
RESUMO
A triagem auditiva neonatal (TAN) permite a identificação de recém-nascidos com perda auditiva, os quais tratados 
adequadamente e estimulados precocemente são capazes de desenvolver a fala e linguagem. A TAN deve ser universal 
e o médico que se dedica ao atendimento da população pediátrica deve ter conhecimento das formas de triagem audi-
tiva utilizadas e do significado de cada resultado. Saber identificar os fatores de risco e saber orientar adequadamente 
os pais de crianças reprovadas na TAN tornou-se fundamental e faz parte do cotidiano do pediatra. O objetivo desta 
revisão é fornecer um panorama sobre os métodos de triagem utilizados atualmente, como interpretar os resultados 
de cada exame e qual o caminho a ser seguido após o diagnóstico de deficiência auditiva.
Descritores: Perda auditiva, surdez, implante coclear.
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ABSTRACT
Neonatal hearing screening (NHS) allow the identification of infants with hearing loss, that when correctly treated 
and stimulated are capable to develop adequate language and effective communication. NHS must be universal, and 
the physicians that works with pediatric population should have the knowledge about the hearing screening methods 
and the meaning of the results. It is crucial and became a daily routine to identify the risk factors and be able to 
advise the parents when the child is reproved during the screening. The aim of this review is giving a panoramic 
view of the methods of screening, how to analyze the results and how to conduct these children and families to early 
intervention.
Keywords: Hearing loss, deafness, cochlear implant.
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Introdução

A perda auditiva em crianças é um problema silencio-
so, com repercussões graves no desenvolvimento da fala, 
cognitivo e educacional. Três em cada 1.000 nascidos vivos 
apresentam perda auditiva bilateral, e este número aumenta 
para 2 a 4% nos tratados em unidade de terapia intensiva 
neonatal1. Aproximadamente 126.000-500.000 crianças 

nascem com perda auditiva significante no mundo, e 90% 
dessas crianças estão em países em desenvolvimento como 
o Brasil2. Estes valores superam em prevalência qualquer 
uma das alterações diagnosticadas no Teste do Pezinho, 
como hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria ou anemia 
falciforme.
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Na última década, a triagem auditiva neonatal (TAN) 
vem sendo adotada em vários países e, em 2010, tornou-se 
obrigatória no Brasil3. O país ainda encontra-se em fase de 
implementação e estudos apontam a falta de equipamentos 
e profissionais capacitados para a realização deste procedi-
mento4. Além disso, observa-se um desconhecimento por 
parte dos profissionais de saúde quanto às técnicas utilizadas 
e indicações da TAN5.

O objetivo desta revisão é esclarecer alguns pontos 
chaves no processo da TAN e na avaliação da população 
pediátrica quanto a desordens da audição, orientando pe-
diatras no manejo destes pacientes.

Definição de perda auditiva

A deficiência auditiva (DA) é definida com base no nível 
de perda, medido em decibéis em diferentes frequências 
de 126 Hz (sons graves) a 8.000 Hz (sons agudos) (Tabela 
1). É classificada de acordo com o local da lesão como 
sensório-neural (lesão na cóclea em mais de 90% das vezes), 
condutiva (líquido na caixa timpânica ou lesão no meato 
acústico externo, lesões de membrana timpânica ou cadeia 
ossicular) ou mista6.

Fatores de risco

Na Tabela 2 listam-se os fatores de risco definidos pelo 
Joint Comitte on Infant Hearing de 20078. Uma maneira 
fácil de lembrar dos principais fatores de risco é o mneumô-
nico HEARING (do inglês, audição). Cada uma das letras 
corresponde a um fator, assim o “H” vem de Hereditary 
(hereditariedade); o “E” de Ear, head and jaws malfomations 
(malformações de ouvido e crânio-faciais); o “A” de anoxy 
(anóxia neonatal); o “R” de Rx (maneira que se abrevia 
tratamento nos EUA, equivalendo ao uso de medicações 
ototóxicas); o “I” de Infections (infecções); o “N” de Neo-
natal intensive care (cuidado intensivo neonatal); e o “G” de 
Growth retardation (retardo de crescimento, peso < 1,5 kg 
ao nascimento). Vale lembrar que a preocupação dos pais 
e cuidadores quanto à audição da criança é considerada 
fator de risco independente e deve ser investigada. Apenas 
metade das crianças com perda auditiva apresentam algum 
fator de risco identificável e, por isso, a triagem deve ser 
universal. Para atingir os 95% de abrangência da população 
neonatal, recomenda-se que a mesma seja realizada antes 
da alta hospitalar4,8.

