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ERRATA 

Dissertação – Utilização do Princípio do Cross-check num conjunto de exames na Avaliação Audiológica Infantil 

 

1. Mudar o Resumo anterior por este: 

“Introdução: O desenvolvimento de programas de identificação precoce permite que crianças cada vez menores 
sejam encaminhadas para avaliação diagnóstica, demandando a necessidade de se incorporar, na rotina clinica, um 
conjunto de exames audiológicos para avaliar a perda auditiva nas diferentes faixas etárias. Objetivo: Caracterizar a 
população de um Serviço de Referência de Saúde Auditiva; Analisar os resultados dos diferentes testes quando 
utilizados em conjunto e descrever a utilização do princípio do cross-check no conjunto de exames da avaliação 
audiológica infantil. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, qualitativo e quantitativo. Foram incluídos 30 
prontuários de crianças com idade do nascimento aos 3 anos, que haviam realizado dois ou mais dos exames 
audiológicos. A análise dos dados foi constituída de análise descritiva e de concordância por meio da estatística Kappa 
Resultados: A idade no início do diagnóstico audiológico variou de um a 44 meses, com média de 17,8. Houve maior 
prevalência da faixa etária de 13 e 24 meses (36,7%). Em 50,1% das crianças, o diagnóstico foi concluído em seis 
semanas. Quando comparado os resultados de cada teste com a conclusão diagnóstica, observou-se que houve 
concordância em 64% dos resultados quando comparado com a Timpanometria; 92% com as Emissões Otoacústicas 
Evocadas por estímulo transiente (EOAET) e 100% com a Audiometria Comportamental e o Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Quando analisados conjuntamente, houve forte concordância (Kappa=0,88) 
entre os resultados das EOAET e a Audiometria Comportamental. Em 92% dos casos, as EOAET concordaram com 
os resultados do PEATE. Houve concordância em 100% dos casos, quando comparado o PEATE com a Audiometria 
Comportamental. Conclusão: É fundamental a utilização de um conjunto de exames ao avaliar auditivamente uma 
criança, tendo em vista que cada um dos testes fornecem informações de regiões específicas do sistema auditivo, 
havendo, portanto, também a necessidade de se utilizar um protocolo que contenha pelo menos um exame que seja 
Padrão-Ouro, quer seja a Audiometria e/ou PEATE de acordo com a faixa etária; e que a aplicação do Princípio do 
Cross-check é essencial na Avaliação Audiológica Infantil, uma vez que observou-se que nenhum procedimento pode 
ser considerado conclusivo ou repetitivo. Contudo, o cruzamento das informações dos diferentes testes mostram 
precisão e confiabilidade no diagnóstico da perda auditiva.” 
 

2. Lista de Abreviaturas 
Acrescentar a lista a sigla “EOA – Emissões Otoacústicas”; e na sigla do VRA a descrição em inglês “Visual 
Reinforcement Audiometry”; e corrigir a sigla BOA existente para “BOA - Audiometria de Observação 
Comportamental/Behavioral Observation Audiometry” 
 

3. Substituir  
Em todas as páginas onde tiver escrito “bateria de teste” substituir por “conjunto de exames”; “CPA” por “ALC”; “ABR” 
por “PEATE” e “MEA” por “Imitanciometria”. 
 

4. Lista de quadros e figuras, e nas páginas 61 e 65. 
Substituir o título do “Quadro 2- Níveis mínimos de respostas e valores de correção para os padrões de normalidade 
do PEATE” pelo do “Quadro 3 - Parâmetros para registros das Emissões Otoacústicas” e vice-versa. 
 

5. Lista de abreviatura 
Acrescentar a definição em inglês da sigla do “VRA - Visual Reinforcement Audiometry”; corrigir a definição do BOA e 
acrescentar o inglês – “Observação do Comportamento Auditivo (Behavioral Observation Audiometry)”, acrescentar a 
lista a sigla “EOA – Emissões Otoacústicas” e também a definição em inglês da sigla “SNR- Signal-to-noise-ratio”. 
 

6. Substituir e Retirar do final dos parágrafos os autores (Cap. Protocolos Internacionais...): 
> Na página 20 – 8º Parágrafo: “Segundo a Academia Americana de Audiologia...” por “Segundo Gravel et al. (2012)...” 
e “O BCEHP...” por “O Stevens et al. (2011)...”;  
> Na página 26 – 27º Parágrafo: “De acordo com Infant Hearing Program...” por “De acordo com Hyde (2008)...”; 
“...enquanto que para Newborn Hearing Screening Programme...” por “...enquanto que para Day et al. (2008)...” e “...de 
cabeça; já para Academia Americana de Audiologia...” por “...de cabeça; no entanto, para Gravel et al. (2012)...”; 



> Na página 28 - 33º Parágrafo: “Com base na Academia Americana de Audiologia...” por “Com base em Gravel et al. 
(2012)...”; 
> Na página 32 - 46º Parágrafo: “Embora..., a Academia Americana de Audiologia...” por “Embora..., Gravel et al. 
(2012) refere...”; 
> Na página 34 - 52º Parágrafo: “No entanto, para o IHP...” por “No entanto, para Hyde (2008)...” e “..de idade. A 
Academia Americana de Audilogia referiu...” por “...de idade. Gravel et al. (2012) por sua vez, refere...” e no 54º 
parágrafo “Os tons puros...O IHP...” por “Os tons puros...O Hyde (2008)...”; 
> Na página 38 - 72º Parágrafo: “Deve-se...lactentes...nas recomendações de...” por “Deve-se...lactentes (Gravel et al., 
2012)...nas recomendações do protocolo de Infant Hearing Program descrito por Hyde (2008).” 
> Na página 45 - 98º Parágrafo: “A Academia Americana de Audiologia...O IHP...” por “Gravel et al. (2012)...O Hyde 
(2008)...” e no 102º Parágrafo “No entanto, a Academia Americana de Audiologia...” por “No entanto, Gravel et al. 
(2012)...”. 
 

7. Acrescentar na Revisão de Literatura (Cap. Protocolos, Subtopico de EOA) os parágrafo nas páginas:  
 
Na pág. 39 como sendo 1ºparágrafo -“As EOAET são respostas a um estímulo acústico que avalia de forma rápida, 
objetiva e não-invasiva o estado funcional da cóclea. As EOAET são constantes no mesmo indivíduo e sua ausência 
acontece em patologias de orelha interna ou média, ou mesmo com a cóclea íntegra (Durante et al., 2005). No 
entanto, a resposta desaparece quando os limiares auditivos estiverem acima de 30 dBNA  (Lopes Filho, 1997; 
Azevedo, 2003).” E como 2º parágrafo: “Keefe, Levi (1996) e Uchida et al. (2006) complementam ainda que, as EOA 
não quantificam a deficiência auditiva, no entanto, na presença de alterações de orelha média estas se mostram mais 
sensíveis.”  
E acrescentar no 23º paragrafo na pág. 96 - Onde se lê – “...são mais sensíveis a alterações de orelha média...” 
acrescentar no final da frase “...(Keefe, Levi, 1996; Uchida et al., 2006)...” e onde se lê - “...limiar auditivo (35dBNA)...” 
mudar para “...limiar auditivo acima de 30dBNA (Azevedo, 2003, Lopes Filho, 1997)...” 
 

8.  Lista de Referência 
Acrescentar a referência de “Azevedo MF. Emissões otoacústicas. In: Figueiredo MS. Conhecimentos essenciais para 
entender bem as Emissões Otoacústicas e BERA. São José dos Campos. Pulso; 2003. p. 35-83.” E também “Lopes 
Filho OC, Carlos RC. Emissões Otoacústicas. In: Campiotto A R, Levy C, Holzheim D, Rabinovich K, Vicente L C C, 
Cartiglioni M, Redondo M C, Anelli W. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 1997:221-37.” 

9. Resultados e Discussão 

Na página 67- Onde se lê – “15 realizaram Audiometria Comportamental com fones e 7 realizaram em campo livre...” 
acrescentar no final da frase “...um realizou tanto Audiometria com fones como em campo livre.” Ainda na mesma 
página, onde se lê – “...8 não realizaram Audiometria..” mudar para “... 7 não realizaram Audiometria...”.  

Na página 68 – Onde se lê – “...sete eram do sexo masculino e três feminino...” mudar para “...quatro feminino...”.  

Na página 75 – Onde se lê – “Das 30 crianças, ...oito foram realizados em campo livre...” mudar para “..., sete foram 
realizados em campo livre, e apenas uma criança realizou a audiometria tanto com fones como em campo livre...” 

Na página 84 (Tabela 23) – Onde se lê – “...A OD apresentou perda auditiva do tipo condutiva, já a OE, perda do tipo 
sensorioneural.” Mudar para “...Este apresentava diagnóstico do Espectro da Neuropatia Auditiva (ENA) em ambas 
orelhas.” O mesmo deve ser mudado na página 85 onde se lê “...um caso de grau leve na OD e um caso de...”. 

Na página 86 – Onde se lê – “...e um tinha perda condutiva de grau leve e perda sensorioneural  de grau moderado...” 
mudar para “...e um tinha perda auditiva de grau leve e presença de EOA em ambas orelhas. Ainda nesta página, na 
Tabela 27, desconsiderar o “zero” da tabela, e colocar “-“ no lugar. 

Na página 87 – Onde se lê – “...4 realizaram apenas a audiometria e 6 só o PEATE.” Mudar para “...5 realizaram 
apenas a audiometria e 7 só o PEATE.” 

Na página 97  – Onde se lê “Quando comparado os achados das EOAET com o tipo de perda auditiva...” mudar para 
“Quando comparado os achados quanto ao tipo e grau de perda auditiva...” 
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Resumo 

 

Introdução: O desenvolvimento de programas de identificação precoce permite 
que crianças cada vez menores sejam encaminhadas para avaliação diagnóstica,  
demandando  a necessidade de se incorporar, na rotina clinica, uma bateria de 
testes audiológicos para avaliar fidedignamente a perda auditiva nas diferentes 
faixas etárias. Objetivo: Descrever a utilização do princípio do cross-check no  
conjunto  de  exames  da  avaliação  audiológica  infantil; caracterizar  a  
população  de  um  Serviço  de  Referência  de  Saúde  Auditiva  e  analisar  os 
resultados dos diferentes testes quando  utilizados em conjunto. Métodos: Estudo 
de caráter descritivo, retrospectivo, qualitativo e quantitativo, realizado no Centro 
Audição na Criança (CeAC), serviço da Divisão de Estudos e Reabilitação dos 
Distúrbios da Comunicação (DERDIC)  da  Pontifícia  Universidade  Católica  de  
São  Paulo  (PUC/SP).  Foi realizado um levantamento dos prontuários de 
crianças atendidas no setor de diagnóstico, no período de Agosto a Dezembro 
de 2011, no processo de avaliação audiológica. De um total de 62 prontuários, 
foram selecionados 30 que estavam de acordo com os critérios de seleção. A 
análise dos dados foi constituída de análise descritiva e de concordância por meio 
da estatística Kappa.  Resultados: A idade no início do diagnóstico audiológico 
variou de um a 44 meses, com média de 17,8. Houve maior prevalência da faixa 
etária de 13 e 24 meses (36,7%). Em 50,1% das crianças, o diagnóstico foi 
concluído em seis semanas. Quando comparado os resultados de cada teste com 
a conclusão diagnóstica, observou-se que houve concordância em 64% dos 
resultados quando comparado com a Timpanometria; 92% com as Emissões 
Otoacústicas Evocadas por estímulo transiente e 100% com a Audiometria 
Comportamental e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico. Quando 
analisados conjuntamente, houve forte concordância (Kappa=0,88) entre os 
resultados das Emissões Otoacústicas Evocadas por estímulo transiente e a 
Audiometria Comportamental. Em 92% dos casos, as Emissões Otoacústicas 
concordaram com os resultados do Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico. Houve concordância em 100% dos casos, quando comparado o 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico com a Audiometria 
Comportamental. Conclusão: A Audiometria Comportamental e o Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico concordaram de forma significativa com o 
diagnóstico. Quando utilizado o princípio Cross-check dentro do conjunto de 
exames, as Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente e o 
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, foram os que mais concordaram 
quando analisados com outros exames. A bateria de testes e a aplicação do 
Principio Cross-chek mostrou-se relevante na avaliação de crianças, tendo efeito 
significativo na precisão e confiabilidade no diagnóstico da perda auditiva. 

