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O aprendizado ideal depende de uma comunicação ótima, sendo que esta depende 
da capacidade de comunicação do estudante – audição, voz, fala e linguagem. 
Todas estas funções são de responsabilidade da Otorrinolaringologia. 
Durante o último século, a base econômica mundial da sociedade sofreu uma 
evolução drástica. Há 100 anos, o trabalho braçal e a força muscular eram a base 
econômica da sociedade1. Hoje, a comunicação é responsável por quase toda a 
produtividade que tem como base a habilidade do trabalhador em se comunicar, 
isto é, a habilidade de usar e compreender a linguagem; isto inclui a comunicação 
de pessoa para pessoa, como no segmento de prestação de serviços, mas cada vez 
mais envolve a comunicação com e entre computadores, em todos os setores da 
economia moderna. Esta transformação econômica tem conseqüências médicas. 
Quando o trabalho braçal era o motor econômico, a Medicina sob a bandeira da 
Saúde Pública, pesquisava e realizava programas e intervenções para a preven-
ção da desnutrição e das infecções. Isto foi realizado principalmente através de 
excelentes programas de nutrição e saneamento, necessários para a otimização da 
saúde física na economia de trabalho braçal. Hoje, a Medicina, e especificamente 
a Otorrinolaringologia, deve pesquisar e realizar intervenções para evitar e pre-
venir os distúrbios de comunicação, bem como para otimizar tais habilidades. Os 
distúrbios de comunicação envolvendo a audição, voz, fala e linguagem são as 
principais conseqüências dos problemas que acometem os sistemas de órgãos que 
incluem o ouvido, o nariz e a garganta. 
Todos os distúrbios de comunicação prejudicam muito o aprendizado, a aquisição 
de novos conhecimentos, comportamentos, habilidades, valores, preferências, 
entendimento, e a síntese de tipos diferentes de informação. O aprendizado como 
um processo é caracterizado pelo aumento do conhecimento com o passar do 
tempo e depende da expressão e da recepção da linguagem. 
O fenômeno do período crítico de máxima sensibilidade, construído na base bioló-
gica da linguagem, é um tempo onde há uma habilidade ótima para a aquisição dos 
princípios básicos para que uma linguagem completa possa se desenvolver a partir 
deles2. Um dos primeiros investigadores a observar e documentar este fenômeno 
de um “período sensível” foi o otorrinolaringologista, Jean-Marc Gaspard Itard, 
em seus relatos de 1801 e 1807 sobre uma criança abandonada que chamamos de 
Victor3;4.  O relato de Itard e de muitos outros fornece evidências para o princípio 
de que a privação precoce de estímulos de linguagem resulta em uma função lin-
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güística reduzida e, conseqüentemente, em comunicação e habilidade cognitiva 
prejudicadas5;6.
A prevalência dos distúrbios de comunicação – auditivos, de voz, de fala e de 
linguagem – em crianças, foi documentada durante a segunda metade do último 
século. Não há nenhum índice global uma vez que as definições variam muito. 
Além disso, os relatos diferem em relação a como os dados foram adicionados e 
a estrutura social dentro da qual eles foram agregados. A perda auditiva é o dis-
túrbio de comunicação com mais informações disponíveis, podendo servir como 
modelo para examinar estes três outros problemas (voz, fala e linguagem). Para 
a audição os parâmetros são os limiares de audibilidade, a natureza da amostra da 
população, e a sociedade onde os dados foram obtidos. A perda auditiva permanente 
na infância em países industrializados apresenta uma prevalência de 3,1 em cada 
1.0007 a 3,4 em cada 1.0008 com diferenças significativas entre grupos étnicos, 
sociais e geográficos dentro de cada país. As crianças em países em desenvolvi-
mento apresentam uma prevalência de perda auditiva permanente com uma média 
de 7,6 em cada 1.0009 ou duas vezes a taxa daqueles que vivem em países indus-
trializados. Estes números não incluem perda auditiva unilateral, perda auditiva de 
20 – 30dB ou perda de 40dB ou as perdas flutuantes da  otite média com efusão 
(OME). A perda auditiva da OME é bem estudada. Dois relatos de perda auditiva 
da OME de sociedades diferentes, Nigeria10 e India11, apresentam uma prevalência 
de perda auditiva de >20dB como 109/1000 (10,9%) e 119/1000(11,9%). O relato 
nigeriano demonstra a grande disparidade na prevalência da OME entre ricos 
e pobres com uma prevalência 2,7 vezes maior em crianças pobres do que nas 
de comunidades mais ricas. As perdas auditivas também foram correlacionadas 
com a classe econômica: quanto mais pobre for a comunidade, pior será a perda 
auditiva. Geralmente a prevalência da perda auditiva é de aproximadamente 3 - 8 
crianças em cada 1.000 com uma perda auditiva permanente (0,3 a 0,8%) e 100 
a 200 em cada 1.000 (10% a 20%) com uma perda auditiva não permanente da 
OME, dependendo da comunidade na qual vive a criança. 