Tabela 1 - Classificação da perda auditiva de acordo com 
a ASHA (American Speech-Language-Hearing 
Association)

Grau de perda auditiva Níveis auditivos (dB HL)

Normal -10-15

Discreta 16-25

Leve 26-40

Moderada 41-55

Moderada-grave 56-70

Grave 71-90

Profunda > 90

No período neonatal, o principal tipo de PA é sensó-
rio-neural e relacionado a danos nas células ciliadas da 
cóclea. Em países desenvolvidos, estima-se que 50 a 60% 
dos casos já sejam de etiologia genética, e, destes, 70% 
sejam não sindrômicos7. No Brasil, as causas infecciosas, 
como a rubéola congênita e a meningite neonatal são as 
principais causas.

Tabela 2 - Fatores de risco para perda auditiva

História familiar

Anomalias craniofaciais, inclusive aquelas envolvendo a 
orelha externa

Infecções congênitas, inclusive meningite bacteriana, 
citomegalovirose, toxoplasmose, rubéola, hérpes e sífilis

Achados físicos relacionados a síndromes associadas à 
perda auditiva

Permanência em UTI neonatal por mais de 2 dias OU 
qualquer um dos fatores abaixo, independentemente do 
tempo de permanência:

• circulação extracorpórea
• ventilação assistida
• uso de medicações ototóxicas
• hiperbilirrubinemia com necessidade de exsanguineo-

transfusão

Importância da TAN

O primeiro ano na vida de uma criança é fundamental 
para o seu desenvolvimento auditivo. Sabe-se que o sistema 
nervoso central apresenta grande plasticidade quando esti-
mulado antes dos seis meses de idade, podendo aumentar o 
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número de conexões nervosas e melhorar a reabilitação das 
vias auditivas9. Por outro lado, a deprivação de sons leva à 
uma reorganização em nível cortical tanto estrutural quanto 
funcional. O impacto na fala e na linguagem é diretamente 
proporcional ao grau de perda auditiva8,9.

O diagnóstico precoce e a intervenção imediata são 
fundamentais no desenvolvimento das crianças com perda 
auditiva. O diagnóstico deve estar firmado aos 3 meses de 
vida e a intervenção deve iniciar-se até o 6° mês de vida. 
Quando a triagem não é realizada, o diagnóstico de defi-
ciência auditiva tende a ser feito apenas em torno dos 24 
meses, quando a criança já apresenta déficit de linguagem6,9. 
Tanto para médicos quanto para pais e cuidadores, os sinais 
e sintomas da perda auditiva são sutis, considerando-se que 
as crianças com perda auditiva são extremamente vigilantes 
quanto a outros fatores ambientais. Perdas leves a moderadas 
podem passar despercebidas até a idade escolar10-14.

Métodos de triagem auditiva

Historicamente, a triagem auditiva em neonatos e lacten-
tes era realizada através da observação clínica da resposta 
ao estímulo sonoro (reflexo cócleo-palpebral, audiometria 

comportamental, audiometria de respostas condicionadas). 
Nenhum estudo foi capaz de comprovar eficácia e acurácia 
suficientes destes métodos7.

Atualmente, a TAN é realizada através de testes fisioló-
gicos como as Emissões Otoacústicas (EOA) e o Potencial 
Evocado  Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) conven-
cional ou automatic (PEATEa). As características de cada 
um destes testes estão listadas na Tabela 36. Estes testes 
estão disponíveis para pacientes do SUS nos hospitais de 
escola de Porto Alegre e também em várias clínicas para 
pacientes privados e de convênios.