 

 

Palavras-chave: Audição; Testes auditivos; Criança; Audiometria; Perdas auditivas. 
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Abstract 

 

Introduction: The development of early identification of hearing loss programs 
increases the number of children who need hearing assessment in a very early age. 
For this reason, there is the need to incorporate in the clinical routine a battery of 
audiological tests in order to assess hearing loss in different age groups. Objective: 
To describe the cross-check principle in a battery of tests proposed for infants and 
young children audiological evaluation; describe the subjects’ hearing tests results in 
a Hearing Care Service, and analyze the results of different tests when used 
together, according to the cross-check principle. Methods: This study was designed 
as descriptive, retrospective, qualitative and quantitative. A survey of the records of 
children enrolled in the diagnostic sector in the period August to December 2011, the 
audiological evaluation process. From a total of 62 records, we selected 30 that were 
in accordance with the selection criteria. Data analysis consisted of descriptive 
analysis and agreement by Kappa. Results: The age at the start of audiological 
diagnosis ranged from one to 44 months, with a mean of 17.8. There was a higher 
prevalence in the age group of 13 and 24 months (36.7%). In 50.1% of children, the 
diagnosis was completed in six weeks. When comparing the results of each test with 
the diagnostic conclusion, we observed that there was agreement in 64% of the 
results when compared with tympanometry, 92% with transient-evoked otoacoustic 
emissions stimulation with 100% Behavioral Audiometry and Brain-stem Auditory 
Evoked Potential. When analyzed together, there was strong agreement (kappa = 
0.88) between the results of transient-evoked otoacoustic emissions and Behavioral 
Audiometry. In 92% of cases, otoacoustic emissions agreed with the results of Brain-
stem Auditory Evoked Potential. There was agreement in 100% of cases, compared 
with the Brain-stem Auditory Evoked Potential to Behavioral Audiometry. 
Conclusion: Behavioral Audiometry and Brain-stem Auditory Evoked Potential  
significantly agreed with the diagnosis. When the principle Cross-check within the set 
of tests was used, the transient-evoked otoacoustic emissions and Brain-stem 
Auditory Evoked Potential were most in agreement when analyzed with other tests. 
A battery of tests and the application of Principle Cross-check proved relevant in the 
assessment of children, having significant effects on the accuracy and reliability in 
the diagnosis of hearing loss.  

  
 
 

Keywords: Hearing, Hearing tests; Children; Audiometry; hearing loss. 

 

 

 

 



 

 

   
vi 

Sumário 

 

Agradecimentos ............................................................................................. i 

Resumo ......................................................................................................... iv 

Abstract ......................................................................................................... v 

Lista de Tabelas .......................................................................................... vii 

Lista de Quadros e Figuras .......................................................................... x 

Lista de abreviaturas ................................................................................... xi 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 1 

2 OBJETIVOS ................................................................................................. 6 
2.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................................... 6 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................... 6 

3 REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................... 7 
3.1 PRINCÍPIO DE VERIFICAÇÃO CRUZADA – O “CROSS-CHECK”. ............................................... 7 
3.2 PROTOCOLOS INTERNACIONAIS DE AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA INFANTIL .............................. 17 
3.2.1 OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO AUDITIVO (BOA) ................................................... 21 

3.2.2 Audiometria de Reforço Visual (VRA) .................................................................................. 25 
3.2.3 Audiometria Lúdica Condicionada (ALC) .............................................................................. 33 
3.2.4 Imitanciometria ..................................................................................................................... 35 
3.2.5 Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) ............................................................................. 39 
3.2.6 Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) ................................................ 43 

3.3 ANÁLISES DOS PROTOCOLOS E IMPORTÂNCIA DO CROSS-CHECK ....................................... 48 

4 MATERIAL E MÉTODO............................................................................. 60 
4.1 TIPO DE ESTUDO .............................................................................................................. 60 
4.2 LOCAL DA PESQUISA ........................................................................................................ 60 
4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ................................................................................................. 60 
4.5 PROCEDIMENTOS ............................................................................................................. 62 

4.5.1 Descrição dos Procedimentos .............................................................................................. 63 
4.5.1.1 Avaliação Comportamental (VRA, ALC e BOA): .......................................................... 63 
4.5.1.2 Timpanometria com tons teste de alta (1000 Hz) e baixa frequência (226 Hz) ............ 64 
4.5.1.3. Emissões Otoacústicas Evocadas por estímulo Transientes ...................................... 64 
4.5.1.4. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) ....................................... 65 

4.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS .............................................................................................. 66 

5 RESULTADOS .......................................................................................... 67 
5.1 CARACTERIZAÇÕES DA POPULAÇÃO DE ESTUDO ................................................ 67 

6 DISCUSSÃO .............................................................................................. 89 

7 CONCLUSÃO .......................................................................................... 100 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 101 

9 ANEXOS .................................................................................................. 110 



 

 

   
vii 

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1 - Medidas descritivas para a variável idade no início do diagnóstico (em 

meses) (n=30). ............................................................................................................ 68 

Tabela 2 - Distribuição da população do estudo quanto à idade no início do 

diagnóstico em meses (n=30). .................................................................................... 68 

Tabela 3 - Medidas descritivas para a variável duração do processo diagnóstico (em 

semanas) (n=30). ........................................................................................................ 69 

Tabela 4 - Distribuição da população do estudo quanto à duração do processo 

diagnóstico (em semanas) (n=30). .............................................................................. 69 

Tabela 5 - Medidas descritivas para variável número de atendimentos realizados 

(n=30). ......................................................................................................................... 69 

Tabela 6 - Distribuição da população do estudo quanto ao número de atendimentos 

realizados (n=30). ........................................................................................................ 70 

Tabela 7 - Medidas descritivas para variável número de sessões necessárias para a 

realização do PEATE (n=25). ....................................................................................... 70 

Tabela 8 - Distribuição dos resultados da conclusão diagnóstica quanto ao tipo de 

perda, nas orelhas direita e esquerda (n=14). ............................................................ 71 

Tabela 9 - Distribuição dos resultados da conclusão diagnóstica quanto ao grau, nas 

orelhas direita e esquerda (n=30)............................................................................... 71 

Tabela 10 - Distribuição dos resultados da Timpanometria realizado com tom teste 

de 226 Hz, nas orelhas direita e esquerda (n=27). ..................................................... 72 

Tabela 11 - Distribuição dos resultados da Timpanometria realizado com tom teste 

de 1000 Hz, nas orelhas direita e esquerda (n=3). ..................................................... 73 

Tabela 12 - Distribuição dos resultados das EOAET nas orelhas direita e esquerda 

(n=29). ......................................................................................................................... 73 

Tabela 13 - Distribuição dos resultados do PEATE quanto ao tipo de perda, nas 

orelhas direita e esquerda (n=14)............................................................................... 74 



 

 

   
viii 

Tabela 14 - Distribuição dos resultados do PEATE quanto ao grau, nas orelhas direita 

e esquerda (n=25). ...................................................................................................... 74 

Tabela 15 - Distribuição dos resultados da Audiometria Comportamental com fones 

nas orelhas direita e esquerda, e em campo livre (n=23) .......................................... 75 

Tabela 16 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 

tom teste de (226 e 1000 Hz) e as EOAET, nas orelhas direita e esquerda (n=29). ... 76 

Tabela 17 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 

tom teste 226Hz e Audiometria Comportamental com fones nas orelhas direita e 

esquerda, e em campo livre (n=23). ........................................................................... 77 

Tabela 18 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 

tom teste de (226 e 1000 Hz) e o PEATE quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita 

e esquerda (n=14). ...................................................................................................... 79 

Tabela 19 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 

tom teste de (226 e 1000 Hz) e o PEATE quanto ao grau, nas orelhas direita e 

esquerda (n=25). ......................................................................................................... 80 

Tabela 20 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 

tom teste de (226 e 1000 Hz) e a conclusão diagnóstica quanto ao tipo de perda, nas 

orelhas direita e esquerda (n=14)............................................................................... 81 

Tabela 21 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 

tom teste de (226 e 1000 Hz) e a conclusão diagnóstica quanto ao grau, nas orelhas 

direita e esquerda (n=30). .......................................................................................... 82 

Tabela 22 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e a 

Audiometria Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, e em 

campo livre (n=23). ..................................................................................................... 83 

Tabela 23 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e PEATE 

quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e esquerda (n=14). .............................. 84 

Tabela 24 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e PEATE 

quanto ao grau, nas orelhas direita e esquerda (n=24). ............................................ 84 

Tabela 25 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e conclusão 

diagnóstica quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e esquerda (n=14). .......... 85 



 

 

   
ix 

Tabela 26 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e 

conclusãodiagnóstica quanto ao grau, nas orelhas direita e esquerda (n=29). ......... 85 

Tabela 27 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Audiometria 

Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, com a conclusão 

diagnóstica (n=16). ..................................................................................................... 86 

Tabela 28 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e 

Audiometria Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, quanto ao 

tipo de perda (n=8). .................................................................................................... 87 

Tabela 29 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e 

Audiometria Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, quanto ao 

grau (n=11) .................................................................................................................. 87 

Tabela 30 - Distribuição da concordância dos resultados entre a melhor orelha do 

PEATE e a Audiometria Comportamental em campo livre (n=8) ............................... 87 

Tabela 31 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e conclusão 

diagnóstica quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e esquerda (n= 14) .......... 88 

Tabela 32 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e Conclusão 

diagnóstica quanto ao grau, nas orelhas direita e esquerda (n=25) .......................... 88 

 

 

 

 



 

 

   
x 

Lista de Quadros e Figuras 
 

 

Quadro 1 - Índice de comportamento auditivo para lactentes .................................. 24 

Quadro 2 - Níveis mínimos de respostas e valores de correção para os padrões de 

normalidade do PEATE................................................................................................ 61 

Quadro 3 - Parâmetros para registros das Emissões Otoacústicas ............................ 65 

 

Figura 1 - Gráfico de setores para variável número de sessões necessárias para 

realização do PEATE (n=25). ....................................................................................... 70 



 

 

   
xi 

Lista de abreviaturas 

 

 

AAA Academia Americana de Audiologia 

ALC .Audiometria Lúdica Condicionada 

ANSI American National Standard Institute 

APAC Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 

ASHA American Speech Language Hearing Association 

VRA Audiometria de Reforço Visual 

BCHEP British Columbia Early Hearing Program 

BOA  Observação Comportamental 

CeAC Centro Audição da Criança                                                                           

DA Deficiência Auditiva 

daPa Decapascal 

dB Decibel 

dB NA Decibel Nível de Audição 

dB nNA Decibel Nível Normal de Audição 

dB NPS Decibel Nível de Pressão Sonora 

DERDIC Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 

EEG Eletroencefalografia 

ENA Espectro da Neuropatia Auditiva 

EOAE Emissões Otoacústicas Evocadas 

EOAET  Emissões Otoacústicas por estímuloTransiente 

EOAPD  Emissões Otoacústicas Evocadas Produto de Distorção 

Hz Hertz 

IHP Infant Hearing Program 

IRDA Indicadores de risco para deficiência auditiva 

IRF Índice de reconhecimento de fala 

JCIH  Joint Committee on Infant Hearing 

kHz Kilohertz 

MC Microfonismo coclear 

mmho millimbo 



 

 

   
xii 

ms milisegundos 

NHSP Newborn Hearing Screening Program  

NMR Nível mínimo de resposta 

OD Orelha direita 

OE Orelha esquerda 

ORL Otorrinolaringologista 

PEAEE Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável 

PEATE Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

PUC SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

RCP Reflexo Cócleo-Palpebral 

SNR Relação sinal-ruído  

SRT Limiar de reconhecimento de fala 

VA Via aérea 

VO Via óssea 



 

 

   

1 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 É consensual que o diagnóstico da deficiência auditiva, bem como as 

intervenções fonoaudiológicas, quando realizadas precocemente, minimizam 

o impacto da alteração auditiva no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, auditivas e na linguagem da criança (Yoshinaga-Itano, 2003; 

Yoshinaga-Itano, Thomson, 2008; Theunissen, Swanepoel, 2008).  

É importante ressaltar, que as alterações auditivas são de difícil 

reconhecimento em recém-nascidos, pois em sua maioria, apresenta 

invisibilidade, o que dificulta o reconhecimento e a identificação do déficit 

auditivo de imediato. Este fato explica o diagnóstico tardio da surdez, que 

geralmente é realizado apenas quando a criança já apresenta um atraso no 

desenvolvimento da linguagem oral (Psarommatis et al., 2001).  

Nesse contexto, os comitês e associações internacionais e nacionais 

propõem que a perda auditiva seja diagnosticada até os três meses de idade 

e a intervenção iniciada até os seis meses de idade (Yoshinaga-Itano, 1998; 

CBPAI, 2000; JCIH, 2000, 2007). 

Com o desenvolvimento de programas de identificação precoce, 

crianças cada vez menores são encaminhadas para avaliação diagnóstica, 

demandando a necessidade de se incorporar, na rotina clinica, uma bateria 

de testes audiológicos para avaliar fidedignamente a perda auditiva nas 

diferentes faixas etárias. Assim sendo, após a identificação de perdas 

auditivas por meio da triagem auditiva, é necessária a realização de 

diagnóstico audiológico preciso, em neonatos e lactentes, para que as 

"Que força é esta, eu não sei; tudo o que sei é que 
existe, e está disponível apenas quando alguém está num 

estado em que sabe exatamente o que quer, e está 
totalmente determinado a não desistir até conseguir." 

(Alexander Graham Bell) 
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medidas de intervenção possam ser realizadas com dados satisfatórios 

sobre o status auditivo destas crianças. 

Tradicionalmente, a Avaliação Audiológica Básica era composta por: 

Anamnese, Meatoscopia, Audiometria Tonal por Via aérea (VA) e Via óssea 

(VO), Audiometria Vocal ou Logoaudiometria e medidas de Imitância 

Acústica (Rossi et al., 2006). No entanto, por ser a Audiologia uma ciência 

que estuda o processo auditivo normal e seus distúrbios (Bess, Humes, 

1998; Katz, 1989), outros exames foram acrescentados na avaliação 

audiológica, como os testes eletroacústicos e eletrofisiológicos. 

