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VI - RESUMO E ABSTRACT 



 

VI.1. - RESUMO 

 
A exposição contínua ao ruído de alta intensidade é o fator ambiental mais importante 

como causa de problemas auditivos em adultos. Esses tipos de perdas crônicas e irreversíveis 

causadas pelo ruído são chamados de Perdas Auditivas Induzidas por Ruído (PAIR). O objetivo 

desse estudo foi estudar a influência de fatores genéticos na susceptibilidade à PAIR. Para atingir 

esse objetivo comparamos uma amostra de indivíduos com PAIR e de indivíduos sem PAIR que 

trabalharam expostos ao ruído em relação à etnia, à história familial de perda auditiva, idade, 

tempo de exposição ao ruído, tabagismo e alcoolismo social. Para verificar a possível 

contribuição de fatores genéticos, testamos a presença de mutações conhecidas como causas 

freqüentes de surdez. As mutações testadas foram 35delG e 167delT no gene GJB2, as deleções 

∆(GJB6-D13S1830) e ∆(GJB6-D13S1854) no gene GJB6 e A1555G no gene MT-RNR1. 

Determinamos as freqüências alélicas e genotípicas de um polimorfismo no gene GJB2 (SNP 

RS877098) e dos polimorfismos do tipo presença/deleção dos genes GSTM1 e GSTT1. Também 

verificamos a ocorrência e a freqüência de variações nas seqüências dos genes mitocondriais MT-

RNR1 e MT-TS1, dois genes mitocondriais importantes como causa de surdez de herança 

materna. Nossa amostra constituiu-se de 107 indivíduos que apresentavam audiometrias 

sugestivas de PAIR (grupo PAIR), 44 indivíduos afetados por perdas de audição com curvas 

audiométricas que não eram sugestivas de PAIR (grupo PANO) e 104 indivíduos com audição 

normal (grupo NORMAL). Nossos resultados apontaram aumento significativo no número de 

parentes afetados por problemas de audição no grupo PAIR. O tabagismo, a idade e o tempo de 

exposição ao ruído também influenciaram significativamente na manifestação da PAIR. 

Aparentemente, não houve contribuição das mutações associadas à manifestação de surdez, 

35delG e 167delT no gene GJB2, ∆(GJB6-D13S1830) e ∆(GJB6-D13S1854) no gene GJB6 e 

A1555G no gene MT-RNR1. Não houve diferença significativa nas freqüências dos alelos do 

SNP RS87098 (gene GJB2) entre os afetados e os não afetados. Observamos um aumento 

significativo do genótipo que corresponde a presença dos dois genes das enzimas GSTM1 e 

GSTT1 entre os indivíduos do grupo PAIR, sugerindo possível papel dessas enzimas relacionadas 

a proteção contra espécies reativas de oxigênio na etiologia da PAIR. Não observamos 

associação significativa entre nenhuma das 54 variantes de seqüências do DNA mitocondrial 

averiguadas nos genes MT-RNR1 e MT-TS1 (32 já previamente descritas e 22 detectadas nesse 

estudo) e a ocorrência de PAIR. Não observamos associação significativa da PAIR com o 

número total de variantes de seqüência do DNA mitocondrial observado em cada indivíduo. Não 

foi detectada associação significativa com os haplótipos constituídos por pares de variantes de 



 

seqüência do DNA mitocondrial. A comparação entre a concentração de peróxidos e de grupos 

sulfidril no soro de 15 indivíduos com PAIR com amostras de 15 indivíduos sem PAIR  não 

revelou diferenças significativas. Em resumo, nosso estudo evidenciou a influência da história 

familial de perda auditiva na probabilidade de manifestação da PAIR e o possível papel das 

enzimas GSTT1 e GSTM1 na susceptibilidade a essa condição. Nossos achados reforçam a idéia 

de que a susceptibilidade à PAIR possa ser determinada por fatores genéticos.  



 

VI.2. - ABSTRACT 

 
Chronic exposure to loud noise is the most important environmental cause of hearing 

impairment among adults. Chronic and irreversible hearing loss due to exposure to noise is 

named Noise Induced Hearing Loss (NIHL). The aim of this study was to investigate the 

influence of genetic factors in the susceptibility to NIHL. We compared individuals with and 

without NIHL regarding ethnic origin, familial history of hearing loss, age, noise exposure time, 

alcohol consumption and smoking habits. In order to investigate genetic factors associated to 

NIHL we screened frequent deafness causative mutations. The investigated mutations were 

35delG and 167delT in the GJB2 gene, ∆(GJB6- D13S1830) and ∆(GJB6- D13S1854) in the 

GJB6 gene and A1555G in the MT-RNR1 gene. Allelic and genotypic frequencies were 

determined for the SNP RS877098 in the GJB2 gene, and for the polymorphic deletions of 

GSTM1 and GSTT1 genes. We also investigated the frequency of variants in the mitochondrial 

genes MT-RNR1 and MT-TS1, which are known to harbor many hearing loss causative mutations. 

Our sample comprised 107 individuals with suggestive NIHL audiograms, 44 individuals with 

hearing impairment and non-suggestive NIHL audiograms, and 104 normal hearing individuals. 

A significant increase in the number of relatives affected by hearing impairment was detected in 

the NIHL group, when compared to the normal hearing group. Smoking habits, age and noise 

exposure time significantly affected the probability of NIHL. We did not detected any effect of 

the deafness-causing mutations 35delG and 167delT in the GJB2 gene, ∆ (GJB6- D13S1830) and 

∆ (GJB6- D13S1854) in the GJB6 gene, and A1555G in the MT-RNR1 gene. There was no 

significant difference in allelic and genotypic frequencies of SNP RS87098 (gene GJB2), but the 

presence of the two genes encoding GSTM1 and GSTT1 enzymes was increased in the NIHL 

group. We did not detect any significant association of any of the 54 sequence variants in the 

mitochondrial genes MT-RNR1 and MT-TS1 (32 previously described and 22 novel) with the 

occurrence of NIHL. No significant associations were observed between NIHL and either the 

total number of sequence variants detected in each individual or haplotypes (combinations of two 

variants). The comparison of peroxides and sulfhydryl groups concentrations in serum from 15 

individuals with NIHL and 15 individuals without NIHL did not show significant differences. In 

conclusion, our study demonstrated a significant effect of family history of hearing loss on the 

probability of presenting NIHL and pointed to a possible role of GSTT1 and GSTM1 enzymes on 

the susceptibility to this condition. These findings reinforce the idea that susceptibility to NIHL 

has a genetic basis. 
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I - INTRODUÇÃO 
 
I.1. - Deficiência Auditiva: Distúrbio sensorioneural freqüente com causas genéticas e 
ambientais. 

 
O som é uma forma de energia mecânica que se propaga como onda e que pode ser 

caracterizada pela sua freqüência (quantidade de ciclos por segundo) e sua intensidade. O som é 

composto por ondas de pressão. Detectar e analisar essas ondas de pressão é função da audição 

(Brownell, 1999). A orelha humana pode ser dividida em três partes: a orelha externa, a orelha média 

e a orelha interna. Malformações das orelhas externa e média, comprometendo a captação e condução 

do som até a orelha interna, causam perdas auditivas chamadas de condutivas. Problemas na cóclea, 

no nervo auditivo, no tronco cerebral ou, até mesmo, no córtex cerebral causam a perda de audição 

sensorioneural. 

A perda de audição é um dos distúrbios sensoriais mais comuns na população, interferindo em 

uma das mais importantes capacidades humanas, a da comunicação. Segundo avaliação de McGuirt e 

col. (1999), uma em cada duas pessoas irá apresentar déficit auditivo (>25dB) durante algum 

momento da vida. No Brasil foi estimado que 4 em 1000 indivíduos apresentam o defeito ao 

nascimento (Braga, e col, 1999). Essa freqüência é alta quando comparada com a equivalente 

observada em países desenvolvidos, principalmente porque em nosso país os fatores ambientais ainda 

são causa importante de problemas auditivos. Na década de noventa as causas hereditárias 

contribuíam com cerca de 16% dos casos de deficiência auditiva, cifra que pode chegar a 60% em 

países desenvolvidos (Braga, e col., 1999). Entretanto, esses números tendem a se modificar, 

principalmente devido a políticas de saúde pública. 

Os resultados do Censo 2000 evidenciaram a importância dos problemas auditivos em nosso 

meio. Assim, as informações levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

no ano de 2000 mostraram que, aproximadamente, 24,5 milhões de pessoas (14,5% da população 

total), apresentaram algum tipo de incapacidade ou deficiência. Os portadores de deficiência auditiva 

correspondiam a 16,7% dessas pessoas (5,7 milhões). Portanto, cerca de 3,4% da população total 

apresenta algum déficit de audição, sendo que 0,1% (176.067 pessoas) apresentavam perda total da 

audição. Ainda, de acordo com os resultados do Censo, havia o predomínio de homens entre os 

portadores de deficiência auditiva, mental e física. Segundo o IBGE, uma possível explicação para 

esse resultado seria o tipo de atividade desenvolvida pelos homens, com risco maior de acidentes de 

diversas causas. 

Um trabalho realizado junto à clínica do Departamento de Otorrinolaringologia e de 

Distúrbios da Comunicação Humana da Universidade Federal do Estado de São Paulo – UNIFESP, 

nos períodos de 1990-1994 e 1994-2000, trouxe dados interessantes relacionados à etiologia de 
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problemas auditivos. de Nóbrega e col. (2005) realizaram estudo para verificar a contribuição dos 

principais agentes etiológicos para a ocorrência de surdez. Estudaram uma amostra de 442 crianças e 

adolescentes com distúrbios auditivos provavelmente causados por somente um dos seguintes agentes 

etiológicos: causas genéticas, consangüinidade, rubéola congênita, meningite, complicações 

perinatais e causas desconhecidas. As conclusões desse estudo dizem que os agentes etiológicos 

abordados foram responsáveis por 80% dos casos de surdez. Quanto às causas genéticas, os autores 

verificaram uma diminuição da freqüência entre o período de 1990-1994 (14%) e o de 1994-2000 

(6,9%). A rubéola congênita permaneceu como um dos mais importantes fatores etiológicos nessa 

amostra. 

Outro trabalho que buscou estabelecer as dimensões do problema do distúrbio de audição no 

Brasil foi realizado no período de novembro de 2002 a junho de 2003 (Béria e col., 2007). Os 

pesquisadores avaliaram a audição de 2.427 indivíduos com 4 anos de idade ou mais. Os autores 

visitavam as residências dos moradores da cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, 

realizando avaliações audiológicas em todos que concordavam em participar do estudo. Nessa 

amostra foi observado que 21,6% dos indivíduos eram portadores de pequenos déficits auditivos (de 

25 a 30 dB) e que outros 6,8% apresentavam perdas incapacitantes (de 31 dB a valores superiores a 

80 dB). Por fim, a prevalência da deficiência auditiva moderada (31 a 60 dB) foi de 5,4%, da perda 

de audição grave foi de 1,2% e a surdez profunda apresentou prevalência de 0,2%. 

