
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

COVID-19 na Gestação: Estudo da Audição dos 

Lactentes 

Palavras-Chave: COVID-19, Grávidas, Neonatos, Audição 

Autores/as: 

Júlia Moraes Queiroz, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Prof./ª Dr./ª Maria Francisca Colella dos Santos (orientadora), Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP 

 

INTRODUÇÃO: 

No final do ano de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada sobre casos de 

uma perigosa e desconhecida doença. Em Wuhan, província localizada na China, foi o primeiro lugar do 

mundo a sofrer com a SARS-COV2, e posteriormente nenhum país saiu ileso dessa doença e de suas 

consequências na área da saúde e também na economia (OMS).  

Caracterizada como uma doença altamente transmissível que afeta o sistema respiratório, a 

COVID-19 se propaga por meio do contato com saliva, gotículas emanadas pelo espirro ou tosse de 

pessoas infectadas (DE OLIVEIRA, 2020). 

A doença, normalmente, apresenta sintomas parecidos com os de uma gripe comum como: 

cefaleia, tosse, febre, mas também outros sintomas específicos como dores no peito, diarreia, falta de 

ar. Muitos acometidos por esse vírus apresentam apenas sintomas mais brandos. Todavia, uma 

parcela significativa dos doentes precisa de intervenções médicas mais extremas (XAVIER et al., 

2020).  

Seguidas à risca, as orientações da OMS a respeito do comportamento para a redução do 

contágio, especialmente a necessidade de distanciamento social, impunham dificuldades para desde 

as tarefas cotidianas como ir ao mercado, usar o transporte público até situações mais específicas. Os 

preparativos para a chegada de um filho, por exemplo, tornaram-se ações complexas de serem 

realizadas com segurança sanitária (OMS, 2020).  

Esse cenário aliado a um sistema de saúde que estava muito sobrecarregado, além do risco 

e do medo constantes de serem infectadas, fizeram com que muitas mulheres hesitassem em 

programar sua gravidez. Embora com um número bem baixo de estudos, a transmissão vertical foi 

comprovada pela detecção da SARS-CoV-2 na placenta, âmnio e sangue de recém-nascidos de mães 

infectadas além dos recém-nascidos apresentaram teste positivo para o anticorpo IgM que não 

atravessa a placenta (BADR et al. 2020; KONSTANTINIDOU et al. 2021).  
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É comprovado pela literatura que várias doenças virais podem gerar perdas auditivas: 

congênitas ou adquiridas podendo ser bilateral ou unilateral. No caso da COVID-19, os estudos ainda 

não podem comprovar qual é a consequência desse vírus na audição (CELIK et al., 2021). 

Estudos referentes sobre a pandemia apontam que além dos problemas ocasionados pela 

COVID-19 no período em que o vírus atua no corpo doente, podem ocorrer sequelas que se 

manifestam posteriormente, como a perda auditiva (RIBEIRO; SILVA, 2021). Cogita-se que essa 

eventual perda auditiva não se restrinja apenas a pessoas infectadas, mas também a filhos de mulheres 

que contraíram a doença durante a gravidez. Nesse panorama, justifica-se a apreensão de 

profissionais da saúde, uma vez que o agravamento da doença e a possibilidade do surgimento de 

sequelas, podem ser transmitidas para essas novas vidas (DE MELO; DE ARAUJO, 2020).  

Ainda na quarta semana de gestação o sistema auditivo inicia sua formação. Ductos 

semicirculares, utrículo, sáculo, órgão de corti, entre outros componentes da orelha interna começam 

sua formação, ao final da vigésima segunda semana é a vez da cóclea se formatar, encerrando assim 

todo o desenvolvimento anatômico da orelha interna (RODRIGUES, 2019).  

Entre a vigésima quinta e vigésima nona semana gestacional, o sistema auditivo do embrião já 

está operando, reagindo aos sons. Entretanto, ainda vai se aperfeiçoar até a adolescência, por meio de 

estímulos sonoros, interação e comunicação com outras pessoas. (CARDOSO, 2013).    

O sistema auditivo humano conforme Cardoso (2013), “(...) é único e difere do das outras 

espécies porque desenvolve a capacidade de receber, interpretar e reagir à linguagem de forma 

complexa”. O desenvolvimento adequado da audição é de grande importância para a interação e 

integração do neonato na sociedade (TIENSOLI et al., 2007). Esse sistema ainda vai se aperfeiçoar 

até a adolescência, por meio de estímulos sonoros, interação e comunicação com outras pessoas 

(CARDOSO, 2013). 

