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Resumo

Introdução: As mucopolissacaridoses (MPS) correspondem a um grupo 

de doenças causadas por uma deficiência nas enzimas lisossomais envolvidas 

no  metabolismo  dos  mucopolissacarídeos.  São  doenças  metabólicas 

hereditárias causadas por erros inatos do metabolismo que levam à falta de 

funcionamento adequado de determinadas enzimas.  A deficiência auditiva é 

uma manifestação frequente em portadores de MPS. A natureza progressiva 

da  perda  auditiva  requer  programa  de  monitoramento  audiológico,  com 

avaliações periódicas da audição. Objetivos: verificar a  ocorrência de perda 

auditiva,  caracterizando  seu  tipo  e  grau  em  pacientes  portadores  de 

mucopolissacaridose. Mét  odo  : Foram avaliados 60  pacientes, entre dois e 23 

anos,  25  do  sexo  feminino  e  35  do  sexo  masculino  com  diagnóstico  de 

mucopolissacaridose de diferentes tipos, realizado pelo médico geneticista da 

UNIFESP.  Os  pacientes  selecionados  foram  submetidos  à  avaliação 

audiológica básica. O procedimento para obtenção dos limiares auditivos foi 

escolhido  de  acordo  com a  idade  cronológica  do  paciente  e  considerando 

também  suas  condições  para  compreender/responder  ao  procedimento. 

Resultados: Dos 60 pacientes avaliados, 53(88,3%) completaram o diagnóstico 

audiológico. Destes,  51(96,2%)  apresentaram perda auditiva sendo a maioria, 

25 (47,2%) do tipo condutivo.  Não houve diferença entre os limiares auditivos 

obtidos por via aérea, via óssea e limiares logoaudiométricos entre as orelhas. 

Houve  maior ocorrência de pacientes do sexo feminino nos tipos  I , III e IV de 

MPS e do sexo masculino nos tipos II  e VI. Em relação aos procedimentos 

utilizados, a audiometria tonal liminar foi a mais realizada nos pacientes dos 

tipos IV e VI de MPS. Os pacientes do tipo II realizaram mais audiometria com 

xii



reforço  visual.  A perda auditiva  neurossensorial  ocorreu nos pacientes  com 

MPS do tipo I, II e III. Os pacientes do tipo III apresentaram limiares auditivos 

mais  elevados  obtidos  por  via  óssea  e  maior  ocorrência  de  curvas 

timpanométricas do tipo A com presença de reflexo acústico.  Os pacientes do 

tipo IV apresentaram um predomínio de audiometrias normais, com  limiares 

auditivos  mais  preservados  que  os  demais  e  maior  ocorrência  de  curvas 

timpanométricas  tipo A.   O tipo I  apresentou mais perdas auditivas  mistas. 

Houve maior ocorrência de perdas auditivas condutivas nos tipos II ,IV e VI de 

MPS com  maior  ocorrência  de  curvas  timpanométricas  do  tipo  B e  C com 

ausência de reflexo acústico.  Conclusões:  A avaliação audiológica pode ser 

realizada em 88,3% da população estudada; houve perda auditiva em 96,2% 

dos pacientes com MPS, com predomínio de perdas auditivas condutivas de 

grau  leve  e  moderadamente  severo;  houve  ocorrência  de  perda  auditiva 

neurossensorial nos pacientes com MPS do tipo I, II e III.         
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Introdução 1

1. INTRODUÇÃO

As mucopolissacaridoses (MPS) correspondem a um grupo de doenças 

causadas  por  uma  deficiência  nas  enzimas  lisossomais  envolvidas  no 

metabolismo  dos  mucopolissacarídeos  (Robbins,  Kumar,  1994;   Fitzgerald, 

Verveniotis,  1998;  Goldmann,  Bennet,  1999).  Como  resultado,  os 

mucopolissacarídeos  não  degradados  acumulam-se  intracelularmente, 

originando  células  grandes  com  vacúolos  citoplasmáticos  e  determinando 

alterações  da  função  celular.  As  MPS  são  desordens  progressivas, 

caracterizadas pelo envolvimento de múltiplos órgãos: fígado, baço, coração, 

vasos sanguíneos, medula óssea, linfonodos, sistema osteoarticular, olhos e 

ouvidos (Robbins, Kumar, 1994).

Garrod, em 1908, criou a expressão Erros Inatos do Metabolismo (EIM) 

para  descrever  doenças  determinadas  geneticamente,  causadas  por 

determinado defeito enzimático específico que levavam a um bloqueio em vias 

metabólicas específicas, com conseqüente acúmulo de substrato ou deficiência 

de  um  produto.  A  incidência  acumulativa  dos  EIM  é  de  aproximadamente 

1:5.000  (Mena,  Obando,  1976;  Riedner,  Levin,  1977;  Moreno,  1999).  Os 

distúrbios  metabólicos  por  EIM podem ser  transitórios  ou  permanentes.  Os 

permanentes são de caráter herdado e o mecanismo de herança varia segundo 

a natureza do defeito. De acordo com estudos internacionais, a incidência das 

MPS varia de 1,9 a 4,5/100.000 nascimentos. A incidência das MPS no Brasil 

não é conhecida. 

As MPS são doenças metabólicas hereditárias, e portanto permanentes, 

causadas  por  EIM  que  levam  à  falta  de  funcionamento  adequado  de 

determinadas enzimas (Redondo et al 1987; Robbins, Kumar, 1994).  
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Os tipos conhecidos de MPS são:

 MPS  I  (Síndrome  de  Hurler,  Hurler-Scheie  e  Scheie)  cuja  enzima 

deficiente é a α-L-iduronidase;

 MPS  II  (Síndrome  de  Hunter)  cuja  enzima  deficiente  é  Iduronato 

sulfatase;

 MPS  III  (Síndrome  de  Sanfilippo)  cuja  enzimas  deficientes  são  as 

Hepan-N-sulfatase;  N-acetil-α-D-glicosaminidase;  Acetil  CoA:α-

glicosaminidase acetiltransferase; N-actilglicosamina-6-sulfatase;

 MPS  IV  (Síndrome  de  Mórquio)  cuja  enzimas  deficientes  são  N-

acetilgalactosamina-6-sulfatase; β-galactosidase;

 MPS  VI  (Síndrome  de  Maroteaux-Lamy)  cuja  enzima  deficiente  é  a 

Arylsulfatase-β;

 MPS VII (Síndrome de Sly) cuja enzima deficiente é a β-glucoronidase.

As manifestações clínicas das MPS variam de acordo com a enzima que 

está em falta no portador da doença, sendo as mais comumente encontradas: 

dismorfismo  facial,  hidrocefalia  comunicante,  deficiência  auditiva,  atraso  do 

desenvolvimento  neuropsicomotor,  doença  obstrutiva  de  vias  aéreas, 

anormalidades  esqueléticas,  limitação  articular,  complicações  cardíacas  e 

hepatomegalia (Sataloff et al, 1987; Cummings, 1998; Goldman, 1999).

A  natureza  da  deficiência  auditiva  decorrente  das  MPS pode  ser  de 

origem  condutiva,  neurossensorial  ou  mista.  Na  perda  auditiva  condutiva, 

diversos fatores levam à alteração da condução do som: mucosa da orelha 

média  e  membrana  timpânica  espessadas,  obstrução  da  tuba  auditiva,  má 

formação  ossicular,  alteração  da  pneumatização  de  osso  temporal  e  muco 

espesso e copioso. Segundo Cummings (1998), o componente condutivo pode 
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ser atribuído à otite média serosa secundária, à disfunção da tuba auditiva e ao 

espessamento  crônico  da  mucosa  da  orelha  média.  Descrições 

anatomopatológicas  de  ossos  temporais  comprovaram  a  existência  de 

depósitos de mucopolissacarídeos na orelha média e estria vascular (Riedner, 

Levin, 1977), além da presença de hemorragias entre as fibras colágenas no 

meato  acústico  externo,  canal  do  facial  e  ao  redor  da  cadeia  ossicular 

(Kellemen, 1977). 

O  comprometimento  da  orelha  interna  e/ou  nervo  auditivo  é  menos 

freqüente  e  pode  resultar  do  acúmulo  de  glicosaminoglicanas  (GAG)  em 

estruturas  neuro-vasculares  da  orelha  interna  com  destruição  do  órgão  de 

Corti,  gânglio espiral e estria vascular (Ruckenstein et al,  1991). A natureza 

progressiva da perda auditiva torna necessário um programa de monitoramento 

audiológico, com avaliações periódicas da audição.

O  interesse  por  este  estudo  surgiu  devido  à  raridade  de  pesquisas 

descrevendo  as  alterações  auditivas  em  portadores  de  MPS,  já  que 

comportamentos como alteração cognitiva, hiperatividade, agressividade, entre 

outros, presentes em seu quadro clínico dificultam ou até mesmo impedem a 

avaliação audiológica dos mesmos.

Em estudos realizados na UNIFESP foram avaliados seis pacientes com 

MPS tipo I, sete com MPS tipo II e cinco MPS tipo VI. Todos os tipos de MPS 

estudados  apresentaram  comprometimento  condutivo.  Já  na  avaliação  dos 

tipos I e II dificuldades de aplicação do procedimento adequado para a idade 

foram encontradas, em decorrência do quadro clínico, uma vez que cada tipo 

de MPS apresenta suas particularidades. (Silveira et. al, 2008(a); Silveira et. 

al., 2008(b); Silveira et. al., 2009(a)).
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1.1. Objetivo geral 

Verificar a ocorrência de perda auditiva, caracterizando seu tipo e grau 

em pacientes com  mucopolissacaridose.

       

      1.1.1. Objetivos específicos

− Verificar a possibilidade de avaliar pacientes com MPS.

− Verificar  os  procedimentos  mais  efetivos  de  avaliação  audiológica  em 

relação à idade e tipo de MPS. 

− Verificar a ocorrência de perdas auditivas dos pacientes segundo os tipos 

de MPS encontrado.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

 Parte 1 – MPS: fisiopatologia e classificação   

As  MPS  são  um  grupo  de  doenças  caracterizadas  pelo  acúmulo 

intralisossômico  de  GAGs,  secundário  à  deficiência  na  atividade  de  uma 

enzima lisossômica envolvida na degradação dessas moléculas. Este acúmulo 

anormal compromete a função celular e orgânica, levando a um grande número 

de  manifestações  clínicas,  as  quais  são  progressivas  e  afetam  múltiplos 

órgãos.

O primeiro  caso de MPS foi  descrito  em 1917,  por  Hunter,  mas  as 

bases bioquímicas só foram elucidadas entre as décadas de 50 e 60, e apenas 

mais tarde as bases moleculares e os subtipos foram identificados/descritos 

(Wraith, 1995). 

A  classificação  das  MPS  é  baseada  na  deficiência  enzimática 

específica. Os tipos de MPS conhecidos são:

 MPS I (Síndrome de Hurler, Hurler-Scheie e Scheie). Enzima deficiente: 

α-L-iduronidase;

 MPS II (Síndrome de Hunter). Enzima deficiente: Iduronato sulfatase;

 MPS III (Síndrome de Sanfilippo). Enzima deficiente: Hepan-N-sulfatase; 

N-acetil-α-D-glicosaminidase; Acetil CoA:α-glicosaminidase 

acetiltransferase; N-actilglicosamina-6-sulfatase;

 MPS IV (Síndrome de Mórquio). Enzima deficiente: N-

acetilgalactosamina-6-sulfatase; β-galactosidase;
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 MPS VI (Síndrome de Maroteaux-Lamy). Enzima deficiente: 

Arylsulfatase-β;

 MPS VII (Síndrome de Sly). Enzima deficiente: β-glucoronidase.

 Em  todos  os  tipos  de  MPS  o  curso  é  crônico  e  progressivo  e  o 

envolvimento é multissistêmico, sendo acometidos  principalmente os sistemas 

esqueléticos e cardiopulmonar, a córnea, a pele, o fígado, o baço, o cérebro e 

as meninges (Schwartz  et  al,  2001).  Em geral  as MPS possuem um amplo 

espectro de gravidade, mesmo dentro do que pode ser encontrado em  cada 

tipo.

