
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

Tsuneo onishi, Ektor; Alves Branco Barreiro, Fátima Cristina; Coelho Scharlach, Renata

Distúrbios da audição: implicações nas diferentes fases da vida

Saúde Coletiva, vol. 8, núm. 48, 2011, pp. 62-66

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84216928006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84216928006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84216928006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=16928
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84216928006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


62 Saúde Coletiva 2011;08 (48):62-66 

Onishi ET, Barreiro FCAB. Scharlach RC. Distúrbios da audição: implicações nas diferentes fases da vida

audição e fases da vida
Onishi ET, Barreiro FCAB. Scharlach RC. Distúrbios da audição: implicações nas diferentes fases da vida

Distúrbios da audição: implicações 
nas diferentes fases da vida

ektor Tsuneo onishi 
Médico otorrinolaringologista. Mestre em 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 
Doutor em Medicina. Coordenador do Programa de 
Mestrado Profissional em Reabilitação do Equilíbrio 
Corporal e Inclusão Social da Universidade Bandeirante 
de São Paulo - UNIBAN. Coordenador da Campanha 
Nacional da Saúde Auditiva da Sociedade Brasileira de 
Otologia.
ektor_onishi@yahoo.com.br 

fátima Cristina alves Branco Barreiro
Fonoaudióloga. Especialista em Audiologia. Mestre 
em Fonoaudiologia. Doutora em Neurociências e 
Comportamento. Docente do Programa de Mestrado 
Profissional em Reabilitação do Equilíbrio Corporal e 
Inclusão Social da UNIBAN.

renata Coelho scharlach 
Fonoaudióloga. Especialista em Distúrbios da 
Comunicação Humana. Mestre em Distúrbios da 
Comunicação Humana.  Doutora em Distúrbios da 
Comunicação Humana. Docente do Programa de 
Mestrado Profissional em Reabilitação do Equilíbrio 
Corporal e Inclusão Social da UNIBAN.

inTrodUçÃo

A comunicação humana e suas diferentes formas de expressão 
– oral, escrita, gestual – possibilitam a interação entre os 

indivíduos, a troca de experiências, a transmissão do conheci-
mento. Este processo dinâmico impulsionou o desenvolvimen-
to e a sucessão de civilizações, cada qual com suas caracterís-
ticas e ciências.

É impossível dissociar o progresso e as maravilhas do mundo 
moderno da importância e necessidade dos meios de comuni-
cação. Trata-se de premissa obrigatória mesmo no mundo virtu-
al proporcionado pela internet e seus desdobramentos. A todo 
o momento, sons nos fazem interagir com o meio em que vi-
vemos. O histórico da importância da audição, aplicada neste 
contexto para o ser humano, se confunde com a própria histó-
ria da civilização. Remonta ao tempo em que o homem ainda 
vivia em cavernas e sua sobrevivência e a dos seus dependia 
da capacidade de captação, identificação, discriminação e re-
conhecimento e processamento/discernimento dos sons para 
detectar a presença de possíveis predadores. A audição pode 
ser considerada uma das principais armas de defesa num mo-
mento em que homem e animais disputavam espaço e alimen-
to em condições um tanto semelhantes, ainda que a reação pu-
desse ser apenas de fuga ou luta. Neste cenário, espécies sem 

Recebido: 26/05/2010                                                                          
Aprovado: 08/01/2011

O artigo aborda fundamentos da audição, as conseqüências de sua privação nas diferentes fases da vida e a importância da 
prevenção de distúrbios. Intercorrências nos períodos pré, peri e pós natal podem interferir no desenvolvimento da função 
auditiva e comprometer o processo de aquisição e desenvolvimento de fala e linguagem. No decorrer da vida, a exposição a 
níveis de pressão sonora elevados, doenças sistêmicas e substâncias ototóxicas podem alterar o funcionamento do sistema 
auditivo. Com o envelhecimento, o sistema auditivo começa a sofrer um declínio em suas funções. O controle adequado e 
periódico destes distúrbios deve ser prioritário para a saúde auditiva. 
Descritores: audição, tempo, transtornos da audição.

