
RESUMO
Introdução: O Implante Coclear é uma prótese electrónica
implantável indicada para surdez severa a profunda em todas
as idades. Do protocolo de avaliação dos candidatos para Im-
plante Coclear no Centro Hospitalar de Coimbra fazem parte:
uma avaliação objectiva com otoemissões acústicas (OEA) e
com potenciais evocados auditivos do tronco cerebral (PEA), e
uma avaliação subjectiva com audiometria comportamental
sem próteses e após 3-6 meses de uso de próteses auditivas.
Os autores apresentam um caso clínico de uma criança de 3
anos em cuja avaliação objectiva não apresentava OEA nem
PEA identificáveis (indicando surdez severa a profunda), mas
com bom progresso com próteses auditivas, e, por isso, sem
indicação para Implante Coclear.
Material e métodos: Apresentação de um caso clínico.
Resultados: Criança com 3 anos enviada à consulta ORL por
atraso da linguagem. Apresentava oralidade intensa, timpa-
nograma tipo A, otoemissões acústicas duvidosas, audio-
grama em campo livre com surdez neurossensorial moderada
grau II, PEA sem curvas diagnosticáveis. Fez aparelhamento
com próteses bilaterais com terapia da fala e ganho imediato
nos resultados da oralidade e compreensão da fala.
Conclusão: Apesar da utilidade dos exames complementares
diagnósticos, a clínica deve prevalecer sobre eles, da mesma
forma que os exames subjectivos devem prevalecer sobre os
objectivos. A ausência de curvas de registo de PEA não im-
plica forçosamente estarmos perante uma surdez severa a pro-
funda com indicação para Implante Coclear.

PALAVRAS-CHAVE: Potenciais evocados auditivos, Otoemis-
sões acústicas, Assincronia neuronal, Indicação para Implante
Coclear.

ABSTRACT
Introduction: The Cochlear Implant is an implantable elec-
tronic prosthesis indicated for the treatment of severe to pro-
found deafness at all ages. From the protocol for assessing
the candidates for Cochlear Implant at the Centro Hospitalar
de Coimbra with point out: an objective assessment with
otoacoustic emissions and auditory evoked potentials; and a
subjective evaluation with behavioral audiometry without
prostheses and after 3-6 months of use of hearing aids. The
authors present a clinical case of a child of 3 years old, with
no otoacoustic emissions and auditory evoked potentials iden-
tifiable (indicating severe to profound hearing loss), but with
good language development after the hearing aids use, and
therefore no indication for Cochlear Implant.
Methods: Presentation of a clinical case.
Results: Child with 3 years old referred to the ENT depart-
ment for language delay. She presented good orality, type A
tympanogram, doubtful otoacustic emissions, free field au-
diogram with moderate grade II sensorineural hearing loss and
undiagnosable auditory evoked potencials. After bilateral ear-
ing aids and speech therapy, the gain was immediate and the
understanding of spoken language was fully improved.
Conclusion: Despite the utility of complementary diagnostic
tests, the clinics must overwhelm on them. The subjective tests
must overrule the objectives. The absence of auditory evoked
potentials registration curves does not necessarily mean that
we are facing a severe to profound hearing loss with indica-
tion for Cochlear Implant.

KEY-WORDS: Auditory evoked potentials, Otoacoustic emis-
sions, Neuronal asynchrony, Indication for Cochlear Implant.
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SERÁ A AUSÊNCIA DE OTOEMISSÕES
ACÚSTICAS E POTENCIAIS EVOCADOS
AUDITIVOS INDICAÇÃO FORMAL PARA
IMPLANTE COCLEAR? - CASO CLÍNICO
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: :
INTRODUÇÃO
O estudo das perdas auditivas na infância é um processo com-
plexo por uniformidade comportamental das crianças durante
os primeiros meses de vida. O desenvolvimento do sistema au-
ditivo inicia-se ao 23º dia intra-uterino, a formação coclear de-
finitiva só termina na vida extra-uterina pelo 8º mês e a
maturação das vias auditivas no sistema nervoso central com-
pleta-se pelos 18 meses de idade1.

As otoemissões acústicas (OEA) e a electrofisiologia não inva-
siva com a medida dos potenciais evocados auditivos (PEA) as-
sumiram uma grande importância no diagnóstico estimável
de perdas auditivas em crianças e em adultos de difícil avalia-
ção.