A MPS I possui uma forma grave (também conhecida como Síndrome 

de  Hurler),  na  qual  há  comprometimento  neurológico,  início  precoce  da 

sintomatologia com uma progressão rápida da doença geralmente evoluindo 

para óbito ainda na primeira década de vida. E na forma leve (Síndrome de 

Hurler-Scheie e Síndrome de Scheie), a gravidade das manifestações clínicas 

varia mas geralmente não comprometimento do intelecto, ou envolvimento leve 

e a expectativa de vida é maior que 25 anos (Suresh, Wraith, 2005).

Na MPS II  o quadro clínico é semelhante à MPS I,  na apresentação 

grave da doença com comprometimento do sistema nervoso central  e  uma 

rápida  progressão  da  doença.  Na  forma  leve  da  doença  os  pacientes 

apresentam  leve  ou  nenhum  retardo  mental,  com  alguns  pacientes 

sobrevivendo até a terceira década de vida (Pinto, 2005).

Na MPS III os pacientes apresentam envolvimento físico mais leve em 

relação aos outros tipos de MPS e com comprometimento neurológico mais 

grave  (Muenzer,  2004).  Crianças  com  MPS  III  apresentam  dificuldade  de 
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aprendizado, e usualmente desenvolvem um grave distúrbio de comportamento 

(hiperatividade e agressividade) (Wraith, Clarke, 2006).

Os  pacientes  com  MPS  IV  apresentam  cognição  normal,  mas  são 

afetados por uma gravíssima displasia óssea levando a maioria dos casos a 

apresentar  baixa  estatura  extrema,  deformidade  do  tórax,  pescoço  curto  e 

instabilidade cervical. (Wraith, Clarke, 2006).

A  MPS  VI  é  caracterizada  principalmente  por  intelecto  preservado, 

alterações esqueléticas  acentuadas e  dismorfismo facial  (Neufeld,  Muenzer, 

2001).

Os  pacientes  com  MPS  VII  usualmente  apresentam  quadro  clínico 

semelhante à forma grave do tipo I.     

Parte 2 – Achados audiológicos em MPS

Será apresentada, respeitando-se a ordem cronológica, os trabalhos da 

literatura  especializada  consultadas  e  que  se  relacionam  com  o  presente 

estudo. 

Em  1977  Riedner  e  Levin   realizaram  um  estudo  envolvendo  18 

pacientes portadores de Mucopolissacaridose do tipo IV. Desses 18 indivíduos, 

17 (94,4%) apresentaram perda auditiva dos quais 14 eram resultantes de otite 

média. Nos pacientes com idade inferior a 8 anos a perda auditiva encontrada 

foi do tipo condutiva em decorrência de malformações da cadeia ossicular. Nos 

pacientes com idade superior a 8 anos, a perda auditiva encontrada foi do tipo 

neurossensorial  ou  mista,  justificadas  pela  ocorrência  da  deposição  dos 

mucopolissacarídeos em excesso na região coclear.  Em todos os pacientes 

com idade superior a 8 anos, a exceção de três, a perda auditiva foi de grau 
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moderado. Os autores relataram que descrições anatomopatológicas de ossos 

temporais comprovaram a existência de depósitos de mucopolissacarídeos na 

orelha média e estria vascular.    

 Kelemen  em  1977  apresentou  os  achados  anatomopatológicos  de 

ossos temporais com presença de hemorragias entre as fibras colágenas no 

meato acústico externo, canal facial e ao redor da cadeia ossicular. Tais fatores 

poderiam justificar as perdas auditivas, as quais são um achado clínico comum 

nos pacientes portadores de MPS tipo IV. 

Em 1983, Mckusick e Neufeld relataram que a perda auditiva é comum 

nos seis tipos de MPS, sendo mais frequente a perda auditiva mista devido a 

pobre ventilação da orelha média decorrente da obstrução da tuba auditiva e 

da secreção espessa na orelha média.

Redondo et al (1987) relataram o caso de um paciente portador de MPS 

tipo IV e revisaram a literatura da doença. Afirmaram que alterações auditivas 

nesse tipo de MPS não são constantes e geralmente aparecem somente após 

os dez anos de idade.

 Zechner e Moser (1987) estudaram casos de otosclerose em portadores 

de  MPS.  Foi  realizada  observação  histopatológica  em  ossos  temporais  e 

encontrou-se focos de otospongiose em pacientes com MPS do tipo II.  Além 

disso, os autores afirmaram que a audição é mais comprometidas nas MPS 

tipo I, II e VI.

Neufeld e Muenzer (1989) estudaram 21 pacientes portadores de MPS 

de  diversos  tipos.  100%  deles  apresentou  alterações  auditivas,  sendo  18 

(85,7%) do tipo condutiva e três (14,3%) do tipo neurossensorial. Os tipos III e 
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IV foram os que desenvolveram perda auditiva neurossensorial, enquanto os 

tipos I e II apresentaram perda auditiva condutiva, sendo este o grupo que mais 

necessitou de intervenção otorrinolaringológica. Os autores  afirmaram que a 

deficiência  auditiva  que   acompanhava  os  casos  estudados  de  MPS eram 

decorrentes  de  infecção  de  orelha  média,  deformidade  dos  ossículos  e 

anormalidades  da  orelha  interna.  Relataram  também  que  as  alterações 

auditivas podem ser decorrentes de alterações na orelha média, na cóclea e no 

nervo auditivo. Segundo os autores, as sequelas ocorrem a longo prazo. 

Ruckenstein et al (1991) realizaram um estudo retrospectivo de dez anos 

em 21 pacientes portadores de MPS, sendo oito do tipo I, cinco do tipo II, dois 

do tipo III, cinco do tipo IV e um do tipo VI. Todos os casos haviam apresentado 

otite média secretora na infância que persistiu por toda a vida. Estudos dos 

ossos temporais demonstraram mucosa da orelha média espessada infiltradas 

por  glicosaminoglicanas,  espaço  aéreo  parcialmente  ocluído  e  ossículos 

cobertos  por  mucosa  hiperplástica.  Também  foi  encontrado  mesênquima 

residual.  A  progressão  da  doença  resultou  em  acúmulo  das 

glicosaminoglicanas  em  estruturas  neurovasculares  da  orelha  interna 

destruição do órgão de Corti,  gânglio espiral e estria vascular, justificando a 

ocorrência de perda auditiva dos tipos neurossensorial e misto.

Em 1992 Bredenkamp et al avaliaram 45 indivíduos com diagnóstico de 

MPS. 33 (73,3%) apresentaram quadro de otites e dentre esses, 16 (48,4%) 

haviam sido submetidos a cirurgia para colocação de tubo de ventilação. O 

tubo de ventilação foi utilizado nos casos de otite média persistente. Segundo 

os autores, 1/3 apresentou otorréia após a colocação do tubo de ventilação. 

Quatro  (8,8%)  pacientes  apresentaram comprometimento  de  orelha  interna, 
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sendo  um  perda  auditiva  neurossensorial  e  três  perda  auditiva  mista  com 

presença de componentes condutivo e neurossensorial.

Bax e Colville (1995) aplicaram um questionário em pais de 220 crianças 

portadoras de MPS, sendo 51 do tipo I, 47 do tipo II, 94 do tipo III e 28 do tipo 

VI. Queixas de problemas auditivos foram relatadas por pais de 40 (18,2%) das 

220 crianças.  

Cleary e Wraith (1995) avaliaram 39 indivíduos portadores de MPS tipo I 

(síndrome  de  Hurler).  As  queixas  otológicas  mais  comuns  foram:  otites  de 

repetição (mais de 50% dos casos) e infecções de vias aéreas superiores (15 

dos 39 casos).

Papsin et al (1998) realizaram estudo com 11 portadores de MPS. Dois 

(18,1%) pacientes apresentaram perda auditiva neurossensorial e sete (63,6%) 

perda auditiva condutiva com histórico de otites de repetição. As otites foram 

mais frequentes nos tipos I, II, IV e VI. Seis (54,5%) apresentaram configuração 

audiométrica  plana,  quatro  (36,4%)  estavam com tubo  de  ventilação  e  um 

(9,1%) apresentou audição normal.

Yoskovitch  et  al  (1998) descreveram o caso de uma criança de sete 

anos de idade, sexo masculino, portador de MPS tipo II. Os achados clínicos 

descritos  foram:  hipertrofia  de  tonsila  palatina  e  adenóide, 

hepatoesplenomegalia,  completa  obstrução  da  nasofaringe  e  hipoacusia.  O 

abundante  acúmulo  de  glicosaminoglicanas  nas  fibras  nervosas  do  centro 

respiratório  resultou  em  apnéia  central  e/ou  mal  funcionamento  dos  pares 

cranianos IX, X, XII resultando em obstrução de vias aéreas e apnéia obstrutiva 

o que justificaria, a hipoacusia descrita neste caso.
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Bassyorini  et  al  (2000)  realizaram  um  estudo  em  37  pacientes 

diagnosticados com MPS tipo I, sendo 17 com síndrome de Hurler, seis com 

síndrome de  Hurler  Scheie  e  quatro  com síndrome de  Scheie.  Os  autores 

afirmaram que dentro do tipo I a enfermidade mais comum é a síndrome de 

Hurler (47,2%) e o achado mais comum neste grupo é o atraso mental.

Chooforini  et  al  (2001)  avaliaram  10  pacientes  portadores  de  MPS, 

sendo três do tipo I, três do tipo III, três do tipo IV e um do tipo VI. Destes 10 

indivíduos, três (27,3%) apresentaram perda auditiva neurossensorial  e sete 

(63,6%) perda auditiva condutiva por possível influência das otites de repetição.

Abadí et al (2001) descreveram o caso de uma criança com 12 anos de 

idade portadora de MPS tipo II.  Os achados clínicos relatados foram: atraso 

motor  importante,  disostose múltipla,  hepatomegalia  e  hipoacusia  severa.  A 

avaliação audiológica  revelou  perda auditiva  de  grau moderado à  severo  à 

direita  e  de  grau  profundo  à  esquerda  com  componentes  condutivo  e 

neurossensorial (deficiência auditiva mista).

Segundo  Neufeld  e  Muenzer  (2001)  os  pacientes  com  MPS  I  são 

normais  ao  nascimento  e  apresentam  desaceleração  do  crescimento. 

Apresentam  ainda  fáceis  grosseira,  macroglossia,  hepatoespelenomegalia, 

comprometimento  intelectual  leve,  perda auditiva,  obstrução de vias  aéreas 

superiores, opacidade de córnea, alterações esqueléticas e doença cardíaca. 

Os  portadores  de  MPS II  apresentam quadro  clínico  semelhante  ao  tipo  I, 

porém com inteligência normal. Os portadores de MPS III apresentam grave 

degeneração do sistema nervoso central,  atraso do desenvolvimento,  perda 

auditiva, hiperatividade e comportamento agressivo. No tipo IV a inteligência é 

normal  e  ocasionalmente  apresentam  fáceis  grosseira,  prognatismo, 
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hepatomegalia e deficiência auditiva.  O tipo VI é caracterizado por limitação 

progressiva  de  todas  as  articulações,  hepatoesplenomegalia,  macroglossia, 

deficiência auditiva e inteligência geralmente normal.

Alves et al (2002) descreveram um caso de MPS tipo II em uma criança 

de  oito  anos  de  idade.  Foram  relatadas  as  seguintes  alterações  clínicas: 

fascies grosseira, deformidades articulares, certo grau de deterioração mental e 

hipoacusia. Desta forma foi possível inferir que as alterações auditivas fazem 

parte do quadro clínico desta enfermidade.