Devido à sua freqüência e a importância da audição na sociedade humana e por fornecer 

valiosas informações para a compreensão do funcionamento normal da audição, a deficiência auditiva 

tem atraído diversos grupos de pesquisa. Busca-se compreender a epidemiologia da deficiência 

auditiva, desenvolver possíveis intervenções e tratamentos que possam amenizar, evitar ou curar 

quadros de perdas de audição e pesquisar sua etiologia, principalmente quanto às causas genéticas, 

ambientais e, mais recentemente, à interação entre fatores genéticos e ambientais. 

O desenvolvimento do aparelho auditivo e seu funcionamento normal dependem da ação de 

vários genes. Assim, mutações nesses genes, isoladamente ou em interação, podem levar à perda de 

audição. Essa deficiência pode ser um dos sinais clínicos de uma síndrome conhecida (surdez 

sindrômica) ou ser a única manifestação clínica no indivíduo (surdez não-sindrômica). Os genes 

associados com a manifestação de distúrbios de audição sensorioneurais não-sindrômicos 

identificados até o momento estão relacionados principalmente com o desenvolvimento e a fisiologia 

do aparelho auditivo. Merecem destaque genes que codificam proteínas relacionadas com a 

homeostase iônica, com a homeostase energética e com a estrutura, arranjo e funções do citoesqueleto 

das células sensoriais da audição (Zhao e col., 2006; Mchugh e Friedman, 2006; Eisen e Ryugo, 2007 

para revisão). 
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I.2. - Fisiologia da audição. 

 
 

Para o entendimento da função dos genes já associados à manifestação da surdez, faz-se 

necessária uma rápida explicação sobre a fisiologia da audição em situações de normalidade. Nosso 

sistema auditivo é constituído pela orelha externa, orelha média e orelha interna (Figura 1A). A 

orelha externa é composta pelo pavilhão auricular e pelo conduto auditivo externo. A orelha média 

compreende a membrana timpânica e uma cadeia de três ossículos. Esses ossículos conduzem o som 

do tímpano para a orelha interna através da janela oval. Por fim, a orelha interna corresponde a uma 

cavidade óssea, onde estão o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, e a cóclea, que converte 

os estímulos sonoros em sinais nervosos. 

A cóclea é um canal ósseo espiralado que contém em seu interior um tubo membranoso 

dividido em três partes: a escala timpânica, a escala média e a escala vestibular (Figura 1B). A porção 

sensorial propriamente dita é o órgão de Corti (também chamado de órgão espiral), que se encontra 

na escala média, apoiado sobre a membrana basilar (Figura 1C). É um órgão alongado que se estende 

da base ao topo da cóclea (Junqueira & Carneiro, 1995; Petit, 1996; “Promenade ‘round the cochlea 

Home Page” - Pujol e col., 2007: URL: http://www.cochlea.org/). O órgão espiral é constituído por 

células de suporte e por aproximadamente 16.000 células sensoriais (Corwin, 1998), denominadas 

células ciliadas, divididas em uma fileira proximal ao eixo ósseo central da cóclea, o modíolo, por 

isso chamadas de células ciliadas internas e três fileiras de células distais ao modíolo, chamadas de 

células ciliadas externas (figura 1B). 

A conversão do som é um processo de mecano-transdução. Ele é realizado pelas células 

ciliadas, que possuem em sua superfície apical microvilosidades altamente desenvolvidas, com um 

arranjo e conformação diferenciados, os estereocílios. As células ciliadas externas são dotadas de 

eletromotilidade e atuam mecanicamente como amplificadoras da energia contida nas diferentes 

freqüências sonoras. No entanto, são as células ciliadas internas que convertem o som em estímulo 

nervoso (“Promenade ‘round the cochlea Home Page” - Pujol e col., 2007: URL: 

http://www.cochlea.org/). 

Contudo, é importante ressaltar que o processo de mecano-transdução envolve ambos os tipos 

celulares. Ele se inicia com a captação do som que causa a movimentação do tímpano e dos 

ossículos, prossegue com a transmissão da energia mecânica através da janela oval para o líquido que 

preenche a cóclea (endolinfa). A movimentação da endolinfa leva à deflexão dos estereocílios, 

causando a abertura de canais iônicos sensíveis a esse deslocamento. A endolinfa apresenta altas 

concentrações de potássio que, então, entra nas células ciliadas, despolarizando a membrana celular. 
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A despolarização das células ciliadas externas ativa sua eletromotilidade. Já nas células ciliadas 

internas, a despolarização provoca a liberação de vesículas contendo o neurotransmissor glutamato 

nas terminações nervosas que fazem sinapse com essas células, desencadeando assim o impulso 

nervoso (Junqueira & Carneiro, 1995; Petit, 1996; Davis e col., 2003; Whitlon, 2004; “Promenade 

‘round the cochlea Home Page” - Pujol e col., 2007: URL: http://www.cochlea.org/). 

Por fim, após a ocorrência do estímulo sonoro, as células ciliadas estão hiperpolarizadas com 

altas concentrações de potássio, que precisa ser rapidamente removido dessas células e reciclado para 

a endolinfa. Esse processo de reciclagem envolve a passagem dos íons de potássio de célula a célula, 

através de canais iônicos especializados, dentre eles as junções comunicantes intercelulares (gap 

junctions ou, ainda, canais de junção do tipo gap ou fenda) encontradas principalmente entre as 

células de suporte (Junqueira e Carneiro, 1995; Petit, 1996; Davis e col., 2003; Whitlon, 2004; 

“Promenade ‘round the cochlea Home Page” - Pujol e col., 2007: URL: http://www.cochlea.org/). 

 
 

I.3. - Causas Genéticas da Surdez Sensorioneural. 
 
 
A deficiência auditiva exibe grande heterogeneidade genética, sendo observáveis praticamente 

todos os padrões de herança conhecidos. Devido a essa complexidade e ao fato de ser uma condição 

relativamente freqüente, a deficiência auditiva tem se mostrado um interessante modelo de pesquisa 

em genética. Poucos distúrbios genéticos passaram por um processo de mapeamento de regiões 

cromossômicas candidatas e de identificação de genes tão rápido. 

Apesar de existirem descritas atualmente mais de 400 doenças ou síndromes que incluem a 

surdez como um de seus sinais clínicos, 70% dos casos de surdez hereditária são não-sindrômicos 

(Keats e Berlin, 1999). 

 
 
I.3.1. - Surdez de Herança Autossômica. 

 
 
A herança autossômica dominante ocorre em 10 a 20% dos casos hereditários de surdez não-

sindrômica. Estudos de ligação em famílias com esse padrão de herança já mapearam 46 regiões 

candidatas e já foram identificados 21 genes (Van Camp e Smith, 2007). Até o momento, nenhum 

desses genes apresentou alguma mutação que ocorresse em freqüências que o destacasse como uma 

causa notável de surdez. No entanto, esse tipo de pesquisa contribuiu muito para a compreensão da 

fisiologia da audição quando foram esclarecidos os papéis dos produtos dos genes relacionados à 

surdez. 
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Figura 1: (A) Esquema representando o aparelho auditivo humano: orelha externa (E), orelha média (M) e orelha interna 
(I). Figura modificada de Stéphan Blatrix, obtida na página “Promenade ‘round the cochlea Home Page” - Pujol e col., 
2007: URL: http://www.cochlea.org/. (B) Esquema de corte transversal da cóclea mostrando: o modíolo; a escala 
vestibular (EV); a escala timpânica (ET), a escala média (EM) e o órgão espiral (órgão de Corti). (C) Ampliação da 
representação esquemática do órgão espiral mostrando: as células de suporte; as células ciliadas internas; as células 
ciliadas externas; os estereocílios; a membrana tectória; a membrana basilar e fibras do nervo auditivo (Figura modificada 
da página eletrônica da Universidade de Heidelberg - Frings S, 2007: http://www.sinnesphysiologie.de/ 
gruvo03/gehoer/cochlea.htm). 

(A) 
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EV EM 
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A herança autossômica recessiva explica de 70 a 80% dos casos hereditários de surdez 

não sindrômica e até o momento foram mapeadas 48 regiões candidatas e 23 genes já foram 

identificados (Van Camp e Smith, 2007). Ao contrário dos genes associados à manifestação de 

surdez de herança autossômica dominante, há genes que se destacam, o que justifica que sejam 

molecularmente investigados com finalidade de diagnóstico e aconselhamento genético. Os 

genes mais importantes são os que codificam as proteínas conexinas 26 e 30, que correspondem 

respectivamente aos produtos dos genes GJB2 e GJB6. Essas proteínas são constituintes das 

junções comunicantes intercelulares, que estabelecem uma comunicação entre os citoplasmas 

de células adjacentes, permitindo a troca quase instantânea de substâncias, principalmente íons, 

entre as células. Portanto, são fundamentais à homeostase iônica, necessária ao correto 

funcionamento do aparelho auditivo. Os genes GJB2 e GJB6 estão presentes no cromossomo 

13, na mesma região cromossômica denominada DFNB1 (do inglês DeaFNess, “B” letra que 

indica o mecanismo de herança autossômico recessivo e “1” indicando que foi a primeira região 

mapeada relacionada a esse mecanismo). Mutações no gene GJB2 causam mais de 50% dos 

casos de surdez não-sindrômica autossômica recessiva, sendo que em até 75% desses casos a 

mutação 35delG é a responsável pelo fenótipo (Denoyelle e col., 1997; Wilcox e col., 1999; 

Sundstrom e col., 1999; Van Camp e Smith, 2007). Assim, o estudo molecular desse gene é 

fundamental para o diagnóstico de surdez hereditária não-sindrômica. 

Engel-Yeger e col. (2003) verificaram que os heterozigotos em relação a mutações no 

gene GJB2 podem apresentar um comprometimento leve da audição, perceptível apenas após 

avaliação audiológica detalhada. Além disso, estudos mais recentes destacam a enorme 

variabilidade do quadro de perda de audição entre indivíduos portadores de duas mutações 

nesse gene (Lerer e col., 2001; Tekin e col., 2003; Lezirovitz e col., 2006; Norris e col., 2006; 

Welch e col., 2007). Portanto, nos dias de hoje, o gene GJB2 é um importante candidato para 

estudos moleculares em indivíduos com perdas auditivas de todos os graus. 

 
I.3.2. - Surdez de Herança Ligada ao Sexo e de Herança Mitocondrial. 

 
A herança ligada ao cromossomo X deve ser responsável por 2-3% dos casos de surdez 

hereditária (Van Camp e col., 1997; Berry e col. 2000). Existem até o momento cinco regiões 

candidatas mapeadas no cromossomo X com dois genes identificados (Van Camp e Smith, 

2007). Até mesmo o cromossomo Y já foi descrito como provavelmente contendo um gene 

associado à manifestação de surdez não-sindrômica (Wang e col., 2004). 

