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RESUMO
Introdução: A meningite e as infeções intrauterinas por Citomegalo-
vírus e por Toxoplasma gondii são reconhecidas como uma das princi-
pais causas de surdez neurossensorial, podendo assumir um carácter 
flutuante ou apresentar-se como uma hipoacusia de aparecimento 
tardio.

Objetivo: Estudo de coorte contemporânea com corte transversal 
que pretendeu reavaliar a função auditiva em crianças sujeitas a ras-
treio auditivo no nosso hospital, entre os anos de 2002 e 2005, e 
que possuíam os fatores de risco para surdez neurossensorial acima 
referidos.

Material e Métodos: As crianças selecionadas foram convocadas a 
comparecer ao Serviço de Otorrinolaringologia onde foi realizada a 
anamnese, exame físico e os seguintes exames audiológicos: audio-
grama tonal e vocal, timpanograma e otoemissões acústicas.

Resultados: Compareceram 29 crianças. 41,7% das crianças com 
antecedentes de meningite apresentaram limiares auditivos elevados, 
aquando do rastreio. Destas, 8,3% mantiveram critérios de hipoa-
cusia. 77,8% das crianças rastreadas por infeção a Citomegalovírus 
apresentaram elevação dos limiares eletrofisiológicos da audição. 
Apenas uma manteve surdez unilateral. Dos 42,8% dos casos com 
suspeita de surdez por Toxoplasma gondii, nenhum se veio a confir-
mar na presente reavaliação.

Conclusão: Nos indivíduos estudados, a elevação dos limiares eletro-
fisiológicos, no rastreio neonatal, pode ter sido causada pela coexis-
tência de otopatia seromucosa e pela imaturidade das vias auditivas 
centrais.

PALAVRAS-CHAVE: Perda auditiva neurossensorial; Meningite;  

Toxoplasma gondii; Citomegalovírus.

AbSTRACT
Introduction: Meningitis, cytomegalovirus and Toxoplasma gondii 
intrauterine infections are recognized as a leading cause of sensori-
neural hearing loss. These can play a floating character or present as 
a late onset hearing loss.

Objective: Contemporary cohort cross-sectional study that aims to 
reevaluate the auditory function in children subjected to hearing 
screening in our Department of Otorhinolaryngology, between the 
years 2002 and 2005, and had the risk factors for sensorineural hear-
ing loss.

Material and Methods: The selected children were invited to attend 
the Service of Otorhinolaryngology where was made the medical his-
tory, physical examination and the following audiological tests: vocal 
and tonal audiogram, tympanogram and otoacoustic emissions.

Results: Attended 29 children. 41.7% of the children with a history 
of meningitis had elevated thresholds at the time of screening. 8.3% 
of them kept criteria of hearing loss. 77.8% of the children screened 
for Cytomegalovirus infection showed thresholds elevation of hearing 
at screening. Only one remained with unilateral sensorineural hearing 
loss.42.8% of the cases with suspected hearing loss caused by Toxo-
plasma gondii, none was confirmed in this reassessment.

Conclusion: The increase of thresholds in neonatal screening may 
have been caused by the coexistence of middle ear effusion and the 

immaturity of the central auditory pathways.

KEY-WORDS: Sensorineural hearing loss; Meningitis; Toxoplasma 
gondii; Cytomegalovirus.
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: :
INTRODUÇÃO
As infeções congénitas por Citomegalovírus (CMV) e por To-
xoplasma gondii (TG) são reconhecidas, coletivamente, como 
uma das principais causas de surdez neurossensorial (NS). Cer-
ca de 10-15% das crianças com infeções congénitas por CMV 
irão desenvolver uma surdez NS permanente1. Destas, apenas 
metade serão detetadas pelo Rastreio Auditivo Neonatal, uma 
vez que a deficiência auditiva poderá assumir um carácter flu-
tuante e/ou de aparecimento tardio2-4.