This paper focus on fundaments of hearing, consequences of its privation in different stages of life and the importance of pre-
venting disorders. Intercurrences in pre, per and post natal periods may interfere with the development of hearing, compro-
mising the process of speech and language acquisition and development. Throughout life, exposition to high sound pressure 
level, systemic diseases and ototoxic substances may alter the function of auditory system. Aging may lead to a decline in 
the auditory system functions. Appropriate control of these disorders should be mandatory to hearing health.
Descriptors: hearing, time, hearing disorders.

El artículo analiza los fundamentos de la audición, las consecuencias de su privación en las diferentes etapas de la vida, 
además de la importancia de prevenir el desorden. Las complicaciones durante el pre, peri y posnatal pueden afectar el 
desarrollo de la función auditiva y comprometer el proceso de adquisición y desarrollo del habla y del lenguaje. En el trans-
curso de la vida, la exposición a niveles de presión sonora, enfermedades sistémicas y substancias ototóxicas pueden alterar 
el funcionamiento del sistema auditivo. Con el envejecimiento, el sistema auditivo comienza a sufrir una disminución en sus 
funciones. El control adecuado de las perturbaciones periódicas debe ser una prioridad para la salud auditiva.
Descriptores: audición, tiempo, transtornos de la audición.
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uma boa audição foram prejudicadas. Não é difícil entender 
que a teoria evolucionista de Charles Darwin (1809-1882) en-
contra aqui um ótimo exemplo de seleção natural.

Ao longo dos séculos a audição deixou de ter esta função na 
manutenção e sobrevivência do homem apesar de se manter 
latente no subconsciente instinto animal. Mas ainda constitui 
um dos pilares de sustentação para a integração do indivíduo 
em seu meio social, profissional e familiar.

A audição é considerada como um dos sentidos mais primi-
tivos da escala filogenética – as consequências de sua privação 
parcial ou total são importantes, bem como a prevenção de 
possíveis distúrbios.

O desenvolvimento do sistema auditivo e a deficiência auditiva
O tempo certo da origem da função auditiva ainda é especu-
lativo, mas pode ser que o sistema neurossensorial esteja sufi-
cientemente maduro para permitir que se experiencie a sensa-
ção de som por volta do final do 6º mês ou início do 7º mês1. 
Isto possibilita ao bebê que, mesmo intra-útero, já tenha expe-
riências auditivas decorrentes de estimulações oriundas da pró-
pria voz da mãe e do seu ruído corpóreo, como respiração e 
batimentos cardíacos.

Durante o primeiro ano de vida é que ocorre o processo de 
maturação do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC). Desta 
forma, após o nascimento, o bebê depende de estímulos audi-
tivos para que possa desenvolver, de maneira adequada, suas 
habilidades auditivas e de linguagem2. Sendo assim, intercor-

rências nos períodos pré, peri e pós natal podem interferir no 
desenvolvimento da função auditiva e comprometer o processo 
de aquisição e desenvolvimento de fala e linguagem.

Com o desenvolvimento das ciências médicas, cada vez mais 
bebês prematuros e de muito baixo peso conseguem sobrevi-
ver. No entanto, alguns podem apresentar comprometimento 
auditivo decorrente de complicações vividas pelo bebê no pe-
ríodo perinatal/neonatal. De acordo com a última publicação 
do Joint Committee on Infant Hearing 2007 (JCIH)3, as crianças 
consideradas de risco para deficiência auditiva são aquelas que 
apresentam os seguintes indicadores: infecção congênita (sífilis, 
toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes); anomalias 
crânio-faciais, incluindo as alterações morfológicas de pavilhão 
auricular e conduto auditivo externo; peso ao nascimento menor 
que 1500gr; hiperbilirrubinemia em nível de ex-sangüíneo trans-
fusão; medicação ototóxica, utilizada ou não em associação aos 
diuréticos; meningite bacteriana; boletim Apgar de 0-4 no 1º mi-
nuto ou 0-6 no 5º minuto; ventilação mecânica por um período 
maior que cinco dias; permanência em UTI por mais de cinco 
dias.   Além destes, são considerados indicadores de risco rela-
cionados à deficiência auditiva de início tardio: suspeita do cui-
dador em relação à audição ou atraso de linguagem; hereditarie-
dade; desordens neurovegetativas; neuropatias sensório-motoras; 
infecções pós-natais; traumatismo craniano e quimioterapia. 