Chaves et al  (2003) descreveram o caso de um paciente portador de 

MPS tipo VI, do sexo masculino com 16 anos de idade com história clínica de 

pais consanguíneos e hipoacusia progressiva há 5 anos. Ao exame clínico foi 

observado  opacificação  de  membrana  timpânica  bilateral.  À  avaliação 

audiológica  o  resultado  foi  de  perda  auditiva  condutiva  de  grau  leve 

bilateralmente.

 Paula et al (2006) avaliaram cinco pacientes com MPS tipo VI (dois do 

sexo masculino e três do sexo feminino), com idade variando de oito anos e um 

mês a 20 anos e cinco meses (média de 14 anos e dois meses). Os achados 

radiológicos  observados em todos os pacientes foram: macrocefalia, costelas 

“em  forma  de  remo”,  colo  femoral  afilado,  ossos  do  carpo  pequenos  e 

irregulares.  O  paciente  mais  velho,  em  estágio  mais  evoluído,  apresentou 

achados mais acentuados, comprovando o caráter progressivo da doença.

Dualibi  em  2007, acompanhou  nove  pacientes  com  MPS  I (8  com 

fenótipo Hurler-Scheie e 1 com Scheie) de ambos os sexos, com idades entre 3 

e 20 anos, em terapia de reposição enzimática. Realizou 2 avaliações, uma 

antes do início da terapia de reposição enzimática e outra entre 16 e 22 meses 
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pós início do tratamento. Para controle dos resultados obtidos com a terapia de 

reposição enzimática, utilizou uma avaliação prévia dos pacientes, entre 7 e 11 

meses antes do início do tratamento. Os resultados obtidos com a anamnese e 

o exame físico demonstraram diminuição da frequência de infecções de orelha, 

nariz  e  garganta,  melhora  da  rinorréia  e  melhora  da  qualidade do sono.  A 

avaliação audiológica não mostrou diferença estatisticamente significante entre 

a evolução no período pré enzima e durante o uso da laronidase. Concluiu que 

a terapia de reposição enzimática nos pacientes com MPS I propicia controle 

das infecções de repetição, da rinorréia e da qualidade respiratória, porém não 

melhora  os  demais  parâmetros  otorrinolaringológicos  estudados  (limiar 

auditivo,  curva  timpanométrica,  distúrbio  do  sono,  hipertrofia  de  tonsilas 

palatinas e faríngea e macroglossia).

Silveira et al (2008a) avaliaram cinco pacientes com MPS tipo VI.  Das 

10  orelhas  testadas,  100% apresentaram perda  auditiva  do  tipo  condutiva, 

sendo  30%  de  grau  leve,  30%  de  grau  moderado  e  40%  de  grau 

moderadamente  severo.  Todas  orelhas  testadas,  apresentaram  curvas 

timpanométricas do tipo B e ausência do reflexo acústico.

Silveira et al (2008b) avaliaram a sensibilidade auditiva de seis pacientes 

com MPS tipo I. Das 12 orelhas testadas, 83,33% apresentaram perda auditiva 

do tipo condutiva, dessas, 66,66% de grau leve e 16,66% de grau moderado; e 

16,66%  apresentaram  perda  auditiva  do  tipo  mista,  sendo  8,33%  de  grau 

moderado e 8,33% de grau moderadamente severo. Em 66,66% do total de 

orelhas testadas, foram encontradas curvas timpanométricas do tipo B e em 

33,33%  curvas  timpanométricas  do  tipo  C.  100%  dos  casos  apresentou 

ausência do reflexo acústico.   
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Silveira  et  al  (2009a)  avaliaram sete  indivíduos  sendo  um  do  sexo 

feminino  e   seis  do  sexo  masculino,  com diagnóstico   de  MPS II.  Das 14 

orelhas avaliadas, 100% apresentaram perda auditiva do tipo condutiva, sendo 

50,0%  de  grau  leve,  14,3%  de  grau  moderado  e  35,7,%  de  grau 

moderadamente  severo.  Todas  orelhas  testadas,  apresentaram  curvas 

timpanométricas do tipo B e ausência do reflexo acústico. Verificaram presença 

de alteração auditiva compatível com comprometimento de orelha média em 

100% dos casos estudados.

Silveira et al (2009b) relataram dois casos de pacientes com MPS tipo 

III,  sendo  um  do  sexo  feminino  e  um  do  sexo  masculino.  Os  dois  casos 

apresentaram  perda  auditiva  neurossensorial  bilateral,  sendo  o  do  sexo 

feminino  de  grau  moderadamente  severo  em  ambas  orelhas  e  do  sexo 

masculino  de  grau  moderado  à  direita  e  grau  moderadamente  severo  à 

esquerda. À timpanometria, ambos apresentaram curvas timpanométricas tipo 

A e presença de reflexo acústico contralateral. 

Silveira et al (2009c) descreveram três casos de pacientes com MPS IV, 

sendo  dois  do  sexo  feminino  e  um  do  sexo  masculino.  Dos  três  casos 

estudados, um apresentou perda auditiva condutiva de grau leve bilateral, um 

apresentou perda auditiva mista de grau severo bilateral e um perda auditiva 

mista de grau leve  à esquerda e grau severo à direita. Todas orelhas testadas 

apresentaram curvas timpanométricas do tipo B e ausência do reflexo acústico. 

Mizuno  et  al  (2010)  realizaram  uma  pesquisa  ao  banco  de  dados 

Medline/Pubmed e do Journal of the American Academy of Pediatrics afim  de 

destacar os principais sinais clínicos para a suspeita diagnóstica de MPS do 

tipo VI. Dos 19 trabalhos encontrados por eles, concluíram que os principais 
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sinais  da  doença são apresentados na infância  e  dentre  outras  alterações, 

apresentam perda da audição, seja por histórico de otite serosa de repetição ou 

por presença de alteração neurossensorial. E desta maneira, o monitoramento 

da audição nessa população deva ser regularmente realizado.   
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3. MÉTODO

Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), tendo sido aprovado com o 

número 02111/08 (Anexo 1).  Antes da avaliação, os pais e/ou responsáveis 

pelas crianças foram informados sobre os procedimentos a serem realizados e 

assinaram  um  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido  autorizando  a 

participação no estudo (Anexo 2). O tipo de estudo foi o clínico observacional, 

transversal.

Para a inclusão neste estudo, foram adotados os seguintes critérios de 

elegibilidade:

 Possuir  diagnóstico  de  Mucopolissacaridose  de  qualquer  tipo  pelo 

departamento de genética da UNIFESP.

 Estar em acompanhamento no ambulatório do Instituto de Genética e 

Erros Inatos do Metabolismo (IGEIM) da UNIFESP.

Com base nestes critérios foram avaliados 60 pacientes, entre 2 e 23 

anos de idade, 25 do sexo feminino e 35 do sexo masculino, com diagnóstico 

de Mucopolissacaridose de diferentes tipos, realizado pelo médico geneticista 

da UNIFESP (tabela 1). 

Tabela 1. Pacientes do sexo feminino e do sexo masculino para cada tipo de 
MPS

Feminino Masculino Total

Tipo I 13 11 24

Tipo II 01 12 13

Tipo III 02 01 03

Tipo IV 03 01 04

Tipo VI 06 10 16
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Os pacientes selecionados foram submetidos à anamnese (aplicada aos 

pais  e/ou  responsáveis)  e  à  avaliação  audiológica  básica  composta  por 

audiometria  tonal  limiar;  audiometria  com reforço  visual;  audiometria  lúdica 

condicionada;  avaliação  comportamental  frente  a  sons  instrumentais, 

logoaudiometria e medidas de imitância acústica.

O procedimento para obtenção dos limiares auditivos foi escolhido a partir 

da idade cronológica da criança e considerando também suas condições para 

compreender/responder  ao  procedimento. Na  impossibilidade  de  realizar  o 

procedimento adequado para a idade do paciente, optou-se por realizar o da 

etapa anterior a sua faixa etária e assim sucessivamente até que os resultados 

pudessem ser obtidos com segurança. Os procedimentos passíveis de serem 

utilizados estão resumidos no Quadro 1 e descritos a seguir.   

Quadro 1. Procedimentos utilizados para à avaliação audiológica, segundo a faixa etária

Idade

PROCEDIMENTOS

Observação comportamental

S Hab RCP A PF LL LB LC
ARV ALC ATC Detecção 

voz

Testes 
de fala
(SRT/ 
IPRF)

MIA

0 – 3 meses X X X X X

3 – 6 meses X X X X X

6 – 9 meses X X I I X X X

9 – 13 meses X X D D/I X X X

1 – 2 anos X X X X X

2 – 6 anos X X X X X

A partir 6 
anos

X X X X

Legenda: S-sobressalto; Hab-habituação; RCP-reflexo cócleo-palpebral; A- atenção ao som; PF- procura da fonte sonora; 
LL-localização lateral; LB-localização de sons para baixo; LC- localização de sons para cima; ARV-audiometria com reforço 
visual; ALC- audiometria lúdica condicionada; ATC- audiometria tonal convencional; MIA- medidas de imitância acústica; I-
indireta; D-direta; X-adequado.
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 Observação  das  respostas  comportamentais  a  estímulos  sonoros  :  a 

observação  comportamental  parte  do  princípio   de  que  um estímulo 

sonoro produz uma mudança detectável de comportamento na criança 

(Northern, Downs, 1991). Para os pacientes de 0 a 3 meses de idade as 

testagens  podem ser  realizadas em sono  leve,  sonolência  ou  alerta, 

descritos por Brazelton (1984) como estados 2, 3 e 4, respectivamente. 

A partir dos 3 meses de idade, as crianças devem ser testadas sempre 

em  estado  de  alerta,  sentadas  ou  apoiadas  no  colo  da  mãe  ou 

responsável. 

Os  estímulos  foram  apresentados  em  ordem  decrescente  de 

intensidade, a uma distância de 20 cm do pavilhão auricular. A duração 

do estímulo variou em função da idade da criança (até 3 meses – 10s; a 

partir de 3 meses – 2 s), com intervalo de 30s entre os estímulos.

Para  analisar  as  respostas  foi  utilizada  a  classificação  proposta  por 

Azevedo 1991.

Sons não calibrados de 70 a 90 dB nível de pressão sonora (NPS) foram 

utilizados para obtenção das respostas de:

1. Atenção ao som (A): respostas indicativas de atenção ao som tais 

como  movimentos  faciais,  franzir  de  testa  ou  elevar  das 

sobrancelhas, parada/aumento da frequência de sucção. A partir da 

percussão de sons instrumentais.

2. Procura da fonte sonora (PF): quando a criança busca a direção da 

fonte  sonora,  olhando  ao  redor,  sem  entretanto,  localizá-la 

corretamente.
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3. Localização lateral  (LL):  quando a criança volta  a cabeça ou olha 

imediatamente na direção da fonte sonora.

4. Localização de sons para baixo (LB):  quando a criança localiza a 

fonte sonora situada 20 cm abaixo do pavilhão auricular, no plano 

lateral.

5. Localização  de sons para  cima (LC):  quando a criança localiza  a 

fonte sonora situada 20 cm acima do pavilhão auricular,  no plano 

lateral.

Tanto a LB como a LC poderá ser  direta,  quando a criança olha 

diretamente para a fonte ou indireta quando a criança olha primeiramente para 

o lado e depois para a fonte sonora.

E sons não calibrados superiores à 90 dBNPS foram utilizados para:

 Pesquisa  do  Reflexo  cócleo-palpebral  (RCP)  :   A  estimulação  foi 

realizada com a percussão dos instrumentos black-black e agogô (90 a 

100  dB  NPS),  pratos  e  tambor  (>100  dB  NPS)  percutidos  em  forte 

intensidade numa sala acusticamente tratada. O RCP é esperado em 

crianças com audição normal ou com perdas auditivas neurossensoriais 

até o grau moderado, se estas forem recrutantes. Nas perdas auditivas 

condutivas o RCP está ausente, devido ao comprometimento de orelha 

média.