As EOAs correspondem a energia sonora emitida pe-
las células ciliadas externas da cóclea, em resposta a um 
estímulo sonoro. Elas podem ser detectadas em 99% das 
orelhas sem alterações. A resposta geralmente está ausente 
em casos de perda auditiva maior ou igual a 30 dB6.

O PEATEa analisa a atividade cerebral elétrica em 
resposta ao estímulo sonoro. Ao contrário da EOA, ele 
é capaz de avaliar a via auditiva neural, possibilitando o 
diagnostico de recém-nascidos com neuropatia auditiva 
(NA). Nestes casos, as células ciliadas externas funcionam 
normalmente, porém as células ciliadas internas ou o nervo 

Tabela 3 - Características da EOA e PEATEa

EOA PEATEa

Realizado por um fonoaudiólogo ou médico Realizado por um fonoaudiólogo ou médico

10-15 min 15-20 min

Equipamento portátil Equipamento portátil

Idealmente realizado em neonatos com mais de 24 h  Idealmente realizado em neonatos com mais de 24 h
de vida e mais de 34 semanas gestacionais de vida e mais de 34 semanas gestacionais

Resultado podem ser afetado pelo movimento,   Resultados podem ser afetados pelo movimento, 
barulho ambiental, alterações de orelha média ou externa barulho ambiental, alterações de orelha média ou externa

Não invasivo, probe colocado no conduto auditivo externo Não invasivo, três eletrodos são colocados na cabeça,
 fones de ouvidos são colocados no conduto auditivo

Ambos ouvidos podem ser testados simultaneamente Ambos ouvidos podem ser testados simultaneamente

Identifica perda auditiva condutiva e coclear.  Identifica perda auditiva neural. Pode ser normal
Avalia o conduto auditivo externo, a orelha média e a cóclea,   em perda condutiva ou coclear em frequências baixas
até o nível das células ciliadas externas 

Detecta perdas a partir de 30 a 40 dB Detecta perdas a partir de 30 a 40 dB
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auditivo foi danificado. A etiologia da NA ainda não está 
bem estabelecida, sendo possivelmente multifatorial14.

Observa-se uma tendência mundial em se realizar a 
triagem auditiva combinada, utilizando-se tanto as EOAs, 
quanto o PEATEa. As EOAs são indicadas como primeiro 
teste. O PEATEa, realizado em casos de falha nas EOAs ou 
em pacientes de alto risco para neuropatia auditiva, como 
pacientes com internação em UTI neonatal, prematuros 
extremos, história de hiperbilirrubinemia, entre outros15.

As crianças reprovadas em qualquer etapa da TAN 
devem ser encaminhadas para diagnóstico da DA. O 
diagnóstico definitivo se dá através da aplicação de testes 
como o Potencial auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) 
com pesquisa de limiares auditivos, imitanciometria com 
sonda de 1.000 Hz e das emissões otoacústicas (transien-
tes e produto de distorção). Para que o diagnóstico seja 
firmado deve-se testar o lactente em mais de um momento. 

As Figuras 1 e 2 apresentam os algoritmos utilizados no 
Serviço de Otorrinolaringologia Pediátrica do Hospital da 
Criança Santo Antônio.

Cabe ressaltar que a TAN é uma abordagem de ras-
treamento e que os testes fisiológicos utilizados não são 
100% sensíveis nem específicos. A taxa de falso positivo 
gira em torno de 2-4%, ou seja, a criança pode ser repro-
vada na triagem auditiva e ser normo-ouvinte. Existem 
também casos de falso negativo, com diagnóstico tardio de 
comprometimento da audição. Isto se deve às limitações 
dos métodos e a experiência do examinador, sendo mais 
frequente nas fases iniciais da implementação do programa 
em cada instituição8,16.