Assim, atualmente, os exames utilizados na avaliação audiológica 

infantil classificam-se em três grupos distintos: comportamentais, 

eletroacústicos e eletrofisiológicos. Estes podem ser realizados em conjunto 

ou isoladamente e serão determinados conforme a idade e características do 

lactente ou da criança a ser avaliada. No entanto, a literatura afirma que a 

melhor forma de se obter o status auditivo de uma criança está no uso de 

um conjunto de procedimentos que possibilitam a correlação de todos os 

achados clínicos. Mesmo com a contribuição do avanço tecnológico para 

evolução da avaliação audiológica pediátrica, nenhum procedimento deve 

ser considerado conclusivo ou repetitivo, pois cada um fornece medidas 

únicas que, só em sua complementaridade, podem definir a integridade do 

sistema auditivo (Maricato, Rodrigues, 1997; Gravel, Hood, 2001; Jacobson, 

Jacobson, 2004; Martinez, 2004). 

Os métodos comportamentais referem-se à avaliação subjetiva e 

psicoacústica da audição e visam avaliar o comportamento auditivo para 

tons puros e para a fala; dependem assim, da resposta manifestada pela 

criança, podendo ser imprecisos de acordo com a faixa etária avaliada. 

Esses métodos incluem a audiometria de observação comportamental 

(BOA), a audiometria de reforço visual (ARV ou VRA), e audiometria lúdica 

condicionada (ALC) (Gravel, Hood, 2001; Martinez, 2004; Alvarenga, 2011).  
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 Já os métodos eletroacústicos e eletrofisiológicos são métodos 

objetivos de avaliação da audição que permitem inferir sobre a função 

auditiva, bem como sobre a integridade de determinadas partes do sistema 

auditivo. São eles: Imitanciometria (com sonda de tom teste 226 Hz ou 

1kHz), Emissões Otoacústicas Evocadas por estímulo transiente (EOAET) e 

produto de distorção (EOAEPD), Potencial evocado auditivo do tronco 

encefálico (PEATE), Potencial evocado auditivo de estado estável (PEAEE).  

Portanto, no diagnóstico audiológico de crianças são utilizados testes 

subjetivos e objetivos. Os dados obtidos nessas avaliações devem ser 

considerados conjuntamente, pois garantem informações sobre os limiares 

auditivos (níveis mínimos de reposta), além do tipo e grau das perdas 

auditivas (Redondo, Filho, 1997; Carvallo, 2003; Ferreira, 2004).   

Martinez (2004) e Santos (2011) ressaltaram ainda que para alcançar 

a eficiência do processo diagnóstico, é necessário o entrosamento entre os 

profissionais da equipe multiprofissional, o uso adequado de protocolos de 

avaliação que permitam a determinação do tipo, grau e configuração da 

perda auditiva, bem como a integração desse processo com a 

re(habilitação), garantindo orientação, informações e suporte suficiente à 

família. 

Como visto, muitas são as opções para avaliar a audição de neonatos 

e crianças pequenas. Diante disto, na rotina clínica, faz-se necessária a 

definição de um protocolo a ser utilizado, ao analisar cada informação 

adicional obtida, para cada procedimento aplicado (Alvarenga, 2011). 

No entanto, ainda permanece válido o princípio do cross-check, no 

qual o resultado de um teste deve ser confirmado por outro independente. O 

princípio do Cross-check é um método de avaliação dos resultados de um 

único teste, por meio do cruzamento de múltiplos testes, com referência em 

um procedimento específico. O objetivo deste é abordar um conjunto de 

exames, de modo a fornecer informações detalhadas, da natureza e do local 
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do distúrbio auditivo, evitando assim a possibilidade de erros obtidos a partir 

de conclusões de um único teste (Northern, Downs, 2002; Turner, 2003; 

Kent, 2004; Baldwin et al., 2010). 

 Com o objetivo de debater os vários aspectos a serem ponderados 

no diagnóstico audiológico infantil, destacando a importância da realização e 

análise conjunta das avaliações objetivas e subjetivas, Santos et al. (2009) 

realizou um estudo de caso em uma criança com idade de 3 anos e 10 

meses. Ao analisar de maneira conjunta os dados obtidos na entrevista 

inicial, investigação da história clínica, e avaliação audiológica, o autor 

observou que foi possível inferir que os limiares auditivos da criança 

estavam em torno de 50 dB nas baixas frequências (250 a 1500 Hz) e em 

torno de 90 dB nas frequências medias e altas pesquisadas (2000 a 4000 

Hz). Considerou-se assim, a existência de uma curva audiométrica com 

configuração descendente partindo da frequência de 2000 Hz, com 

probabilidade de melhores limiares nas altas frequências (6000 e 8000 Hz). 

Contudo, o autor concluiu que quanto maior o número de informações, maior 

a probabilidade de se estimar os limiares audiométricos, por meio da 

utilização de um conjunto de testes. 

Segundo Stach (2010) mesmo não sendo comum a utilização do 

cross-check na triagem auditiva, torna-se obrigação do avaliador diante da 

suspeita de perda auditiva, a realização de uma avaliação audiológica 

completa. Além disso, não deve ser considerado apenas um teste no 

processo de avaliação da audição de crianças, pois, o cruzamento das 

informações dos diversos testes propicia confiabilidade, evitando assim, 

erros na conclusão diagnóstica. 

A principal motivação para a realização desta pesquisa reside na 

importância da identificação da deficiência auditiva seja logo após o 

nascimento, na maternidade, ou antes, do primeiro ano de vida e 

consequentemente, na necessidade de se buscar um protocolo de avaliação 

audiológica eficiente e eficaz, para as diferentes faixas etárias. Portanto, o 
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presente estudo insere-se no âmbito do diagnóstico precoce da deficiência 

auditiva em crianças e pretende contribuir para uma análise do conjunto de 

exames necessários à avaliação audiológica infantil, tendo como referencial, 

o princípio do cross-check. 
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2 OBJETIVOS                                                            

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 Descrever a utilização do princípio do cross-check no conjunto de 

exames da avaliação audiológica infantil. 

 

2.2 Objetivos Específicos  
 

 Descrever a população de um Serviço de Referência de Saúde 

Auditiva quanto a: sexo, idade no início do diagnóstico (em meses), 

duração do processo diagnóstico (em semanas), números de 

atendimentos realizados para conclusão diagnóstica, descrição dos 

testes utilizados e seus resultados, e números de sessões 

necessárias para a realização do PEATE;  

 Descrever os resultados dos diferentes testes quando utilizados em 

conjunto, necessidade de repetições, e possibilidade de exclusão de 

testes para conclusão diagnóstica;  
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3 REVISÃO DE LITERATURA                                                            

 

3.1 Princípio de Verificação Cruzada – o “Cross-Check”. 

 

O estudo sobre avaliação da audição em bebês de até seis meses de 

idade teve início nos primórdios da década de 1940, em que Ewing e Ewing 

em 1944, na Inglaterra, observaram o reflexo cócleo-palpebral em recém- 

nascidos para sons de percussão e flauta, fazendo despertar o interesse de 

estudos sobre a audição infantil por vários pesquisadores. Em 1964, Downs 

e Sterrit (1967) avaliaram as respostas comportamentais em neonatos após 

estimulação sonora com tons de banda estreita centrada na frequência de 

3.000 Hz, a 90 dBNPS, resultando em alto índice de falso-negativos na 

triagem auditiva.  

Em outro estudo, pesquisadores descreveram uma variedade de 

respostas comportamentais do recém-nascido frente aos sons, dentre eles: 

piscar de olhos ou atividades de pálpebras; reflexo de Moro; susto ou 

sobressalto (startle); cessação de atividade; caretas; sucção; início de 

movimentos generalizados; arregalar os olhos; mudança na respiração; riso 

e/ou choro; despertar do sono (Downs; Sterritt, 1967). 

 A Observação do Comportamento Auditivo (BOA) geralmente é 

utilizada em crianças até os seis meses de idade, pois as respostas são 

restritas, antes da idade que a criança possa localizar a fonte sonora 

(Thompson, Weber, 1974). 

Na avaliação audiológica infantil, a observação comportamental foi 

tradicionalmente utilizada para determinar os limiares auditivos em crianças. 

Alguns pesquisadores descreveram o sucesso desse método ao testar 

qualquer criança, independentemente do seu nível de desenvolvimento. Os 

autores observaram que em grupos de bebês e crianças com múltiplas 
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deficiências, as perdas auditivas foram diagnosticadas, apenas por testes 

comportamentais de maneira isolada (Jerger,1970; Northern, Downs, 1974). 

A Audiometria Comportamental era obtida por meio da observação de 

mudanças do comportamento auditivo, frente à uma estimulação sonora.  As 

avaliações foram classificadas por utilizarem métodos não condicionados ou 

condicionados. De acordo com a faixa etária e o nível de desenvolvimento, 

determinava-se a realização do procedimento mais adequado, dentre eles: 

brinquedos com ruído, também denominado de sons “grosseiros” por não 

terem nenhuma especificidade de frequência, sons de espectro de 

frequência amplos, como o ruído branco (White Noise), tons modulados 

(Warble Tone), observando-se a mudança de comportamentos auditivos 

(BOA) (Jerger, Hayes, 1976). 

Barr (1955) desenvolveu a audiometria lúdica condicionada, método 

de avaliação auditiva subjetiva convencional, em que a criança, a partir dos 

dois anos de idade, é condicionada a realizar uma ação motora decorrente 

de um estímulo sonoro. Porém, segundo o autor, a eficácia do exame é 

diretamente proporcional à experiência do examinador. 

Em 1961, outro procedimento de avaliação audiológica infantil foi 

utilizado por pesquisadores, a Conditioned orientaton reflex Audiometry – 

(COR) ou Reflexo de Orientação Condicionada, nesta época a audiometria 

de reforço visual foi designada. A audiometria lúdica condicionada (ALC) e a 

audiometria de reforço visual (ARV ou VRA) são testes comportamentais 

que utilizam o método do condicionamento operante para obtenção dos 

limiares auditivos (Suzuki, Ogiba, 1961; Liden, Kankkunen, 1969). 

A Observação do Comportamento Auditivo é comumente realizado 

em crianças com faixa etária abaixo de seis meses de idade, a Audiometria 

de Reforço Visual em crianças entre sete e 24 meses de idade, e a 

Audiometria lúdica condicionada em crianças acima de dois anos de idade 

(Thompson, Weber 1974; Moore et al., 1977; Thompson et al., 1989). 
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Em meados da década de 1970, surgiram duas novas técnicas para a 

avaliação de crianças. A Imitanciometria, que segundo Jerger (1970) e 

Jerger, Jerger, Mauldin (1974) foi considerada como uma técnica não 

somente sensível para identificar as alterações de orelha média, qualificando 

também o nível de perda auditiva neurossensorial, por meio dos reflexos 

acústicos (Hecox, Galambos, 1974; Jerger, 1975).  

Outra técnica implementada à avaliação audiológica infantil foi o 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), que é definida 

como uma avaliação eletrofisiológica da audição, que possibilita inferir a 

sensibilidade auditiva tanto por via aérea como por via óssea (Davis, Hirsh, 

1976). 

Hecox e Galambos (1974) descreveram o PEATE como o registro das 

respostas elétricas evocadas por cliques, captadas por eletrodos colocados 

na superfície da caixa craniana de um indivíduo, e processadas por meio de 

um computador.  A latência da resposta elétrica gerada pelo tronco 

encefálico varia de 5 a 8 milissegundos, podendo variar também de acordo 

com a idade do indivíduo testado, ou da intensidade do estímulo sonoro.  

Independentemente do procedimento utilizado, Jerger e Hayes (1976) 

perceberam que a avaliação audiológica infantil não poderia ser finalizada 

apenas com os resultados dos testes comportamentais, devido as limitações 

específicas deste teste. Percebeu-se a necessidade de que os resultados 

comportamentais fossem confirmados por uma verificação cruzada com 

outros testes, dando origem ao “Princípio do Cross-check”, que tem por 

objetivo abordar um conjunto de exames, de modo a fornecer informações 

detalhadas, da natureza e do local do distúrbio auditivo, evitando assim a 

possibilidade de erros obtidos a partir de conclusões de um único teste.  

Inicialmente, foram utilizados a Imitanciometria e o Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), ambos de maneiras diferenciadas, 

para confirmar os resultados dos testes comportamentais.  O primeiro, a 
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Imitanciometria, tinha por objetivo confirmar as alterações de orelha média, 

quando os resultados dos testes comportamentais sugeriam uma perda 

auditiva condutiva; em segundo lugar, foi possível estimar aproximadamente 

o grau da perda auditiva neurossensorial por meio da comparação dos 

limiares dos reflexos acústicos para tons puros, e para ruído de banda larga 

(White Noise). Os autores referiram que esta metodologia era precisa 

quando se tratava de avaliar crianças por meio de testes comportamentais 

(Jerger, Mauldin, Burney, 1974; Jerger, Hayes, 1976). 

A confirmação dos resultados dos testes por parte do princípio de 

verificação cruzada – “cross-check”, foi justificada mediante relatos de casos 

vivenciados por Jerger e Hayes (1976), em que puderam observar que este 

cruzamento de informações pode melhorar substancialmente a qualidade 

dos resultados na avaliação audiológica infantil. 

Cinco casos relatados pelos autores supracitados puderam ilustrar a 

experiência com este princípio de verificação cruzada – “cross-check”: 

1º Relato – Criança do sexo masculino, 15 anos de idade, foi 

encaminhada ao serviço de Audiologia por intermédio da assistente social. 

Aos 8 anos de idade com diagnóstico de autismo foi encaminhado para a 

casa assistencial. Segundo relatos da mãe, ele foi diagnosticado como surdo 

aos 4 anos de idade e inserido num programa de intervenção e reabilitação 

precoce para deficientes auditivos, tornando-se usuário de aparelho auditivo. 