As mesmas variáveis estão presentes nos dados de prevalência para distúrbios 
da voz, da fala e da linguagem. Há uma prevalência estimada na infância para 
distúrbios da voz que varia entre 60 - 70 crianças em cada 1.000 (6% - 7%)11-14; 
distúrbios da fala de 70 - 90 crianças em cada 1.000 (7% - 9%) 15-17. Os distúr-
bios de linguagem estariam presentes entre 20 crianças em cada 1.000 a até 80 
crianças em cada 1.000 (2% a 8%) com uma prevalência média de 59,5 crianças 
em cada 1.000 (5,95%)18.  Parece que entre 130 - 140 crianças em cada 1.000 
(13% - 14%) avaliadas têm pelo menos um distúrbio de comunicação19. A carga 
da doença é maior em países em desenvolvimento e nas crianças que vivem 
na pobreza. 
Efeitos de doenças auditivas, da voz, da fala e da linguagem na comunicação 
Estes distúrbios de comunicação têm um efeito muito negativo no aprendizado, 
na socialização e na eventual produtividade da criança1;20-23.  As crianças em idade 
pré-escolar com atrasos na fala e/ou na linguagem estão em risco elevado para 
problemas no aprendizado24 como exemplificado pelas habilidades de leitura25;26, 
linguagem escrita27, baixo rendimento acadêmico28;29  e valores mais baixos de 
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QI26. As crianças com perdas auditivas apresentam problemas de linguagem pro-
porcionais à sua perda30-34. Foi descoberto que crianças com perdas dos limiares 
de audição entre 40 - 80dB apresentam quocientes de linguagem de 40%30 e as 
crianças com perdas entre 20 - 40dB apresentam quocientes de linguagem de 
80%33;35;36. O aprendizado também é reduzido a partir das perdas associadas com 
a OME10;37;38 39;40 e perdas auditivas unilaterais 41;42. Estas deficiências de apren-
dizado são exacerbadas pelos fatores extrínsecos de pobreza43-45 e/ou estímulo 
lingüístico inadequado46;47. 
Triagem - Há amplas evidências de que quando mais cedo for identificado um 
distúrbio de comunicação, melhor será o resultado do tratamento. Isto é muito 
bem documentado em inúmeros estudos de intervenções iniciais e tardias de 
crianças com prejuízos auditivos tais como o relato de 1998 de Yoshinaga-Itano 
et al 48, o relato de 2000 de Moeller et al49 e o relato de 2007 de Bubbico et al 50 
para perdas auditivas graves a profundas e os relatos de Wake et al 33;34 para perdas 
auditivas de moderadas a graves. 
A necessidade de uma detecção precoce da perda auditiva foi reconhecida logo no 
início do século 20 e desde então, os danos auditivos na infância são o principal 
foco de triagem na Otorrinolaringologia. Desde o início do século 20, houve uma 
preocupação com a audição das crianças em idade escolar, mas não havia nenhum 
método preciso para a avaliação auditiva. O principal avanço no diagnóstico e 
no tratamento dos distúrbios auditivos das crianças foi o desenvolvimento do 
primeiro audiômetro de tubo à vácuo comercial, o Western Electric I desenvolvi-
do pela Fletcher 51;52, introduzido no mercado como uma ferramenta clínica por 
E.P. Fowler Jr. e R.L. Wengel em 1922 53. Esta ferramenta foi usada para testar 
objetivamente a audição de crianças em idade escolar e resultou no artigo ‘‘Three 
million deafened school children’’ 54 (Três milhões de crianças surdas em idade 
escolar) publicado em 1928 o qual foi o principal estímulo para o estabelecimento 
de programas de rastreamento auditivo para crianças mais jovens na metade do 
século 20. 
O primeiro rastreamento experimental de uma coorte de uma grande população de 
recém-nascidos (n = 1.388) para a perda auditiva foi realizado no “Johns Hopkins 
Medical Hospital” em Baltimore de 1959 a 1962 55. Em 196556, J. Hardy sugeriu, 
aparentemente pela primeira vez, o uso de um registro de alto risco para detectar 
bebês com perda auditiva. Esta abordagem de baixa tecnologia não realizada 
naquela época, mas com uma história subseqüente significativa, consistia de um 
questionário que poderia ser preenchido e compilado por um técnico. Downs e 
Sterritt 57, percebendo que o berçário permitia uma acessibilidade quase universal, 
realizaram um estudo piloto de rastreamento em recém-nascidos em um hospital 
no Colorado, usando um estímulo auditivo e a observação da resposta do bebê. 