No Brasil em 1996, Azevedo4 sugeriu a inclusão entre outros 
dos seguintes indicadores de risco para a deficiência auditiva 
no período neonatal: alcoolismo/uso de drogas; tamanho ao 
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nascimento PIG (Pequeno para a Idade Gestacional); convul-
sões neonatais; otites médias recorrentes / persistentes; hemor-
ragia ventricular; tempo de permanência em incubadora.

A detecção precoce destas intercorrências e das possíveis 
alterações auditivas são cruciais para uma rápida intervenção 
buscando-se sempre o menor prejuízo ao indivíduo, oferecen-
do-lhe as melhores condições para o desenvolvimento de fala e 
linguagem, minimizando possíveis riscos de exclusão social.  A 
melhor forma de garantir a identificação imediata das alterações 
auditivas é por meio da Triagem Auditiva Neonatal Universal 
(TANU). O National Institute of Health – NIH (1993)5, o Comitê 
Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância – CBPAI (1999)6 e 
o Joint Committee on Infant Hearing JCIH (2007)7 recomendam 
a realização da TANU, para que o diagnóstico audiológico seja 
concluído até o três meses de idade, e que a intervenção (ampli-
ficação e estimulação) se inicie até os seis meses de vida. 

Para a realização desta triagem, dois métodos de avaliação da 
audição são utilizados. O exame de emissões otoacústicas (EOA) 
é simples, rápido e indolor.  Também chamado de Teste da Orelhi-
nha, já faz parte da rotina em algumas ma-
ternidades e não há necessidade de sedação 
do recém-nascido. Estas características fa-
zem dele o exame de escolha para a triagem 
auditiva. Recomenda-se que seja feito antes 
mesmo da alta hospitalar pós-parto. Uma 
pequena sonda de borracha é inserida no ca-
nal auditivo e sons de fraca intensidade são 
emitidos. Em instantes obtém-se a resposta, 
analisada com auxílio de um computador. 
Se houver falha, uma nova avaliação deve 
ser realizada por meio de estudo eletrofi-
siológico (potenciais evocados auditivos de 
tronco encefálico - PEATE).

O protocolo recomendado para utiliza-
ção na triagem auditiva neonatal universal 
é composto pelos exames de EOA (Emis-
sões otoacústicas) e/ou PEATE (Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico) e, 
para garantir a efetividade do programa de 
TANU, os seguintes indicadores de qualida-
de devem ser observados: 1. com seis meses do início do pro-
grama deve-se atingir o mínimo de 95% de lactentes avaliados 
durante a admissão pós-parto, ou antes de um mês de vida; 2. 
A porcentagem de encaminhamentos para avaliação audiológi-
ca e médica diagnóstica não deve ultrapassar 4% ao término do 
primeiro ano da implementação do programa; 3. Acompanha-
mento de no mínimo 95% dos lactentes que não passarem na 
triagem auditiva3,7.

A incidência de perda auditiva bilateral em neonatos saudá-
veis é em torno de 1 a 3:1000 nascidos vivos normais e em 
cerca de 2 a 4% dos recém-nascidos em UTI Neonatal6. Ao se 
comparar estes dados com outras doenças que podem ser diag-
nosticadas ao nascimento como a fenilcetonúiria (1:10000), 
a anemia falciforme (2:10000) e o hipotiroidismo congênito 
(2,5:10000), a deficiência acomete um maior número de crian-
ças, principalmente se forem levados em consideração os be-
bês nascidos na UTI neonatal8,9. 

Estes dados justificam a necessidade e a importância da im-
plementação da triagem auditiva em todo território nacional, in-

clusive com cobertura pelo Sistema Único de Saúde. Infelizmen-
te esta ainda não é a realidade, pois depende de regulamentação 
federal. Tomando como exemplo o estado de São Paulo, até o 
presente momento, apenas as maternidades consideradas de alto 
risco devem realizar obrigatoriamente o Teste da Orelhinha.

Perda auditiva na população adulta
Uma das principais causas de perda auditiva no adulto é a ex-
posição a níveis de pressão sonora elevados.

A legislação brasileira regulamenta que a exposição máxima a 
ruído deve ser de até 85 decibéis por um período de oito horas. 

A partir desta intensidade/tempo, há lesão das complexas e de-
licadas estruturas responsáveis pela audição e conseqüente surdez 
de caráter progressivo, cumulativo e irreversível. Nos ambientes 
de trabalho em que há ruído excessivo, são obrigatórios a instala-
ção de Programa de Prevenção da Perda Auditiva (PPPA), uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e exames de audição 
admissional, periódico e demissional entre outras medidas.