Aos 8 anos de idade nenhum avanço nas habilidades linguísticas ou 

comportamentais da criança foi observado; assim os pais buscaram o 

serviço de Audiologia da Universidade. Utilizando a audiometria com método 

psicogalvânico, foi possível determinar que a criança era normo-ouvinte. A 

avaliação psicológica, considerando a normalidade da audição, concluiu o 

diagnóstico de autismo, e, portanto, a criança havia sido inserida num centro 

comunitário adequado à sua condição. No entanto, a assistente social deste 

centro não achou o comportamento da criança condizente com o de autismo, 

e solicitou outros testes auditivos. 
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Foi realizada Audiometria Tonal Lúdica Condicionada, que indicou 

uma perda auditiva profunda bilateral.  Limiares de detecção de fala a 90 

dBNA na orelha direita e 84 dBNA na orelha esquerda foram consistentes 

com os resultados da audiometria tonal. Esses resultados foram cruzados 

com os achados da Imitanciometria, com timpanograma do tipo A 

bilateralmente e reflexos acústicos presentes e elevados para tons puros em 

250 e 500Hz em ambas as orelhas. Os autores explicaram que os reflexos 

não poderiam ter sido desencadeados para ruído de banda larga, ou tonais 

acima de 500Hz. Assim, o padrão de reflexo encontrado era consistente com 

uma perda auditiva neurossensorial severa.  Com o cruzamento destes 

achados foi possível à determinação da audibilidade desta criança. 

2º Relato – Criança do sexo masculino, 2 anos e 9 meses de idade. 

Acompanhado por 18 meses por um Otologista devido às infecções de 

orelha recorrentes. Após tratamento das infecções, incluindo a inserção dos 

tubos de ventilação, a mãe não notava melhora na linguagem do filho. A 

criança havia sido testada três vezes por um Audiologista. Após cada 

avaliação, o diagnóstico relatado era de uma perda auditiva condutiva 

moderada bilateral. No entanto, mesmo frente a este quadro, não havia sido 

observado pela mãe, nenhum tipo de benefício, seja por uso de um aparelho 

auditivo, ou por um programa de estimulação de linguagem.  

A criança foi encaminhada ao serviço de Audiologia com o último 

resultado da audiometria realizada, apresentando o diagnóstico de perda 

auditiva condutiva moderada bilateral. Com base neste resultado, os 

mesmos buscaram realizar uma nova avaliação audiológica obtendo os 

seguintes resultados: perda auditiva mista severa bilateral, mais acentuada à 

direita. A Imitanciometria mostrou timpanograma do tipo B na orelha direita e 

perfuração de membrana timpânica à esquerda, com reflexos acústicos 

ausentes.  

Os resultados dos reflexos acústicos poderiam confirmar uma perda 

auditiva neurossensorial, neste caso, não foi possível utilizar esta informação 
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na verificação cruzada, visto que a criança apresentava reflexos ausentes. 

Por esta razão, foi realizado o PEATE, com estímulo clique, por via aérea a 

80 dBnNA, não obtendo respostas em ambas orelhas. Resultado consistente 

com a perda auditiva bilateral observada na via aérea, em 60 dBNA. Ao 

realizar o clique por via óssea, as respostas apresentaram tempo de latência 

aumentado a 45 e 55 dBnNA.  Este achado foi consistente com a presença 

do componente neurossensorial na melhor orelha. Os pesquisadores 

concluíram perda auditiva mista bilateral ao utilizar o PEATE, e os outros 

testes. 

Sendo assim, os resultados dos testes comportamentais foram 

confirmados por um teste independente, e compatíveis com os achados 

audiológicos. 

3º Relato – Criança do sexo masculino, 4 anos de idade, foi 

encaminhada ao serviço por um Otologista. A audição da criança foi testada 

aos 3 anos e 6 meses. Entre o seu primeiro teste auditivo e a avaliação do 

Hospital Metodista, ele havia sido avaliado por quatro centros de audiologia 

diferentes. Os resultados da primeira avaliação sugeriram uma perda 

auditiva severa. Na busca por uma segunda opinião os pais levaram a 

criança, um mês depois do primeiro teste, para um segundo serviço de 

audiologia. Neste, o diagnóstico foi de audição normal. Já em outra cidade, 

os pais continuaram a buscar novas opiniões, e um terceiro e quarto centro 

realizaram novas avaliações na criança. Foi constatada uma perda de 60 

dBNA na orelha direita e 95 dBNA na orelha esquerda. Com base no 

resultado encontrado foi recomendado o uso de aparelho auditivo e um 

programa de intervenção precoce para deficientes auditivos. 

Após cinco meses de intervenção, a professora relatou que a criança 

era ouvinte. Os pais então levaram a criança a um Otologista, que realizou o 

encaminhamento ao serviço dos pesquisadores acima. 
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Foi realizada audiometria comportamental e imitanciometria, no 

entanto, não foi possível obter respostas consistentes para tons puros ou 

fala, nesta avaliação. A imitanciometria foi indicativa de normalidade da 

orelha média. Com base neste resultado, foi observada a sensibilidade 

coclear ao comparar os limiares dos reflexos acústicos com tons puros, e 

aqueles obtidos com ruído de banda larga (White Noise). A presença de 

reflexos acústicos indicou audição normal bilateral. 

Devido à longa história clínica, os conflitos dos resultados 

comportamentais e a dificuldade na obtenção de resultados válidos, houve a 

necessidade de cruzar os achados dos reflexos acústicos com o PEATE. 

Após a realização do PEATE, os achados do Peate-clique por 

condução aérea evidenciaram tempos de latência normais, e foram 

encontrados níveis mínimos de resposta em 30 dBnNA na OE e 40 dBnNA 

na OD. Estes achados foram consistentes, no máximo, com um quadro de 

perda auditiva sensorioneural leve. Deste modo, tanto a imitanciometria 

como o PEATE foram consistentes ao encontrar uma perda auditiva 

relativamente pequena para ambas as orelhas. Diante dos fatos, este caso 

ilustra como ambos os testes puderam ser cruzados, mostrando que os 

testes comportamentais não forneceram dados coerentes. 

4º Relato – Criança do sexo feminino, 5 anos de idade, encaminhada 

ao serviço aos 9 meses por um Otologista, da mesma clinica na qual era 

acompanhada por um neurologista. Desenvolveu-se normalmente até os 2 

anos e 6 meses de idade, quando sofreu uma crise epilética associada a 

febre alta, apresentando hemiparesia à esquerda por 24 horas. Aos 4 anos e 

6 meses, por não responder a comandos verbais, foi avaliada por um 

Otorrinolaringologista. Foram realizadas três audiometrias: julho de 1973, 

dezembro de 1973 e março de 1974, respectivamente. Os resultados 

mostraram uma progressão rápida da perda auditiva, a partir de 

sensibilidade normal em Julho a uma perda profunda em Março. 
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Em abril de 1974, uma nova avaliação foi realizada utilizando a 

Audiometria Comportamental e Imitanciometria. A comportamental sugeriu 

uma perda auditiva profunda, uma vez que não obteve respostas para tom 

puro e fala. Já a Imitanciometria sugeriu audição relativamente normal. 

Reflexos acústicos presentes em níveis normais para tom puro em ambas as 

orelhas. Este resultado prediz que há uma sensibilidade normal na orelha 

esquerda, e apenas uma perda ligeira na orelha direita. 

Frente à divergência entre os resultados encontrados no teste 

comportamental e dos reflexos acústicos, foi realizada a verificação cruzada 

por meio do PEATE. Os resultados mostraram respostas de latências 

normais observados a 20dBnNA em ambas as orelhas confirmando a 

sensibilidade periférica de normalidade prevista pelo reflexo acústico. 

Este caso ilustra mais uma vez como o PEATE pode ser utilizado 

como um teste de referência, ou padrão-ouro, no princípio do cross-check 

quando existir discrepância entre os resultados da audiometria 

comportamental e da Imitanciometria. 

Após extensiva avaliação com teste de fala, linguagem e 

comportamento psicológico e neurológico, foi dado um diagnóstico de 

agnosia auditiva, tendo a mesma sido encaminhada para a terapia 

adequada. Jerger e Hayes (1976) concluíram que o diagnóstico e o 

tratamento dessa criança dependiam da estimativa precisa da sensibilidade 

auditiva. Uma vez que caso tivessem tomado por base os primeiros 

resultados, sem a complementação de outros independentes, o diagnóstico 

ou tratamento teriam sido inadequados. 

5º Relato – Criança do sexo feminino, 6 meses de idade, apresentava 

síndrome do primeiro arco com atresia bilateral e paralisia do nervo facial 

esquerdo. A audiometria comportamental sugeria uma perda auditiva severa 

bilateral. Não respondia a qualquer tipo de estimulação. Devido à atresia não 

foi possível realizar a Imitanciometria. No entanto, PEATE foi realizado por 
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via óssea. O clique por via aérea provocou uma resposta apenas a 

70dBnNA. Ao realizar o clique por via óssea, foram obtidas respostas a 20 e 

30 dBnNA. Estes resultados sugeriam um gap aéreo-ósseo de 

aproximadamente 40dB, sendo consistentes com uma perda auditiva 

condutiva. 

De acordo com os resultados encontrados foi recomendado uso de 

aparelho auditivo por condução óssea e a participação em um programa de 

intervenção precoce para deficientes auditivos, centrado nos pais. 

Neste caso, os pesquisadores ressaltaram que o PEATE não poderia 

ser cruzado com nenhum dos outros testes, o que fez com que a criança 

fosse acompanhada no processo de adaptação do aparelho auditivo até os 

23 meses de idade, sendo possível obter novos resultados da audiometria 

comportamental, e confirmar aqueles encontrados no PEATE, na idade de 

seis meses.  

Esta afirmativa confirmou o valor do PEATE no diagnóstico da perda 

auditiva quando não for possível obter resultados nem na audiometria 

comportamental nem na Imitanciometria. Portanto, seja qual for o protocolo 

de avaliação audiológica, é importante que os testes utilizados possam ser 

confirmados por meio da verificação cruzada, por um teste independente 

(Jerger e Hayes, 1976). 

Em uma pesquisa desenvolvida por Cornacchia et al. (1982), foi 

realizada uma análise conjunta entre os resultados obtidos com o Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e Audiometria 

comportamental em 270 crianças (com idades de 6 meses a 12 anos), 

subdividas em grupos A (com audiogramas confiáveis) e B (audiogramas 

não confiáveis). Observaram que no grupo A, existiu uma concordância 

entre os dois exames em 77% dos casos e uma discordânica em 5%. 

Enquanto que no grupo B, foi encontrada uma concordância em apenas 34% 

dos casos, com discordância em 20% das crianças. Os autores concluíram 
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que o PEATE pôde evitar muitos erros de diagnósticos, uma vez que 

observaram um nível de audibilidade muito maior do que a obtida com a 

audiometria comportamental ou quando utilizado a observação 

comportamental. No entanto, acreditam que PEATE não deve ser utilizado 

como o único teste de diagnóstico, mas deve fazer parte de uma bateria de 

testes, que inclua, pelo menos, Audiometria comportamental e 

Imitanciometria. 

A proposta do Jerger e Hayes (1976) quanto ao Princípio de 

verificação cruzada foi sugerida há mais de 20 anos atrás. No entanto, 

pesquisas mais atual vem sendo realizadas utilizando o mesmo princípio de 

análise.  

Turner (2003) propôs duas novas estratégias de avaliação a partir do 

protocolo de verificação cruzada. A primeira estratégia sugere um acordo 

entre dois testes antes de fechar o diagnóstico. Esta pode melhorar de 

maneira significativa o desempenho de cada teste, no entanto, não havendo 

concordância entre os testes torna difícil o diagnóstico. A segunda estratégia 

propõe a utilização de um terceiro teste na presença de discordância entre 

os dois primeiros, sendo este um critério de avaliação, sugerido pelo 

princípio de verificação cruzada. O autor concluiu que a realização de um 

teste intermediário aumentou a taxa de acertos do protocolo, diminuindo a 

taxa de erros quando aplicado os testes isoladamente. Ressalta ainda que, 

cada estratégia oferece vantagens e informações relevantes que devem ser 

consideradas pelos avaliadores durante a realização de um conjunto de 

testes. 

Versolatto (2005) ao realizar a investigação de um conjunto de 

relações entre o desenvolvimento sensório motor, características individuais 

e o desempenho na técnica de audiometria de reforço visual (VRA) na 

aquisição dos níveis mínimos de resposta auditiva em um grupo de treze 

bebês ouvintes, observou que o tempo de conclusão da avaliação foi maior 

nos bebês mais novos com idade de 5 meses, sendo justificado pela autora 
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a necessidade de apresentação de estímulos mais longos e intervalos 

maiores para à volta da posição inicial. Foi observado também que as 

características individuais contribuíram para justificar os achados 

encontrados. O autor ressalta que ao realizar uma avaliação audiológica 

infantil, torna-se importante que o avaliador demande de um conhecimento 

que vai além das particularidades de cada bebê, incluindo o conhecimento 

do desenvolvimento infantil desde os primeiros anos de vida, abrangendo os 

aspectos motores e sensório motor, de modo a adaptar as técnicas de 

avaliação comportamental, conforme as necessidades de cada criança na 

busca pelos níveis mínimos de resposta.  