As pesquisas relativas à surdez hereditária surpreenderam a comunidade científica ao 

demonstrarem que os genes presentes no DNA mitocondrial também são responsáveis por 

perdas auditivas não sindrômicas (Tabela 1). Existem dois genes mitocondriais associados com 
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a manifestação de surdez não sindrômica que devem ser destacados: o gene da subunidade 12S 

do RNAr ou MT-RNR1 e o gene do RNAtSer(UCN), MT-TS1 (Prezant e col., 1993; Reid e col., 

1994; Bacino e col., 1995; Tiranti e col., 1995; Sue e col., 1999; Hutchin e col., 2000; 

Thyagarajan e col., 2000; Zhao e col., 2004). 

Os quadros clínicos associados às mutações nos genes MT-RNR1 e MT-TS1 apresentam 

grande variabilidade fenotípica. Porém, a surdez progressiva, de manifestação tardia e com 

muita variabilidade na gravidade da perda final é o quadroque se destaca como um dos mais 

freqüentes observados nos diversos estudos (Bykhovskaya e col., 1998; Estivill e col.,1998; 

Fischel-Ghodsian, 1998; Fischel-Ghodsian, 1999; Pandya e col., 1999; Bykhovskaya e col., 

2000; Hutchin & Cortopassi, 2000; Abe e col. 2001; Bykhovskaya e col., 2001; Zhao e col., 

2004; Ramsebner e col., 2007; Van Camp e Smith, 2007). A variação fenotípica existente nos 

quadros de surdez não-sindrômica associada com mutações no DNAmt freqüentemente é 

explicada pela influência do ambiente, de genes nucleares modificadores ou da heteroplasmia. 

Um dos mais óbvios exemplos de interação entre fatores ambientais e genéticos é a 

hipersensibilidade à ototoxicidade dos antibióticos aminoglicosídeos apresentada pelos 

portadores das mutações A1555G, ∆961insCn,, T1095C e C1494T no gene mitocondrial MT-

RNR1 (Prezant e col., 1993; Bacino e col., 1995; Guan e col., 1996; Estivill e col.,1998; Guan e 

col., 2000; Thyagarajan e col., 2000; Guan e col., 2001; Zhao e col., 2004; Zhao e col., 2005). 

A mutação mitocondrial A1555G tem grande importância principalmente devido a sua 

alta freqüência em algumas populações. Ela foi descrita pela primeira vez em 1993 por Prezant 

e col. A partir de então, vários outros autores em diferentes locais nos cinco continentes, 

inclusive no Brasil, identificaram essa mutação em casos de deficiência auditiva, associada ou 

não ao uso de antibióticos aminoglicosídeos (Hutchin e col., 1993; Matthijs e col., 1996; El-

Schahawi, e col., 1997; Fischel-Ghodsian e col., 1997; Gardner e col., 1997; Pandya e col., 

1997; Casano e col., 1998; Estivill e col. 1998; Oshima e col., 2001; Kupka e col., 2002; 

OStergaard e col., 2002; Malik e col., 2003a; Malik e col., 2003b; Tekin e col., 2003; Gallo-

Teran e col., 2005; Mkaouar-Rebai e col., 2006; Abreu-Silva e col., 2006; Gravina e col., 2007; 

Ramsebner e col., 2007). O estudo mais surpreendente sobre a mutação A1555G foi realizado 

por Estivill e col. em 1998, que estudaram 70 famílias espanholas, com vários indivíduos 

afetados por deficiência auditiva neurossensorial progressiva. Identificaram 19 famílias que 

apresentavam padrão de herança compatível com a mitocondrial e confirmaram a presença da 

mutação A1555G em todas as 19 famílias. Esse estudo até hoje apresenta a maior freqüência já 

descrita para essa mutação e permitiu a caracterização do fenótipo da perda auditiva a ela 
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Tabela 1: Mutações no DNAmt descritas em associação com a manifestação de surdez 
sensorioneural sindrômica e não-sindrômica. 

Mutação Genes Produto HOM HET Outros sinais associados
A827G? MT-RNR1 12S RNAr + -
∆T961insCn MT-RNR1 12S RNAr + (M)
T961C MT-RNR1 12S RNAr + -
T961A MT-RNR1 12S RNAr + -
T961G MT-RNR1 12S RNAr + -
T1005C? MT-RNR1 12S RNAr + -
T1095C MT-RNR1 12S RNAr + +
A1116G? MT-RNR1 12S RNAr + -
T1243C? MT-RNR1 12S RNAr + -
T1291C? MT-RNR1 12S RNAr + -
C1494T MT-RNR1 12S RNAr + -
A1555G MT-RNR1 12S RNAr + -
A3243G MT-TL1 RNAtLeu(UUR) + + MIDD, MELAS, CPEO, m
T3271C MT-TL1 RNAtLeu(UUR) + + MIDD; ep
T4216C MT-ND1 ND1 + + LHON
A4269G MT-TI RNAtIle - + cm
G4309A MT-TI RNAtIle - + CPEO, ie
G4332A MT-TQ RNAtGln - + e, MELAS
T4336C MT-TQ RNAtGln + + da, p, en
G5532A MT-TW RNAtTrp - + sg
G5549A MT-TW RNAtTrp - + dem, co, ac
A5568G? MT-TW RNAtTrp hpig
A7443G MT-CO1 Cox1 + -
G7444A? MT-TS1/MT-CO1 RNAtSer(UCN)/Cox1 + LHON
A7445G* MT-TS1/MT-CO2 RNAtSer(UCN)/Cox2 + + qpp/LHON
7472insC* MT-TS1 RNAtSer(UCN) + + a, dis, mio
T7510C* MT-TS1 RNAtSer(UCN) - +
T7511C* MT-TS1 RNAtSer(UCN) + +
T7512C MT-TS1 RNAtSer(UCN) + + ep, epl, a, MERRF, MELAS
A8108G MT-CO2 Cox2 + -
A8296G MT-TK RNAtLys + + MIDD, cm; MERRF
G8313A MT-TK RNAtLys - + MNGIE
A8344G MT-TK RNAtLys - + MERRF
T8356C MT-TK RNAtLys - + MERRF, MELAS

 
(continua) 
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Tabela 1: Continuação 
Mutação Genes Produto HOM HET Outros sinais associados
G8363A MT-TK RNAtLys - + e, cm, MERRF, au
T10454C MT-TR RNAtArg - + r
G12183A MT-TH RNAtHis - + r, m, a
C12258A MT-TS2 RNAtSer(AGY - + MIDD, r
A13513G MT-ND5 ND5 - + MELAS; sl
G13708A MT-ND5 ND5 + + LHON
C14340T MT-ND6 ND6 + -
A14693G MT-TE RNAtGlu - + MELAS
T14709G MT-TE RNAtGlu + + MIDD, m; e
T15908C MT-TT RNAtThr

Deleções
Variáveis Vários Vários sw, MIDD, KSS, prb  

(modificado de Kokotas e col., 2007). 
? = indica as mutações cuja patogenicidade ainda precisa de confirmação. 
* = indica mutações que também ocorreram associadas a casos de surdez não sindrômica. 
HOM = Homoplasmia: o termo refere-se à presença de um único tipo de DNAmt em um indivíduo. 
HET = Heteroplasmia: refere-se à co-existência de DNAmt mutante e selvagem em um mesmo indivíduo. 
(M) = Multiplasmia: na mutação ∆T961insCn (∆ = deleção) o número de citosinas inseridas pode variar em um 
mesmo indivíduo, daí o termo "multiplasmia". 
RNRr = RNA ribossomal. 
RNAt = RNA transportador. 
Cox# = citocromo C oxidase 1 ou 2; ND# = NADH desidrogenase 1, 5 ou 6. 
As letras maiúsculas indicam siglas consagradas internacionalmente: 
CPEO = oftalmoplegia externa crônica progressiva; KSS = sindrome de Kearns-Sayre; LHON = Neuropatia 
óptica hereditária de Leber; MELAS =  miopatia mitocondrial com encefalopatia, acidose lática e surtos similares 
a acidentes vasculares cerebrais; MERRF = Epilepsia mioclônica com fibras vermelhas puídas (na biópsia 
diagnóstica as fibras musculares são coradas em vermelho e apresentam um aspecto de puídas - ragged red fibers); 
MIDD = surdez e diabetes com herança materna. MNGIE = Síndrome de encefalomiopatia neurogastrointestinal 
mitocondrial. 
a = ataxia; ac = ataxia cerebelar; au = autismo; 
cm = cardiomiopatia; co = coréia; 
da = doença de Alzheimer; dem = demência; dis = disartria; 
e = encefalomiopatia; en = enxaqueca; ep = encefalomiopatia progressiva; epl = epilepsia; 
ie =  intolerância ao exercício; 
hpig = hipopigmentação; 
m = miopatias; mio = mioclonia; 
p = Parkinsonismo; prb = presbiacusia; 
qpp = queratodermia palmoplantar; 
r = retinopatia; 
sg = síndrome gastrointestinal; sl = síndrome de Leigh; sw = síndrome de Wolfram 

 
associada: manifestação tardia e dependente da idade, gravidade extremamente variável, geralmente 

progressiva. Esse estudo e evidenciou o papel dos antibióticos aminoglicosídeos antecipando e 

agravando a manifestação da perda de audição. 

Os estudos das genealogias em que ocorre a mutação A1555G têm sugerido a participação de 

genes nucleares que atuariam como modificadores do fenótipo apresentado pelos portadores da 

mutação A1555G. São exemplos de genes nucleares candidatos a atuar como modificadores o 

GTPB3, o TRMU e o MTO1; os três são genes que codificam proteínas relacionadas com o 

processamento dos RNA transportadores mitocondriais e de TFB1M, um fator de transcrição 

mitocondrial. Também existem evidências apontando que interações com outras mutações no DNA 

mitocondrial influenciariam o fenótipo dos portadores da mutação A1555G. Entretanto, até hoje não 
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foram apresentados dados definitivos comprovando a ação de quaisquer desses genes nucleares ou 

mitocondriais como modificadores efetivos responsáveis pela grande variabilidade do quadro 

associado à mutação A1555G (Bykhovskaya e col., 2000; Bykhovskaya e col., 2001; Guan e col., 

2001; Li e col., 2002; Bykhovskaya e col., 2004a; Bykhovskaya e col., 2004b; Guan e col., 2006;. 

Young e col., 2006; Liao e col., 2007). 