 Reação  de  sobressalto  (  startle  )  :  reação  corporal  global  que  pode 

aparecer como Reação de Moro (completo ou incompleto) ou como um 

estremecimento corporal com movimentação súbita de membros, a partir 

da percussão de estímulo em forte intensidade. Na presença do mesmo, 
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em crianças de  até  3  meses de idade,  a  pesquisa  do  fenômeno de 

habituação também foi realizada, conforme descrito por Sacaloski et al, 

1993.

 Audiometria  com  reforço  visual  (ARV)  :  foi  realizada  por  meio  de 

condicionamento  estímulo-resposta-reforço  visual,  conforme  proposto 

por Suzuki, Ogiba (1961) e Lidén & Kankkunen (1969). Neste estudo, a 

ARV foi  realizada com tons puros modulados em frequência (warble) 

produzidos  pelo  Audiômetro  Pediátrico,  modelo  PA  2,  da  marca 

Interacoustics, nas frequências de 1.000, 2.000, 4.000 e 500 Hz,  nas 

intensidades de 80, 60, 40 e 20 dBNA, ambos nesta ordem. A criança foi 

posicionada no colo do responsável de frente para um auxiliar de teste. 

A examinadora apresentou o estímulo sonoro fora do campo visual da 

criança do lado direito e depois do esquerdo, a aproximadamente 20 cm 

do  pavilhão  auricular.  A  avaliação  ocorreu  em  uma  cabina 

acusticamente tratada e/ou em sala silenciosa. A resposta esperada é 

que a criança olhe para o lado de origem do estímulo sonoro. Logo após 

a localização correta da fonte sonora, a examinadora utilizou o estímulo 

visual  do  próprio  audiômetro  pediátrico  (três  pontos  luminosos 

vermelhos como reforço à resposta). Foi considerado como nível mínimo 

de resposta (NMR) a menor intensidade na qual ocorreu a localização 

do estímulo  sonoro  em cada frequência.  O NMR esperado varia  em 

relação à idade da criança:  3 a 6 meses – 60/80 dBNA; 6  a 9 meses – 

40/60 dBNA; 9 a 13 meses – 20/40 dBNA; a partir dos 13 meses – 20 

dBNA.
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 Observação  das  respostas   a  estímulos  verbais:  reação  à  voz  e   

reconhecimento de comandos verbais:  a pesquisa da reação a vozes 

familiares foi realizada de acordo com Azevedo (1991, 1993). O estímulo 

verbal utilizado foi a fala natural dos familiares e da examinadora, sem 

amplificação sonora, a 50 cm de distância, nos planos laterais ao nível 

do pavilhão auricular da criança, sem fornecer pistas visuais. A pesquisa 

do  reconhecimento  de  comandos  verbais  foi  realizada  utilizando  os 

procedimentos de avaliação e a classificação de respostas propostas 

por Azevedo (1991) (Quadro 2).

Quadro 2 – Solicitações verbais utilizadas em relação à faixa etária
Níveis de solicitação Exemplos de ordens 

verbais
Faixa etária

Nível I Dá tchau!
Joga beijo
bate palma

9 – 12 m

Nível II Cadê a chupeta?
Cadê a mamãe?
Cadê o sapato?

12 – 15 m

Nível III Cadê o cabelo?
Cadê a mão?
Cadê o pé?

15 – 18 m

 Audiometria lúdica condicionada  : 

1. Via aérea: foi realizada em cabina acústica devidamente tratada, com 

audiômetro  modelo  MA-41,  marca  MAICO  calibrado  segundo  as 

normas da ANSI 1996, fones TDH-39 e coxim MX-41. A audiometria 

lúdica utiliza atividades que visam motivar a criança durante o teste, 

utilizando brinquedos de encaixe, tornando mais concreta a pesquisa 

do limiar de audibilidade já que se espera um ato motor de encaixar 

as  peças  do  brinquedo  cada  vez  que  o  estímulo  sonoro  é 
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apresentado. A princípio, o examinador executou a tarefa junto com a 

criança, até que ela estivesse condicionada a fazê-la sozinha. O tipo 

de teste dependeu da aceitação da criança em relação à colocação 

dos fones. Iniciou-se com a técnica descendente para obtenção dos 

limiares  auditivos,  no  qual  um  som  audível  foi  apresentado  e 

progressivamente  a  intensidade  sonora  foi  sendo  reduzida  em 

intervalos de 10 dB até chegar ao limiar auditivo, ou seja, no nível de 

intensidade   com  respostas  em  50%  das  apresentações.  As 

frequências testadas foram 250, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz, para 

que o exame não se tornasse longo e cansativo.  Foi  considerado 

como critério de normalidade a obtenção de limiares entre 0 e 15 

dBNA (Northern, Downs, 1991).

2. Via óssea: foi realizada nos casos em que os limiares de via aérea 

foram iguais  ou  superiores  a  15  dBNA entre  500  e  4000Hz para 

determinar o tipo de perda auditiva.  Foi utilizado o vibrador ósseo 

modelo Radio Ear B71, posicionado sobre a mastóide do paciente. A 

pesquisa dos limiares seguiu o mesmo procedimento da pesquisa 

por  via  aérea.  As frequências testadas foram 500,  1.000, 2.000 e 

4.000 Hz, nesta ordem.

 Audiometria tonal liminar convencional  :  

1. Via aérea: foi realizada em cabina acústica devidamente tratada, com 

audiômetro modelo MA-41, marca MAICO calibrado com as normas 

da  ANSI  1969 e  fones supra-aurais  TDH-39 e  coxim MX-41  com 

estímulo  sonoro  modulado  em  frequência  (warble).  O  método 

utilizado  para  determinação  do  limiar  auditivo  foi  o  descendente-
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ascendente, no qual o teste, iniciado com apresentação de um som 

audível, diminuindo-se a intensidade do estímulo em intervalos de 10 

dBNA até que não se obtenha mais resposta. O estímulo então foi 

aumentado em intervalos de 5 dBNA até que uma nova resposta 

fosse obtida.  Foi  considerado  o  limiar  de  audibilidade,  o  nível  de 

intensidade em que se obteve resposta em 50% das apresentações, 

independentemente da apresentação do som ter sido ascendente ou 

descendente.  O  paciente  foi  instruído  a  levantar  a  mão  todas  as 

vezes que ouvisse o estímulo acústico por mais fraco que fosse. A 

seqüência de freqüências pesquisadas foi: 2, 3, 4, 6, 8, 1, 0,5 e 0,25 

kHz.

2. Via  óssea:  foi  realizada  com  vibrador  ósseo  Radio  Ear  B71 

posicionado sobre a mastóide do paciente. A pesquisa dos limiares 

por  via  óssea  seguiu  o  mesmo  procedimento  da  pesquisa  dos 

limiares  por  via  aérea.  As frequências testadas foram 500,  1.000, 

2.000, 3.000 e 4.000 Hz.

 Mascaramento  : foi utilizado sempre que houve diferença maior ou igual a 

40dBNA entre as vias aéreas, na mesma frequência, ou uma diferença 

maior ou igual a 40 dBNA entre a via aérea da orelha testada e a via 

óssea da orelha não testada ou ainda na obtenção dos limiares de via 

óssea  a  fim  de  impedir  que  a  orelha  não  testada  respondesse  pela 

orelha testada.

 Logoaudiometria  : foi realizada em cabina acústica devidamente tratada, 

com audiômetro modelo MA-41, marca MAICO calibrado com as normas 
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da ANSI 1996, com estímulos apresentados a viva-voz no microfone do 

equipamento.

1. Limiar de detecção de voz (LDV ou SDT): realizada com fones supra-

aurais TDH-39 ou em campo livre com alto-falantes. Foi estabelecido 

com o procedimento semelhante à audiometria tonal condicionada. A 

partir de estímulos verbais, a criança tinha de responder a 50% dos 

estímulos  apresentados.  Espera-se  que  o  LDV  coincida  com  o 

melhor limiar tonal de via aérea entre as frequências de fala (250, 

500, 1.000, 2.000 Hz).

2. Limiar de recepção de fala (LRF ou SRT): realizado com fones supra-

aurais TDH-39 com intensidade audível. O teste foi realizado a partir 

da apresentação de palavras familiares, podendo ser vocábulos di, tri 

ou  polissilábicos,  no  qual  foi  pedido  que  o  paciente  repetisse  as 

palavras  ouvidas.  Quando  o  paciente  não  conseguiu  repetir  as 

palavras, figuras foram apresentadas para serem apontadas. Para os 

pacientes  que  não  conseguiram repetir,  foi  realizado  com ordens 

simples,  tais  como  apontar  partes  do  corpo.  Espera-se  que  o 

SRT/LRF apresente resultado entre 0 e 10 dBNA acima da média 

tritonal (500, 1.000 e 2.000 Hz) para que o consideremos compatível 

com a audiometria tonal. 

3. Índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF):  realizado com 

fones supra-aurais TDH-39 a uma intensidade de 40 dBNA acima da 

média das frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz. Foram empregadas 

listas  com  25  palavras  monossílabas  foneticamente  balanceadas, 

elaboradas por Pen, Mangabeira-Albernaz (1973). O acerto de cada 
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palavra  foi  pontuado  em  4%,  sendo  considerado  dentro  da 

normalidade um IPRF maior ou igual a 88% de acertos. Para índices 

inferiores  a  88%,  foram  apresentadas  listas  com  25  palavras 

dissilábicas para aumentar a informação lingüística do estímulo.

 Medidas  de  imitância  acústica  :   foram verificados  os  valores  de 

compliância,  volume do Meato  Acústico Externo (MAE) e o  limiar  do 

reflexo  acústico  com  estimulação  contralateral.  Os  resultados  da 

timpanometria foram analisados de acordo com a classificação proposta 

por Jerger (1970). Os níveis de reflexos acústicos foram considerados 

presentes  se  estivessem  entre  70-90  dB  NS  para  as  freqüências 

sonoras de  500,  1.000,  2.000 e 4.000Hz (Metz  1952;  Carvallo  1996, 

1997).

A classificação de perda auditiva auditiva quanto ao grau foi baseada  na 

média dos limiares da via aérea nas frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz. 

Segundo  a  classificação  proposta  por  Silman,  Silvermann  (1991)  para 

pacientes acima dos 12 anos de idade: normal até 25 dBNA; leve de 26 a 40 

dBNA; moderada de 41 a 55 dBNA; moderadamente severa de 56 a 70 dBNA; 

severa  de  71  a  90  dBNA  e  profunda  acima  de  91  dBNA.  E  segundo  a 

classificação de Northern, Downs (1984) para crianças abaixo dos 12 anos de 

idade: normal até 15 dBNA; perda mínima de 16 a 25 dBNA; leve de 26 a 40 

dBNA; moderada de 41 a 55 dBNA; moderadamente severa de 56 a 70 dBNA; 

severa de 71 a 90 dBNA e profunda acima de 91 dBNA.

3.1. Método Estatístico

Após  a  coleta  os  dados,  os  resultados  foram  registrados  e 

encaminhados para análise estatística. 
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Para comparar os resultados das orelhas direita e esquerda foi utilizado 

o teste de Wilcoxon, pois os dados são pareados, ou seja, o mesmo individuo é 

pesquisa e controle dele mesmo. 

Para comparar os cinco tipos de MPS em relação aos resultados obtidos 

à via aérea, via óssea e logoaudiometria foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 

Para  comparar  os  tipos  de  MPS,  considerando  a  distribuição  das 

freqüências  relativas  (percentuais)  de  todas  as  variáveis  qualitativas  sendo 

elas: sexo, tipo de avaliação, grau de perda auditiva, tipo de perda auditiva, 

imitanciometria e reflexo acústico foi  utilizado o teste de igualdade de duas 

proporções. Para a comparação dos tipos de MPS aos pares e obtenção do p-

valor foi aplicado o teste de Mann-Whitney.