A infeção congénita pelo parasita TG está associada a uma 
perda auditiva NS em até 20% dos casos, sobretudo nas crian-
ças indevidamente ou não tratadas5, podendo, à semelhan-
ça das infeções a CMV, apresentar-se como uma surdez NS 
de aparecimento tardio, sobretudo nas formas subclínicas, 
e, portanto, não detetadas ou convenientemente tratadas5. 
A meningite, por sua vez, pode originar uma surdez NS em 
2,4-29% dos doentes, devido a fenómenos de labirintite e, 
nas formas purulentas, consequente ossificação coclear, a qual 
pode ser, também, progressiva e levar a uma deterioração da 
função auditiva ao longo do tempo6, embora tenham sido 
descritas formas de surdez flutuante após recuperação7. 

: :
ObjETIVO
Este estudo, de coorte contemporânea e com corte transver-
sal, tem como objetivo reavaliar a função auditiva em crian-
ças referenciadas ao Serviço de Otorrinolaringologia (ORL) de 
um hospital do Norte de Portugal, entre os anos de 2002 e 
2005, onde foram sujeitas a rastreio auditivo por possuírem 
os seguintes fatores de risco para hipoacusia NS: infeção in-
trauterina (IU) por CMV, infeção IU por TG e antecedentes de 
meningite. Foram excluídos os indivíduos que possuíam fato-
res de risco adicionais para hipoacusia NS.

: :
METODOLOgIA
Foram consultados os processos clínicos das crianças que 
preencheram os critérios de inclusão (n=41) onde foram obti-
dos, retrospetivamente, os resultados dos exames audiológi-
cos realizados na altura do rastreio:

1.  Otoemissões Acústicas Automáticas (OEA) por produtos de 
distorção nas frequências de 2000, 3000, 4000 e 5000 Hz. 
Estas foram classificadas como presentes ou ausentes.

2.  Potenciais Evocados Auditivos (PEA) do tronco cerebral 
onde foi usado um click como estímulo. Estes foram consi-
derados anormais quando limiares ≥35 dB SPL.

Essas mesmas crianças foram convocadas, via carta, a com-
parecer no Serviço de ORL em questão onde, para além da 
anamnese e do exame objetivo ORL completo, foram realiza-
dos os seguintes exames audiológicos:

1.  Audiometria Tonal (AT) e Vocal (AV) com o cálculo do Pure 
Tone Average (PTA) e do Speech Reception Threshold (SRT). 

No audiograma tonal foram obtidos os limiares aéreos e 
ósseos, tendo-se considerado anormal se:

•  PTA via aérea ou óssea >25 dB e/ou

•  Diferença entre o PTA via óssea e entre o PTA da via aérea  
>10 dB (hipoacusia de transmissão)

2. Timpanograma classificado em tipo A, B e C.

A todos os representantes legais das crianças foi explicado o 
objetivo do estudo, tendo assinado um consentimento infor-
mado para a realização do mesmo.

: :
RESULTADOS
Compareceram 29 crianças, quinze do sexo masculino e ca-
torze do sexo feminino, o que correspondeu a uma taxa de 
resposta de 70,7%.

Uma criança portadora de uma perturbação do espectro do 
autismo foi excluída por não colaborar na realização dos exa-
mes audiológicos.

Os indivíduos estudados foram divididos em diferentes gru-
pos: antecedentes de meningite (doze casos), infeção IU por 
CMV (nove casos) e infeção IU por TG (sete casos). Nenhu-
ma das crianças apresentava, na altura em que foi realizada 
a reavaliação, adaptação protésica. Nas Tabelas I-III estão 
representados os dados do rastreio e da reavaliação auditi-
va nas crianças testadas, cujos primeiros foram considerados 
anormais. As restantes não apresentaram alterações quer no 
rastreio, quer na reavaliação auditiva.

I. Antecedentes de meningite (Tabela I)

De entre as crianças reavaliadas por antecedentes de me-
ningite, sete apresentaram meningite neonatal enquanto os 
restantes a tiveram aos dois (dois casos), três, quatro e cinco 
anos (um caso de cada). O Neisseria meningitidis foi o agente 
causador em 50% dos casos, enquanto que o S. aureus e 
o S. agalactae foram responsáveis, cada um, por 16,7% dos 
episódios. Não foi isolado o agente causador em 16,7% dos 
indivíduos, embora a citologia do líquor apontasse uma pro-
vável origem bacteriana. O rastreio auditivo foi efetuado, em 
média, aos 2,1 (±1,8) anos, o que corresponde a 8,6 (±4,0) 
meses após o episódio de meningite, e a reavaliação aos 11,4 
(±1,8) anos.