A heteroplasmia, ou seja, presença de DNAmts diferentes em um mesmo indivíduo, órgão, 

tecido ou até mesmo em uma mesma célula, tem importância nas patologias relacionadas com o 

DNAmt. Acredita-se que para a manifestação de determinado quadro clínico exista um limiar na 

freqüência da heteroplasmia. A partir desse limiar, a doença passa a se manifestar com gravidade 

diretamente proporcional à quantidade de DNAmt presente (Parker e Swerdlow, 1998; Wallace, 

1999; Cummins, 2001; Wallace, 2001; Moraes e col., 2003; Mroczek-Tonska e col., 2003; Wallace, 

2005; Brandon e col., 2006; Tatke, 2007; Lambert e Brand, 2007). Entretanto, as mutações no 

DNAmt relacionadas com a manifestação de surdez não-sindrômica são observadas em homoplasmia 

com muita freqüência. A mutação A1555G, por exemplo, apresenta apenas duas ocorrências de 

heteroplasmia dentre os mais de 100 estudos já realizados (el-Schahawi e col., 1997; Morales Angulo 

e col., 2002). A ocorrência de heteroplasmia é relativamente mais freqüente entre as mutações do 

gene MT-TS1, ainda assim, a manifestação da surdez ocorre geralmente entre os indivíduos com mais 

de 70% de DNAmt mutado (Reid e col., 1994; Tiranti e col., 1995; Sue e col., 1999; Hutchin e col., 

2000). Além disso, o mais importante é que, ao contrário do esperado, a gravidade do fenótipo não se 

relaciona diretamente com o nível de heteroplasmia (Hutchin e col., 1993; Reid e col., 1994; Bacino e 

col., 1995; Tiranti e col., 1995; El-Schahawi, e col., 1997; Fischel-Ghodsian e col., 1997; Casano e 

col., 1998; Estivill e col. 1998; Sue e col., 1999; Hutchin e col., 2000; Thyagarajan e col., 2000; 

Morales Angulo e col., 2002; Kokotas e col., 2007). 

Foram descritas recentemente cinco novas mutações no gene MT-RNR1 (A827G, T1005C, 

A1116C, T1243C e T1291C) e uma no gene MT-TS1 (G7444A) que aparentemente podem ter papel 

na manifestação de surdez não sindrômica (Pandya e col., 1999; Li e col., 2004; Li e col., 2005; Yuan 

e col., 2005; Ballana e col., 2006; Xing e col., 2006; Xing e col., 2006b; Yao e col., 2006; Zhu e col., 

2006; Jin e col. 2007; Yuan e col., 2007 e, para revisão, Kokotas e col., 2007). As mutações T1005C 

e A1116C, até o momento, foram descritas em apenas um único trabalho que buscava mutações 

patogênicas em uma amostra de 128 crianças com surdez esporádica, com ou sem histórico de 

exposição aos antibióticos aminoglicosídeos (Li e col., 2005). Por outro lado, existem quatro estudos 

filogeográficos e populacionais que encontraram em amostras de indivíduos de populações chinesas, 

japonesas, paquistanesas e européias (espanhola) sete seqüências de DNAmt que apresentaram a 

mutação T1005C (mtDB; GenBank; Ingman e Gyllensten, 2003; Kong e col., 2003; Tanaka e col., 

2004; Kivisild e col., 2006). A mutação T1243C foi encontrada em cinco pacientes, não aparentados, 
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com surdez e a mutação T1291C foi identificada, sempre em homoplasmia, em uma grande família 

cubana de três gerações com vários indivíduos afetados por surdez (Ballana e col., 2006). No entanto, 

existem trabalhos contestando a patogenicidade de ambas as mutações (Abreu-Silva e col., 2006; 

Bandelt e col., 2006). 

A mutação A827G apresenta um histórico controvertido no que diz respeito a ser considerada 

uma variante patogênica do DNAmt. Até o momento, três estudos com amostras de pessoas com 

perdas auditivas, com e sem o uso de antibióticos aminoglicosídeos, apontam que ela seria a mais 

provável explicação para o quadro de deficiência auditiva. Li e col. (2004) identificaram pela 

primeira vez a mutação A827G em estudo onde analisaram 164 crianças caucasianas, apresentando 

perda auditiva não sindrômica, provenientes do Cincinati Children’s Hospital Medical Center, EUA. 

Testaram ainda 226 controles ouvintes de diferentes etnias. A mutação A827G foi encontrada em um 

dos pacientes, mas não entre os indivíduos controle. Como evidência a favor da patogenicidade da 

mutação A827G, os autores apontaram que boi, rato e Xenopus laevis também apresentam em seus 

DNAmts uma adenina em posições homólogas à 827 da seqüência humana. Portanto, essa região do 

DNAmt seria evolutivamente conservada. 

Li e col. (2005) identificaram cinco portadores da mutação A827G em uma amostra de 128 

crianças apresentando surdez não sindrômica com relatos de uso de antibióticos aminoglicosídeos. 

Também identificaram portadores dessa mutação em dois indivíduos dentre 144 indivíduos ouvintes 

que constituíam a amostra controle do estudo. Curiosamente, os autores não comentam em sua 

discussão o fato da mutação ter sido identificada em dois indivíduos da amostra controle. O trabalho 

mais recente que identificou portadores da mutação A827G foi realizado por Xing e col. (2006) que 

estudaram duas grandes famílias chinesas com surdez, não aparentadas. A primeira família, composta 

por 40 membros, apresentava 16 indivíduos aparentados pelo lado materno com 10 deles afetados por 

surdez. Os testes revelaram que os 16 eram portadores da mutação A827G. Na segunda família, 

composta por 30 indivíduos, também foi identificada a mutação A827G em todos os indivíduos 

aparentados pelo lado materno. Entretanto, apenas três indivíduos eram afetados por surdez. Nessa 

segunda família houve relato de uso de antibióticos aminoglicosídeos. Para os autores, a penetrância 

incompleta da surdez nessas famílias indicava que fatores ambientais ou genéticos deveriam 

influenciar o fenótipo associado à mutação A827G. No entanto, existem estudos populacionais que 

identificam essa mesma variante entre as seqüências de DNAmt que fazem parte de suas amostras. 

Sete estudos populacionais verificaram a presença da variante A827G entre indivíduos de populações 

nativas americanas, asiáticas (japoneses e chineses) e americanas. Esses estudos registraram nos 

bancos de dados (mtDB, GenBank) um total de 54 seqüências de DNAmt que apresentam a variante 

A827G e todas elas pertencentes ao haplogrupo B (Ingman e col., 2000; Herrnstadt e col., 2002; 

Kong e col., 2003; Mishmar e col., 2003; Tanaka e col., 2004; Starikovskaya e col., 2005; Kivisild e 
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col., 2006; Yao e col., 2006). Portanto, a existência dessas seqüências (em geral de indivíduos 

normais) observadas em estudos filogeográficos são evidências de que a variante A827G, na 

realidade, provavelmente não é patogênica. 

Por fim, a mutação G7444A no gene MT-TS1 foi observada em três estudos com amostras de 

indivíduos surdos e dois desses estudos identificaram essa variante em associação com a mutação 

A1555G. Nesse caso também existem estudos filogeográficos que verificaram a ocorrência dessa 

variante em suas amostras. São dez seqüências registradas em bancos de dados (mtDB e GenBank) 

relativas a quatro estudos de populações variadas (Ingman e col., 2000; Herrnstadt e col., 2002; 

Moilanen e col., 2003; Kivisild e col., 2006). Além disso, essa mesma variante foi identificada em 

indivíduos ouvintes da população brasileira utilizados como controles em estudo de mutações no 

DNAmt associadas com a manifestação de distúrbios auditivos (0,6% da amostra controle total e 1% 

entre descendentes de africanos; Abreu-Silva e col., 2006). 

O teste de indivíduos de uma amostra controle é um procedimento padrão de todos os estudos 

que buscam identificar mutações patogênicas. Geralmente os pesquisadores buscam uma amostra 

controle representativa e etnicamente pareada. O correto pareamento étnico é fundamental para se 

eliminar fatores que podem confundir as análises. Para as mutações no DNAmt esse pareamento é 

particularmente importante. Os principais argumentos contra a patogenicidade de várias mutações 

mitocondriais são as alegações de que tais mutações representariam, na verdade, polimorfismos 

específicos de grupos populacionais. Nesses casos, um equívoco estaria se confirmando e 

perpetuando simplesmente porque os pesquisadores não testaram indivíduos pertencentes ao mesmo 

grupo populacional do portador da mutação candidata. O estudo dos haplogrupos mitocondriais 

inicialmente foi importante como uma ferramenta que auxiliava na compreensão dos padrões de 

migração e de dispersão de grupos humanos. Atualmente, achados de associação de mutações no 

DNAmt com doenças têm revelado a importância de se determinar os haplogrupos para correto 

pareamento caso-controle. Os principais haplogrupos já conhecidos são em geral específicos para um 

determinado continente ou etnia. Assim, os haplogrupos L1, L2 e L3 são linhagens africanas, mais 

especificamente da região Sub-Sahariana. Nove haplogrupos, H, I, J, K, T, U V, W e X, englobam 

linhagens Européias, do Norte da África e do Oeste Asiático. Finalmente, os haplogrupos A, B, C, D, 

E, F, G e M agrupam a maioria das linhagens descritas para a Ásia, Oceania e o Novo mundo 

(Torroni e col., 1994; Torroni e col.; 1996; Maca-Meyer, 2001; Samuels e col., 2006). Nos indígenas 

brasileiros estão presentes os haplogrupos A, B, C, D e, mais raramente, o X. 

 
I.4. - Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). 
 

Vários fatores ambientais são classicamente aceitos como causa potencial dos distúrbios de 

audição. Dentre os fatores ambientais que causam surdez em adultos, aquele que tem atraído maior 
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atenção é a exposição excessiva a ruídos. A exposição contínua aos ruídos de alta intensidade, 

principalmente os de alta freqüência, causa lesão auditiva grave e irreversível (revisão em Ruiz e col., 

1995). As lesões relacionadas com o ruído fazem com que os limiares auditivos fiquem acima de 25 

dB inicialmente nas freqüências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz. A exposição continuada ao ruído 

causa a progressão do quadro tanto com o agravamento das freqüências atingidas quanto com a perda 

progressiva nas demais freqüências. Essas perdas crônicas e irreversíveis são as chamadas Perdas 

Auditivas Induzidas por Ruído (PAIR). Optamos nesse trabalho pela utilização do termo PAIR nas 

seções subseqüentes. 

 

I.4.1. - Unidade de Medida de Intensidade Sonora: O Decibel (dB). 
 
Para a melhor compreensão é conveniente esclarecer o significado da unidade de medida do 

som: o decibel (dB). O som pode ser medido em relação à quantidade de energia contida na onda 

sonora (intensidade sonora) ou à quantidade de matéria que essa onda desloca (pressão sonora). 

Somente é possível estabelecer uma relação entre o aumento da energia ou pressão sonora e a 

sensação produzida quando se estabelece uma intensidade de referência. Assim, tomando a pressão 

do menor som audível (20 µPa) como referência, é possível estabelecer uma escala de intensidade. 