Para este estudo, definiu-se um nível de significância de 0,05 ou 5% e 

todos  os  intervalos  de  confiança  foram construídos  com 95% de  confiança 

estatística.  Os  valores  estatisticamente  significantes  serão  destacados  pelo 

símbolo  asterisco  (*)  e  os  valores  com  tendência  a  significância  serão 

destacados com o símbolo sustenido (#).
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 4. RESULTADOS

Neste  capítulo  serão  apresentados  os  resultados  da  avaliação 

audiológica de  60 pacientes portadores de diferentes tipos de MPS, sendo 25 

do sexo feminino e 35 do sexo masculino com idades variando entre dois e 23 

anos e dois e 21 anos, respectivamente.

A apresentação dos resultados será realizada em duas partes :

4.1.  Parte  1:  Resultados da  avaliação  audiológica  na  população geral  com 

MPS.

4. Parte 2: Resultados da avaliação audiológica nos diferentes tipos de MPS.

4.1. Parte I: Resultados da avaliação audiológica na população geral com 

MPS.

Dos 60 pacientes avaliados, sete não responderam à pesquisa do limiar 

auditivo  e  53  concluíram  o  diagnóstico  audiológico.  Destes,  51(96,2%) 

apresentaram perda auditiva, sendo a maioria do tipo condutivo 25(47,2%). A 

perda auditiva  mista  foi  observada em 19 pacientes  (35,8%)  e  apenas um 

(1,9%)  apresentou  perda  auditiva  neurossensorial  bilateral;  quatro 

(7,5%)apresentaram perda auditiva condutiva de um lado e mista do outro; um 

(1,9%)apresentou perda auditiva neurossensorial de um lado e condutiva do 

outro; um (1,9%) apresentou perda auditiva neurossensorial de um lado e mista 

do outro. Apenas dois (3,8%) apresentaram audição normal. Os resultados da 

audiometria tonal liminar obtidos por via aérea e óssea são apresentados a 

seguir. 
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  A análise comparativa dos limiares auditivos obtidos por via aérea nas 

frequências  de  250Hz  a  8000Hz  em  relação  à  variável  lado  da  orelha 

considerando todos os tipos de MPS é apresentada na tabela 2 e ilustrado na 

figura 1.  A análise estatística foi  realizada aplicando o teste de Wilcoxon, o 

resultado encontra-se a direita da tabela. 

Tabela 2. Valores médios dos limiares auditivos (dBNA) obtidos por via aérea 

nas frequências  de  250Hz a 8000Hz em relação à variável  lado da orelha 

(n=120 orelhas)  

VA Média Mediana Desvio 
Padrão

Q1 Q3 n IC p-valor

250 Hz
OE 44,2 40 12,8 35 58 19 5,8

OD 40,8 35 14,3 33 45 19 6,4
0,407

500 Hz
OE 47,6 45 20,8 35 60 53 5,6

OD 49,5 55 20,1 35 60 54 5,4
0,607

1 kHz
OE 47,4 50 22,6 29 60 52 6,1

OD 48,2 50 22,3 30 65 53 6,0
0,616

2 kHz
OE 50,3 55 23,7 30 65 53 6,4

OD 49,8 55 22,2 30 65 53 6,0
0,700

3 kHz
OE 47,3 45 25,2 30 61 28 9,3

OD 46,0 5 22,6 30 60 25 8,9
0,697

4 kHz
OE 50,3 50 24,9 35 68 51 6,8

OD 49,3 47,5 22,1 35 65 52 6,0
0,446

6 kHz
OE 51,6 52,5 26,0 40 63 16 12,7

OD 49,3 45 26,6 28 73 15 13,5
0,561

8 kHz
OE 52,5 55 27,4 31 71 16 13,4

OD 45,0 40 25,5 25 68 15 12,9
0,082(#)

Legenda: Q1 – 1° quadril; Q3 – 3° quadril; VA – via aérea; OE – orelha esquerda; OD – orelha 
direita; Hz – Hertz; kHz – quilohertz; IC – índice de concordância.
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Figura 1. Distribuição dos limiares auditivos (dBNA) obtidos por via aérea nas 

frequências de 250Hz a 8000Hz em relação à variável lado da orelha. 

Não houve diferença entre  os limiares auditivos  obtidos por  via  aérea 

entre as orelhas. 

O estudo comparativo dos limiares auditivos (dBNA) médios obtidos por 

via óssea de 500 a 4000Hz em relação ao lado da orelha aparecem descritos 

na tabela 3 e ilustrados na figura 2. 
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Tabela 3. Valores médios dos limiares auditivos (dBNA) obtidos por  via óssea 

nas frequências de 500 a 4000 Hz em relação à variável lado (n=120 orelhas). 

VO Média Mediana Desvio 
Padrão

Q1 Q3 n IC p-valor

500 Hz
OE 21,3 15 19,4 6 30 54 5,2

OD 19,9 10 20,6 5 30 53 5,5
0,876

1 kHz
OE 20,2 15 18,4 5 30 53 5,0

OD 19,7 12,5 20,1 5 26 52 5,5
0,716

2 kHz
OE 25,2 20 18,4 10 40 53 5,0

OD 23,1 20 17,9 10 30 51 4,9
0,865

3 kHz
OE 22,6 15 17,1 10 35 21 7,3

OD 22,8 15 19,2 10 35 23 7,8
0,787

4 kHz
OE 23,2 20 17,6 10 35 52 4,8

OD 24,8 17,5 19,8 10 40 52 5,4
 0,229

 Legenda: Q1 – 1° quadril; Q3 – 3° quadril; VO – via óssea; OE – orelha esquerda; OD – orelha 

direita; Hz – Hertz; kHz – quilohertz; IC – índice de concordância.

Figura 2. Distribuição dos limiares auditivos (dBNA) obtidos por  via óssea nas 

frequências de 500 a 4000 Hz em relação à variável lado. 
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O estudo comparativo dos limiares de SRT e IPRF em relação ao lado da 

orelha  aparecem  descritos  na  tabela  4.  A  análise  estatística  foi  realizada 

aplicando o teste de Wilcoxon, o resultado encontra-se a direita da tabela.  

Tabela 4.   Valores médios do SRT (dBNA) e IPRF (%) em relação à variável 

lado da orelha (n= 120 orelhas)   

Logo Média Mediana Desvio 
Padrão

Q1 Q3 n IC p-valor

SRT
OE 47,9 50 18,1 35 60 45 5,3

OD 48,1 50 16,8 34 60 44 5,0
0,908

IPRF
OE 93,4 96 10,2 92 100 23 4,2

OD 93,6 96 7,8 92 100 23 3,2
 0,776

 Legenda: Q1 – 1° quadril; Q3 – 3° quadril; Logo – Logoaudiometria; OD – orelha direita; OE – 

orelha esquerda; IC – índice de concordância.

Verificou-se  não haver  diferença estatisticamente  significante  entre  as 

orelhas direita e esquerda seja para a via aérea, via óssea e logoaudiometria 

em todos os procedimentos realizados. Sendo assim, a partir  desta análise 

todas  as  outras  tabelas  serão  apresentadas  considerando-se  ambas  as 

orelhas.

Parte 2: Resultados da avaliação audiológica nos diferentes tipos de MPS

A ocorrência dos tipos de MPS em relação à variável sexo é apresentada 

na  tabela  5  e  ilustrado  na  figura  3.   Para  comparar  os  tipos  de  MPS 

considerando-se a variável qualitativa de sexo foi utilizado o teste de igualdade 

de duas proporções  cujos resultados aparecem descritos na tabela 6.
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Tabela 5. Ocorrência dos tipos de MPS em relação à variável  sexo nos 60 

pacientes (n=120 orelhas)

Sexo Feminino Masculino Total
n % n % n %

Tipo I 26 54,2% 22 45,8% 48 100,0

Tipo II 2 7,7% 24 92,3% 26 100,0

Tipo III 4 66,7% 2 33,3% 6 100,0

Tipo IV 6 75,0% 2 25,0% 8 100,0

Tipo VI 12 37,5% 20 62,5% 32 100,0

 

 Tabela 6. P-valores da tabela 5  

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Feminino

Tipo II <0,001(*)
Tipo III 0,561 <0,001(*)
Tipo IV 0,270 <0,001(*) 0,733
Tipo VI 0,144 0,008(*) 0,184 0,057(#)

Masculino

Tipo II <0,001(*)
Tipo III 0,561 <0,001(*)
Tipo IV 0,270 <0,001(*) 0,733
Tipo VI 0,144 0,008(*) 0,184 0,057(#)

Figura 3. valores comparativos entre os tipos de MPS e sexo
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 Houve  maior ocorrência de pacientes do sexo feminino nos tipos  I , III 

e IV de MPS. E nos tipos II e VI houve maior ocorrência de pacientes do sexo 

masculino.

 A comparação entre o tipo de procedimento de avaliação utilizado e os 

tipos de MPS aparece descrita na tabela 7. A análise estatística realizada com 

o teste de igualdade de duas proporções é apresentada na tabela 8.

Vale ressaltar que dos 24 pacientes com MPS do tipo I, três (12,5%) não 

conseguiram realizar a avaliação; dos 13 pacientes com MPS do tipo II,  um 

(7,7%) não respondeu na avaliação (duas orelhas); dos 3 pacientes com MPS 

do tipo III um (33,3%) não responderam à avaliação audiológica e por fim, dos 

16 pacientes com MPS tipo VI, um (6,3%) não conseguiu realizar a avaliação 

audiológica.  

Tabela 7:  Ocorrência dos tipos de procedimentos de avaliação utilizados em 

relação aos   tipos de MPS (n=60 pacientes). 

Tonal Lúdica 
condicionada

ARV Comportamental Não responderam

n % n % n % n % n %

Tipo I 10 41,7 2 8,3 9 37,5 0 0,0 3 12,5

Tipo II 3 23,1 2 15,4 7 53,8 0 0,0 1 7,7

Tipo III 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3

Tipo IV 4 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tipo VI 12 75,0 0 0,0 3 18,8 0 0,0 1 6,3
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Tabela 8: P-valores da tabela 7.  

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Tonal

Tipo I 0,258

Tipo II 0,782 0,712

Tipo IV 0,031(*) 0,006(*) 0,053(#)

Tipo VI 0,038(*) 0,005(*) 0,154 0,264

Lúdica 
condicionada

Tipo II 0,510

Tipo III 0,603 0,468

Tipo IV 0,549 0,404 - x -

Tipo VI 0,236 0,104 - x - - x -

ARV

Tipo II 0,338

Tipo III 0,194 0,090(#)

Tipo IV 0,137 0,056(#) - x -

Tipo VI 0,205 0,048(*) 0,414 0,348

Comportamental

Tipo II - x -

Tipo III 0,004(*) 0,032(*)

Tipo IV - x - - x - 0,212

Tipo VI - x - - x - 0,018(*) - x -

Não responderam

Tipo II 0,653

Tipo III 0,338 0,226

Tipo IV 0,454 0,567 0,212

Tipo VI 0,519 0,879 0,161 0,608
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 Figura 4. Distribuição entre tipo de procedimento de avaliação e tipo de MPS 

Os pacientes dos tipos IV e VI de MPS diferiram dos pacientes dos tipos 

I, II e III com predomínio da audiometria tonal liminar.  Os pacientes do tipo II 

realizaram mais audiometria com reforço visual em comparação aos do tipo IV 

e VI.

Os limiares auditivos médios obtidos por via aérea nas frequências de 

250Hz a 8000Hz nos diferentes tipos de MPS são apresentados na tabela 9. A 

análise  estatística  foi  realizada com aplicação  do teste  de  Kruskal-Wallis  e 

encontra-se descrita na tabela 10. 
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Tabela 9: limiares auditivos médios obtidos por via aérea em relação ao tipo de 

MPS  (n=106 orelhas).