Crianças com perda auditiva leve, menor do que 30 dB, 
podem ser aprovadas na TAN. Além disso, crianças com 
perda progressiva, como ocorre em crianças infectadas pelo 
citomegalovírus ou em algumas causas genéticas podem 

Figura 1 - Protocolo de TAN do HCSA  –  RN sem fatores de risco

EOAT = emissões otoacústicas transientes, PEATE-AUT = potencial evocado auditivo de tronco encefálico automa-
tizado, PEATE-dx = potencial evocado auditivo de tronco encefálico diagnóstico, ORL = otorrinolaringologista.
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ser normo-ouvintes no momento em que são submetidas 
ao teste16. Programas de triagem que utilizam apenas as 
EOAs podem não diagnosticar os casos de NA. Devemos 
ter conhecimento de tais particularidades, para adequada 
orientação de pais e familiares. 

As crianças com fatores de risco (Tabela 1), mesmo 
que aprovadas na triagem auditiva, devem ser reavaliadas 
antes dos 30 meses de idade8,9. Avaliações periódicas e 
mais precoces devem ser realizada naquelas crianças com 
diagnóstico de citomegalovirose, síndromes associadas à 
perda auditiva progressiva, desordens neurodegenerativas, 
trauma, diagnóstico de infecções associadas à DA sensório-
neural, crianças submetidas à circulação extracorpórea ou 
quimioterapia. Em casos de preocupação por parte dos 
pais ou educadores, a criança deve ser reavaliada através 
de audiometria e avaliação com otorrinolaringologista.

Figura 2 - Protocolo de TAN do HCSA – RN com fator de risco

* Acompanhamento audiológico 6, 12, 18 e 24 meses quando presença de fatores de risco.

EOAT = emissões otoacústicas transientes,  PEATE-AUT = potencial evocado auditivo de tronco encefálico automatizado,  
PEATE-dx = potencial evocado auditivo de tronco encefálico diagnóstico, ORL = otorrinolaringologista.

Intervenção

A abordagem da DA na infância deve ser multidisciplinar 
e realizada por grupo composto por otorrinolaringologista, 
pediatra, fonoaudióloga, geneticista, pedagogo, psicólogo 
e assistente social. As crianças com diagnóstico firmado de 
perda auditiva devem ser avaliadas por um otorrinolarin-
gologista com experiência em perda auditiva na infância. 
Deve-se encaminhar tais crianças para avaliação com 
oftalmologista, pois os defeitos de refração e a retinite 
pigmentosa são mais comuns nessa população.

A forma de intervenção dependerá do grau de perda 
auditiva e da etiologia. É importante ressaltar que a inves-
tigação da etiologia não deve atrasar o tratamento.

 Pacientes com perda auditiva unilateral devem ser 
orientados quanto a maneiras de amenizar a dificuldade 
auditiva. Por exemplo, direcionar a orelha ouvinte para a 
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professora quando em sala de aula. O uso de sistemas que 
amplificam o som ambiental, também chamados sistema 
FM, pode beneficiá-los. Sistemas FM são sistemas de 
envio de informação sonora sem fio que permitem que 
o sinal captado pelo microfone do transmissor sejam 
enviados diretamente a caixas de som que ficam próximo 
ao aluno ou até mesmo ao aparelho auditivo utilizado 
pela criança.

 Deve-se orientar os pais sobre o fato de que seus filhos 
terão plenas condições de desenvolver a fala e linguagem, 
mas que os mesmos poderão necessitar estimulação e 
acompanhamento com fonoterapeuta.

Pacientes com perda auditiva bilateral leve, com per-
da moderada ou grave uni ou bilaterais são candidatos à 
amplificação sonora. Não existe idade mínima para o uso 
de aparelhos de amplificação sonora individuais (próteses 
acústicas). Os mesmos são indicados assim que a perda 
auditiva é confirmada e devem ser usados o máximo de 
horas possível.

Crianças com diagnóstico firmado ou suspeita de 
neuropatia auditiva devem ser acompanhadas com muita 
cautela. Pode-se observar, nestes casos, melhora nos níveis 
de audição à medida que a via auditiva amadurece, e os pais 
devem ser orientados quanto a esta possibilidade15.