Também é possível utilizar como referência para essa escala a quantidade de energia presente no 

menor som audível (10-12 watt/m2 – note que 20 µPascal[µPa]=10-12 watt/m2). Ambos tipos de medida 

terão como unidade da intensidade dessa sensação o decibel (dB). Entretanto, serão escalas 

diferentes, por exemplo: considerando a pressão sonora, quando dobramos a pressão de um som 

ocorre um aumento de 6 dB, enquanto que se dobrarmos a intensidade da energia sonora o acréscimo 

será de apenas 3 dB. Além disso, caso o valor de referência seja modificado a escala também será 

modificada. Portanto, o decibel é uma unidade relativa e deve ser indicada qual a referência utilizada: 

a pressão sonora (níveis de pressão sonora – NPS) ou a intensidade de energia sonora (níveis de 

intensidade sonora – NIS) (Russo, 1997). Nesse trabalho, as menções aos decibéis referem-se a 

medidas dos níveis de pressão sonora. 

Além disso, a orelha humana não é igualmente sensível para todas as freqüências da faixa 

audível. Então, para se medir intensidades de ruídos simulando a sensibilidade da audição humana 

foram estabelecidas escalas padronizadas internacionalmente denominadas circuitos de compensação 

A, B e C. Esses circuitos contêm mecanismos que amplificam ou atenuam a energia de algumas 

freqüências dependendo do tipo de medida que se pretende utilizar. O circuito A é o mais utilizado 

para medir os ruídos contínuos e intermitentes em ambientes de trabalho, pois estabelece medidas que 

simulam a percepção da orelha humana principalmente nas faixas de freqüências sonoras que podem 

causar lesão na orelha humana, ou seja, as altas freqüências (faixa de 1000 a 6000 Hz). O decibel (A) 

[dB(A)], portanto, é apenas uma unidade que indica que a intensidade do ruído foi medida utilizando 
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o circuito de compensação A (Russo, 1997). De qualquer forma, a intensidade sonora fica melhor 

ilustrada com a comparação apresentada na Figura 2. 

 

I.4.2. - Ruído. 
 
Pode-se afirmar que para o ser humano a sensação sonora é variável de indivíduo para 

indivíduo, dependendo também da situação e ambiente onde a pessoa se encontre. Assim, alguns sons 

que são prazerosos para uma pessoa podem ser desagradáveis para outra, dependendo do local e 

atividade que a pessoa estiver realizando. Dessa forma, o som que é chamado de ruído é 

desconfortável e indesejável, porém essa percepção vai depender do ouvinte e do seu interesse. O 

grande problema é que atualmente consideramos o ruído um elemento normal do nosso dia a dia. Um 

exemplo disso é que até o buscamos em nosso lazer: casas de espetáculos, cinemas, boates, estádios e 

ginásios esportivos e vários outros estabelecimentos que freqüentamos nos momentos de 

descontração ou têm o ruído como uma característica inerente ou dependem da existência de 

sofisticados sistemas não só para a reprodução como para a amplificação do som. Convivemos com o 

ruído do trânsito, dos alto-falantes de divulgação, das máquinas pesadas em funcionamento e da 

própria multidão de pessoas em comunicação nas grandes cidades, aceitando-o como normal e 

inevitável. Em várias cidades do mundo o nível de ruído aumenta na razão de 2 dB, em média, por 

ano (Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde, 2006). 

A grande preocupação com o ruído vem do fato de que ele é prejudicial para a saúde do 

organismo como um todo, não apenas para a audição, podendo estar relacionado com insônia, 

redução de capacidade de coordenação motora, distúrbios de comportamento, alterações 

gastrintestinais, alterações da visão e cardio-circulatórias, e há relatos de aumento de casos de 

hipertensão arterial em conseqüência do ruído (Andren et al., 1982; Harlan et al., 1981; Ruiz e col. 

1995; Ising e Kruppa, 2004; Babish, 2006; Kawada, 2004; Schell e col., 2006) 

Segundo Russo (1997), normas internacionais estabelecem que o ruído pode ser classificado 

segundo a variação de seu nível em função do tempo em: 

• contínuo – ruído com variações de níveis desprezíveis durante o período de observação; 

• intermitente – ruído cujo nível varia em um valor apreciável durante o período de 

observação; 

• ruído de impacto ou impulso – ruído que se apresenta em picos intensos de energia acústica 

por um breve período (inferior a 1 segundo) 

Nosso contato com o ruído pode ser precoce. Existem estudos avaliando o impacto do ruído 

sobre gestantes e sobre o feto mostrando que as mulheres podem apresentar problemas na gestação, 

como hipertensão, hiperemese gravídica, parto prematuro e bebês de baixo peso, enquanto que o feto 

pode até mesmo sofrer lesões auditivas irreversíveis (Lalande e col., 1986; Nurminen e Kurpa, 1989; 
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Nurminen, 1995; Hartikainen e col., 1994; Kawada, 2004; Schell e col., 2006). Caso um recém 

nascido necessite de incubadora, poderá ser exposto a um ruído de até 140 dB(A) (Bess e col.,  

1979). Muitos brinquedos, nos dias de hoje, têm como uma de suas características a emissão de 

vários ruídos cuja intensidade pode ultrapassar os 100 dB(A) (Celani, 1991). 

Atividades industriais e de prestação de serviços que utilizam maquinaria pesada e ruidosa são 

relativamente comuns na nossa sociedade. Portanto, a exposição de indivíduos aos ruídos que causam 

lesões na orelha interna humana é freqüente em certos ambientes de trabalho, com importantes 

implicações sociais e econômicas. A perda de audição ocupacional apresenta conseqüências legais 

definidas por legislação e normatização específicas. A perda auditiva relacionada à exposição ao 

ruído no ambiente de trabalho é conhecida como "Perda Auditiva por Exposição a Ruído 

Ocupacional" (PAIRO), "Perda Auditiva Ocupacional", "Surdez Profissional" e "Disacusia 

Ocupacional". 

O contato com ambientes de trabalho ruidosos vem se intensificando desde a revolução 

industrial, porém, a preocupação com o prejuízo à saúde do trabalhador exposto é relativamente 

recente. Nos Estados Unidos e Europa essa preocupação remonta à década de 1940, ainda assim, 

como resposta ao alto custo social e econômico que recaiu sobre as indústrias devido às pesadas 

indenizações trabalhistas. No Brasil, entretanto, a legislação sobre o tema somente começou a ser 

implantada no fim da década de 1970 com a portaria 3214 de 1978 (Almeida e col., 2000) 

estabelecendo a obrigatoriedade dos exames audiométricos admissionais, periódicos e demissionais, 

sempre que o ambiente de trabalho apresentar níveis de pressão sonora superiores a 85 dBA em 8 

horas de exposição. Essa portaria estabelece também limites de exposição (Tabela 2) e diferencia 

ruídos contínuos dos impulsivos. Por fim, a Norma Regulamentadora (NR) 15 da portaria 3214/78 

define também os critérios ambientais que caracterizam o trabalho considerado insalubre por 

exposição ao ruído. 

A PAIR constitui-se em doença profissional de enorme prevalência em nosso meio, ocorrendo 

em numerosos ramos de atividades (Ordem De Serviço INSS/DSS Nº 608, 1998). A Portaria 19/1998 

estabelece a definição da PAIR ocupacional, diretrizes e parâmetros mínimospara a avaliação e 

acompanhamento da saúde auditiva dos trabalhadores expostos ao ruído e, por fim, fornece subsídios 

para prevenção de ocorrência de casos de PAIR ocupacional em empresas onde esse risco exista. A 

portaria determina, ainda, que o diagnóstico diferencial é de responsabilidade do médico coordenador 

do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) de cada empresa, ou de médico 

encarregado pelo mesmo para realizar o exame médico. Devido à complexidade, inclusive no âmbito 

legal, de um caso de PAIR ocupacional, médicos do trabalho e otorrinolaringologistas em geral 

referem-se aos casos de PAIR ocupacionais ou não, como quadros com “audiometria sugestiva de  
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Figura 2: Níveis sonoros (dBA) de algumas situações do dia-a-dia (baseada em Russo, 1997). 
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Tabela 2: Limites de Tolerância (LTs) para ruído contínuo ou intermitente 
(NR-15) 

Nível de 
ruído dB(A)

Máxima exposição 
diária permitida

85 8 horas
86 7 horas
87 6 horas
88 5 horas
89 4 horas e 30 minutos
90 4 horas
91 3 horas e 30 minutos
92 3 horas
93 2 horas e 30 minutos
94 2 horas
95 1 hora e 45 minutos
98 1 hora e 15 minutos

100 1 hora
102 45 minutos
104 35 minutos
105 30 minutos
106 25 minutos
108 20 minutos
110 15 minutos
112 10 minutos
114 8 minutos
115 7 minutos

 
 

PAIR”. Nesse trabalho,vamos utilizar o termo PAIR, seja ela ocupacional ou não, e todas as menções 

a casos de PAIR referem-se a casos onde existem “curvas audiométricas sugestivas de PAIR”, assim, 

acatando os diagnósticos realizados por médicos do trabalho segundo os parâmetros estabelecidos na 

portaria 19/1998. 

 

I.4.3. - Susceptibilidade genética e PAIR. 
 
A PAIR, assim como a deficiência auditiva em geral, é uma entidade clínica altamente 

heterogênea. Tanto a literatura especializada como os profissionais da área destacam a ampla 

variabilidade dos quadros e “susceptibilidades” verificadas entre os indivíduos. Não é raro que, entre 

os funcionários de uma empresa expostos ao mesmo tipo de ruído, sejam observados alguns que 

desenvolvam perdas precoces, outros que desenvolvam perdas mais tardias e alguns que mantenham 

a audição normal mesmo após anos de exposição. Essas observações sugerem que pode haver fatores 

genéticos que influenciam a susceptibilidade individual à PAIR. Se a PAIR for realmente uma 

entidade influenciada pelos genes, o modelo de herança multifatorial é o mais atraente como 
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candidato a explicar as observações (Van Camp, 2007). Outro indício da participação de fatores 

genéticos influenciando é a aparente maior resistência à exposição aos ruídos que indivíduos negros 

apresentam em comparação com os brancos. Jerger e col. (1986) compararam os limiares auditivos de 

bombeiros com PAIR decorrente da exposição às sirenes. Contaram com 28 homens negros e 28 

homens brancos, pareados de acordo com a idade, de acordo com o tempo de trabalho na corporação 

e quanto à exposição ao ruído fora do local de trabalho. Os autores sugeriram que os brancos seriam 

mais susceptíveis porque observaram que a perda de audição entre eles era mais grave do que a 

observada nos negros. Outro estudo realizado por Henselman e col. (1995) avaliou os limiares 

auditivos registrados pelo programa de conservação da audição do exército americano durante o ano 

de 1989. Os autores puderam contar com uma amostra de mais de 30.000 soldados americanos 

expostos ao ruído. Entretanto, não foi possível estabelecer para os indivíduos dessa amostra qual a 

real exposição ao ruído, se o ruído era intermitente, contínuo ou de impacto. Ainda assim, os autores 

puderam verificar que houve uma diferença significativa entre os limiares auditivos de negros e 

brancos. Os autores observaram que os soldados negros apresentavam a audição melhor do que os 

brancos. 