Existem diversos protocolos de avaliação audiométrica de
crianças e adultos. Na consulta de Surdez Infantil do Serviço
Otorrinolaringologia (ORL) do Centro Hospitalar de Coimbra
(CHC), além de uma anamnese e observação otorrinolaringo-
lógica cuidada, são utilizados métodos complementares
como: impedanciometria, audiometria tonal, vocal e compor-
tamental infantil, otoemissões acústicas e potenciais evoca-
dos auditivos do tronco cerebral de curta latência. Dentro da
bateria de testes supracitados, os subjectivos e comporta-
mentais têm preferência diagnóstica sobre os objectivos.

As otoemissões acústicas foram descobertas por Kemp em
1978 e são sons gerados no ouvido interno e detectáveis no
canal auditivo externo. As otoemissões espontâneas são obti-
das na ausência de qualquer estímulo externo, ao passo que
as evocadas (OEA) são geradas como resposta a um estímulo
acústico por click(1,2,3). As OEA são utilizadas para estudo da
função coclear, nomeadamente do órgão de Corti. Não é um
teste para determinação de limiares auditivos, apenas analisa
a acção amplificadora coclear das células ciliadas externas. A
perda desta amplificação condiciona uma elevação máxima
do limiar auditivo que varia entre os 30 e os 50 dB NPS(1,4,5,6).

Os potenciais evocados do tronco cerebral correspondem ao
registo, por intermédio de eléctrodos de superfície, da activi-
dade eléctrica da cóclea e via auditiva após estímulo acústico
adaptado. O princípio básico do registo consiste em extrair do
complexo traçado electroencefalográfico o registo procedente
da estimulação auditiva normalizada. A actividade electrofisio-
lógica dos PEA é inferior a 1 µV enquanto a actividade elec-
troencefalográfica é 100 vezes superior em amplitude. O
número de repetições efectuadas melhora a relação sinal-ruído.
Com um número de repetições de 2000, a relação sinal-ruído
melhora num factor de 50 vezes. A sincronização da actividade
eléctrica das fibras é também essencial e é atingida pelo uso de
estímulos muito breves (clicks, clicks filtrados ou tone burts).
Com os aparelhos comercialmente disponíveis, é possível a
apresentação rápida (a uma taxa de 20 a 30 por segundo) de
milhares de estímulos e, por via da média do sinal obtido, de-
tectar curvas de PEA confiáveis emminutos. Podem ser obtidas
e distinguidas 5 ondas. Na tentativa de determinação dos li-
miares auditivos em crianças pelo uso de PEA, a identificação da
onda V e a determinação da intensidade mínima à qual a onda
V é identificada sugerem-nos o limiar electrofisiológico. Apesar
das informações dadas sobre a electrofisiologia auditiva, os PEA
não são um teste de audição. Este reflecte a sincronia dos po-
tenciais de acção neuronais da via auditiva e é uma estimativa
próxima do limiar psicoacústico (cerca de 20 dB abaixo do li-
miar electrofisiológico(7)) na maioria dos doentes mas, refor-

çando, não na totalidade dos doentes. Na ausência de curvas
identificáveis a um estímulo de 100 dB, consideramos estar-
mos na possibilidade de uma surdez severa a profunda.

A assincronia neuronal é uma neuropatia auditiva que, por
definição, cursa com audição normal. Alguns doentes podem,
no entanto, demonstrar alteração da percepção da palavra em
ambientes ruidosos. Apresentam provas de função coclear
normal (OEA e potenciais microfónicos cocleares) e PEA au-
sentes ou com alterações severas. Esta entidade patológica é
explicada pela perda de sincronia no desencadear dos poten-
ciais auditivos, perdendo o fenómeno somatório, não sendo
possível um registo de PEA visível(1,8).

Um limiar auditivo superior a 70 dB está no limite de capaci-
dade útil das próteses auditivas. Estes doentes, em que a pró-
tese auditiva não é capaz de fornecer uma amplificação
adequada, têm indicação para implante coclear. Este não res-
titui a função auditiva, mas pode proporcionar uma represen-
tação útil dos sons conversacionais e ambientais, que apesar
de não tão rica, permite ao doente implantado um usufruto
do mundo dos sons praticamente sem restrições.

: :
MÉTODO
Descrição de caso clínico. Criança de 3 anos seguida na con-
sulta de surdez infantil por atraso da linguagem, embora rea-
gindo a estímulos sonoros.

Foi iniciado estudo de avaliação e anamnese com a família. A
inspecção do canal auditivo externo foi efectuada por mi-
croscopia com Opmi. Avaliação com impedancímetro GSI
Tympstar, as otoemissões acústicas com GSI 70, audiometria
comportamental e tonal com audiómetro GSI G1 e potenciais
evocados auditivos com Hortmann GmgH Neuro-otometrie
Octavus.