VA Média Mediana Desvio 
Padrão

Q1 Q3 n IC p-valor

250 Hz

Tipo I 35,7 32,5 11,2 26 44 14 5,9

Tipo II 45,0 42,5 10,8 39 49 4 10,6

Tipo III 45,0 45 14,1 40 50 2 19,6

Tipo IV 53,8 55 7,5 49 60 4 7,3

Tipo VI 45,0 37,5 15,4 35 56 14 8,1

0,087(#)

500 Hz

Tipo I 48,6 55 18,9 31 60 42 5,7

Tipo II 57,4 60 23,8 40 80 23 9,7

Tipo III 50,0 50 9,1 44 56 4 8,9

Tipo IV 40,6 37,5 25,1 29 61 8 17,4

Tipo VI 43,8 47,5 17,7 26 60 30 6,3

0,284

1 kHz

Tipo I 46,7 45 21,0 26 60 42 6,3

Tipo II 56,7 60 23,5 40 78 23 9,6

Tipo III 65,0 65 0,0 65 65 2 - x -

Tipo IV 45,0 35 34,6 24 74 8 24,0

Tipo VI 42,2 50 18,4 20 60 30 6,6

0,136

2 kHz

Tipo I 50,0 60 23,4 30 64 42 7,1

Tipo II 58,5 60 23,3 40 83 24 9,3

Tipo III 70,0 70 0,0 70 70 2 - x -

Tipo IV 41,9 32,5 31,2 21 68 8 21,6

Tipo VI 44,2 45 17,7 31 59 30 6,3

0,094(#)

3 kHz

Tipo I 33,2 30 21,0 15 55 17 10,0

Tipo II 50,0 50 20,1 35 65 11 11,9

Tipo III 62,5 62,5 3,5 61 64 2 4,9

Tipo IV 75,0 82,5 32,4 64 94 4 31,8

Tipo VI 49,2 45 21,3 33 60 19 9,6

0,030(*)

4 kHz

Tipo I 47,3 45 22,3 29 60 40 6,9

Tipo II 60,2 60 24,5 40 89 22 10,2

Tipo III 65,0 65 0,0 65 65 2 - x -

Tipo IV 48,1 42,5 37,1 20 78 8 25,7

Tipo VI 45,7 42,5 18,8 35 55 30 6,7

0,135

6 kHz

Tipo I 33,9 37,5 14,6 21 45 14 7,6

Tipo II - x - - x - - x - - x - - x - 0 - x -

Tipo III 70,0 70 7,1 68 73 2 9,8

Tipo IV 78,8 82,5 21,0 73 89 4 20,5

Tipo VI 57,7 60 27,5 45 75 11 16,3

0,004(*)

8 kHz

Tipo I 30,4 30 13,5 20 43 14 7,1

Tipo II - x - - x - - x - - x - - x - 0 - x -

Tipo III 67,5 67,5 3,5 66 69 2 4,9

Tipo IV 77,5 80 17,1 70 88 4 16,7

Tipo VI 58,6 70 27,8 48 75 11 16,4

0,004(*)
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Tabela 10: P-valores da tabela 9 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

3 kHz

Tipo II 0,033(*)

Tipo III 0,060(#) 0,484

Tipo IV 0,024(*) 0,148 0,355

Tipo VI 0,052(#) 0,863 0,252 0,104

6 kHz

Tipo II - x -

Tipo III 0,024(*) - x -

Tipo IV 0,004(*) - x - 0,355

Tipo VI 0,013(*) - x - 0,423 0,210

8 kHz

Tipo II - x -

Tipo III 0,024(*) - x -

Tipo IV 0,003(*) - x - 0,355

Tipo VI 0,012(*) - x - 0,921 0,189

Houve diferença estatística nas frequências de 3000, 6000 e 8000Hz. Os 

pacientes do tipo I de MPS tiveram melhores limiares em 3000Hz em relação 

aos do tipo IV. Os pacientes do tipo I de MPS, apresentaram melhores limiares 

auditivos em 6000Hz e 8000Hz em relação aos demais tipos. 

Figura 5. Distribuição entre os limiares obtidos por via aérea e os tipos de MPS 
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Figura 6. Valores comparativos entre os resultados de SRT e os tipos de MPS 

Figura 7. Distribuição entre os resultados obtidos de IPRF e os tipos de MPS 

Os limiares auditivos médios obtidos por via óssea nas frequências de 

500 a 4000Hz nos diferentes tipos de MPS aparecem descritos na tabelas 11. 

A analise estatística foi realizada aplicando-se o teste  de Kruskal-Wallis.  Os 

resultados estão descritos da tabela 12. 
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Tabela 11:  limiares auditivos médios obtidos por via óssea, em relação aos 

tipos de MPS  (n=106 orelhas).

VO Média Mediana Desvio 
Padrão

Q1 Q3 n IC p-valor

500 Hz

Tipo I 20,4 15 17,9 5 30 42 5,4

Tipo II 28,9 10 26,2 10 55 23 10,7

Tipo III 48,8 47,5 8,5 44 53 4 8,4

Tipo IV 25,0 15 22,7 10 33 8 15,7

Tipo VI 9,7 10 6,9 5 15 30 2,5

0,004(*)

1 kHz

Tipo I 19,4 20 16,0 5 30 42 4,8

Tipo II 27,4 10 25,1 8 50 23 10,3

Tipo III 65,0 65 0,0 65 65 2 - x -

Tipo IV 26,3 20 23,3 13 30 8 16,1

Tipo VI 10,3 10 7,6 5 15 30 2,7

0,011(*)

2 kHz

Tipo I 22,7 20 14,1 10 38 42 4,3

Tipo II 27,2 10 24,7 10 50 23 10,1

Tipo III 70,0 70 0,0 70 70 2 - x -

Tipo IV 28,6 20 21,7 15 40 7 16,1

Tipo VI 19,8 20 12,0 15 29 30 4,3

0,178

3 kHz

Tipo I 15,3 10 14,4 10 18 16 7,1

Tipo II 32,5 27,5 30,7 9 51 4 30,1

Tipo III 60,0 60 0,0 60 60 2 - x -

Tipo IV 35,0 35 7,1 33 38 2 9,8

Tipo VI 21,8 20 13,8 14 31 20 6,0

0,046(*)

4 kHz

Tipo I 22,3 15 15,7 10 38 42 4,8

Tipo II 29,2 12,5 24,5 10 60 24 9,8

Tipo III 65,0 65 0,0 65 65 2 - x -

Tipo IV 21,7 20 16,0 9 31 6 12,8

Tipo VI 20,0 20 14,3 10 25 30 5,1

0,210
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Tabela 12: P-valores da tabela 11  

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

500 Hz

Tipo II 0,362

Tipo III 0,008(*) 0,212

Tipo IV 0,612 0,945 0,124

Tipo VI 0,013(*) 0,027(*) 0,001(*) 0,045(*)

1 kHz

Tipo II 0,383

Tipo III 0,017(*) 0,054(#)

Tipo IV 0,528 0,732 0,060(#)

Tipo VI 0,022(*) 0,038(*) 0,017(*) 0,043(*)

3 kHz

Tipo II 0,345

Tipo III 0,018(*) 0,348

Tipo IV 0,104 1,000 0,102

Tipo VI 0,087(#) 0,726 0,022(*) 0,168

 Houve diferença estatisticamente significante nas frequências de 500Hz, 

1000Hz e 3000Hz. Os  piores limiares auditivos obtidos foram no tipo III em 

relação aos tipos I e VI. Os limiares auditivos do tipo VI foram melhores que os 

demais. 

Figura 8. Distribuição dos limiares de via óssea nas frequências de 500Hz a 

4000Hz em relação aos tipos de MPS 

Está ilustrado na figura 9 os audiogramas médios (em gráfico box-plot) 

de cada tipo de MPS (via aérea e via óssea)
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Figura 9. Audiogramas médios em cada tipo de MPS. (Via aérea em verde e 

via óssea em laranja).

As  ocorrências  dos  tipos  de  perda  auditiva  encontrada  nos  diferentes 

tipos de MPS são apresentadas na tabela 13. A análise estatística foi realizada 

pela aplicação do teste de igualdade de duas proporções e é apresentada na 

tabela 14. 

Tabela 13:  Ocorrência dos tipos de  Perda auditiva em relação aos tipos de 

MPS (n=106 orelhas).  

Tipo de 
perda

Normal Condutiva Mista Neurossensorial

n % n % n % n %

Tipo I 0 0,0% 19 45,2% 22 52,4% 1 2,4%

Tipo II 0 0,0% 14 58,3% 9 37,5% 1 4,2%

Tipo III 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100%

Tipo IV 2 25,0% 3 37,5% 3 37,5% 0 0,0%

Tipo VI 2 6,7% 19 63,3% 9 30,0% 0 0,0%
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Tabela 14: P-valores da tabela 13 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Normal

Tipo I - x -

Tipo II - x - - x -

Tipo IV <0,001(*) 0,011(*) 0,429

Tipo VI 0,090(#) 0,197 0,706 0,133

Condutiva

Tipo II 0,306

Tipo III 0,207 0,112

Tipo IV 0,686 0,306 0,301

Tipo VI 0,129 0,708 0,077 0,189

Mista

Tipo II 0,244

Tipo III 0,148 0,284

Tipo IV 0,440 1,000 0,301

Tipo VI 0,059(#) 0,561 0,361 0,685

Neurossensorial

Tipo II 0,684

Tipo III <0,001(*) <0,001(*)

Tipo IV 0,659 0,557 0,002(*)

Tipo VI 0,395 0,259 <0,001(*) - x -

 

Figura 10. Distribuição do tipo de perda auditiva em relação aos  tipos de MPS 

Os pacientes do tipo IV apresentaram um predomínio de audiometrias 

normais em relação aos tipos I e II. Houve maior ocorrência de perdas auditivas 

condutivas nos tipos II e VI em relação ao tipo III.  O tipo I apresentou mais 
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perdas auditivas mistas do que o tipo III. A perda auditiva neurossensorial foi 

mais predominante no tipo III.

A ocorrência de audiometrias normais e perdas auditivas de diferentes 

graus em relação aos tipos de MPS é apresentada na tabela 15. O estudo 

estatístico  realizado  com  o  teste  de  igualdade  de  duas  proporções  e  é 

apresentado na tabela 16.  

Tabela 15: Ocorrência de audiometrias normais e de diferentes  graus de perda 

em relação aos tipos de MPS (n=106 orelhas). 

Grau 
de 

perda

Normal Leve Moderada Mod/severa Severa Total

n % n % n % n % n % n %

Tipo I 0 0,0% 15 35,7% 8 19,0% 17 40,5% 2 4,8% 42 100,0%

Tipo II 0 0,0% 9 37,5% 2 8,3% 8 33,3% 5 20,8% 24 100,0%

Tipo III 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100% 0 0,0% 2 100,0%

Tipo IV 2 25,0% 3 37,5% 0 0,0% 1 12,5% 2 25,0% 8

Tipo VI 2 6,7% 11 36,7% 8 26,7% 9 30,0% 0 0,0% 30 100,0%

Tabela 16: P-valores da tabela 15 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Normal

Tipo I - x -

Tipo II - x - - x -

Tipo IV <0,001(*) 0,011(*) 0,429

Tipo VI 0,090(#) 0,197 0,706 0,133

Leve

Tipo II 0,885

Tipo III 0,298 0,284

Tipo IV 0,923 1,000 0,301

Tipo VI 0,934 0,950 0,290 0,965

Moderada

Tipo II 0,243

Tipo III 0,495 0,671

Tipo IV 0,178 0,399 - x -

Tipo VI 0,443 00,85(#) 0,399 0,100

Mod/severa

Tipo II 0,565

Tipo III 0,097(#) 0,063(#)

Tipo IV 0,131 0,256 0,016(*)

Tipo VI 0,362 0,793 0,044(*) 0,318

Severa

Tipo II 0,041(*)

Tipo III 0,752 0,473

Tipo IV 0,053(#) 0,805 0,429

Tipo VI 0,225 0,009(*) - x - 0,005 
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 Figura 11. Distribuição entre o grau de perda auditiva e os tipos de MPS 

Os  pacientes  do  tipo  IV  apresentaram  maior  ocorrência  de  audição 

normal em relação aos tipos I e II. A perda auditiva leve ocorreu mais nos tipos 

II  e  IV  e  perda  auditiva  moderada  no  tipo  VI.  As  perdas  auditivas 

moderadamente severas ocorreram no tipo I em comparação com os tipos II e 

III. As perdas auditivas severas ocorreram mais no tipo IV em relação ao tipo I.

A ocorrência dos diferentes tipos de curvas timpanométricas nos tipos de 

MPS estão  descritas  na  tabelas  17.  A  análise  estatística  foi  realizada com 

aplicação do teste de igualdade de duas proporções e é apresentada na tabela 

18.  
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Tabela  17:  Ocorrência  dos  tipos  de  curvas  timpanometricas  e  de  tubo  de 

ventilação em relação aos tipos de MPS (n=114 orelhas).