Não se pode esquecer que o ambiente ruidoso também pode 
estar relacionado a atividades consideradas 
de lazer. Músicos (amadores e profissio-
nais), militares, e praticantes de tiro ao alvo 
e indivíduos que fazem da marcenaria um 
hobby são, frequentemente, expostos a ní-
veis de pressão sonora elevados.

Fenômeno mais recente, os aparelhos to-
cadores de MP3 se disseminaram entre usu-
ários das mais diversas faixas etárias, sendo 
o preferido entre os jovens. Este dispositivo 
alia dois fatores potencialmente danosos à 
audição: forte intensidade (volume) do som 
e proximidade da fonte sonora (fones de 
inserção auricular). A utilização por longos 
períodos de tempo e em volumes excessi-
vamente altos preocupam especialistas que 
preveem uma futura geração de deficientes 
auditivos. Há propostas para regulamenta-
ção e controle da potência destes aparelhos 
eletrônicos no Brasil e no mundo. Em trami-
tação no Congresso Nacional, um projeto 

de lei prevê limitar o volume de saída em 90 decibéis. O Co-
mitê Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recente-
mente Identificados da União Europeia emitiu parecer propon-
do a regulamentação e o controle destes tocadores de música, 
frente aos possíveis danos à audição de seus usuários.

Os primeiros sintomas de perda auditiva ou dano às estruturas 
da orelha interna são sensação de pressão nos ouvidos ou de ou-
vidos tapados, zumbido, dificuldade para entender a fala, princi-
palmente em situações de escuta desfavorável, palavras, necessi-
dade de aumentar o volume da televisão ou rádio, solicitar que 
o interlocutor repita frases ou palavras. Há de se salientar que 
existem outros sintomas não relacionados à audição como dores 
de cabeça crônicas, dores cervicais ou na nuca, dificuldade de 
concentração, déficit de memória, insônia, aumento da pressão 
arterial, fadiga, dores de estômago e gastrites. Estes ocorrem em 
resposta à exposição a níveis de pressão sonora elevados, consi-
derado como fator estressante pelo organismo.

Além da exposição a níveis de pressão sonora elevados, do-
enças sistêmicas como hipertensão arterial, aumento dos níveis 
de colesterol, diabetes mellitus e doenças renais, também po-

“A DETECÇÃO PRECOCE 
DESTAS INTERCORRÊNCIAS E 
DAS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES 

AUDITIVAS SÃO CRUCIAIS 
PARA UMA RÁPIDA 

INTERVENÇÃO BUSCANDO-SE 
SEMPRE O MENOR PREJUÍZO 
AO INDIVÍDUO, OFERECENDO-
LHE AS MELHORES CONDIÇÕES 

PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE FALA E LINGUAGEM“ 
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dem alterar o funcionamento do sistema auditivo. O controle 
adequado e periódico destes distúrbios deve ser prioritário para 
a saúde auditiva.

Não se pode negar também que há medicamentos capazes 
de desencadear perda auditiva. São os chamados medicamen-
tos ototóxicos. Uma longa lista se segue a diuréticos (furosemi-
da), antibióticos (especialmente da classe dos aminoglicosíde-
os), anti-inflamatórios, analgésicos e alguns anti-hipertensivos.

Audição e o envelhecimento
A população brasileira de 0 a 14 anos no início do século XX 
era de 44,1%. Em contrapartida, a população idosa (acima de 
60 anos) correspondia a 3,2%. Depois de 100 anos, segundo o 
Censo 2000, o que se observou foi uma redução da população 
infantil (29,6%) e um aumento de idosos (8,6%), sendo que as 
projeções para 2050 elevam este número para 29,75%.10  

A esperança de vida em 1960 era de 54,6 anos. Até 2006 
houve um aumento de 32,4% passando a ser a esperança de 
vida do brasileiro ao nascimento de 72,3 anos. Portanto, segun-
do dados do IBGE houve um aumento anu-
al em média de 4 meses e 18 dias, sendo 
maior para as mulheres. Dados mostraram 
que em 2005 a esperança de vida para as 
mulheres era de 75,8 anos e de 68,2 para 
os homens11. 