A PAIR é um distúrbio auditivo de etiologia complexa. Um dos fatores endógenos que 

poderia ajudar a explicar o mecanismo da lesão na orelha interna induzida pelo ruído seria a 

participação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Estudos “in vitro” e pesquisas com animais 

têm fornecido evidências que corroboram essa hipótese (Yamasoba e col., 1998 e 1999; Ohinata e 

col., 2000 e 2003; Van Campen e col., 2002; Kopke e col., 2002; Pourbakht e Yamasoba, 2003; 

Lynch e Kil, 2005; Tanaka e col., 2005). Lynch e Kil (2005) realizaram uma revisão na literatura 

sobre as estratégias utilizadas para reduzir a incidência ou mesmo tratar a PAIR em modelos animais 

e em humanos. Um dos pontos importantes abordados pelos autores foi o uso de fármacos com ação 

antioxidante, intervenção precoce apontada como uma das mais promissoras, justamente por serem 

substâncias que atuam reduzindo a formação e a atividade das EROs. 

Um dos principais antioxidantes endógenos do organismo é a glutationa (GSH). Trata-se de 

um tripeptídeo hidrossolúvel formado pelos aminoácidos cisteína, ácido glutâmico e glicina. Seu 

grupo tiol é um potente agente redutor e a GSH é o tiol intracelular de pequeno peso molecular mais 

abundante, alcançando concentrações de milimolares em alguns tecidos. Tem papel fundamental na 

desintoxicação de uma ampla variedade de compostos eletrofílicos e de peróxidos, via reações 

catalisadas por enzimas das famílias das glutationas S-transferases (GST) e das glutationas 

peroxidases (GPx). Sua importância é evidenciada pela presença desse tripeptídeo em vegetais, 

mamíferos, fungos e inclusive em alguns organismos procariotos. A glutationa é sintetizada a partir 

dos aminoácidos glicina, cisteína e ácido glutâmico com a participação consecutiva de duas enzimas: 

γ-glutamilcisteína sintase, que tem como substratos o glutamato e a cisteína produzindo γ-
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glutamilcisteína que reage com uma glicina devido à ação da enzima glutationa sintase (revisão em 

Townsend e col., 2003) gerando a glutationa. Alterações de concentração iônica, principalmente do 

K+, poderiam afetar o transporte celular do glutamato, afetando a concentração presente de glutationa, 

levando ao aumento de EROs na orelha interna. Por causa disso, já foi aventada a hipótese de que 

mutações no gene GJB2 também poderiam tornar a cóclea mais sensível ao ruído (Smith e Taggart, 

2004), já que o produto do gene GJB2, proteína constituinte das junções comunicantes intercelulares, 

atua na reciclagem do potássio. 

A existência de mutações no DNA mitocondrial associadas à manifestação de deficiência 

auditiva herdada não-sindrômica, quando aliada ao fato de que essa organela é a maior fonte de EROs 

no organismo, é um indício de que talvez genes mitocondriais também possam ter papel relevante na 

etiologia da PAIR. Assim, nossa hipótese é a de que a PAIR poderia resultar da interação entre 

diversos fatores genéticos e do ambiente. Do mesmo modo que a manifestação do fenótipo da 

mutação A1555G é intensificada pelo fator ambiental, que é a exposição aos antibióticos 

aminoglicosídeos, indagamos nesse estudo se a susceptibilidade que cada indivíduo tem à perda de 

audição induzida por ruído, considerada também ambiental, seria influenciada por fatores genéticos. 

De forma geral, os genes candidatos analisados em estudos sobre susceptibilidade genética à 

PAIR são aqueles envolvidos basicamente em duas vias metabólicas: a homeostase iônica e as 

defesas do organismo contra o estresse oxidativo. Carlsson e col. (2004) a partir de uma amostra de 

1.200 trabalhadores suecos expostos ao ruído testaram a presença da mutação 35delG em 103 

indivíduos suscetíveis ao ruído, 112 resistentes ao ruído e 30 indivíduos selecionados aleatoriamente 

da população. Apenas dois indivíduos foram detectados como portadores dentre os 245 indivíduos 

testados, ambos pertencentes ao grupo de indivíduos susceptíveis ao ruído. Segundo os autores, não 

houve diferença significativa nas freqüências de portadores da mutação 35delG nos três grupos. 

Recentemente, Van Eyken e col. (2007) estudaram a contribuição da mutação 35delG para a 

presbiacusia (em 2.311 indivíduos de vários países europeus) e para a PAIR. O estudo relativo à 

PAIR foi realizado a partir de 4.500 trabalhadores poloneses de várias categorias, expostos ao ruído. 

A partir dessa amostra os autores selecionaram dois grupos, um contendo 10% dos indivíduos mais 

resistentes ao ruído e 10% dos indivíduos sensíveis ao ruído. A freqüência da mutação 35delG nos 

trabalhadores resistentes ao ruído foi de 2,4% e nos sensíveis foi de 2,3%. Os autores concluíram que, 

devido ao tamanho de sua amostra, a contribuição da mutação 35delG na manifestação da PAIR 

estaria praticamente afastada. Van Laer e col. (2006) realizaram estudo de associação envolvendo 35 

polimorfismos (SNP) de dez genes candidatos numa amostra de 218 indivíduos (114 resistentes e 104 

sensíveis ao ruído) selecionados a partir de uma amostra de 1.261 trabalhadores suecos expostos ao 

ruído. Os autores encontraram diferenças significativas nas freqüências de polimorfismos entre 

indivíduos sensíveis e resistentes em três genes que codificam proteínas de canais iônicos: KCNE1 
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com três SNP associados, KCNQ1, um SNP associado e KCNQ4, também com um SNP. Assim, os 

autores sugerem que os genes KCNE1, KCNQ1 e KCNQ4 sejam os primeiros genes identificados de 

susceptibilidade à PAIR. 

As GSTs são uma importante família de enzimas que catalizam a conjugação de substâncias 

exógenas tóxicas com a glutationa. Participam do metabolismo de agentes quimioterapêuticos 

utilizados no tratamento de cânceres, do metabolismo de inseticidas, de herbicidas, de carcinógenos e 

de sub-produtos relacionados ao estresse oxidativo (Hayes e col., 2005). Assim, os genes nucleares 

GSTM1 (localizado em 1p13.3 e que codifica a enzima glutationa S-transferases µ1) e GSTT1 

(localizado em 22q11.23 e que codifica a enzima glutationa S-transferases θ1) têm sido apontados 

como importantes candidatos a apresentar relação com a variação da predisposição individual a 

desenvolver doenças relacionadas com fatores ambientais nocivos para a saúde, como câncer, 

presbiacusia e mesmo PAIR (Pemble e col., 1994; Xu e col. 1998; Sprenger e col., 2000; Au e col., 

2001; Forsberg e col., 2001; Strange e col., 2001; Rabinowitz e col., 2002; Townsend e col., 2003; 

Ates e col., 2005; Carlsson e col., 2005 e Hayes e col., 2005, para revisão). 

Alguns indivíduos da população podem apresentar ausência da atividade das enzimas 

codificadas pelos genes GSTM1 e GSTT1. Como a atividade dessas enzimas é conjugar a glutationa 

com toxinas endógenas ou exógenas, os indivíduos que apresentam atividade dessas enzimas são 

chamados “conjugadores”. Os indivíduos com o fenótipo de ausência da atividade são denominados 

“não-conjugadores”. Indivíduos não-conjugadores em relação a enzima glutationa S-transferase µ1 

(GSTM1) apresentam deleção dos exons 4 e 5 de ambos os alelos do gene GSTM1, apresentando o 

que é chamado de genótipo nulo ou 0/0 (Seidegard e Pero, 1988, Brockmöller e col., 1993). No caso 

do gene GSTT1, ocorre a deleção do gene todo e homozigotos em relação a essa deleção também 

apresentam o chamado genótipo nulo ou 0/0 (Pemble e col., 1994), sendo não-conjugadores quanto à 

atividade da enzima glutationa S-transferase θ1 (GSTT1). Os alelos nulos desses genes ocorrem com 

freqüência elevada na população geral, caracterizando um polimorfismo. Portadores homozigotos da 

deleção dos exons 4 e 5 do gene GSTM1 distribuem-se nas diferentes populações com freqüências 

que vão de desde 22% entre os nigerianos a 63% nos chineses. Nos Estados Unidos, 40% dos 

descendentes de mexicanos apresentam genótipo 0/0 enquanto os afro-americanos apresentam apenas 

23% de indivíduos com o genótipo nulo. Já a freqüência do genótipo nulo para o gene GSTT1 varia 

de 9% a 65% nas diferentes populações, com uma média de aproximadamente 30% (Au e col., 2001; 

Townsend e col., 2003; Cho e col., 2005; Bolt e Their, 2006). 

Rabinowitz e col. (2002) determinaram o genótipo relativo aos genes GSTM1 e GSTT1 de 58 

trabalhadores expostos a ruído, de três indústrias. Encaminharam amostras do soro congelado desses 

indivíduos para análise bioquímica para ser estabelecida a concentração sanguínea das vitaminas “C” 

e “E” (importantes antioxidantes obtidos na dieta). Por fim, por meio de timpanometria, audiometria 
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tonal e produto de distorção de emissões otoacusticas evocadas (PDEOAE), foi avaliada a audição 

desses indivíduos. Com base em sua análise estatística concluiram que: 1) a enzima GSTM1 

proporcionava alguma proteção contra a lesão causada pela exposição ao ruído, enquanto que enzima 

GSTT1 parece não exercer esse papel. 2) não havia correlação entre o limiar auditivo e o nível de 

vitamina “E”. 3) não havia correlação entre o limiar auditivo e o nível de vitamina “C”; concluíram, 

portanto, que essas duas vitaminas não teriam ação protetora quando há exposição ao ruído. 4) negros 

e mulheres expostos ao ruído apresentavam limiares auditivos melhores. Entretanto, os autores 

enfatizam que seu estudo não permitiu conclusões definitivas, uma vez que foi conduzido com uma 

amostra muito pequena. 

Carlsson e col. (2005) selecionaram entre 1.200 trabalhadores expostos a ruído da Suécia os 

10% mais susceptíveis e os 10% mais resistentes a PAIR, totalizando cerca de 200 indivíduos, para 

estudar a participação de sete genes nucleares envolvidos nas vias de proteção contra estresse 

oxidativo (GSTM1, GSTT1, CAT, SOD, GPX, GSR e GSTP1). Não houve diferença significativa entre 

a freqüência dos alelos e dos genótipos entre os grupos dos “mais suscetíveis” e dos “mais 

resistentes”. Assim, os autores não encontraram dados que apóiem que a variação genética no 

conjunto de enzimas antioxidantes estudadas tenha papel na susceptibilidade à PAIR. No entanto, 

excluíram do estudo uma parcela significativa da amostragem. 