Imitâncio Tipo A Tipo B Tipo C Presença de TV

n % n % n % n %

Tipo I 1 2,1% 41 85,4% 4 8,3% 2 4,2%

Tipo II 3 13,6% 18 81,8% 1 4,5% 0 0,0%

Tipo III 6 100% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tipo IV 2 33,3% 4 66,7% 0 0,0% 0 0,0%

Tipo VI 2 6,3% 27 84,4% 3 9,4% 0 0,0%

Tabela 18: P-valores da tabela 17 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Tipo A

Tipo I 0,053(#)

Tipo II <0,001(*) <0,001(*)

Tipo IV 0,002(*) 0,264 0,014(*)

Tipo VI 0,337 0,358 <0,001(*) 0,047(*)

Tipo B

Tipo II 0,701

Tipo III <0,001(*) <0,001(*)

Tipo IV 0,245 0,423 0,014(*)

Tipo VI 0,898 0,804 <0,001 0,305

Tipo C

Tipo II 0,568

Tipo III 0,462 0,595

Tipo IV 0,462 0,595 - x -

Tipo VI 0,872 0,506 0,435 0,435

Presença de TV

Tipo II 0,331

Tipo III 0,610 - x -

Tipo IV 0,610 - x - - x -

Tipo VI 0,242 - x - - x - - x - 
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Figura 12. Distribuição dos timpanogramas segundo os tipos de MPS.

Os  pacientes  do  tipo  I  apresentaram  maior  ocorrência  de  tubo  de 

ventilação e de curvas timpanométricas do tipo B. O tipo VI também teve maior 

ocorrência  de  curvas  timpanométricas  tipo  B.  O  tipo  III  evidenciou  maior 

ocorrência de curvas timpanométricas do tipo A. Houve maior ocorrência de 

curvas timpanométricas tipo A no tipo III de MPS em relação aos tipos I, II, IV e 

VI. Houve maior ocorrência de curvas timpanométricas tipo A no grupo tipo III 

em relação aos tipos I e VI de MPS. O tipo VI apresentou maior ocorrência de 

curva timpanométrica C. As curvas timpanométricas do tipo B foram as mais 

frequentes nos grupos dos tipos I, II IV e VI em relação ao tipo III.

A ocorrência  de reflexo  acústico nos tipos de MPS é apresentada na 

tabela  19.  A  análise  estatística  realizada  com  o  teste  igualdade  de  duas 

proporções é descrita na tabela 20. 
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Tabela  19:  Ocorrência  do   Reflexo  Acústico  em relação aos tipos  de  MPS 

(n=92 orelhas).

Reflexo Presente Ausente Total

n % n % n %

Tipo I 0 0,0% 38 100% 38 100%

Tipo II 2 12,5% 14 87,5% 16 100%

Tipo III 4 100% 0 0,0% 4 100%

Tipo IV 2 33,3% 4 66,7% 6 100%

Tipo VI 0 0,0% 28 100% 28 100% 

Tabela 20: P-valores da tabela 19 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Presente

Tipo I 0,026(*)

Tipo II <0,001(*) <0,001(*)

Tipo IV <0,001(*) 0,259 0,035(*)

Tipo VI - x - 0,056(#) <0,001(*) 0,002(*)

Ausente

Tipo II 0,026

Tipo III <0,001(*) <0,001(*)

Tipo IV <0,001(*) 0,259 0,035(*)

Tipo VI - x - 0,056(#) <0,001(*)  0,002(*)

  

Figura 13. Presença e ausência do reflexo acústico entre os tipos de MPS 
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O tipo  de  MPS com maior  ocorrência  foi  o  tipo  III  com 66,7%.  Este 

percentual só não pode ser considerado diferente dos 25,0% de presença do 

Tipo  IV  (p-valor  =  0,119).  Já  na  distribuição de ausente,  o  tipo  com maior 

ocorrência  foi  o  tipo  VI  com  87,5%,  mas  que  não  pode  ser  considerado 

diferente dos 79,2% do tipo I (p-valor = 0,337).

O tipo III apresentou maior ocorrência de reflexo acústico. Houve maior 

ausência de reflexo acústico nos demais tipos de MPS. 
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5. DISCUSSÃO

A amostra  foi  constituída  por  60  pacientes  com diagnóstico  de  MPS 

realizado pela genética, sendo 25 do sexo feminino e 35 do sexo masculino 

com idades variando entre 2 e 23 anos e 2 e 21 anos, respectivamente.

Este número é expressivo tendo em vista a baixa incidência da doença 

de 1,9 a 4,5/100000. No quadro 3 a incidência de MPS em diferentes países é 

apresentada. 

Quadro 3: Prevalência das MPS em recém nascidos vivos

Tipos de MPS Incidência 
(/100.000)

Local Referência

IH 0,69 Alemanha Baehner et al, 
2005 

II 0,64
III 1,57
IV 0,38
VI 0,23
Todas as MPS 3,53  
IH 0,93 Austrália Nelson et al, 2003 
II 0,31
III 1,72
IV 0,15
VI 0,31
Todas as MPS 3,45
Todas as MPS 1,9 Canadá Applegarth et al, 

2000
I 1,19 Holanda Poorthuis, 1999
II 0,67
III 0,42
IV 0,22
IV 0,15
VII 0,24
Todas as MPS 4,5
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Dos  60  pacientes  avaliados,  o  diagnóstico  audiológico  pode  ser 

estabelecido  em  53  (88,3%),  o  que  indica  a  possibilidade  de  concluir  a 

avaliação audiológica na maioria dos  pacientes com MPS apesar do atraso de 

desenvolvimento e cognitivo que acompanha alguns tipos da doença.

Dos 53 pacientes com diagnóstico concluído, 51 (96,2%) apresentaram 

perda auditiva,  sendo a maioria  do  tipo  condutivo:  25  (47,2%) bilateral  e  5 

(10,8%) unilateral.  Desta forma, 56,7% apresentaram algum comprometimento 

condutivo. Este dado coincide com os referidos na literatura.

De fato, Neufeld e Muenzer (1989) estudaram 21 pacientes portadores 

de MPS de diversos tipos e observaram que todos apresentavam alterações 

auditivas, sendo 18 (85,7%) do tipo condutiva. Papsin et al (1998) realizaram 

estudo  com 11  portadores  de  MPS encontrando  sete  (63,6%)  com  perda 

auditiva condutiva e histórico de otites de repetição.  Chooforini  et  al  (2001) 

avaliando 10 pacientes portadores de MPS, encontraram sete (63,6%) perda 

auditiva  condutiva,  achado  similar  ao  do  presente  estudo.  Em  estudos 

anteriores realizado com amostra mais reduzida ( Silveira et al 2008, Silveira et 

al 2009) a maioria dos pacientes também apresentou perda auditiva condutiva.

Na  perda  auditiva  condutiva,  diversos  fatores  levam  à  alteração  da 

condução  do  som:  mucosa  da  orelha  média  e  membrana  timpânica 

espessadas, obstrução da tuba auditiva, má formação ossicular, alteração da 

pneumatização  de  osso  temporal  e  muco  espesso  e  copioso.  Segundo 

Cummings (1998), o componente condutivo pode ser atribuído à otite média 

serosa secundária, à disfunção da tuba auditiva e ao espessamento crônico da 

mucosa da orelha média. Descrições anatomopatológicas de ossos temporais 

comprovaram  a  existência  de  depósitos  de  mucopolissacarídeos  na  orelha 
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média  e  estria  vascular  (Riedner  &  Levin,  1977),  além  da  presença  de 

hemorragias entre as fibras colágenas no meato acústico externo,  canal  do 

facial  e  ao  redor  da  cadeia  ossicular  (Kellemen,  1977).  Kelemen em 1977 

apresentou os achados anatomopatológicos de ossos temporais com presença 

de hemorragias entre as fibras colágenas no meato acústico externo,  canal 

facial  e  ao  redor  da  cadeia  ossicular.  Estudos  dos  ossos  temporais 

demonstraram  mucosa  da  orelha  média  espessada  infiltradas  por 

glicosaminoglicanas, espaço aéreo parcialmente ocluído e ossículos cobertos 

por  mucosa  hiperplástica.  Também  foi  encontrado  mesênquima  residual 

Ruckenstein et al (1991).

No presente estudo a perda auditiva mista bilateral foi observada em 19 

pacientes  (35,8%)  e  dois  pacientes  apresentaram  perda  auditiva  mista 

unilateral (3,7%) com outro tipo de perda auditiva do outro lado. Bredenkamp et 

al  (1992) avaliaram 45 indivíduos com diagnóstico de MPS e encontraram três 

pacientes  com  perda  auditiva  mista  (6,6%),  achado  inferior  ao  obtido  no 

presente estudo.

Apenas  1  paciente  (1,8%)  apresentou  perda  auditiva  neurossensorial 

bilateral  e dois (3,7%) perda auditiva neurossensorial de um lado com perda 

auditiva condutiva ou mista do outro. Neufeld e Muenzer (1989) observaram 

14,3% de perda neurosensorial. Papsin et al (1998) realizaram estudo com 11 

portadores  de  MPS  e  diagnosticaram  dois  (18,1%)  pacientes  com  perda 

auditiva neurossensorial.  

Ruckenstein et al (1991) referem que estudos anatomopatológicos em 

pacientes  com MPS verificaram que a progressão da doença resultaria  em 

acúmulo  das  glicosaminoglicanas  em  estruturas  neurovasculares  da  orelha 
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interna com destruição do órgão de Corti,  gânglio  espiral  e  estria  vascular, 

justificando a ocorrência de perda auditiva dos tipos neurossensorial e misto.

No presente estudo na avaliação dos resultados da audiometria,  não 

houve diferença entre os limiares auditivos obtidos por via aérea, via óssea e 

limiares logoaudiométricos entre as orelhas. Este resultado era esperado visto 

que  os  pacientes  avaliados  apresentavam  perdas  auditivas  bilaterais  e 

simétricas. A perda unilateral não ocorreu na amostra.

Em relação aos procedimentos utilizados, a audiometria tonal liminar foi 

a mais realizada nos pacientes dos tipos IV e VI de MPS. Todos os pacientes 

com MPS do tipo IV e 75% dos pacientes com MPS do tipo VI responderam 

bem na audiometria tonal,  que seria o procedimento indicado para a idade. 

Este dado era esperado visto que os pacientes com MPS do tipo IV e VI em 

geral  apresentam inteligência normal (Neufeld e Muenzer (2001).

Por outro lado, para avaliar os  pacientes do tipo II a audiometria com 

reforço  visual  teve  que  ser  utilizada.  A  audiometria  com  reforço  visual  é 

indicada para crianças de seis a 18 meses, idade muito inferior a da população 

avaliada o que poderia indicar a presença de atrasos de desenvolvimento ou 

alterações cognitivas. Os pacientes com MPS do tipo III apresentaram ainda 

mais dificuldade para responder na avaliação audiológica sendo que em 50% 

só  foi  possível  realizar  a  observação  do  comportamento  auditivo.  De  fato 

Neufeld  e  Muenzer  (2010)  relataram   que  os  portadores  de  MPS  III 

apresentavam  grave  degeneração  do  sistema  nervoso  central,  atraso  do 

desenvolvimento, perda auditiva, hiperatividade e comportamento agressivo. 