Há uma tendência da população brasi-
leira idosa de tornar-se maior assim como 
sua expectativa de vida.  Assim é comum 
nos depararmos, no dia a dia, com um 
número cada vez maior de idosos. Fenô-
meno que se deve, entre muitos fatores, à 
consciência geral da população a respeito 
da importância de um estilo de vida mais 
saudável, destacando-se a prática regular 
de atividade física e hábito alimentar mais 
adequado. Some-se a estes dados também 
o avanço da medicina quanto ao controle 
e tratamento de doenças infecciosas e crô-
nicas. Com o contínuo aumento da lon-
gevidade faz-se necessário a existência de 
profissionais de saúde especializados em atender às necessida-
des de bem-estar e qualidade de vida da população idosa12. 

Até os 25 anos, o homem está em processo de desenvolvi-
mento, no qual atinge o ápice de suas funções. A partir de en-
tão, este processo dá lugar a uma série de alterações que se 
intensificam a partir dos 40 anos. A este processo dá-se o nome 
de envelhecimento. Este processo é caracterizado como sendo 
progressivo e degenerativo. Há uma menor eficiência funcio-
nal, os mecanismos de defesa ficam enfraquecidos e há uma 
perda das reservas funcionais. Além disso, não é determinado 
por fatores ambientais apesar de ser influenciado por estes e é 
diferente das doenças que são, muitas vezes, reversíveis e não 
observáveis em todos os indivíduos 13.

Com o aumento da expectativa de vida, problemas podem 
surgir. Processos degenerativos podem acometer o sistema ner-
voso central; os sistemas sensoriais, principalmente, visual e au-
ditivo também começam a sofrer um declínio em suas funções 
em decorrência do envelhecimento. De 10 a 30% dos idosos 
referem algum tipo de alteração visual14. Dentre os problemas vi-
suais mais comuns com a idade estão a catarata e a degeneração 

macular15. Estas alterações visuais reduzem a percepção de pis-
tas orais e faciais importantes para a inteligibilidade de fala. 

Além das alterações visuais são comuns com a idade as alte-
rações auditivas. Há várias causas para a deficiência auditiva no 
idoso, entre elas, fatores ambientais, genéticos e efeitos genera-
lizados decorrentes do envelhecimento, como é o caso da lesão 
das células devido aos radicais livres16. A perda auditiva geral-
mente é gradual e acomete inicialmente as frequências altas, ou 
seja, a percepção dos sons agudos, comprometendo a detecção 
principalmente das consoantes que são as responsáveis pela in-
teligibilidade da fala. Na maior parte dos casos, as perdas audi-
tivas decorrentes do envelhecimento são do tipo neurossensorial 
e levam, além de um aumento do limiar de audibilidade, a uma 
redução na discriminação de freqüência, dos aspectos temporais 
do estímulo, e alteração na sensação de intensidade.

A presbiacusia, como é conhecida a perda auditiva decorren-
te do envelhecimento, leva o idoso a um dos mais incapacitan-
tes distúrbios de comunicação, comprometendo a comunicação 

com os familiares e com todos que o cer-
cam, uma vez que reduz sua capacidade de 
inteligibilidade de fala, principalmente em 
situações ruidosas ou adversas impedindo-o 
assim de desempenhar seu papel na socie-
dade17. Isto muitas vezes pode levar a com-
portamentos de frustração, isolamento, cons-
trangimento; prejuízos na interação familiar; 
reduzindo, em muito, sua qualidade de vida, 
pois há uma restrição de participação e uma 
limitação de atividade que aumenta com a 
idade e em muitos casos, com o aumento da 
perda auditiva18-20. 

PreVençÃo
A informação à população é o fator mais 
importante para a prevenção da perda au-
ditiva. Saber quais são as causas mais co-
muns e porque as evitar é o primeiro passo.

O foco para a solução da deficiência au-
ditiva também deve ser na prevenção, detec-

ção precoce, tratamento e reabilitação. Muitas causas de perda 
auditivas de origem neurossensorial podem ser prevenidas por 
meio de: imunização das crianças contra algumas doenças (ca-
xumba, meningite, rubéola); imunização de mulheres contra 
a rubéola; diagnóstico e tratamento de mulheres com sífilis du-
rante a gestação; melhorias dos programas de saúde pré-natal, 
evitar o uso de drogas ototóxicas, evitar exposição a níveis de 
pressão sonora elevados. Muitos casos de perdas auditivas do 
tipo condutiva também podem ser prevenidos por meio de tra-
tamentos apropriados. Além disso, a detecção precoce das alte-
rações auditivas na infância é crucial para se prevenir problemas 
de fala, linguagem e educacionais21. 