Cadoni e col. (2006) investigaram a associação entre surdez súbita e polimorfismos nos genes 

GSTM1 e GSTT1, também partindo da hipótese da participação das EROs nas lesões cocleares que 

ocorrem nesse tipo de perda de audição. Os autores realizaram o estudo com 80 pacientes italianos 

comparados com 80 indivíduos controle da mesma população. Os autores não verificaram diferenças 

estatísticas significativas em relação às freqüências dos genótipos nulos dos genes GSTM1 e GSTT1 

entre os dois grupos. Segundo os autores, os poucos estudos sobre surdez súbita são inconclusivos. 

Fortunato e col. (2004) estudaram em uma amostra de 94 trabalhadores a associação da 

manifestação entre a PAIR e polimorfismos em quatro enzimas importantes na defesa antioxidante do 

organismo A SOD2 – superóxido dismutase mitocondrial converte o radical livre superóxido, muito 

reativo, em peróxido de hidrogênio, uma substância menos reativa que é rapidamente neutralizada 

pela catalase. As paraoxonases (PON) constituem uma família de três enzimas (PON1, PON2 e 

PON3) cujos substratos e funções biológicas não estão totalmente esclarecidos, mas que dentro das 

células parecem ter papel na proteção antioxidante; no sangue seriam encontradas associadas às 

lipoproteínas de alta densidade, aparentemente auxiliando na proteção do organismo contra doenças 

vasculares como a aterosclerose. Os autores verificaram a associação da PAIR com dois 

polimorfismos no intron 3 do gene da enzima SOD2 (IVS3-23T/G e IVS3-60T/G) e com um 

polimorfismo da enzima PON2. Os autores observaram também associação significativa com a idade 

e com o tabagismo. 
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A participação de fatores genéticos e a importância das vias de proteção antioxidante na 

etiologia da PAIR têm recebido contribuições de estudos recentes sobre as proteínas chamadas HSPs 

(Heat Shock Proteins). São proteínas filogeneticamente conservadas relacionadas com a proteção do 

organismo contra uma série de agressões do ambiente como aquecimento excessivo, falta de 

oxigenação e exposição a ruídos de intensidade elevada. Como as primeiras proteínas dessa família 

foram estudadas em organismos expostos a variações de temperatura, essas proteínas foram 

denominadas hsps (Yoshida e col., 1999; Altschuler e col., 2002; Niu e Canlon, 2002; Prell e col., 

2003; Sugahara e col., 2003; Yang e col., 2004; Fairfield e col., 2005; Mikuriya e col., 2005; Yuan e 

col., 2005; Yang e col., 2006). 

Yoshida e col., em 1999, realizaram estudos com camundongos onde observavam que 

exposição dos animais ao calor levava ao aumento da expressão do gene da proteína HSP70 e que a 

audição dos animais estava mais protegida contra ruídos intensos caso fossem expostos ao calor antes 

de serem expostos ao ruído. Yang e col. em 2004, na China, investigaram a relação da presença de 

anticorpos contra as proteínas HSP60 e HSP70 e a PAIR em uma amostra de 399 trabalhadores 

expostos a ruídos com intensidades que variavam de 75 a 115 dB. Os autores realizaram imuno-

ensaios para os anticorpos anti-HSP60 e anti-HSP70 e observaram que os indivíduos com PAIR 

moderada para as altas freqüências apresentavam aumento significativo de anti-HSP70 (p < 0,05) e 

indivíduos com PAIR moderada para as baixas freqüências apresentavam aumento significativo de 

anti-HSP60 (p < 0,01). Baseados em seus resultados os autores propuseram que os anti-corpos anti-

HSP60 e anti-HSP70 podem ter papel na etiologia da PAIR. Entretanto, o exato mecanismo para a 

ação desses anticorpos na evolução da PAIR ainda necessita de maiores estudos. Yang e col. (2006) 

genotiparam uma amostra de 194 trabalhadores chineses expostos ao ruído quanto aos polimorfismos 

190A/B (rs1043618), 1267A/B (rs1061581), 2437A/B (rs2227956) nos genes HSP70-1, HSP70-2 e 

HSP70-hom, todos localizados no cromossomo 6. Os autores determinaram a freqüência dos 

haplótipos, obtendo nessa amostra seis diferentes haplótipos, sendo que dois deles apresentaram uma 

freqüência significativamente maior no grupo dos afetados por PAIR do que no grupo dos não 

afetados. 

Marano e Ghassemifar (2007), utilizando culturas de queratinócitos humanos da membrana 

timpânica, analisaram o efeito do choque sonoro sobre a regulação da transcrição de genes que 

codificam proteínas relacionadas com vias de proteção anti-apoptose: ß-actina, Bcl-2a Hsp 27, 

Hsp60, Hsp 70 e Hsp 90. Culturas primárias de queratinócitos foram expostas ao ultra-som por um 

curto período para simular uma exposição aguda ao ruído. Após quinze minutos, 2 horas e 24 horas 

de recuperação as células foram estudadas por meio de técnicas de PCR quantitativo (real time PCR) 

e imuno ensaio (slot blot immuno-analysis). Os autores, ao longo do tempo de recuperação, 

observaram a regulação diferenciada das expressões de todas as proteínas sob análise. Segundo os 
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autores os níveis dos RNAm coincidiram com os níveis de seus produtos para as proteínas ß-actina e 

Bcl-2a, indicando que elas parecem ser controladas no momento da transcrição. O resultado foi 

diferente para as proteínas da família das HSPs, pois não houve coincidência entre os níveis dos 

RNAm e das proteínas sintetizadas. Portanto, o controle transcricional dessas proteínas parece 

envolver mecanismos mais complexos. Sha e col. (2007) utilizando camundongos verificaram que a 

exposição ao ruído pode levar à redução da quantidade de ATP intracelular e alterações na 

permeabilidade das membranas mitocondriais. Esse desequilíbrio ativaria vias de sinalização que 

culminariam com o desarranjo dos estereocílios das células ciliadas e por fim à morte dessas células. 

Gong e col. (2007a) utilizando a técnica de micro-array (Affymetrix GeneChip) compararam o padrão 

de expressão gênica na cóclea de ratos não expostos ao ruído com ratos que foram expostos. Assim, 

verificaram que houve aumento na expressão dos genes que codificam proteínas da família das HSP e 

de pelo menos outros 100 genes. Por outro lado, houve diminuição na expressão de genes de 

caspases, de proteínas de ligação aos ácidos nucléicos bem como de genes relacionados com a função 

mitocondrial. Portanto, todos eles são candidatos a ser genes relacionados com a manifestação da em 

teoria PAIR. 

Gong e col., (2007b) analisaram se a expressão do gene que codifica a proteína HSF1 ajudaria 

a proteger a cóclea contra lesões induzidas por ruído. A proteína HSF1 é um fator de transcrição que 

regula a expressão de proteínas HSP. Em animais, tanto o calor quanto o ruído de intensidade 

moderada conferem proteção para a cóclea contra lesões causadas pelo ruído intenso e a proteína 

HSF1 é candidata a atuar nessa via de proteção. Os autores utilizaram linhagens de camundongos sem 

o gene da proteína Hsf1 (genótipo nulo Hsf1-/-) e de linhagens heterozigotas (Hsf1+/-) e verificaram 

que os camundongos heterozigotos quando expostos ao calor apresentavam uma rápida indução da 

expressão de várias proteínas HSP em suas cócleas, alteração que não ocorria nos camundongos Hsf-/-

. Entretanto, os autores verificaram que o ruído não tinha efeito tão intenso: a indução da expressão 

de proteínas HSP nos camundongos Hsf1+/- foi menor e, apesar de baixa, houve transcrição dos 

RNAm das proteínas HSP nos camundongos da linhagem Hsf1-/-. Segundo os autores, esse resultado 

indica que a proteção da cóclea contra o ruído pelas HSPs deve resultar de outras vias de ativação 

além da indução por HSF1. 

Konings e col. (2007) realizaram estudo onde a partir uma amostra de 1.261 trabalhadores 

suecos expostos ao ruído somados a 4.500 trabalhadores poloneses de várias categorias expostas ao 

ruído. A partir desse amostra os autores selecionaram dois grupos, um contendo 10% dos indivíduos 

mais resistentes ao ruído e 10% dos indivíduos sensíveis ao ruído em outro. Os autores estudaram por 

meio de análises de polimorfismos do tipo SNP se variantes no gene da enzima catalaze (CAT) 

poderiam estar associadas à manifestação da PAIR. Os autores verificaram entre os indivíduos com 

PAIR o aumento na freqüência de dois SNP no gene CAT na amostra sueca e de cinco na amostra 
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polonesa, sendo dois deles compartilhados pelas duas amostras. Entretanto, essa associação só foi 

significativa quando os autores subdividiram a amostra e consideraram apenas o grupo exposto a 

ruídos superiores a 92 dB. Os autores concluíram que o gene CAT pode ser um gene de 

susceptibilidade a PAIR, mas que os efeitos de polimorfismos nesse gene só podem ser percebidos 

quando a intensidade do ruído é levada em conta. 

Além desses genes, existem estudos relacionando a PAIR com genes ligados à presbiacusia, 

pelo menos em camundongos. As regiões dos cromossomos de camundongo que são associadas à 

presbiacusia foram batizadas de ahl (Age-related Hearing Loss). Existem estudos que mostram que 

alelos de genes localizados nessas regiões, além de causar a presbiacusia, também tornaram os 

animais mais susceptíveis ao ruído (Davis e col., 1999; Harding e col., 2005; Morita e col., 2007). 

A importância da ocorrência de parentes afetados por perda de audição na susceptibilidade à 

PAIR é classicamente aceita entre os profissionais da área de saúde auditiva, porém esse aspecto 

nunca foi detalhadamente explorado nos estudos sobre PAIR. Alguns estudos sobre PAIR tentam 

levantar a ocorrência de parentes dos sujeitos afetados por perda de audição, induzida por ruído ou 

não (Klockhoff e Lyttkens, 1982; Correa Filho e col., 2002). Entretanto, freqüentemente esss estudos 

não aprofundaram a análise desse dado, uma vez que a maioria deles tem como objetivo confirmar 

elementos do ambiente de trabalho como causa da perda de audição para propor medidas que 

atenuem o problema. Assim, a presença da história familial positiva pode, inclusive, significar a 

exclusão do sujeito da análise ambiental realizada nesses estudos (Willson e col., 1979; Klockhoff e 

Lyttkens, 1982; Chuden, 1983; Helmkamp e col., 1984; Talbott e col., 1985; Wu e col., 1987; 

Almeida e col., 2000; Teixeira e col., 2003; Fleig, 2004; Schmuziger e col., 2006). 

O estudo de Klockhoff e Lyttkens (1982) apresentou resultados interessantes, apesar de não 

focalizar diretamente a questão da PAIR. Os autores, em um estudo caso/controle, reavaliaram, entre 

outros dados, as audiometrias, os quadros clínicos e o histórico familiar, de trinta crianças que 

apresentavam curvas audiométricas sugestivas de PAIR, porém, sem nunca terem sido expostas ao 

ruído. Verificaram a ocorrência de história familial positiva para problemas auditivos em 76% das 

crianças com curvas audiométricas sugestivas de PAIR, contra 17% das crianças do grupo controle. A 

conclusão dos autores foi de que o principal fator etiológico do distúrbio de audição presente nessas 

crianças era a história familiar. 