Bassyorini  et  al  (2000)  realizaram  um  estudo  em  37  pacientes 

diagnosticados  com MPS tipo I, sendo 17 com síndrome de Hurler, seis com 
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síndrome de  Hurler  Scheie  e  quatro  com síndrome de  Scheie.  Os  autores 

afirmaram que dentro do tipo I a enfermidade mais comum seria a síndrome de 

Hurler (47,2%) e o achado mais comum neste grupo seria o atraso mental.

Na  audiometria  tonal  por  via  aérea  houve  diferença  estatística  dos 

limiares nas frequências de 3000, 6000 e 8000Hz. Os pacientes do tipo I de 

MPS tiveram melhores limiares em 3000Hz em relação aos do tipo  IV.  Os 

pacientes  do  tipo  I  de  MPS,  apresentaram melhores  limiares  auditivos  em 

6000Hz e 8000Hz em relação aos demais tipos. Na pesquisa dos limiares por 

via  óssea  houve  diferença  estatisticamente  significante  nas  frequências  de 

500Hz, 1000Hz e 3000Hz. Os  piores limiares auditivos obtidos foram no tipo III 

em relação aos tipos I e VI. Os limiares auditivos do tipo IV foram melhores que 

os demais. De fato os pacientes do tipo IV apresentaram um predomínio de 

audiometrias normais, com limiares auditivos melhores que os demais e maior 

ocorrência de curvas timpanométricas tipo A.

Em 1977, Riedner e Levin realizaram um estudo envolvendo 18 pacientes 

portadores de MPS do tipo IV. Desses 18 indivíduos, 17 apresentaram perda 

auditiva  dos  quais  14  eram resultantes  de  otite  média.  Nos pacientes  com 

idade inferior a oito anos a perda auditiva encontrada foi do tipo condutiva em 

decorrência de malformações da cadeia ossicular. Nos pacientes com idade 

superior a 8 anos, a perda auditiva encontrada foi do tipo neurossensorial ou 

mista, justificadas pela ocorrência da deposição dos mucopolissacarídeos em 

excesso na região coclear.  Em todos os pacientes com idade superior  a  8 

anos, a exceção de três, a perda auditiva foi de grau moderado. Os autores 

relataram  que  descrições  anatomopatológicas  de  ossos  temporais 
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comprovaram  a  existência  de  depósitos  de  mucopolissacarídeos  na  orelha 

média e estria vascular. 

A perda auditiva neurossensorial ocorreu unicamente nos pacientes com 

MPS dos tipos I, II e III e foi mais predominante no tipo III que teve  piores 

limiares  auditivos  obtidos  por  via  óssea  e  maior  ocorrência  de  curvas 

timpanométricas do tipo A.  Vale ressaltar que apenas um paciente do tipo III 

foi avaliado e diagnosticado com perda neurossensorial bilateral. Outras duas 

orelhas  que  apresentaram  perda  auditiva  neurossensorial,  tiveram  perda 

condutiva e mista do lado oposto.  

Redondo et al (1987) relataram o caso de um paciente portador de MPS 

tipo IV e revisaram a literatura da doença. Afirmaram que alterações auditivas 

nesse tipo de MPS não são constantes e geralmente aparecem somente após 

os dez anos de idade.   

Os pacientes do tipo IV apresentaram um predomínio de audiometrias 

normais, com  limiares auditivos melhores que os demais e maior ocorrência de 

curvas timpanométricas tipo A.

Houve maior ocorrência de perdas auditivas condutivas nos tipos II e VI 

de MPS com maior ocorrência de curvas timpanométricas do tipo B e C. As 

curvas timpanométricas do tipo B foram as mais frequentes nos grupos dos 

tipos I, II, IV e VI em relação ao tipo III.  

Estudos dos ossos temporais demonstraram mucosa da orelha média 

espessada  infiltradas  por  glicosaminoglicanas,  espaço  aéreo  parcialmente 

ocluído e ossículos cobertos por mucosa hiperplástica. Também foi encontrado 

mesênquima  residual.  A  progressão  da  doença  resultou  em  acúmulo  das 
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glicosaminoglicanas  em  estruturas  neurovasculares  da  orelha  interna 

destruição do órgão de Corti,  gânglio espiral e estria vascular, justificando a 

ocorrência de perda auditiva dos tipos neurossensorial e misto (Ruckenstein et 

al 1991).
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6. CONCLUSÕES

 De acordo com os resultados obtidos com este estudo, podemos concluir que:

1- A avaliação audiológica pode ser realizada em 88,3% da população 

estudada;

2-  Houve  perda  auditiva  em  96,2%  dos  pacientes  com  MPS,  com 

predomínio  de  perdas  auditivas  condutivas  de  grau leve  e  moderadamente 

severo; 

3-  Houve  ocorrência  de  perda  auditiva  neurossensorial  nos  pacientes 

com MPS do tipo I, II e III;                                                                   
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7. ANEXOS

Anexo 1

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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 Anexo 2

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

 Estas  informações  são  fornecidas  para  a  sua  participação 

voluntária  no  estudo  “Estudo  do  tipo  e  grau  de  perda  auditiva  em 

crianças portadoras de mucopolissacaridose de diferentes graus”.

Este  estudo  será  realizado  no  Ambulatório  de  Audiologia  Clínica  do 

Departamento  de  Fonoaudiologia  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo  – 

Campus São Paulo. 

O  objetivo  deste  estudo  é  verificar  a  ocorrência  de  perda  auditiva, 

caracterizando  seu  tipo  e  grau  em  crianças  portadoras  de 

mucopolissacaridose. Os procedimentos utilizados neste estudo incluirão:

 Meatoscopia – exame realizado com auxílio de um otoscópio para verificar 

as condições da orelha externa e média.

 Audiometria Tonal Liminar – exame realizado em cabina acústica, com fones 

de ouvido, com a finalidade de se determinar os seus limiares de audição para 

tons puros, ou seja, a menor intensidade sonora que você é capaz de detectar 

sons.

 Índice Percentual de Reconhecimento de Fala – exame realizado em cabina 

acústica, com fones de ouvido, com a finalidade de saber, em percentagem de 

acertos, com condições ótimas de ambiente acústico e nível  de intensidade 

sonora, quanto você é capaz de reconhecer e repetir palavras.
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 Limiar de Reconhecimento de Fala – exame realizado em cabina acústica, 

com  fones  de  ouvido,  com  a  finalidade  de  detectar  a  mínima  intensidade 

sonora em que você irá reconhecer 50% da fala. 

  Timpanometria  e  pesquisa  dos  reflexos  acústicos  contralaterais-  exame 

realizado com um fone apropriado e introdução de uma sonda colocada na 

orelha, feita uma leve pressão contra a membrana timpânica, com a finalidade 

de saber o volume equivalente em som da orelha em diferentes condições de 

movimentação do conjunto tímpano-ossicular,  que indicam a capacidade de 

transmissão de sons pelo sistema auditivo periférico e a menor intensidade em 

que há contração do músculo estapédico.

Neste  estudo  o(a)  menor,  aqui  representado  pelo(a)  senhor(a)  será 

submetido aos exames descritos anteriormente, onde não haverá nenhum tipo 

de risco em sua participação. 

Deixamos claro que sua participação é voluntária e que o menor não 

será obrigado a realizar todos os procedimentos se não quiser, mesmo que o 

senhor(a) já tenha consentido participar da pesquisa. Se desejar, poderá retirar 

seu  consentimento  a  qualquer  momento,  sem que  isso  acarrete  prejuízo  à 

continuidade de seu tratamento na Instituição.

O senhor  (a)  terá acesso aos resultados dos exames realizados.  Os 

dados serão mantidos em sigilo. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identidade de nenhum 

participante. Em qualquer etapa do estudo o Sr(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

O investigador principal é Marcela Rosana Maia da Silveira que pode ser 

encontrada no endereço: Rua Otonis nº556, Vila Clementino, São Paulo-SP, 
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Telefone 5084-5548.  Se você tiver  alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

– Rua Botucatu n° 572 – 1° andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-

mail: cepunifesp@epm.br

Você  tem  o  direito  de  ser  mantido  atualizado  sobre  os  resultados 

parciais  da  pesquisa,  ou  de  resultados  que  sejam  de  conhecimento  da 

pesquisadora. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do  estudo,  incluindo  exames  e  consultas.  Também  não  há  compensação 

financeira relacionada à sua participação.

Acredito  ter  sido  suficientemente  informado  a  respeito  do  que  li, 

descrevendo o estudo “Estudo do tipo e grau de perda auditiva em crianças 

portadoras  de  mucopolissacaridose  de  diferentes  gruas”.  Eu  discuti  com  a 

Fonoaudióloga  Marcela  Rosana  Maia  da  Silveira  sobre  minha  decisão  em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso ao tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente 

em participar  deste  estudo e  poderei  retirar  meu consentimento  a  qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

serviço.  

            Assinatura do Paciente  Assinatura da Testemunha

mailto:cepunifesp@epm.br
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente para a participação deste estudo. 

 Marcela Rosana Maia da Silveira     
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Abstract

Abstract

Purpose:  the  mucopolysaccharidosis  are  a  group  of  diseases  caused  by  a 

deficiency  in  the  lysosomal  enzymes  involved  in  the  metabolism  of 

mucopolysaccharides. Inherited metabolic diseases are caused by inborn errors 

of  metabolism  that  lead  to  lack  of  proper  functioning  of  certain  enzymes. 

Hearing loss is a frequent manifestation in patients with mucopolysaccharidosis. 

The progressive nature of the hearing loss program requires audiologic, with 

periodic evaluations of the hearing. General objective: check the occurrence of 

hearing  loss,  characterizing  its  type  and  grade  in  patients  with 

mucopolysaccharidosis. Specific objectives:  aimed at verifying the possibility to 

evaluate patients with MPS and establish more effective procedures for hearing 

assessment in relation to age and type of MPS.  Method:  We evaluated 60 

(sixty)  patients,  between  2 and 23 years,  25  females  and 35 males  with  a 

diagnosis of different types of MPS, conducted by geneticist. Selected patients 

underwent  audiometric  assessment  .  The  procedure  for  obtaining  auditory 

thresholds were chosen according to the chronological age of the patient and 

also  considering  their  position  to  understand  /  respond  to  the  procedure. 

Results:  Of  the  60  patients  studied,  53  (88.3%)  completed  the  diagnostic 

audiology. Of these, 51 (96.2%) had hearing loss being the most conductive 25 

(47.2%). There was no difference between the hearing thresholds by air and 

bone conduction thresholds logoaudiometric between the ears.  There was a 

higher incidence of female patients in types I, III and IV of MPS and males in 

the types II and VI. Regarding the procedures used, pure tone audiometry was 

performed  in  patients  over  the  types  of  MPS  IV  and  VI.  Type  II  patients 

performed more visual  reinforcement audiometry.  Sensorineural  hearing loss 

occurred in patients with  MPS type I,  II  and III.  Type III  patients had worse 

hearing  thresholds  obtained  by  bone  and  increased  occurrence  of  type  A 

tympanometric curves with  the presence of acoustic reflex.  Type IV patients 

showed a predominance of normal audiograms, with hearing thresholds better 

than others and increased occurrence of type A tympanometric  curves.  The 

type  I  showed  more  mixed  hearing  loss.  There  was  a  higher  incidence  of 

conductive hearing loss in type II, IV and VI of MPS with a higher incidence of 

tympanometric  curves  of  type  B  and  C  in  the  absence  of  acoustic  reflex. 



Abstract

Conclusions:  the  audiological  evaluation  can  be  performed in  88,3% of  the 

population;  there  was  hearing  loss  in  96.2%  of  patients  with  MPS,  with  a 

predominantly  conductive  hearing  loss  of  mild  and  moderately  severe;  was 

occurrence of sensorineural hearing loss in patients with MPS type I, II and III.  
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