Cinco crianças (41,7%) apresentaram, na altura do rastreio, 
elevação dos limiares eletrofisiológicos da audição nos PEA, 
sem qualquer alteração nas OEA ou no timpanograma. Den-
tro destas, apenas uma (8,3%) manteve critérios de hipoacu-
sia de transmissão no presente estudo (caso quatro), mas com 
achados otoscópicos e timpanométricos compatíveis com a 
perda em causa (retração timpânica grau III de Sade à direita e 
grau II à esquerda). Não houve evidência de surdez progressi-
va ou de aparecimento tardio.

II. Infeção IU por CMV (Tabela II)

Quatro das crianças rastreadas por infeção IU a CMV apresen-
taram antigénio do vírus positivo na urina, embora nenhuma 
tenha sido sujeita a tratamento dirigido. Registou-se um caso 
de infeção sintomática (caso sete).
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O rastreio auditivo foi efetuado, em média, 9,8 (±8,5) meses 
após o nascimento, e a reavaliação aos 9 (±1,5) anos. Sete 
crianças (77,8%) apresentaram, na altura do rastreio, eleva-
ção dos limiares eletrofisiológicos da audição nos PEA. Des-
tas, três apresentaram OEA ausentes e Timpanograma tipo 
B enquanto que em duas apenas o Timpanograma apresen-
tou alterações. Dentro do grupo que apresentou alterações, 
apenas uma (11,1%) criança manteve critérios de hipoacusia 
(caso sete). Não houve evidência de surdez progressiva ou de 
aparecimento tardio.

III. Infeção IU por TG (Tabela III)

Três (42,8%) das crianças rastreadas por infeção IU por TG 
apresentaram elevação dos limiares eletrofisiológicos da audi-
ção aquando da realização do rastreio auditivo, o qual foi efe-
tuado, em média, aos 7 (±2,7) meses. A reavaliação, por sua 
vez, foi efetuada, em média, aos 8,4 (±1,1) anos. Destas, uma 
apresentava achados otoscópicos e timpanométricos compa-
tíveis com derrame do ouvido médio (caso dois). O caso três 
apresentou sinais neurológicos compatíveis com toxoplasmo-
se congénita, embora o rastreio auditivo tenha sido normal. 
Todas foram sujeitas a profilaxia com Espiramicina. Mais uma 
vez, não houve evidência de surdez progressiva ou de apare-
cimento tardio.

TA
B.

 1 DADOS DO RASTREIO E DA REAVALIAÇÃO AUDITIVA EM CRIANÇAS COM ANTECEDENTES DE MENINGITE  
CUjO PRIMEIRO FOI CONSIDERADO ANORMAL.

CASO RASTREIO REAVALIAÇÃO

Lado

Tim-
pano-
grama 
(tipo)

OEA PEA (db)
Idade 

(meses)

Meses 
após 

menin-
gite

Tim-
pano-
grama 
(tipo)

OEA
PTA/SRT 

(db)
Otosco-

pia
Idade 
(anos)

1
Direito A Presentes 50 6 6 A Presentes 20/25 Normal 11

Esquerdo A Presentes 50 A Presentes 25/40 Normal

2
Direito A Presentes 60 16 15 C Presentes 20/25 Normal 11

Esquerdo A Presentes 80 C Presentes 20/20 Normal

3
Direito A Presentes 70 6 5 A Presentes 20/25 Normal 10

Esquerdo A Presentes 30 A Presentes 20/20 Normal

4

Direito A Presentes 70 6 5 B Presentes 30/40
Retração
MT grau

III*
10

Esquerdo A Presentes 40 B Presentes 30/35
Retração
MT grau

II* 

5
Direito A Presentes 60 6 5 A Presentes 20/20 Normal 11

Esquerdo A Presentes 70 A Presentes 20/20 Normal

TA
B.

