência de perda auditiva transitória em 
gestantes e seus recém-nascidos – influência da hipertensão e diabetes. 
Pesquisador Responsável: Raphaella Costa Moreira Simen – Tel.: contato: 2629-
9294. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Hospital Universitário 
Antônio Pedro – Universidade Federal Fluminense 
Nome do voluntário:____________________________________________________ 
Idade: _____________ anos         R.G. ____________________________________ 
 
             O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar deste projeto que tem 
objetivo avaliar a presença de surdez ou diminuição da audição nas mães que tiveram 
seus partos no Hospital Universitário Antônio Pedro. O projeto também vai analisar se 
os problemas de saúde da mãe podem alterar o resultado do teste da orelhinha 
realizado em seus recém-nascidos. Vai ser realizada uma breve entrevista com a mãe 
e depois vamos fazer o teste da orelhinha nas duas orelhas da mãe e do seu filho. O 
teste é realizado com a colocação de uma pequena sonda, tipo um fone de ouvido, 
que emite um som por aproximadamente 1 a 2 minutos. O resultado aparece na tela 
do equipamento, não é necessário nenhum outro procedimento. Se o resultado não for 
satisfatório podemos repetir o teste. O exame não gera dor ou nenhum outro 
desconforto. As sondas para colocação no ouvido são específicas para adultos ou 
para bebês e são limpas.  Com este exame podemos avaliar a audição de uma forma 
rápida e sem riscos, mas se o resultado não for bom, a mãe e o recém-nascido serão 
encaminhados para realizarem outros exames que ajudarão a definir melhor a 
audição, aqui mesmo no Hospital Universitário Antônio Pedro. Todas as informações 
são confidenciais e a qualquer momento você pode pedir para não participar mais da 
pesquisa. Você pode ter acesso aos resultados dos exames realizados a qualquer 
momento.  
Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 
aprovação deste projeto ou demais informações: 
Email: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
 Eu, __________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 
______________________________________________                                                                                          
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal         
________________________________________________                                    
 Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
_____________________________                _______________________________ 
  

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO 

 