American Speech-Language-Hearing Association (2004) sugere que 

nos casos da realização de medidas fisiológicas, os resultados dos mesmos, 

devem ser sempre avaliado em combinação com a história clínica, e os 

relatos do pai ou cuidador, juntamente com a observação do comportamento 

das respostas da criança a uma variedade de estímulos auditivos. 

 
 
3.2 Protocolos Internacionais de Avaliação Audiológica Infantil 

 

O Joint Committee on Infant Hearing (2007) ressalta que a avaliação 

audiológica de crianças deve incluir uma bateria de testes audiológicos para 

confirmar a perda auditiva, bem como incluir medidas fisiológicas e, quando 

adequadas ao desenvolvimento, métodos comportamentais.  Refere ainda 

que, uma bateria de testes garante a confirmação das condições auditivas 

da criança, bem como avaliar desde a integridade do sistema auditivo em 

cada orelha, até estimar a sensibilidade auditiva em toda a gama de 

frequências determinando o tipo de perda, de modo a estabelecer uma linha 

de base para posterior monitoramento. 

Para crianças do nascimento aos 6 meses de idade, a bateria de teste 

deve comportar a história familiar, a avaliação de fatores de risco para a 
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perda auditiva congênita, e um relato dos pais sobre o comportamento da 

criança em respostas ao som (JCIH, 2007). 

Brown et al. (2008) recomendam que, em casos de falha na triagem, o 

diagnóstico deveria ser realizado antes dos três meses de idade. O 

programa considerava como protocolo adequado o seguinte conjunto de 

exames para o diagnóstico audiológico de crianças pequenas: timpanometria 

com sonda de tom-teste de 1000 Hz; Emissões Otoacústicas Evocadas por 

Produto de Distorção (EOAPD); Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico (PEATE) por estímulo clique; PEATE por Frequência Específica 

(PEATE-FE) com estimulo toneburst em pelo menos 500 e 4000 Hz. A 

realização do PEATE por via óssea, somente era indicada se aquele 

realizado por via aérea apresentasse resultados alterados, com indicativo de 

perda auditiva. Para crianças maiores de seis meses de idade, o programa 

recomendou a inclusão da avaliação comportamental específica, por via 

aérea e óssea que poderia contribuir para a interpretação do resultado do 

PEATE, e no princípio do cross-check. 

Segundo o Newborn Hearing Screening Programme – NHSP (2011), 

é recomendável que a criança esteja quieta e, portanto, dormindo na maior 

parte do tempo em que os testes estão sendo realizados, principalmente na 

realização dos procedimentos eletrofisiológicos (PEATE). Acrescentou 

também a importância do examinador em utilizar o tempo limitado para 

maximizar a possibilidade das informações obtidas, aproveitando o estado 

de alerta da criança para realizar testes que não dependam 

necessariamente que a mesma esteja dormindo.  O fator comum entre os 

protocolos internacionais é que havendo a situação ideal, ou seja, criança 

dormindo, tem-se a realização do PEATE como prioridade. Em 

contrapartida, há alguns pontos a favor do registro das EOAE como primeiro 

teste são eles: as condições comportamentais da criança após realização do 

PEATE, pois estas podem não favorecer a realização da EOAE com 

sucesso; outro ponto é que o resultado da EOAE informa imediatamente ao 
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avaliador sobre uma possível Desordem da Neuropatia Auditiva (Hyde, 

2008; Stevens et al., 2011; Hatton et al., 2012). 

Para Hyde (2008) e o Hatton et al. (2012), a ordem de teste deve 

proceder com base no princípio de obtenção do mais importante/mais útil, 

inicialmente, de maneira a determinar os níveis de audição. Entretanto, 

Hatton et al. (2012) refere que o PEATE é o núcleo da avaliação, seja para 

crianças ou jovens, mesmo não descartando a obrigatoriedade da realização 

dos demais testes como EOAE e Imitanciometria. No entanto, os mesmos 

explicaram que ainda existe uma série de argumentos que favorecem ter o 

PEATE como teste inicial no processo de diagnóstico, uma vez que as 

realizações dos demais testes anteriormente ao PEATE podem irritar a 

criança ou até mesmo consumir o tempo de sono que é essencial para 

efetivação do PEATE, o que vem a comprometer o sucesso do mesmo; além 

disso, os testes de EOA e Imitanciometria não fornecem dados de limiar.  

 Hatton et al. (2012) relatou que a presença de curva timpanométrica 

tipo “B” e/ou ausência de emissões não podem indicar clinicamente que 

exista a presença de perda auditiva significativa, ao evidenciar que o mesmo 

pode ocorrer com apenas 5 dB para perda condutiva. No entanto, um 

PEATE ausente em 30 dBnNA já indicaria um aumento do limiar. 

Acrescentou que quando os testes de EOA e MEA dão resultados presentes 

e normais é que fornecem informações, pois mesmo quando interpretados 

como sendo normais, devem se levar em conta as dificuldades que podem 

ocorrer devido a imaturidade ou presença de Desordem Neuropatia Auditiva. 

O protocolo, ou seja, a ordem do conjunto de exames tomará por 

base cada criança de modo particular, com seu desenvolvimento e/ou idade 

cronológica, dentre outros fatores que possam ser relevantes no caso 

(Gravel et al., 2012). 

A presença ou ausência da deficiência auditiva pode influenciar no 

número de sessões, podendo assim, não haver possibilidade de finalização 
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do teste em apenas uma sessão. Segundo a Academia Americana de 

Audiologia, em virtude da diversidade de testes, estes podem exigir mais 

sessões com um período de tempo extenso antes de se obter resultados 

precisos e confiáveis, o que torna necessário que o processo de diagnóstico 

ocorra mais precocemente possível. O BCEHP complementa que os 

resultados têm de ser combinados e interpretados como um todo (Stevens et 

al., 2011; Gravel et al., 2012). 

O tempo inicial para as avaliações vão desde aqueles encaminhados 

da triagem quando devem ser iniciadas com idade corrigida de 6-8 semanas 

e dentro de quatro semanas para aqueles com permanência em UTI, porém, 

com estado de saúde adequado para submeter-se a avaliação. Para bebês 

de alto risco a avaliação inicial deve ser baseada em PEATE e qualquer 

resultado alterado, é encaminhado para PEATE diagnóstico com quatro- seis 

meses de idade corrigida, mesmo estes tendo passado no PEATE triagem. 

Para crianças em risco que realizaram triagem, mas que foram considerados 

normais na avaliação, estes deverão ter uma média de três meses de 

intervalo entre a avaliação e o próximo teste do conjunto diagnóstico, que 

geralmente terá por base o VRA em dez-12 meses. Outras técnicas de 

diagnósticos apropriadas para idade podem ser incorporadas na avaliação 

caso haja um indicativo de anormalidade em qualquer outra técnica de 

diagnóstico, sendo estas realizadas até 30 meses e incluindo como parte da 

avaliação a entrevista com a família (Hyde, 2008). 

Em contrapartida, o Newborn Hearing Screening Programme – NHSP 

refere que a primeira avaliação deve ocorrer dentro de quatro semanas após 

realizada a triagem ou por volta de quatro semanas de idade corrigida 

(Stevens et al., 2011).  

Para melhor compreensão de apresentação, este capítulo foi dividido 

em subtópicos organizados conforme a sequência de testes: 
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3.2.1 Observação do Comportamento Auditivo (BOA) 

 

Segundo Thompson e Weber (1974) a Observação do 

Comportamento Auditivo (BOA) tem como público-alvo os recém-nascidos e 

bebês com menos de seis meses de idade, bem como aqueles que não 

conseguiram realizar a audiometria comportamental. Algumas 

recomendações são necessárias quando se pretende obter respostas na 

realização do BOA (Williamson, 2002; Gravel et al., 2012): 

  Primeiramente, a família deve ser orientada sobre a insegurança 

e imprecisão do teste; 

  O ambiente de teste deve ser adequadamente silencioso, não-

reverberante; 

  Se realizado com o bebê nos braços dos pais, eles devem ser 

aconselhados a não sugestionarem o filho quando o estímulo for 

apresentado;  

 O estado de alerta é fundamental para a obtenção de respostas. 

Para os bebês com menos de três meses os avaliadores deverão 

procurar o estado ideal (Bench 1975; 1976).  

 Os estímulos de teste devem ser originados principalmente pelos 

alto-falantes, em campo livre, que reduzirá a possibilidade do bebê 

responder a outros estímulos não auditivos. Estímulos acústicos 

complexos, por exemplo, a fala devem ser apresentados entre 60 e 

90 dBNA. Cada estímulo apresentado deve ter uma duração media 

entre 3 e 4 segundos (Sonksen, 1983). 

 A utilização de fones de inserção na apresentação dos estímulos 

fornece informações para a orelha específica, bem como atenuar o 
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som audível para os observadores, devendo exigir algum aviso de 

pré-estímulo; 

 Apenas duas a três apresentações devem ocorrer antes que ocorra 

a habituação da criança. Os estímulos devem ser apresentados 

com rapidez com o intuito de identificar o nível mais fraco em que 

as respostas podem ser observadas; 

 A interpretação do teste: a presença do reflexo de sobressalto 

quando observada em resposta a estímulos auditivos apresentados 

entre 60 e 90 dBNA têm-se como resultado que a audição periférica 

da criança é normal. No entanto, estes são altamente influenciados 

por estados fisiológicos (por exemplo, fome e cansaço), portanto, a 

ausência do reflexo de sobressalto deve ser interpretada 

cuidadosamente e conjuntamente com outras observações e 

resultados de teste.  

 As respostas obtidas devem ser caracterizadas como 

observacional, não pretendendo ser estimativo de limiares auditivos. 

Azevedo (1993) referiu que as respostas comportamentais em bebês 

podem ser despertadas por meio de instrumentos tais como: guizo (60 a 70 

dB NPS), sino (80 dB NPS), black-black (90 dB NPS) e agogô (campânula 

grande – 100 dB NPS). Estes estímulos são realizados a 20 cm do pavilhão 

auricular do bebê, no plano lateral durante dois segundos, com intervalo de 

30 segundos entre as estimulações. Essas também são realizadas 20 cm 

abaixo e acima do pavilhão auricular, à direita e à esquerda do plano lateral, 

sendo todos esses apresentados em ordem crescente de intensidade. 

As respostas variam conforme a idade, desenvolvimento e estado de 

excitação da criança, bem como das características do estímulo, incluindo 

frequência, largura de pulso e intensidade, não sendo possível garantir uma 

resposta confiável (Widen, 1993). 
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Russo e Santos (1994) explicaram que a mudança no comportamento 

da criança é um indicativo de que a mesma ouviu o som apresentado. As 

autoras afirmaram que a avaliação audiológica em bebês de até seis meses 

de idade é muito mais qualitativa do que quantitativa; em bebês até um ano 

de idade, pode fornecer informações sobre o estágio de maturação da 

função auditiva, assim como a normalidade da audição da criança. 

Entretanto, algumas crianças podem mostrar respostas mesmo sem 

ouvir o som apresentado, assim como outras podem ouvir e não demonstrar 

nenhuma mudança observável no seu comportamento, o que torna o teste 

comportamental, de confiabilidade limitada (Williamson, 2002). 

Fichino et al. (2000) publicaram um estudo envolvendo 32 crianças de 

até dois anos de idade que apresentaram, pelo menos, um indicador de risco 

para deficiência auditiva. Para avaliação auditiva foi realizado o registro das 

EOAET e a Observação do Comportamento Auditivo (BOA) com utilização 

de instrumentos como fonte sonora. Do total de 32 crianças com quadro de 

prematuridade, 18,7% apresentaram atraso no desenvolvimento da função 

auditiva, durante a Observação comportamental, porém com presença de 

EOAET. As autoras concluíram que este fato está relacionado à imaturidade 

do Sistema Auditivo Central e que as EOA foram de grande valia na 

identificação das perdas auditivas condutivas de grau leve. Diante disto, 

defendem a utilização dos dois métodos de avaliação, já que são 

complementares. 

Portanto, a observação das respostas pode resultar em elevados 

índices falso-negativos e falso-positivos fazendo-se necessário associar o 

mesmo a uma avaliação objetiva, já que este é um exame subjetivo (Weber, 

Diefendorf, 2001). 

O teste permite determinar alterações centrais, porém, apresenta 

limitação na identificação de perdas auditivas leves, moderadas e unilaterais 

(Machado et al., 2002).  
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A avaliação do comportamento auditivo é o primeiro indicador da 

normalidade ou comprometimento da audição, tornando-se base da 

audiologia pediátrica e útil para triagem auditiva inicial. Entretanto, para 

estabelecer limiares específicos e precisos é necessária a utilização de 

testes comportamentais condicionados, que utilizam o reforço, para 

manutenção da resposta (Northern, Downs, 2005). 

Estes autores desenvolveram o índice de comportamento auditivo 

para lactentes com estímulo e nível de resposta, conforme é demonstrado 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Índice de comportamento auditivo para lactentes 

Idade 

Produtores 
de Ruídos 
(dB NPS 

aproximado) 

Tons Puros 
Modulados  

(dB NA) 

Fala 
(dB NA) 

Resposta Esperada 

Reflexo de 
Moro com a 

fala 
(dB NA) 

0 – 6  
Semanas 

50 -70 75 40 – 60 
Abre os olhos, pisca os 

olhos, ativa-se ou desperta 
do sono, reflexo de Moro. 