 2 DADOS DO RASTREIO E DA REAVALIAÇÃO AUDITIVA EM CRIANÇAS COM ANTECEDENTES DE INFEÇÃO  
IU POR CMV CUjO PRIMEIRO FOI CONSIDERADO ANORMAL.

CASO RASTREIO REAVALIAÇÃO

Lado

Tim-
pano-
grama 
(tipo)

OEA PEA (db)
Idade 

(meses)
DNA 
CMV

Tim-
pano-
grama 
(tipo)

OEA
PTA/SRT 

(db)
Otosco-

pia
Idade 
(anos)

1
Direito A Presentes 40 5 Negativo A Presentes 20/20 Normal 11

Esquerdo A Presentes 40 A Presentes 15/20 Normal

2
Direito B Ausentes 50 30 Positivo A Presentes 10/15 Normal 10

Esquerdo B Ausentes 40 A Presentes 20/20 Normal

3
Direito B Presentes 40 11 Negativo A Presentes 20/25 Normal 10

Esquerdo B Presentes 40 A Presentes 15/10 Normal

4
Direito A Presentes 40 4 Positivo A Presentes 20/20 Normal 7

Esquerdo B Presentes 70 A Presentes 20/20 Normal

5
Direito A Presentes 40 10 Negativo A Presentes 20/30 Normal 11

Esquerdo A Presentes 40 A Presentes 20/20 Normal

6
Direito A Presentes 30 6 Negativo A Presentes 20/20 Normal 8

Esquerdo B Presentes 60 A Presentes 15/15 Normal

7
Direito B Ausentes 30 8 Positivo A Ausentes 30/35 Normal 8

Esquerdo B Ausentes 100 A Ausentes 95/ ∞ Normal

* Classificação de Sade; MT=Membrana Timpânica



: :
DISCUSSÃO
NO GRISI (Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil), 
através do RANU, defende que todas as crianças devem ser 
testadas ao nascer ou, no máximo, até trinta dias de vida8. 
Neste estudo, as crianças foram testadas para além do perío-
do de tempo recomendado, uma vez que o rastreio foi efetua-
do numa altura em que o Rastreio Auditivo Neonatal Universal 
(RANU) ainda não se encontrava implementado no Serviço de 
ORL onde foi realizado este trabalho, o que veio a acontecer 
no ano de 2007.

Relativamente à meningite, a perda auditiva é das principais 
complicações, constituindo a sua principal sequela a longo 
prazo. É atualmente aceite que é devida a fenómenos de la-
birintite serosa ou purulenta resultantes da disseminação do 
processo inflamatório para o labirinto via aqueduto coclear 
ou saco endolinfático6. Enquanto as formas serosas originam 
uma surdez transitória, presente em cerca de 10% dos indi-
víduos e que resolve em semanas ou meses9, as labirintites 
purulentas, ao desencadear um processo de Labirintitis ossi-
ficans, levam a uma hipoacusia permanente. À exceção do 
caso quatro, que manteve uma surdez de transmissão ligeira 
na reavaliação auditiva por patologia da membrana timpâni-
ca, todos os outros apresentados na Tabela I resolveram ao 
longo do tempo. Uma vez que em todos eles as OEA estavam 
presentes na altura do rastreio, o que defende a integridade 
das células ciliadas externas, a surdez inicialmente documen-
tada deveu-se, provavelmente, quer à imaturidade das vias 
auditivas centrais (que poderá estar presente até aos 18 meses 
em recém-nascidos de termo)10, quer ao dano reversível das 
mesmas provocado pelas toxinas/citocinas geradas durante o 
processo inflamatório.