Enquanto o estudo de Downs demonstrou que o rastreamento com o audiômetro 
e a observação poderiam ser viáveis, o uso de avaliações subjetivas da reação 
de bebês ao som não obteve sensibilidade e especificidade. Esta abordagem 
foi pouco usada, como observado no relatório do Comitê de Rastreamento de 
Perdas Auditivas em Recém-nascidos e Fetos de 197158. Seguindo este relatório, 
a estratégia para a detecção inicial mudou de um protocolo tecnológica e profis-
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sionalmente intenso para um registro de alto risco, com base nas etiologias da 
perda auditiva de início precoce ou até mesmo congênitas, como eram entendidas 
naquela época59. O uso de registro de alto risco identificava cerca de metade dos 
recém-nascidos acometidos60. No final da década de 80 e no início da década de 
90, foi desenvolvida uma tecnologia eficiente - Emissões otoacústicas – para a 
triagem auditiva de recém-nascidos. Em um grande estudo, o teste de Emissões 
otoacústicas foi usado para a triagem de 1.850 recém-nascidos. Foi descoberto que 
ele é tanto sensível quanto específico61. Estes e outros estudos levaram a um esta-
belecimento global de programas de triagem de bebês e recém-nascidos com base 
na fisiologia da cóclea. Desde então, o desenvolvimento do teste genético para a 
perda auditiva fornece o potencial para um diagnóstico etiológico no momento da 
detecção audiométrica, bem como a possibilidade para prever o início tardio do 
distúrbio62. A criança com perda auditiva é identificada por diferentes profissio-
nais e técnicos em diferentes países, mas é basicamente diagnosticada e tratada 
pelo otorrinolaringologista.
Atualmente não há nenhum programa de rastreamento universal para a voz, a 
fala e/ou a linguagem. A identificação destas crianças não é organizada e conta 
com a consciência dos pais, dos provedores de cuidados de saúde, professores e 
outros. Como muitas destas crianças são examinadas por otorrinolaringologistas 
para determinar se o atraso da fala da criança e/ou a fala ininteligível são devidas 
à perda auditiva, o otorrinolaringologista pode e também deve usar uma dentre 
várias ferramentas precisas e eficientes para avaliar a fala e a linguagem17;63-65 tais 
como  o “Early Language Milestones Screen”© (triagem com base nos marcos 
iniciais de linguagem) 66-68. Estes instrumentos de triagem são aplicáveis desde 
o nascimento até os três anos de idade ou mais. Eles também são usados para 
monitorar os resultados das intervenções que auxiliam o desenvolvimento da 
linguagem da criança.
Intervenções e Resultados - O otorrinolaringologista pode praticar intervenções 
para mehorar o quadro, uma vez que o distúrbio seja reconhecido, e assim 
otimizar o aprendizado. Cada distúrbio de comunicação apresenta uma variedade 
de modalidades eficazes de tratamento ou cura, sendo que todas elas podem 
reduzir os déficits de linguagem e de aprendizado. Uma vez que a perda 
auditiva seja diagnosticada por meio de uma avaliação audiométrica e/ou 
exame otoscópico, ela pode ser tratada com eficácia com o uso de tubos de 
timpanostomia, adenoidectomia, timpanoplastia, implantes cocleares, aparelhos 
auditivos ancorados no osso, aparelhos auditivos tradicionais, sistemas de 
amplificação FM na sala de aula, etc.
Os distúrbios da voz são diagnosticados pela observação direta com um 
nasofaringoscópio de fibra óptica e/ou uma análise computadorizada da voz. 
Uma vez que o diagnóstico é feito, uma terapia apropriada, ou uma terapia de 
voz e/ou uma microcirurgia da laringe devem ser realizadas. Os distúrbios da 
fala são diagnosticados pela análise computadorizada da voz, nasofaringoscopia, 
especialmente para a insuficiência velofaríngea – fala hiponasal – e são corrigidos 
com a terapia da fala e/ou com uma cirurgia apropriada. Todo este cuidado médico 
é da competência do otorrinolaringologista.