65 

6 semanas  
- 4 meses 

50 – 60 70 45 

Abre os olhos, desvia os 
olhos, pisca os olhos, 

aquieta-se; começa a virar a 
cabeça de forma rudimentar 

aos 4 meses. 

65 

4 -7 
meses 

40 – 50 50 20 
Vira a cabeça para o plano 
lateral na direção do som; 

atitude de ouvinte. 
65 

7 – 9 
meses 

30 – 40 45 15 

Localização direta dos sons 
para o lado, indiretamente 

para abaixo do nível da 
orelha. 

65 

9 – 13 
meses 

25 – 35 38 10 

Localização direta dos sons 
para o lado, diretamente 
para abaixo do nível da 

orelha, indiretamente abaixo 
do nível da orelha. 

65 

13 – 16 
meses 

25 – 30 30 5 
Localização direta do som 
para o lado, para cima e 

para baixo. 
65 

16 – 21 
meses 

25 25 5 
Localização direta do som 
para o lado, para cima e 

para baixo. 
65 

21 - 24 
meses 

25 25 5 
Localização direta do som 
para o lado, para cima e 

para baixo. 
65 

Fonte: Northern, Downs, 2005. 



 

 

   

25 

O Joint Committee on Infant Hearing (2007) complementa 

ressaltando que a realização da Observação do comportamento auditivo 

(BOA) deverá ser cruzada em conjunto com medidas eletrofisiológicas. Este 

teste analisado sozinho, não é suficiente para determinar a presença de 

perda auditiva na faixa etária do nascimento aos 6 meses, não sendo 

adequada para a indicação de aparelhos de amplificação.  

 
3.2.2 Audiometria de Reforço Visual (VRA) 

 

Suzuki e Ogiba em 1961 realizaram um estudo que designou a 

audiometria de reforço visual.  Os autores delinearam a sua pesquisa a partir 

de outro procedimento de avaliação audiológica infantil Conditioned 

orientaton reflex Audiometry – (COR) ou Reflexo de Orientação 

Condicionada. Com base neste procedimento Lindén e Kankkunen (1969) 

adaptaram o procedimento de reflexo de orientação condicionada 

conceituando-a de Audiometria de reforço visual (VRA).  

O VRA foi extensamente pesquisado para ser um método eficaz de 

obtenção de dados audiométricos fiéis de lactentes e crianças pequenas 

com idades entre seis meses e dois anos, sendo incorporado à rotina clínica 

para avaliar a sensibilidade auditiva desta população (Moore et al., 1977). 

Os autores supracitados realizaram estudo comparativo com e sem 

estimulação visual complexa, em 60 neonatos com até 12 meses de idade, 

das quais 30 foram estimulados com reforços visuais com um brinquedo 

animado e 30 não receberam o estímulo visual algum na sua avaliação 

sendo caracterizado como grupo controle. Concluíram que os reforços 

visuais complexos podem ser aplicados com maior eficiência em crianças a 

partir dos cinco meses.  

Para a resposta da criança ao som são utilizados brinquedos 

mecânicos combinados com luzes para reforçar o comportamento 
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adequado. Este método de reforço é denominado audiometria de reforço 

convencional visual (VRA), e embora seja utilizado com o intuito de 

conseguir limiares audiométricos, há uma desvantagem: geralmente o 

lactente se habitua ao sinal de ensaio e/ou estímulo visual antes do término 

da sequência do exame. Isso obviamente pode levar a uma demora no 

diagnóstico e na reabilitação, afetando o desenvolvimento da linguagem das 

crianças com deficiência auditiva (Yoshinaga-Itano et al., 1998). 

Dentre os que fazem parte do conjunto de exames comportamentais, 

a Audiometria de Reforço Visual (VRA) é fundamental na avaliação do 

comportamento de crianças com desenvolvimento adequado, sendo 

essencial na conclusão diagnóstica de crianças com deficiência auditiva 

identificadas na triagem. O objetivo do VRA é estimar limiares de 

frequências específicas em cada orelha quer seja por condução aérea ou 

por condução óssea, bem como estimar a sensibilidade auditiva da orelha 

específica e tipo de perda usando um procedimento de resposta 

condicionada (Hyde; Day et al., 2008; Hatton et al., 2012; Gravel et al., 

2012). 

A faixa etária adequada para esse tipo de teste, no entanto, tem sido 

ressaltada de forma heterogênea entre os protocolos internacionais. De 

acordo com Infant Hearing Program o VRA baseia-se na avaliação de 

lactentes com idade de 6 a 24 meses de idade corrigida, enquanto que para 

o Newborn Hearing Screening Programme a criança deve ter idade mínima 

de cinco a sete meses de desenvolvimento, porém, sendo capaz de sentar 

sem apoio ou com apoio mínimo e controle de cabeça; já para a Academia 

Americana de Audiologia este teste é adequado para crianças com cerca de 

cinco a 24 meses de idade de desenvolvimento (Hyde; Day et al., 2008; 

Gravel et al., 2012). 

Durante a avaliação, é então realizado um pré-teste, com o intuito de 

condicionar a resposta; caso a criança de imediato obtenha o contato visual 

pelo estímulo apresentado, inicia-se o teste, até que se chegue ao limiar, 
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diminuindo a intensidade do estímulo de 10 em 10 dB. Para condicionar a 

resposta, pode-se começar a avaliação com estímulo de 500 Hz e 4 kHz em 

cada orelha, com a inserção de fones para facilitar a movimentação da 

criança, e depois se utiliza 1 e 2 kHz de frequência, para obter uma ideia de 

configuração e da necessidade ou não do uso de mascaramento (Gravel, 

2000). 

 Os estímulos sonoros considerados ideais pela literatura, por 

ajudarem na manutenção da atenção durante o exame, são o tom puro e 

modulado warble tone ou o ruído de banda estreita narrow band. Eles 

podem ser apresentados de diferentes formas: em campo livre, por 

autofalantes, fones supra-auriculares, ou vibrador ósseo. Existem também 

vários tipos de reforço, no entanto, Schimida et al. (2003) sugerem os filmes 

infantis com base em vídeos digitais para crianças com até dois anos de 

idade. Jayarajan et al. (2005) propõem a utilização dos brinquedos animados 

e iluminados.  

No estudo realizado por Vieira e Azevedo (2007) em 75 lactentes com 

idade entre seis e 34 meses, foram analisados diferentes estímulos sonoros 

de Audiometria de Reforço Visual. De acordo com as condições 

audiológicas, a amostra foi separada em dois grupos: grupo I- composto de 

50 crianças com audição normal, e grupo II- com 25 crianças com deficiência 

auditiva neurossensorial bilateral simétrica. Além desta separação, os 

grupos foram subdivididos conforme a idade. Foram utilizados dois tipos de 

estímulos sonoros, o tom puro ajustado em warble através de audiômetro 

pediátrico e os sons filtrados e normatizados em amplitude e duração do 

sistema sonar. Nos resultados não foi observada significância estatística na 

avaliação com o tom puro modulado warble no grupo I em relação ao sexo, e 

também com o sistema sonar. Para as respostas obtidas com os dois 

estímulos em relação ao lado de apresentação para os dois grupos não foi 

encontrada diferença estatística significativa. Já com relação à faixa etária, 

houve diferença estatística significante entre os tipos de estímulo para os 
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dois grupos avaliados. Independente do estímulo, com o avanço da idade, 

os níveis mínimos de resposta são reduzidos. 

Lemos et al. (2007) comprovaram em seu estudo a eficiência na 

investigação de níveis mínimos de resposta em 30 lactentes na faixa etária 

de seis a dois anos de idade. Na avaliação, foi analisado o reforço visual 

com o audiômetro pediátrico PA5, com um tom puro modulado warble, 

sendo pesquisadas as frequências 0,5,1,2 e 4 kHz em campo livre. 

O fator crucial para influenciar o sucesso na obtenção das respostas 

durante a realização do teste é a resposta que o audiologista observa frente 

ao estado da criança. É de suma importância que o profissional cultive a 

consciência de sinais comportamentais de uma criança (Hatton et al., 2012). 

Hyde (2008) complementa ainda que para a realização do VRA são 

necessários dois examinadores, um que comandará o teste e outro que terá 

o papel de distrair a criança. 

Com base na Academia Americana de Audiologia, o resultado do 

VRA esperado é a estimativa dos limiares auditivos com base nos níveis 

mínimos de resposta (NMR), que possui uma relação estreita com os 

limiares de percepção (Gravel et al., 2012). 

As medições do VRA em campo são aceitáveis e necessárias 

somente se houver um esforço para obter os limiares utilizando os fones de 

inserção, ou caso a criança não responda bem ao estímulo dado por meio 

de fones. Embora, o teste em campo não forneça dados suficientes para a 

instalação, este fornece um audiograma que pode ser útil como ponto de 

partida (Hatton et al., 2012). O teste quando realizado em campo livre, este 

contempla a avaliação audiológica com o resultado da melhor orelha, e 

explica ainda que a pior orelha tem tendência a ser compensada pelo 

desempenho do melhor lado na percepção subjetiva (Hashimoto  et al., 

2004).  
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O posicionamento da criança bem como a orientação dada para os 

pais, são as mesmas aplicadas na realização do BOA. Porém, alguns 

critérios quanto à efetivação do teste devem ser seguidos baseados nos 

protocolos criados. 

Widen et al. (2000) elegeram alguns critérios para avaliar o 

desempenho da criança durante a execução da técnica. Dentre eles: a 

quantidade de estímulos utilizados no período do condicionamento; se houve 

recondicionamento e, se sim, quantos durante a avaliação; a proporção de 

respostas adequadas e o número de estímulos sonoros apresentados à 

criança; o tempo de duração do procedimento, a análise do examinador 

quanto à confiabilidade da avaliação, sendo este item composto de três 

julgamentos (bom, razoável e ruim); se houve a necessidade de intervalos 

ou pausa durante a execução da audiometria, se foram necessários retornos 

para a conclusão da avaliação e, se sim, quantos. 

O início do teste e o papel desempenhado pelo segundo avaliador, de 

acordo com Day et al. (2008), são importantes na execução do teste. 

Inicialmente, uma atividade deverá ser escolhida pelo segundo avaliador 

(por exemplo, brincar com brinquedos pequenos). A forma como será 

empregada à apresentação dos brinquedos selecionados serão no mínimo 

necessário para estimular a criança a assumir uma posição frente a uma 

linha média e permanecer em estado de alerta. Caberá ao segundo 

avaliador evitar mudanças na atividade voltada para a apresentação do 

estímulo, bem como evitar brincadeiras com barulho e dando um reforço 

positivo a cada resposta dada pela criança. A comunicação entre os 

profissionais é essencial para a efetivação do teste. O ideal é que pelo 

menos dois brinquedos sejam apresentados para cada lado durante o teste. 

O condicionamento é essencial antes de dar início ao teste. Se a 

criança não responde à combinação de estímulo/reforço, provavelmente, a 

tarefa desenvolvida não está adequada para a criança ou insuficientemente 

interessante. Nesses casos, a utilização de procedimentos alternativos para 
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avaliação audiológica (ou seja, eletrofisiológicos) deve ser considerada 

(Gravel et al., 2012). 

Quando a criança responde a duas respostas corretas consecutivas, 

têm-se um condicionamento garantido para que o primeiro avaliador inicie o 

teste. O som será apresentado por dois-três segundos e, caso a criança 

mude de reação em resposta ao som, o reforço visual será apresentado por 

um-dois segundos. Na verdade, a reação esperada é que a criança vire a 

cabeça em direção ao reforço. Os outros movimentos de comportamento 

como olhares ou pequenos movimentos, deverão ser analisados com mais 

cautela (Day et al., 2008). 

A ordem e sequência da apresentação dos estímulos variam de 

protocolo para protocolo. 

De acordo com o protocolo de Day et al. (2008), a sequência de 

avaliação deverá ser ajustada de acordo com os objetivos pretendidos pelo 

audiologista, bem como o estado da criança. No entanto, a criança pode, a 

qualquer momento, não cooperar e perder o interesse pelo teste, cabendo 

somente aos profissionais estarem cientes de que isso pode refletir na 

sequência da avaliação, portanto, a informação mais importante deve ser 

obtida em primeiro lugar. As seguintes sequências são sugeridas para uma 

avaliação formal inicial de comportamento, que começa com estímulos 

apresentados no campo sonoro: a avaliação inicia-se com a realização do 

VRA campo, começando o teste nas frequências de 2000 e 500 Hz em 

seguida 4000 e 1000 Hz, ou segue a seguinte sequência 1000 e 4000 Hz 

inicial em seguida finaliza com 500 e 2000 Hz.. 

O mesmo refere que o VRA campo poderá ser seguido pelo VRA com 

fones de inserção por condução aérea e óssea, o que possibilita 

informações específicas de cada orelha. O limite para a aquisição do Nível 

Mínimo de Resposta (NMR) deve ser avaliado com cuidado. Hyde (2008) 

refere que o VRA campo não deve ser considerado suficiente, seja para o 
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diagnóstico ou como base para intervenção quantitativa ideal. Hyde (2008), 

juntamente com o Hatton et al. (2012), não faz referência ao VRA campo 

como método de avaliação significativa, considerando apenas o VRA com 

fones de inserção com apresentação do estímulo pulsátil com duração de 1-

2 segundos, uma vez que consideram o VRA campo apenas para fins de 

estimativas de níveis mínimos de resposta (NMR). No entanto, ambos  

utilizam da mesma sequência de estímulo baseada na avaliação do PEATE, 

onde serão pesquisados os NMR nas frequências de 2000 e 500 Hz 

bilateralmente, devido a sua importância básica e também com o intuito de 

comparar com os resultados anteriores do PEATE. A necessidade de se 

pesquisar 4000 e 1000 Hz depende dos resultados obtidos em 2000 e 500 

Hz, assim como pode ser registrado no PEATE. 