Um dos meios de avaliação da audição é por meio da Triagem Auditiva Neonatal, que já nos 

primeiros dias busca analisar o funcionamento do sistema auditivo. Caso esse recém-nascido 

apresente resultado “passou” para essa triagem, o segundo procedimento é verificar se este apresenta 

algum indicador de risco para a perda auditiva progressiva e/ou de aparecimento tardio, caso a 

resposta seja positiva o monitoramento e acompanhamento da audição durante o crescimento é 

imprescindível. Dessa forma, os filhos das mulheres que apresentaram infecção pela SARS-COV2 nos 

dois primeiros trimestres de gestação devem ser encaminhados para o monitoramento, para que, dessa 

forma seja verificado a possibilidade da COVID-19 ser um indicador de risco para as perdas auditivas.   

O monitoramento auditivo que possibilita averiguar os dados e encontrar possíveis desvios de 

normalidade por meio de exames que visam avaliar habilidades auditivas como: localização sonora, 

reação a voz, verificação do reflexo cócleo-palpebral, Emissões Otoacústicas e a Imitanciometria, que 

tem como objetivo observar a integridade da orelha média. Alterações auditivas podem acarretar 

déficits na linguagem e concomitantemente no desenvolvimento cognitivo, intelectual e social. 

Atentando para esses fatos, medidas para a detecção de alterações auditivas devem ser tomadas o 

mais precocemente possível por meio, por exemplo, do monitoramento auditivo em lactentes com seis 
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meses de vida: período no qual o bebê está adquirindo a língua. Dessa forma, o objetivo dessa 

pesquisa foi analisar o desenvolvimento da audição em crianças aos seis meses de vida que tiveram 

resultado “passou” na triagem auditiva neonatal, cujas mães testaram  positivo para SARS-COV2, nos 

dois primeiros trimestres gestacionais, investigando  possíveis alterações que podem acometer a 

evolução do sistema auditivo desses  lactentes e estabelecendo se o acometimento de grávidas pela 

COVID-19 no citado  período gestacional é um fator de risco do desenvolvimento satisfatório da 

audição. 

 

METODOLOGIA: 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas), Número do Parecer: 5.454.075. 

Para tal, foram avaliados lactentes com 6 meses de idade, que nasceram no Centro de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) pertencente à UNICAMP e que permaneceram no 

alojamento conjunto. Foram reunidos em dois grupos, sendo Grupo I constituído por crianças cujas 

mães tiveram COVID-19 no primeiro trimestre de gestação e o Grupo II formado por lactentes cujas 

mães foram acometidas no segundo trimestre de gestação. Os critérios de inclusão adotados foram 

crianças que apresentaram resultado “passou” na triagem auditiva, sem Risco para Deficiência Auditiva 

(IRDA) na história clínica baseado no Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) de 2020 e cujas mães 

compareceram no Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação (Cepre) para o monitoramento 

auditivo. Os dados do monitoramento foram obtidos pela avaliação audiológica com verificação do 

reflexo cócleo-palpebral (RCP), localização sonora, reação a voz, pelo exame de imitanciometria 

realizada com o Titan (Interacoustics), para obter o volume da orelha média e a pressão do pico, e a 

pesquisa do reflexo ipsilateral com 226Hz realizada no máximo até 100 dBNPS. Além disso, foi 

aplicado o teste de emissões otoacústicas com estímulos transientes (EOAT) e com produto de 

distorção (EOAPD) por meio do equipamento ILO 292.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Analisando os dados obtidos das respostas desses lactentes, não ocorreu diferenças 

significativas entre mães positivas dos três aos seis em relação aos lactentes cujas mães não tiveram 

COVID-19 durante a gravidez. 

O número de dados que foram coletados dos bebês cujas mães apresentaram SARS-COV2 

nos três primeiros meses gestacionais foi muito baixo, assim não será possível afirmar uma relação 

entre a infecção pelo vírus e qualquer desvio de normalidade nos testes.  

Com o avanço da vacinação da população, que ocasionou a queda dos casos de COVID-19 

e a reforma do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) pertencente à UNICAMP, 

surgiram dificuldades para a coleta dos dados. Além disso, ocorreram diversas intercorrências 
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relacionadas ao Comitê de Ética e Pesquisa, uma vez que esse projeto está inserido em uma pesquisa 

mais abrangente: Impactos da Covid-19 no Sistema Auditivo Periférico e Central de Crianças e 

Adolescentes, composto por um grupo de pesquisadores de diversos níveis no que se diz respeito à 

titulação acadêmica, fato que causou atraso na coleta dos dados, que ainda estão ocorrendo.  

 

CONCLUSÕES: 

Conclui-se, portanto que não é possível estabelecer uma relação entre o acometimento de 

grávidas pela COVID-19 no período gestacional dos dois primeiros trimestres ser um fator de risco do 

desenvolvimento satisfatório da audição, pois não foram encontradas divergências significativas entre 

os bebês da pesquisa e o da população sem a infecção pelo vírus.  
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