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A otimização do aprendizado requer muito mais do que apenas fornecer um 
cuidado ou tratamento físico adequado. A eficiência da intervenção para 
favorecer o aprendizado deve ser mensurada, documentada e relatada ao 
otorrinolaringologista a fim de que ela possa ser avaliada e modificada, caso 
for necessário. É necessário que haja uma comunicação entre a escola e o 
otorrinolaringologista – entre a educação e a medicina. Atualmente, estes dois são 
domínios muito distintos quase sem nenhuma estrutura permanente de troca de 
informações. Para o século 21 – a Era da Comunicação – a troca de informações 
e experiências é essencial para a mudança do velho paradigma do isolamento 
profissional. Deve haver uma transferência de informações adequadas da escola 
(da sala de aula) de cada criança com um distúrbio de comunicação para o 
otorrinolaringologista que estiver tratando daquela criança e vice versa. A escola 
deve relatar o progresso educacional de cada aluno com distúrbio de comunicação. 
Se isto for inadequado, então o otorrinolaringologista deve rever as intervenções 
para que possa determinar a sua eficiência. Um exemplo seria uma criança com 
uma perda auditiva unilateral que tenha um sistema FM na sala de aula. Vamos 
imaginar que as habilidades de leitura e de linguagem desta criança estejam 
abaixo da expectativa. Este fato deverá ser relatado ao otorrinolaringologista. 
Várias causas então devem ser investigadas, incluindo uma perda auditiva no 
ouvido melhor, perda auditiva no ouvido afetado, falta de adequação do professor 
ou da criança, equipamento de FM danificado, etc. O defeito deve ser retificado 
ou a criança deverá receber um tratamento adicional. A criança deverá ter um 
acompanhamento contínuo para que seja determinado se suas habilidades de 
leitura e linguagem realmente melhoraram. Este cenário apresenta várias formas 
de retorno que otimizariam o aprendizado da criança acometida. 
Outro exemplo: apresentou-se uma criança com disfonia grave (rouquidão) que 
não podia participar das atividades orais em sala de aula e, conseqüentemente, 
encontrava-se com baixo rendimento escolar. Vamos imaginar que esta criança 
estivesse em terapia de voz, mas a terapia não fosse eficiente. Este fato poderia 
ocorrer devido à falta de aderência à terapia ou mesmo a uma patologia na larin-
ge, tão extensa, que a terapia da voz não fosse capaz de superar o problema. O 
otorrinolaringologista teria esta informação e, assim, uma microlaringoscopia 
seria realizada para corrigir o distúrbio cirurgicamente, permitindo que a criança 
participasse das atividades orais em classe e com isso melhoraria o aprendizado.
Uma outra situação para exemplificar: encontramos, em uma triagem de lingua-
gem, uma criança com dois anos de idade com perda auditiva de 35dB devido à 
OME, apresentando um notável atraso de linguagem expressiva e receptiva. Os 
tubos de ventilação são colocados e a criança atinge um nível de audição muito 
próximo ao normal nos meses subseqüentes. A linguagem da criança é reavaliada 
usando novamente a triagem da linguagem. Um possível resultado é que a lingua-
gem receptiva e expressiva melhore e a criança agora tenha uma função lingüística 
adequada à sua faixa etária. Neste caso a intervenção otimizaria o aprendizado. 
Mas há e pode haver outros resultados: a audição agora esteja normal, mas a fun-
ção de linguagem melhore apenas um pouco ou nem chegue a melhorar absoluta-
mente nada, ou até mesmo piore. Cada um destes resultados exige investigações 



275    VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO�

adicionais para determinar a causa da deficiência da linguagem, a qual poderia 
ser uma forma específica de distúrbio, autismo, ou alguma forma de atraso no 
desenvolvimento. Esta abordagem permite que a criança tenha um diagnóstico e 
uma intervenção corretos para a otimização do aprendizado. 
Conclusões - As crianças de hoje serão os responsáveis pela economia do futuro 
com base na comunicação. Há uma mudança mundial na idade das populações, 
em que há menos jovens e as pessoas estão vivendo mais. Esta população que está 
envelhecendo69 está presente em maior quantidade nas sociedades mais ricas da 
Europa Ocidental, América do Norte e Oceania e, em menor número, nos países 
em desenvolvimento. Em 2050 haverá menos trabalhadores com idade entre 20 
e 65 anos para dar suporte àqueles com menos de 20 e mais de 65 anos de idade. 
Cada trabalhador terá de ser muito mais eficiente, economicamente falando, para 
garantir o mesmo padrão de vida para aquela população em 2050 como era em 
2009.  À medida que a economia sedimentar-se cada vez mais tendo como base 
a comunicação, será necessário que cada trabalhador tenha ótimas habilidades 
de comunicação para seu aprendizado. O otorrinolaringologista tem a tarefa de 
otimizar estas habilidades por meio dos cuidados aos distúrbios de comunicação 
das crianças. 
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