 O tratamento com fonoaudiólogo é fundamental para 
desenvolvimento da linguagem. Esta pode ocorrer de diver-
sas formas, através da linguagem oral, uso de linguagem dos 
sinais (LIBRAS) e inclusive a associação de ambas. Tais 
pacientes devem ser monitorados pelo otorrinolaringologista 
a fim de se evitar acúmulo de cerúmen que comprometa 
o funcionamento do aparelho de amplificação sonora ou 
otites com efusão, que por si só, são responsáveis por uma 
queda de 20 a 30 dB nos limiares auditivos. 

Os pacientes com perda profunda bilateral, que não 
se beneficiam de aparelhos de amplificação sonora, são 
candidatos a implante coclear, já a partir do segundo 
semestre de vida (maioria dos serviços atualmente im-
plantam crianças com pelo menos 1 ano de idade). Estes 
são aparelhos eletrônicos, implantáveis cirurgicamente na 
cóclea, que oferecem estímulo direto ao nervo auditivo. 
As crianças submetidas a implante coclear necessitam 
um acompanhamento prolongado por equipe multidis-
ciplinar. No Rio Grande do Sul crianças já podem ser 
implantadas, inclusive pelo SUS, no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre e, numa fase preliminar e somente para 
pacientes particulares e de convênios, no Serviço de 
Otorrinolaringologia Pediátrica do Hospital da Criança 
Santo Antônio.

As crianças diagnosticadas precocemente, com perda 
auditiva profunda, desde que recebam estímulo precoce 
e terapia multidisciplinar, são perfeitamente capazes de 
desenvolver a fala e linguagem.

Investigação da causa

A causa da perda auditiva deve ser investigada. Só assim 
podem-se detectar doenças potencialmente fatais, como a 
Síndrome do intervalo QT longo do eletrocardiograma, 
que pode levar à morte súbita, ou a infecções congênitas 
como citomegalovirose e sífilis que, quando precocemente 
tratadas, levam a recuperação dos níveis de audição. Ao 
se identificar a causa, pode-se orientar quanto ao risco 
de DA em outros familiares, evitar o uso de medicações 
potencialmente ototóxicas (há crianças com mutações 
conhecidas em DNA mitocondrial que são propensas à 
ototoxicidade) e orientar, por exemplo, quanto à atividade 
física e risco de decréscimo dos níveis auditivos quando 
ocorrer traumatismo encefálico naqueles com malformação 
anatômica de orelha interna. 

A investigação da causa deve iniciar com uma boa 
anamnese, questionando-se a possibilidade de infecções 
gestacionais, história familiar, permanência em UTI neo-
natal, uso de mediações ototóxicas. A realização de exames 
laboratoriais de rotina já se mostrou pouco custo-efetiva7. 
Dois são os exames iniciais mais úteis, a detecção de muta-
ções no gene da conexina 26 (realizado em Porto Alegre para 
pacientes conveniados e pelo SUS através de associações 
de alguns hospitais-escola com centros de São Paulo) e os 
exames de imagem. Enquanto que a pesquisa da mutação 
na conexina 26 deve ser feita em todos deficientes auditivos 
não sindrômicos sem história familiar ou naqueles com 
perdas recessivas não sindrômicas (responsável por cerca 
de 20% de todas perdas auditivas presentes ao nascimento), 
os exames de imagem são indicados como exames iniciais 
em casos de perda auditiva unilateral ou perda auditiva 
condutiva. Existem controvérsias quanto ao momento de 
sua realização e qual o melhor exame, quando comparado 
tomografia e ressonância17.

Conclusões

É importante ressaltar que o diagnóstico de perda audi-
tiva de uma criança é um momento de grande sofrimento 
para os pais. Tal fato não deve ser menosprezado. É comum 
a busca inadequada e infrutífera de um responsável ou 
culpado pelo acontecido. Deve-se lembrar da importância 
que o profissional da saúde tem em dar suporte familiar16, 
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esclarecer as dúvidas e enfatizar que, quando bem estimu-
lada e conduzida, a criança poderá ser capaz de desenvolver 
fala e linguagem. Além disso, é fundamental a desmisti-
ficação do uso do aparelho auditivo, mostrando que tais 
equipamentos podem ser divertidos e extremamente úteis 
para a criança.
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