Complementa ainda, que a pesquisa na frequência de 3000 Hz 

também pode ser necessária, sobretudo tendo em conta as diferenças entre 

os NMR de 2 e 4 kHz. Os Níveis Mínimos de Resposta (NMR) obtidos por 

via óssea devem ser apontados conforme padrão para o diagnóstico 

diferencial do tipo de perda e seus componentes. Já os níveis mínimos de 

resposta (NMR) para a fala ficam a critério do fonoaudiólogo, desde que isso 

não implique o objetivo de estabelecer níveis mínimos de resposta para 

frequência específica. Para o condicionamento, os estímulos de fala podem 

ser utilizados caso a criança não responda prontamente aos tons 

apresentados, ou mesmo para recuperar a atenção da criança várias vezes 

pesquisadas com estímulo warble. 

Na pesquisa de Araújo (2009) com amostra de 127 crianças, a técnica 

de escolha para avaliação auditiva comportamental na faixa etária de 6 a 24 

meses foi a Audiometria de Reforço Visual, no entanto, nos casos que não 

houve possibilidade de realização, foi utilizada a Observação do 

Comportamento Auditivo. Nas faixas etárias acima de 24 meses, buscaram 

realizar Audiometria Lúdica Condicionada; para aqueles que não aceitaram a 

colocação do fone, foi realizada a EOA. Do total das crianças (95,6%) 
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realizaram o VRA, desses (71,5%) utilizaram o fone e apenas (28,4%) 

realizaram somente o VRA em campo livre por não aceitar o fone. A 

Observação do Comportamento Auditivo foi utilizada em crianças com 

idades entre 6 e 15 meses, e a idade mínima encontrada na realização da 

Audiometria Lúdica Condicionada foi de 29 meses e a idade máxima foi de 

37 meses. 

O protocolo do Hatton et al. (2012) expõe que na falha das tentativas 

de alcançar resultados comportamentais por orelha específica, o VRA 

campo pode ser um requisito alternativo. O mesmo sendo medido por via 

aérea nas frequências de 500, 2000, 1000 e 4000 Hz. Os critérios de passa 

na avaliação do VRA seguem: NMR da orelha específica abaixo ou igual a 

25 dBNA em 2000 e 500 Hz; NMR da orelha específica menor ou igual a 25 

dBNA em 4000 Hz ou a presença de EOA em 4000 Hz bilateralmente; ou 

NMR campo menor ou igual a 25 dBNA em 2000 e 500 Hz e EOA presentes 

em 2, 3, e 4 kHz bilateralmente. 

Embora existam argumentos que favoreçam o VRA com fones de 

inserção como sendo o mais indicado para realizar a avaliação 

comportamental, a Academia Americana de Audiologia referiu que os níveis 

mínimos de resposta (NMR) devem ser obtidos, inicialmente, para fala (por 

exemplo, sons de fala do indivíduo, nome da criança) seguida por VRA via 

aérea nas frequências de 0,5, 1, 2, e 4 kHz. Acrescentou ainda que para 

utilizar os fones de inserção é preciso considerar a apresentação dos 

estímulos de modo alternado entre as orelhas, a fim de obter dados totais ou 

parciais em ambas orelhas. Por exemplo, NMR para fala na orelha direita, 

em seguida, na orelha esquerda; NMR para 2 kHz na orelha direita, em 

seguida, na orelha esquerda, e assim por diante (Gravel et al., 2012). 

Versolatto (2005) ressalta o cuidado que o profissional deve ter ao 

analisar o audiograma obtido pela técnica VRA, em prontuários de crianças 

avaliadas em instituições e centros diagnósticos especializados de alta 

complexidade. Segundo o autor, a confiabilidade dos resultados é 
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questionável, pois, nesses ambientes o número de profissionais circulantes é 

grande e diversificado. Analisar o resultado de uma audiometria de reforço 

visual não se trata apenas de observar os níveis mínimos de respostas 

auditivas obtidos; sendo importante, pois, conhecer a organização da 

avaliação. 

Por esse motivo, diversos estudos apontam a necessidade de 

estabelecer protocolos para realização da audiometria de reforço visual, 

tornando-o mais válido e confiável (Bamford e McSporran 1994; Gravel, 

2000; Widen et al ., 2000; Day et al., 2001).  

 

3.2.3 Audiometria Lúdica Condicionada (ALC) 

Barr (1955) desenvolveu a audiometria lúdica condicionada, método 

de avaliação auditiva subjetiva convencional, em que a criança, a partir dos 

dois anos de idade, é condicionada a realizar uma ação motora decorrente 

de um estímulo sonoro. Porém, segundo o autor, a eficácia do exame é 

diretamente proporcional à experiência do examinador. 

O objetivo da ALC é estabelecer NMR para tons de via aérea, sendo 

realizado em cada orelha com pelo menos duas frequências (500 Hz e 2 

kHz). O limiar de via óssea é estabelecido uma vez que o limiar de condução 

aérea para estas frequência for maior que 30dBNA. Nesse protocolo, limiar 

igual ou inferior a 30 dBNA são considerados dentro dos limites normais. Na 

maioria dos casos, é possível obtê-lo em pelo menos três frequências (na 

faixa de 500 Hz a 4 kHz), bilateralmente. A relevância clínica do nivel mínimo 

de resposta a 1kHz aumenta com o tamanho da diferença entre os limiares 

máximos em 500 Hz e 2 kHz, 3 kHz e 4 kHz ou pode ser mais importante 

para a prótese auditiva (Hyde, 2008). 

Em alguns casos, a ALC se mostra mais adequada do que a VRA, em 

especial entre crianças com mais de dois anos de idade, pelo fato de serem 
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capazes de realizar o tipo de atividade com maior qualidade (Thompson et 

al., 1989).  

No entanto, para o IHP o público alvo desse teste são crianças que 

vão desde 30 meses aos seis anos de idade. A Academia Americada de 

Audiologia, referiu que geralmente a ALC é realizada com crianças de dois a 

cinco anos de idade e que permite quantificar o grau, tipo e configuração da 

condição auditiva (Hyde, 2008; Gravel et al., 2012). 

O teste deve ser realizado em uma sala acusticamente tratada, com 

espaço suficiente para acomodar a criança e o examinador utilizando um 

audiômetro de diagnóstico clínico que atende aos padrões ANSI e possua 

tons puros e pulsáteis (Hyde, 2008).  

Os tons puros e pulsáteis devem ser apresentados através de fones 

de inserção, fones supra-aurais, vibrador ósseo ou testes em campo de 

acordo com as necessidades dos testes. A colocação exata é necessária 

para garantir níveis adequados de estímulo e evitar o colapso dos canais 

auditivos (Hyde, 2008; Gravel et al., 2012). O IHP complementou ainda que 

ao se estabelecer os limiares por via óssea é necessária uma colocação 

precisa e estável do vibrador ósseo, caso a força e estabilidade adequada 

não seja obtida do modo padrão, é recomendado uso de uma bandagem 

(Hyde, 2008). 

É recomendado o uso de estímulos tonais com frequências centrais 

de 0,5, 1,0, 2,0, e 4,0 kHz para a frequência específica de testes. Um treino 

breve deve ser realizado para garantir que a criança compreendeu a tarefa. 

Deve-se fornecer duas respostas espontâneas, consecutivas e corretas, 

após a presença de um estímulo, antes de iniciar o teste do limiar. O nível de 

intensidade do sinal de condicionamento deve ser facilmente audível para a 

criança e determinado pelo Limiar de Reconhecimento de Fala (SRT). As 

tarefas de reprodução para a obtenção de limiares são: jogar um bloco em 
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uma caixa, empilhar blocos, ou outros jogos que exigem atividades em 

resposta a um estímulo auditivo (Gravel et al., 2012).  

O procedimento do teste ALC deve seguir o programa de audição 

infantil do VRA, devendo levar em consideração as diferenças na faixa 

etária, comportamento e reforço aplicado (Hyde, 2008). 

 

3.2.4 Imitanciometria 

A imitanciometria tem como função avaliar a função da orelha média e 

a integridade da via auditiva. Esse tipo de procedimento faz parte da 

avaliação audiológica, e deve ser aplicado em lactentes e crianças jovens, 

com risco aumentado para patologia de orelha média ou para aqueles com 

perda auditiva neurossensorial conhecida, ou em risco de neuropatia 

auditiva (Gravel et al., 2012). 

A realização da otoscopia antes da timpanometria pelo fonoaudiólogo, 

esta associada a inspeção geral da orelha externa, observando a presença 

de cerume, doença ou malformação, como atresia ou estenose (Baldwin et 

al., 2008). Além disso, a otoscopia busca determinar o tamanho da sonda 

para a timpanometria. A presença de vernix e colapso do canal auditivo é 

comum em recém-nascidos, podendo estes fatores afetar as medições 

(Gravel et al., 2012). 

Para a realização da timpanometria, a criança não precisa estar 

dormindo, nem sedada, mas precisa manter-se tranquila. A sonda deve ser 

flexível, limpa e do tamanho adequado para vedar sem desconforto o canal 

auditivo. Uma série de medidas são executadas, entre elas, a pressão de 

pico, admitância, volume equivalente e curva timpanométrica (Gravel et al., 

2012). 

Em casos de patologia de orelha média confirmada em crianças nesta 

faixa etária, o tom de teste de baixa frequência pode não detectar alterações 
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condutivas, pois resultados timpanométricos demonstram semelhança aos 

obtidos em orelhas normais (Margolis, Hunter, 2001). 

A timpanometria convencional é realizada com o tom teste de 226Hz 

e apresenta resultados consideráveis com esse tom no valor diagnóstico 

para idosos, adultos e crianças a partir de seis meses de idade (ASHA, 

2004), no entanto, quando referente a neonatos e lactentes há controvérsias. 

Estudos têm mostrado a ocorrência de curva timpanométrica normal em 

lactentes com ausência de EOA, quando pesquisada com 226Hz, mesmo na 

vigência de uma alteração condutiva. Diante disto, alguns autores tem 

sugerido a aplicação do tom teste mais agudo (1000Hz), pois discretos 

comprometimentos de orelha média podem não ser identificados quando 

utilizado o tom de sonda 226Hz (Keefe, Levi, 1996; Margolis et al., 2003). 

Em contrapartida, Carvallo (1992) e Linares (2006) defendem a 

utilização da sonda de 226Hz em crianças na faixa etária de 0 a 8 meses, 

pois os resultados da sua pesquisa foram compatíveis com avaliações 

realizadas no estudo. 

Do nascimento aos 6 meses recomenda-se a utilização da sonda de 

alta frequência, no entanto, para aquelas com idades de 6 a 36 meses , os 

dois tipos de sonda e mais a realização da pesquisa dos reflexos acústicos 

são o recomendado para esta faixa etária (JCIH, 2007). 

A direção da mudança de pressão deve ser do positivo para 

negativo. O intervalo deve ser de +200 daPa a -400 daPa (e, de preferência, 

–600 daPa) (Baldwin et al., 2008). 

Há evidências que a timpanometria com sonda de baixa frequencia é 

insensível a presença de fluído da orelha média em crianças com menos de 

8 meses de idade. O principal critério de anormalidade na faixa etária dos 7 

aos 12 meses é a presença do pico de admitância estática de 0.1 mmho, 

compensado da cauda positiva de 200 daPa. Em crianças de 13 a 18 

meses, o critério é de 0,15 mmho e com mais de 19 meses o critério é 0,2 

mmho. É importante ressaltar que os procedimentos devem ser repetidos, se 
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necessário, para melhorar a confiabilidade do teste (Hyde; Chair et al., 

2008). 

A timpanometria é considerada normal se um pico timpanométrico é 

observado próximo a pressão atmosférica, com admitância e largura 

adequadas para a idade do paciente. Será anormal quando nao for 

identificado o pico de pressão, ou quando for identificado, porém, com 

admitância estática; largura timpanométrica aumentada ou gradiente 

reduzido de forma anormal e com pressão de orelha negativa (Gravel et al., 

2012). 

A medição do estímulo acústico é recomendada devida sua 

contribuição no conjunto de exames, no entanto, para lactentes menores de 

4 meses, os resultados devem ser interpretados com cautela. O objetivo não 

é estabelecer um limite preciso do reflexo, e sim, demonstrar a presença ou 

ausência (Hatton et al., 2012).   

Independente da idade, os reflexos acústicos devem ser medidos 

ipsilateralmente, sendo atingidos com estímulos de ruído de banda larga, 

utilizando frequência de sonda de 1000 Hz. O nível de estímulo deve iniciar 

em 85 dBNA, sendo acrescido em 5 dB, até atingir 100 dBNA. Sua presença 

será definida pela repetida deflexão negativa em qualquer estímulo, porém, 

caso o reflexo seja questionável, o aumento da intensidade do estímulo deve 

resultar em acréscimo da magnitude do reflexo (Hatton et al., 2012).  

Durante a realização, deve ocorrer uma diminuição repetida na admitância 

juntamente com o estímulo apresentado; a menor intensidade, com uma 

diminuição da admitância é definida como o limiar de reflexo acústico 

(Gravel et al., 2012). 

