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Introdução
 Sabe-se que a tuba auditiva apresenta várias funções que visam estabelecer bom desempenho do sistema orelha média - células 

mastóideas - tuba auditiva - porção nasal da faringe. Mantém-se fechada durante o repouso, protegendo a orelha média do fluxo de secreções 
e microorganismos da porção nasal da faringe, dos sons e variações de pressão que ocorrem, a todo o momento, na faringe, como durante a 
respiração, tosse, choro ou ao assoar o nariz. A abertura dá-se de forma intermitente, pela ação do músculo tensor do palato, para que haja 
passagem de ar da porção nasal da faringe para a orelha média, permitindo, assim, a equalização das pressões da cavidade timpânica com o 
ambiente e, ainda, a entrada do oxigênio que foi consumido pelas células da mucosa da orelha média. Sendo assim qualquer alteração 
respiratória pode vir a causar alterações nesta parte do aparelho auditivo.

Objetivo
 Diante do pequeno número de estudos na área de audiologia sobre a relação de perdas condutivas em indivíduos com alterações 

respiratórias, e da observação na prática clínica de muitas alterações na condução do som em indivíduos com estas alterações, resolveu-se 
verificar a relação de perdas condutivas em indivíduos com queixas de alterações respiratórias.

Metodologia
 Foi realizado um estudo retrospectivo de prontuários de indivíduos, avaliados na Clínica dos Distúrbios da comunicação Humana da 

Universidade Norte do Paraná, na cidade de Londrina - PR, durante o primeiro semestre do ano de 2008. Foram analisadas todas as 
audiometrias dos pacientes onde foi constatada queixa de alteração respiratória nas anamneses audiológicas. Após esta analise, foi verificada 
a sua relação com a perda auditiva condutiva.

Resultado
 Foram vistos efetivamente exames de 111 indivíduos, dos quais 14 apresentaram na anamnese queixa de alteração respiratóra. Destes, 

6 (42,54%) do sexo feminino e 8 (57,12%) do sexo masculino respiratórias no período estudado. Os resultados das audiometrias indicaram 
que 5 indivíduos (35,7%) apresentaram perda auditiva condutiva para uma ou mais freqüências, de grau leve a moderado, em pelo menos 
uma das orelhas. Estes resultados vão de encontro com a literatura, uma vez que MARTINS et al. (2006) relata em seu estudo que houve 
maior freqüência de ocorrência de perda auditiva em indivíduos com alterações respiratórias.

Conclusão
 Poucos estudos foram realizados na intenção de analisar as condições de orelha média em indivíduos com alterações respiratórios, 

relatando a existência de uma alta incidência de otites de repetição e problemas auditivos do tipo condutivo, porém colocam, que nestes 
indivíduos, os episódios de otite ocorrem por um período mais prolongado contribuindo para ocorrência de seqüelas como otite média crônica.
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