A surdez causada pela infeção a CMV é devida a fenómenos 
de labirintite crónica desencadeada pelo vírus, que penetra no 
labirinto membranoso através da estria vascular, o que explica 
a natureza progressiva/flutuante da surdez NS11. A hipoacusia 
por ele causada é mais prevalente em recém-nascidos com 
infeção sintomática11,12, o que vem de encontro aos resulta-
dos deste estudo, em que a única criança que manteve uma 

hipoacusia unilateral severa foi aquela que apresentou uma 
infeção clinicamente detetável (caso sete, Tabela II). Todas as 
outras que apresentaram alterações no rastreio auditivo neo-
natal tiveram-nas, provavelmente, devido à presença conco-
mitante de derrame do ouvido médio (casos dois, quatro e 
seis) ou à imaturidade das vias auditivas centrais (casos um, 
três e cinco).

A perda auditiva na Toxoplasmose é devida a processos de 
inflamação no ouvido interno desencadeados pelos cistos que 
são encontrados em diferentes localizações: canal auditivo in-
terno, estria vascular, ligamento espiral e mácula13. Quando 
a infeção pelo TG é convenientemente detetada e tratada, 
a probabilidade de a criança vir a padecer de uma surdez NS 
aproxima-se dos 0%5,13, o que poderá ter acontecido no caso 
três (Tabela III). A hipoacusia evidenciada nos restantes de-
veu-se, mais uma vez, quer à presença de derrame do ouvido 
médio (caso dois), quer à imaturidade das vias auditivas cen-
trais (caso um).

: :
CONCLUSÃO
Neste estudo, a prevalência de hipoacusia foi de (2/58 ou-
vidos): 3,4% com hipoacusia de transmissão (secundária à 
atelectasia moderada/severa da MT) e 3,4% com défice au-
ditivo neurossensorial. Nos indivíduos estudados, a elevação 
dos limiares eletrofisiológicos, no rastreio neonatal, pode ter 
sido causada pela coexistência de otopatia seromucosa e pela 
imaturidade das vias auditivas centrais. Não houve qualquer 
deterioração da função auditiva, ao longo do tempo.
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 3 DADOS DO RASTREIO E DA REAVALIAÇÃO AUDITIVA EM CRIANÇAS COM ANTECEDENTES DE INFEÇÃO 

IU POR TG CUjO PRIMEIRO FOI CONSIDERADO ANORMAL.

CASO RASTREIO REAVALIAÇÃO

Lado

Tim-
pano-
grama 
(tipo)

OEA PEA (db)
Idade 

(meses)

Toxo-
plasmo-

se
congé-

nita

Tim-
pano-
grama 
(tipo)

OEA
PTA/SRT 

(db)
Otosco-

pia
Idade 
(anos)
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ANEXO 1

CONSENTIMENTO INFORMADO
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Declaração de consentimento informado 

Conforme a lei 67/98 de 26 de outubro e a “Declaração de

Helsínquia” da Associação Médica Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996;  

Edimburgo 2000; Washington 2002; Tóquio 2004; Seul 2008) – quando se aplicar. 

Designação do Estudo: Avaliação das perdas auditivas associadas a fatores de risco neonatais em crianças entre os 10 e os 12 anos.

Eu, abaixo- assinado  ,  

(NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DO INDIVÍDUO PARTICIPANTE DO ESTUDO)

na qualidade de representante legal de :

(NOME COMPLETO DO INDIVÍDUO PARTICIPANTE DO ESTUDO)

Fui informado de que o Estudo de Investigação acima mencionado se destina a avaliar a audição de indíviduos que apresentaram fatores  

de risco neonatais associados à perda auditiva. Sei que neste estudo está prevista a realização de técnicas de avaliação não invasivas e indo-

lores, sendo elas: a impedanciometria, a audiometria tonal, a audiometria vocal e otoemissões acústicas tendo- me sido explicado em que 

consistem e quais os seus possíveis efeitos. Foi- me garantido que todos os dados relativos à identificação dos Participantes neste estudo são 

confidenciais e que será mantido o anonimato. 

É ainda do meu conhecimento que posso recusar- me a autorizar a participação ou interromper a qualquer momento a participação no  

estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto.

Compreendi a informação que me foi dada, tive oportunidade de fazer perguntas, e as minhas dúvidas foram esclarecidas. 

Autorizo de livre vontade a participação daquele que legalmente represento no estudo acima mencionado.

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o anonimato.

Nome do Investigador e Contacto:

Data ___/___/_____  

 Assinatura


