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Recomendações 

Atualmente a ciência e a tecno-

logia permitem a reabilitação 

auditiva de forma muito aceitá-

vel. No entanto, quando se trata 

de crianças com surdez congé-

nita, a (re)habilitação tem que 

ser eficaz, sendo importante 

avaliar a perceção auditiva (se 

ouve, o que ouve, como ouve). 

Atualmente a avaliação é feita 

em laboratório, com recurso a 

testes que dependem da idade, 

por ex. utiliza-se a resposta 

condicionada a estímulos para 

crianças mais pequenas, ou res-

postas comportamentais para 

crianças mais velhas. O recurso 

do Audiograma em Campo 

Livre, que permite avaliar 

quando a criança começa a 

ouvir, no momento em que se 

ajusta a prótese auditiva, só é 

possível a partir de uma certa 

idade. Existem outros meios de 

observação do mapeamento 

cerebral capazes de perceber as 

variações do cérebro ao estímu-

lo auditivo, no entanto, estão 

limitados por interferirem com 

as próprias próteses, pelo custo, 

pela acessibilidade aos equipa-

mentos e pela complexidade do 

procedimento técnico. Conside-

rando que a reabilitação deve 

iniciar-se o mais cedo possível, 

é importante ter instrumentos 

que permitam perceber real-

mente o que ouve e como. 

 Este projeto, ao pretender 

encontrar uma forma de 

avaliar o desempenho das 

próteses auditivas – se    

permitem ouvir e o que 

permitem ouvir – propõe a 

utilização do EEG como 

instrumento de avaliação 

de tecnologia.  

 A validação do EEG   

neste contexto,  tem      

igualmente o potencial de 

ser associado à reabilitação 

auditiva como rotina,     

contribuindo para a        

otimização das próteses 

auditivas desde o primeiro 

momento da adaptação. 

 Esta utilização é assim 

útil noutras situações, 

n o m e a d a m e n t e  e m        

indivíduos impedidos de 

verbalizar as suas queixas 

(indivíduos que sofreram 

A V C ,  c o m a t r a s o           

cognitivo, demência, entre 

outros). 
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A surdez é uma deficiência sensorial que afeta a comunicação      

e o inter-relacionamento das pessoas, sendo particularmente    

limitante na população idosa e nos                                              

primeiros anos de vida.  
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Neste estudo pretende validar-se a 

utilização do eletroencefalograma (EEG) 

como instrumento de avaliação das próteses 

auditivas, em crianças com surdez congénita, 

numa perspetiva de Avaliação de             

Tecnologia. O EEG é uma técnica não inva-

siva cuja aplicação não interfere com a     

utilização das próteses auditivas, permitindo 

efetuar um mapeamento cerebral. A           

utilização do EEG nos casos em estudo    

pretende comparar a variação dos sinais    

cerebrais quando a criança tem a prótese 

ligada e desligada, dando ideia sobre a      

funcionalidade das próteses. 

Resultados Preliminares  
 

O traçado geral dos EEGs apresenta diferenças 

energéticas entre as duas situações (com e sem   

prótese), apontando o potencial deste meio de   

diagnóstico para a perceção da audição do         

indivíduo. Atualmente o sinal de EEG está a ser 

trabalhado e decomposto eliminando o ruído, com 

o objetivo de encontrar um algoritmo que permita, 

de forma rápida, fácil e acessível avaliar a           

utilização das próprias próteses, contribuindo    

eventualmente para a otimização destas ajudas    

técnicas. Até ao momento os sinais do EEG        

permitem encontrar diferenças quando a prótese 

está ligada ou desligada, funcionando como        

instrumento de avaliação de tecnologia deste      

procedimento. Os resultados obtidos no final do 

estudo irão dar uma indicação muito clara sobre a 

validade do EEG como instrumento de apoio na 

afinação das próteses auditivas sendo aplicável na 

população infantil; ao atuar precocemente na      

reabilitação auditiva, este procedimento poderá 

contribuir de forma decisiva para o desenvolvimen-

to psico motor, comportamental e inter-relacional 

da criança com surdez congénita. 

Metodologia 

 

Recrutaram-se crianças com surdez congénita, seguidas na consulta de Otorrinolaringologia de um Hospital Público 

na região de Lisboa, utilizadores de próteses auditivas. A cada criança foi efetuado um EEG, enquanto era submetida a 

um estimulo sonoro, com as próteses ligadas e desligadas. Os traçados dos EEGs foram comparados de forma a 

´perceber quais as variações no mapeamento cerebral quando as próteses estavam ligadas (aparentemente a criança 

ouvia) e desligadas. O EEG é um teste não invasivo, de fácil adesão pelos cuidadores e pelas crianças, podendo ser 

aplicado sem qualquer efeito nocivo. Este recurso é amplamente utilizado em ambiente hospitalar, embora com outros 

propósitos, estando disponível para o estudo proposto. 
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