Correa Filho e col. (2002), em seu estudo sobre a prevalência da PAIR e de hipertensão em 

104 condutores de ônibus no município de Campinas, verificaram que 77,9% dos trabalhadores que 

participaram do estudo mencionaram não ter parentes com problemas auditivos na família contra 

22,12% que referiram ter. O diagnóstico de PAIR foi confirmado em 32,7% dos trabalhadores. 

Entretanto, os autores aparentemente não realizaram a comparação das freqüências dos casos 

familiais de problemas auditivos observada nos trabalhadores com PAIR em relação a freqüência 
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observada nos trabalhadores sem PAIR. O estudo que dedicou alguma atenção à análise do histórico 

da família foi realizado em 2005 por Guerra e col., que estudaram 182 trabalhadores de uma empresa 

metalúrgica do Rio de Janeiro. Verificaram em apenas 18% da sua amostra de indivíduos com PAIR 

a ocorrência de outros casos de problemas auditivos. Nesse estudo, a prevalência de casos sugestivos 

de PAIR foi menor entre os trabalhadores com história familiar de déficit auditivo. 

Além de estudos relacionados a marcadores genéticos, é possível estudar a geração de 

espécies reativas de oxigênio por meio de marcadores bioquímicos. Proteínas, lipídeos e DNA 

reagem com as EROs produzindo compostos bioquímicos característicos que podem ser detectados e 

mensurados. A susceptibilidade dos indivíduos a PAIR poderia ser resultado da maior ou menor 

eficiência de vias bioquímicas relacionadas com a proteção do organismo contra o dano produzido 

por EROs e essa diferença de eficiência pode estar refletida na diferença na concentração de 

marcadores bioquímicos encontrados no soro dos indivíduos (Rabinowitz e col., 2002; Van Campen e 

col., 2002; Arguelles e col., 2004). 

Portanto, apesar da importância da PAIR como uma questão de saúde pública, trabalhista e 

social, ainda são poucos os estudos sistemáticos sobre a susceptibilidade genética a essa condição. A 

compreensão das bases genéticas dessa característica complexa poderá fornecer ferramentas 

importantes para a compreensão dessa susceptibilidade, para o manejo dos indivíduos sob risco, 

diagnóstico diferencial, redução na ocorrência de casos, tratamento e até mesmo a cura. Dada a 

importância da mitocôndria na homeostase energética e na produção de EROs endógenas, dois pontos 

que aparentemente são centrais na patogênese da PAIR, os genes mitocondriais são ótimos candidatos 

a atuarem na manifestação da PAIR. Até o momento, esse é o primeiro trabalho que investiga a 

associação entre mutações no DNAmt e a PAIR. 
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VIII - ANEXO I 
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ESTUDO GENÉTICO-CLÍNICO DOS CASOS DE SURDEZ PARA USO EM ACONSELHAMENTO GENÉTICO: 

 

DADOS PESSOAIS: 

DATA:------------                               CASO N°:---------------- 

NOME:------------------------------------------------------------------- 

NASC.:----------------         IDADE:----------------- SEXO: M( )   F( ) 

NATURAL: ----------------------------------- 

ESCOLARIDADE:------------------------------- 

B(  )  P (  )  N (  ) 

PAI:--------------------------------------------------------------------- 

IDADE:-------  NATURAL:----------------------------------------------- 

Ascendência: ------------------------------------------------------------ 

OCUP.:------------------------------------ ESCOL.:------------------ 

MÃE:--------------------------------------------------------------------- 

IDADE:-------  NATURAL:----------------------------------------------- 

Ascendência: ------------------------------------------------------------ 

OCUP.:------------------------------------ ESCOL.:------------------ 

ENDEREÇO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

TELEFONE:---------------------------------------------------------------- 

ORIGEM DO PACIENTE:------------------- 

MOTIVO DA CONSULTA:------------------------------------------------------ 

 

HISTÓRICO FAMILIAL: 

CONSANGÜINIDADE PARENTAL: ( )NÃO          ( )SIM          GRAU:---------- 

OUTROS CASOS DE SURDEZ NA FAMÍLIA: ( )NÃO        ( )SIM           

CASOS DE DOENÇAS GENÉTICAS NA FAMÍLIA: ( )NÃO        ( )SIM       

CONSULENTE JÁ TEVE ABORTOS: ( )NÃO        ( )SIM 
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HEREDOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE SURDEZ: 

( )BILATERAL  ( )UNILATERAL  ( )? 

( )ESTACIONÁRIA  ( )PROGRESSIVA  ( )? 

( )LEVE (27-40 DB)     ( )MODERADA (40-65 DB)     ( )GRAVE (65-95 DB) 

( )PROFUNDA (> 95 DB) 

 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 3KHz 4KHz 6KHz 8KHz 

OD         

OE         

OD         

OE         

( )CONDUTIVA         ( )NEUROSSENSORIAL        ( )MISTA       ( )? 

ETIOLOGIA: ( )CONGÊNITA       ( )PÓS-NATAL  IDADE DE INÍCIO:--------- 

ÉPOCA EM QUE PERCEBERAM O PROBLEMA:-------------------------------------- 

ÉPOCA EM QUE FOI FEITO O DIAGNÓSTICO DE SURDEZ:-------------------------- 

( )ZUMBIDO         ( )TONTURA 
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GESTAÇÃO: 

( )SEM INTERCORRÊNCIAS            ( )COM INTERCORRÊNCIAS 

OBSERVAÇÕES:----------------------------------------------------------------- -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

PERÍODO PERINATAL: 

( )SEM INTERCORRÊNCIAS            ( )COM INTERCORRÊNCIAS 

PARTO: ( )NORMAL              ( )CESÁREA  MOTIVO:------------------ 

( )FORCEPS 

CRONOLOGIA: ( )TERMO          ( )PRÉ-TERMO          ( )PÓS-TERMO 

OBSERVAÇÕES:----------------------------------------------------------------- -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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( )ANTIBIÓTICOS AMINOGLICOSÍDEOS ( )USO DE OUTRAS DROGAS 

OTOTÓXICAS 

( )INFECÇÕES DE OUVIDO     ( )DIABETES MELITO   

( )MENINGITE       ( )SARAMPO          ( )CAXUMBA        

( )MENINGOENCEFALITES          ( )INFECÇÃO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES 

Fuma? ----------------------------------------------------------------------- 

( )EXPOSIÇÃO CONSTANTE A RUÍDOS 

OUTRAS DOENÇAS, INTERNAÇÕES, CIRURGIAS:-------------------------------------- -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

EXAMES REALIZADOS:---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: 

( )HEREDITÁRIA ( )ADQUIRIDA  ( )? 

( )ISOLADA  ( )SINDRÔMICA  ( )? 

PAIS PRETENDEM TER MAIS FILHOS: ( )NÃO       ( )SIM 

FIZERAM ( )LAQUEADURA          ( )VASECTOMIA 

DIAGNÓSTICO:--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

CONDUTA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 
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ANAMNESE OCUPACIONAL 

Exposição anterior a ruído 

Ramo Função Tempo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Obs.:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Empresa onde trabalha:_______________________________________________________ 

Ramo de Atividade: ____________________________________________ 

Setor: _________________________________________________________ 

Função: ________________________________________________________ 

Horas diárias de trabalho:___________ 

Tempo de trabalho na empresa:_________ 

Horas Extras:_________________________ 

Exposição a ruído ocupacional: 

Tempo na empresa atual anos ________  meses ________  

Tempo total: anos ________   meses ___________ 

Descrição das atividades e do ambiente de trabalho:__________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Impressão sobre o ruído 

Baixo (   ) médio (   ) alto (   ) 

Uso de Protetor Auricular 

Sim (   ) não (   ) 

Tipo: 

Concha (   ) 

Plug   (   ) 

Outros (   ) 

Tempo: ___________ meses 

Obs.: _______________________________________________________________________ 

Exposição a ruído extra-laboral 

Sim (   ) não (   ) 

Tempo: _________ meses 

Obs:_________________________________________________________________________ 
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 Universidade de São Paulo 

Instituto de Biociências 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
ESTUDO: ASPECTOS GENÉTICOS E FUNCIONAIS DAS MUTAÇÕES 

MITOCONDRIAIS QUE CAUSAM SURDEZ 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima 

citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre 

a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de 

muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não 

causará nenhum prejuízo a você.  

 

Pretendemos testar o material genético das pessoas com diferentes tipos de perdas 

auditivas para identificar alterações em genes responsáveis por surdez. O objetivo dessa 

pesquisa é verificar se essas pessoas têm uma predisposição genética à perda de audição. 

A importância dos resultados dos exames é a orientação que os indivíduos receberão sobre 

a possibilidade de ocorrerem outros casos de problemas de audição na família. 

Além disso, nos indivíduos em que identificarmos alterações genéticas, pretendemos 

coletar uma amostra adicional de sangue para estudarmos o funcionamento das suas 

células em cultura. 
 

Eu, ________________________________________
nome

_________________________________________________ 
_______________________

profissão
________________________________, _______________________________

residente e domiciliado 

na
____________________________________________________________________, portador da Cédula de 

identidade_____________________, e inscrito no CPF/MF________________________, 

nascido(a) em _____ / _____ /_______ , abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea 

vontade em participar como voluntário(a) do estudo “ASPECTOS GENÉTICOS E FUNCIONAIS 

DAS MUTAÇÕES MITOCONDRIAIS QUE CAUSAM SURDEZ”. Declaro que obtive todas as 

informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por 

mim apresentadas. Concordo, ainda, em permitir acesso a exames complementares e outras 

informações médicas que me forem solicitadas no decorrer desse estudo. 

 

Estou ciente que: 
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I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas da 

“DEFICIÊNCIA AUDITIVA”; 
II) Será feita a coleta de 10 ml. de sangue; 
III) Essa coleta será feita apenas para este estudo e em nada influenciará no meu 

tratamento; não vai me curar; não vai me causar nenhum problema, exceto o 
pequeno incômodo de dor no momento da coleta. 

IV) Esse projeto não tem como objetivo oferecer tratamento terapêutico; 
V) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  
VI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não 

irá interferir no atendimento ou tratamento médico; 
VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais 
não sejam mencionados; 

VIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 
desta pesquisa 

IX) O material colhido será armazenado pelo tempo necessário para a identificação e 
caracterização do gene e de sua mutação responsável pela condição. 

 
 (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   )  Concordo com nova coleta de 10 ml do meu sangue para a realização dos 

outros estudos no caso de ser selecionado(a). 

 

São Paulo,              de                              de   200__ 

 
 

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável   

................................................................................................... 

 
 
Responsável pelo Projeto: _____________________________________________________ 

Ronaldo S. Abreu Silva 

CRBIO 43.102/01-D 
 