: :
RESULTADO
Descrição de caso clínico.

Criança de 3 anos de idade enviada à consulta de surdez in-
fantil por atraso da linguagem mas, com reacção aos estímu-
los acústicos externos.

Trata-se de criança com oralidade abundante, mas com difi-
culdade na articulação da palavra.

Foi efectuado estudo audiológico com impedanciometria,
OEA produtos de distorção, audiometria condicionada e PEA.

Sem patologia do ouvido médio, com impedâncias timpânicas
com curvas tipo A, OEA de produtos de distorção duvidosas
por intensidade de ruído. A audiometria tonal revelou surdez
neurossensorial severa grau I (76,3 dB) no ouvido direito e mo-
derada grau II (62,5 dB) no ouvido esquerdo condicionando
surdez bilateral moderada grau II (66,6 dB segundo regras do
BIAP).

Fez teste de identificação de imagens por som, com resultados
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Foi efectuado PEA com click apresentado monoauralmente, aos dois ouvidos, a intensidades de 100, 90 e 80 dB, a frequências de
2000 Hz e velocidade de 32 pulsos/seg de polaridade alternada. Não foram identificadas quaisquer curvas em qualquer das esti-
mulações. Este estudo foi repetido em condensação e em rarefacção com possível esboço de onda I em rarefacção a 100 dB.



Este caso clínico apresenta-nos alguns desafios diagnósticos
e evidencia a importância da avaliação auditiva subjectiva
(comportamental) na criança. Uma criança com uma avalia-
ção objectiva caracterizada pela ausência de OEA e de curvas
de PEA identificáveis, usualmente orienta-nos para um diag-
nóstico de surdez severa a profunda e coloca-nos o Implante
Coclear como a hipótese de prescrição mais acertada. Mas,
após a realização dos exames subjectivos, a hipótese diag-
nóstica e a orientação terapêutica foram alteradas, propor-
cionando uma reabilitação auditiva mais eficaz.

: :
CONCLUSÃO
Apesar da utilidade inequívoca dos exames complementares
diagnósticos, a clínica deve sobre eles prevalecer, da mesma
forma que os exames subjectivos devem prevalecer sobre os
objectivos.

A ausência de OEA e de curvas de PEA identificáveis não sig-
nificam ausência total de função coclear e auditiva e não im-
plica forçosamente estarmos perante uma surdez severa a
profunda com indicação para Implante Coclear, não sendo,
portanto, indicação formal para realização de Implante Co-
clear.
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Foi recomendado aparelhamento com próteses acústicas bila-
terais.

Foi aparelhada com próteses GN-resound®.

Em consulta de controlo foi verificada evolução da linguagem,
com uma adesão da criança às próteses muito boa.

: :
DISCUSSÃO
No caso clínico apresentado podemos observar uma aparente
discordância entre os exames objectivos e subjectivos que mo-
dificaram a conduta terapêutica.

Tentando perceber a fisiopatologia na base deste caso temos
uma criança com exames subjectivos que revelaram uma sur-
dez neurossensorial bilateral moderada grau II, com oralidade
presente, evidenciando algum atraso, que não tem otoemis-
sões acústicas bem identificáveis. Isto sugere uma lesão a nível
coclear, nomeadamente das células ciliadas externas. Mas,
para limiares subjectivos médios de 66,6 dB era espectável o
reconhecimento de onda V nos PEA pelo menos com intensi-
dades de 80/90 dB. O exame foi repetido em rarefacção e
condensação a fim de eliminar possíveis erros do processo
diagnóstico, o que não veio a verificar-se. Por outro lado, o li-
miar sem próteses e o óptimo ganho registado com próteses
mostra-nos que a lesão existente a nível coclear não é com-
pleta, existindo células ciliadas internas ainda competentes.
Este facto poderá explicar a existência de esboços de curva I
em alguns traçados obtidos.

Apesar de não estarmos na presença de assincronia neuronal
como identidade diagnóstica - pois este caso não cursa com
audição normal -, parece-nos que a sua fisiopatologia estará
na génese deste caso clínico. A ausência de sincronia no des-
poletar dos potenciais de acção não permite um fenómeno
somatório neuronal, não sendo possível obter assim curvas
identificáveis nos traçados de PEA e justificando a diferença
entre os resultados dos PEA deste doente e os resultados sub-
jectivos.

Ressonância magnética.
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