No país há uma população de mais de 24,6 milhões de indi-
víduos portadores de algum tipo de deficiência ou de incapaci-
dade (limitação para atividade)12. Isto quer dizer que 14,5% da 
população brasileira podem se beneficiar de leis e programas 
relacionados à qualidade de vida voltados para esta categoria. 
Dentre os indivíduos do sexo masculino há um predomínio da 
deficiência mental, física e auditiva. Já no sexo feminino predo-
minam as dificuldades motoras e visuais. A deficiência auditiva 

“ALÉM DA EXPOSIÇÃO 
A NÍVEIS DE PRESSÃO 
SONORA ELEVADOS, 

DOENÇAS SISTÊMICAS COMO 
HIPERTENSÃO ARTERIAL, 
AUMENTO DOS NÍVEIS DE 
COLESTEROL, DIABETES 
MELLITUS E DOENÇAS 

RENAIS, TAMBÉM PODEM 
ALTERAR O FUNCIONAMENTO 

DO SISTEMA AUDITIVO”

artigo_audicao.indd   65 14/03/11   16:28



66 Saúde Coletiva 2011;08 (48):62-66 

Onishi ET, Barreiro FCAB. Scharlach RC. Distúrbios da audição: implicações nas diferentes fases da vida

audição e fases da vida

acomete em torno de 5,7 milhões da população. 
Além disso, vale ressaltar os dados do Censo 2000, que mos-

tram que a proporção de indivíduos portadores de alguma defi-
ciência aumenta com a idade, crescendo de 4,3% nas crianças 
até 14 anos para 54% dos indivíduos com mais de 65 anos, 
ilustrando que o país precisa estar preparado para atender às 
necessidades específicas da população idosa12. 

Em 28 de setembro de 2004, a Portaria n° 2.073 / GM insti-
tuiu a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva.  Nesta Por-
taria ficou resolvido que a Política Nacional de Atenção à Saúde 
Auditiva fosse implantada em todas as unidades federadas; de 
forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de 
Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde22. 

Esta Portaria definiu que a Política Nacional de Atenção à 
Saúde Auditiva deve ser constituída a partir dos seguintes com-
ponentes fundamentais: 

I - atenção básica: realização de ações de caráter individual ou 
coletivo, direcionadas para a promoção da saúde auditiva, preven-
ção e detecção precoce dos problemas auditivos, bem como de-
senvolver ações informativas, educativas e de orientação familiar;

II - média complexidade: realizar triagem auditiva e o mo-
nitoramento da audição, atuar na atenção diagnóstica e da 
terapêutica especializada, exceto em casos de diagnóstico e 
protetização de crianças até três anos de idade, pacientes com 
afecções associadas e perdas auditivas unilaterais;

III - alta complexidade: realizar o diagnóstico e a terapêuti-
ca especializada, ações, para cujo desempenho neste nível de 
atenção será criado o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de 
Alta Complexidade.

Considerações finais
Criada há cerca de cinco anos, a Campanha Nacional da Saú-
de Auditiva da Sociedade Brasileira de Otologia (www.sau-
deauditiva.org.br) tem por objetivos levar informações à po-
pulação no sentido de conscientizar quanto à importância da 
audição e de sua preservação já que até hoje, infelizmente, a 
medicina não obteve sucesso na regeneração das delicadas cé-
lulas responsáveis pela audição. Mais uma vez vale o princípio 
de que é melhor prevenir que remediar.

Já se sabe há muito tempo e os estudos vêm mostrando que 
a deficiência auditiva afeta a qualidade de vida do paciente e 
das pessoas que estão ao seu redor. Sintomas como depressão, 
isolamento social, interação social pobre, disfunções cognitivas 
e redução do bem estar emocional e social são citados por vá-
rios autores em seus estudos23-26. Sendo assim, vale ressaltar que 
programas de reabilitação auditiva devem ser propostos não ape-
nas para as crianças, mas para todos os pacientes portadores de 
deficiência auditiva e que o trabalho integrado do profissional da 
saúde, o paciente e seu cuidador são imprescindíveis para o su-
cesso desse programa.                                                          
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