O reflexo acústico ipsilateral é realizado com o mesmo tom de teste 

utilizada na timpanometria, com o pico de pressão determinada pela 

timpanometria (Hatton et al., 2012).  A medida do reflexo acústico 
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contralateral é útil para a avaliação da integridade da via auditiva (Gravel et 

al., 2012). 

Os reflexos são considerados anormais se o limiar do reflexo acústico 

for maior que 95 dBNA para 500 e 4000 Hz, ou maior que 100 dBNA para 

1000 e 2000 Hz (Gravel et al., 2012). 

No contexto da avaliação, a medida do reflexo acústico apresenta 

como utilidade clinica apoiar às medidas do PEATE, portanto, quando os 

resultados deste exame indicarem ao menos uma perda auditiva severa, os 

reflexos acústicos devem ser medidos, a menos que estejam 

contraindicados por algum motivo. Nesse caso, a presença de um reflexo 

confiável é um indicativo importante que deve resultar em uma revisão crítica 

dos limiares aplicados (Hatton et al., 2012).  

Deve-se observar se a realização do PEATE foi realizada de forma 

adequada, principalmente em relação aos níveis de ruído de EEG, tamanho 

das médias e o número de repetições. A ausência do reflexo apoia nos 

achados do PEATE em relação a perda auditiva, exceto quando há 

evidência de um componente condutivo. A utilidade clínica de outras 

medidas, como a pressão de pico, a largura e o gradiente estão clara em 

lactentes. É importante salientar que este protocolo foi elaborado com base 

nas recomendações do Infant Hearing Program – IHP (Hyde, 2008; Hatton et 

al., 2012).  

O reflexo acústico deve ser considerado confiável como um indicador 

do status da orelha média, quando combinado com medidas 

timpanométricas incluindo admitância estática e gradiente. O reflexo acústico 

sozinho pode não ser o melhor preditor da efusão da orelha média (Gravel et 

al., 2012). 
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3.2.5 Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) 

 

As Emissões Otoacústicas detectam lesões no órgão de Corti por 

meio da avaliação da função de células ciliadas externas (CCE), mas, não 

quantificam a deficiência auditiva, no entanto, estas se mostram 

extremamente sensível às alterações de orelha média (Uchida et al., 2006). 

As Emissões Otoacústicas refletem a função coclear e fornecem 

informações quanto ao sistema auditivo periférico da audição e, na ausência 

de distúrbio da orelha média, a probabilidade de perda auditiva sensorial. 

Pode ser usada como um processo de rastreio para a perda da audição em 

recém-nascidos e lactentes, assim como estabelece alguns aspectos da 

função coclear em crianças com perda auditiva neural (Brown et al., 2008; 

Gravel et al., 2012). Podem ser registradas em recém-nascidos, dormindo ou 

tranquilas, num ambiente acústico adequado. Sua realização é obrigatória 

no processo de avaliação diagnóstica, sendo aplicada sempre que possível 

(Hatton et al., 2012).   

São realizadas rotineiramente na avaliação pediátrica, quando houver 

necessidade de estabelecer ou predizer a sensibilidade auditiva, confirmar o 

tipo e grau da perda, e/ou para identificar o local do distúrbio auditivo, tendo 

em vista que esse teste é facil e rápido de ser realizado (Gravel et al., 2012). 

Atualmente, dois tipos de emissões evocadas são utilizadas na 

avaliação clínica, dentre elas as Emissões Otoacústicas por estímulo 

transiente (EOAET), provocadas por um estímulo clique, e as Emissões 

Otoacústicas por produto de distorção (EOAPD) elicidadas pela 

apresentação de dois tons puros. A sonda deve ser acoplada à orelha, com 

tamanho adequado, inserido-a profundamente no canal auditivo com 

cuidado para evitar detritos que podem bloquear as portas da sonda. Se as 

medidas dos níves e espectros de estímulo não forem observados antes de 
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finalizar o teste, a sonda deve ser removida, inspecionada, limpa e se 

necessário, reinserida (Gravel et al., 2012). 

Nas EOAET a estabilidade de estímulo deve ser monitorada no canal 

auditivo durante a gravação e deve ser de 70% ou superior para medições 

adequadas. Isto assegura que a sonda situa-se firmemente no canal durante 

todo o teste. Recomenda-se uma base de tempo de gravação de 20 ms 

após início do clique, um tempo mais curto de 10 ou 12,5 ms pode ser usado 

para os recém-nascidos, a fim de reduzir o ruído de baixa frequência 

fisiológico (Gravel et al., 2012).  

O protocolo atual sugeriu um mínimo de 50 varreduras em média para 

detectar as EOAET, o estímulo consiste em um episódio apresentado em 19 

cliques por segundo, a uma intensidade de 82 ± 3 dB NPS. A estabilidade de 

sinal deve ser no mínimo 80% durante a aquisição. Em média pode ser 

interrompida após 50 varreduras, se o sinal mínimo para relação de ruído e 

padrões de reprodutibilidade foram obtidos (Hatton et al., 2012).  

Como exposto, o número de varreduras adquiridas é variável e 

depende da intensidade de resposta e amplitude, bem como das condições 

de gravação. Depois das EOAET atingirem um nível de resposta clara, 

permanecendo estável, o teste pode ser encerrado. Como alternativa, o 

número de estímulos pode ser aumentado para melhorar a relação sinal-

ruído, se as condições de gravação são excessivamente ruidosas ou a 

amplitude das EOAET pequena (Gravel et al., 2012). A filtragem para 

eliminar o ruído abaixo de 1 kHz é recomendado. A janela dos dados é 

ajustada entre 4 a 10 ou 12,5 ms, enquanto que o tempo de gravação 

máximo permitido é de 6 minutos (Hatton et al., 2012).  

O ambiente de teste deve ser adequado, calmo e livre de ruído de 

fundo contínuo. Ajustar a sonda adequadamente na orelha é essencial antes 

da calibração. O examinador deve verificar e ajustar o nível de estímulo para 

atingir o nível alvo, antes da gravação. As sondas são verificadas 
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regularmente para saída de som e sensibilidade do microfone. Com os 

parâmetros e os procedimentos descritos acima, um resultado normal é 

considerado como sendo uma resposta com uma relação sinal-ruído de 3 dB 

menos 2 desvios-padrão acima do ruído de fundo a 2, 3, e 4 kHz, com a 

presença obrigatória de 2, 3 e 4 kHz (Hatton et al., 2012). . 

Essas são consideradas normais e presentes, se a resposta é 

observada com a relação sinal/ruído maior que 3 a 6 dB na maioria das 

bandas de frequências avaliadas, se a onda de reprodutibilidade é maior que 

70% e se a amplitude de resposta está dentro da gama típica de crianças 

ouvintes e de idade comparável (Gravel et al., 2012). 

Nas EOAPD a intensidade de estímulos deve ser dentro de +/- 3 dB 

de níveis-alvo. Outros parâmetros de teste, incluindo a faixa de frequência, 

número de pontos por oitava e critérios de interrupção, são selecionados 

com base na finalidade da avaliação, a população a ser avaliada e as 

condições de teste. Um total de seis a oito frequências normalmente são 

testadas no meio da gama de altas frequencias (dois a três pontos por 

oitava), embora menos pontos possam ser usados. Em recém-nascidos e 

lactentes, pode não ser possível medir a resposta com um f2 abaixo de 1500 

Hz, devido aos altos níveis de ruído fisiológico. Assim, ao testar esta 

população a faixa de frequência deve restringir f2 a 2000 Hz e acima para 

manter um nível de ruído aceitável e a velocidade de teste (Gravel et al., 

2012).  

O teste de EOAPD é obrigatória para todas as avaliações do ABR, 

VRA, CPA, que indicam limiares superiores a 40 dB NA. Os níveis de ruído e 

limiares são mensurados pelos nominais (F2) frequências de 1, 2, 3 e 4 kHz, 

sendo refeito caso o nível de estímulo não apresente um traçado plano, ou 

se a relação sinal/ruído é inferior a 5 dB em qualquer frequência. Os 

resultados de cada orelha são relatados e os impressos deverão ser 

mantidos em arquivos (Hyde, 2008).  
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Os parâmetros de teste para medidas de EOAPD são utilizados com 

detalhes técnicos pelo (Hatton et al., 2012).  O protocolo atual inclui medidas 

de EOAPD em nominais (F2), com frequências de 1.5, 2, 3 e 4 kHz. A 

relação f2/f1 é de 1, 2, com níveis F1 e F2 de 65 e 55 dB NPS. 

Independente do resultado global das EOAPD,é recomendado sua 

repetição para confirmar a confiabilidade das medidas. Esta é realizada se 

as amplitudes das EOAPD excederem 5 dB e o sinal de diferença de ruído 

for superior a 10 dB em 1,5 - 6kHz. As medidas das EOAPD para além do 

deste protocolo não são recomendadas, porque leva tempo e acrescenta 

poucas informações relevantes (Hatton et al., 2012). . 

Alguns critérios são aplicados para definir a presença das EOAPD, 

por único estímulo e pares de frequências, entre eles: que a sua amplitude 

exceda -5 SPL dB, e a sua distância ultrapasse 3 dB, a partir de 2 desvios-

padrão do piso de ruído. No entanto, há uma série de critérios para detecção 

desse tipo, bem como, é considerável uma variabilidade em ambos os 

parâmetros de teste (quantidade de médias) e definições de medidas (tais 

como à relação sinal/ruído) (Hatton et al., 2012).  

As EOAPD são considerados presentes e normais, caso obedeça os 

mesmos critérios das EOAET. Anormal se o produto de distorção for 

observado em menos do que 75% das bandas de frequências avaliadas ou 

se a amplitude de resposta é significativamente menor do que os valores 

apropriados à idade. São consideradas ausentes se a resposta não for 

observada com valores de SNR maior que 3 a 6 dB para mais de uma 

frequência f2 (JCIH, 2007; Gravel et al., 2012). 

Quando realizado o ABR por estímulos tonais pip na via aérea e seus 

resultados são claros e reprodutíveis nos níveis mais baixo de estímulo (500 

e 2000 Hz), as EOA e MEA não influenciam adequadamente na avaliação, 

não sendo, portanto, de realização obrigatória nesses casos. No entanto, em 

circunstâncias anormais do ABR, as emissões e MEA contribuem de forma 
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significativa na verificação e descrição geral do status otológicos. Porém, 

caso exista qualquer incerteza sobre a confiabilidade dos testes, é 

importante que outras medidas sejam procuradas (Hatton et al., 2012).  

Alguns fatores interferem nos resultados deste teste, entre eles o 

ambiente, a colocação da sonda, bloqueio da sonda e estado da orelha 

média. Na presença de otite média, as EOA são raramente registadas, a não 

ser, que o intervalo entre a condução aerea e óssea seja menor do que 

cerca de 15dB. Portanto, medições das EOA não produzem estimativas de 

limite e não categorizam definitivamente os indivíduos como tendo audição 

normal ou alterada (Hatton et al., 2012).  

 

3.2.6 Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) 

 

O PEATE é um exame que avalia o nervo auditivo e vias auditivas do 

tronco cerebral, tendo por objetivo determinar a presença e tipo de perda 

auditiva, e estimar o limiar eletrofisiológico em cada orelha (JCIH, 2007; 

Brown et al., 2008; Gravel et al., 2012).  

O exame pode ser realizado tanto em recém-nascidos e bebês, como 

em crianças de qualquer idade, e em indivíduos que não apresentaram 

resultados confiáveis nos testes subjetivos (ASHA, 2004; JCIH, 2007; Gravel 

et al.,  2012). Para a realização do PEATE é necessário que a criança esteja 

dormindo, e quando não for possível, o exame é realizado sob sedação. O 

tempo de realização e a preparação do paciente são essenciais em sua 

execução. Depois de realizada a primeira avaliação diagnóstica completa, 

estes testes deverão ser repetidos quando necessário.  

No entanto, os bebês mais ativos ou crianças mais inquietas podem 

necessitar de sedação, na tentativa de buscar uma aquisição de respostas 
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de alta qualidade e informações suficientes sobre as frequências específicas 

(ASHA, 2004). 

A avaliação básica do PEATE deve conter estimativas de limiares por 

via aérea nas frequências de 2000 e 500 Hz, e as frequências de 4000 e 

1000 Hz quando necessário. Para via óssea o mesmo especifica apenas a 

realização da frequência de 2000 Hz, realizando a frequência de 500 Hz 

apenas quando indicado e viável (Hyde, 2008). 

Além dessas estimativas de limiares, Hatton et al. (2012) com base 

em alguns autores, refere que os transdutores do PEATE também são 

elementos básicos nessa avaliação. As medições por via aérea é feita por 

meio de fones de inserção, não sendo utilizados apenas em casos 

específicos como, por exemplo, atresia de meato, casos em que os fones 

supra-aurais serão os mais adequados. O transdutor ósseo deve ser 

colocado na mastóide de modo que o mesmo se mantenha seguro e firme 

seja por uma faixa de velcro ou pelas mãos de um avaliador treinado para 

este procedimento (Small et al., 2007). 

Sininger et al. (1996) recomendou que os estímulos aplicados ao 

PEATE devem ser de curta duração de 6 ms (tom de rajadas ou pips), e 

incidir pelo menos três ciclos de frequências especificas utilizadas. Estímulos 

esses com frequências nominais de oitava de 250 ou 500 a 4000 Hz devem 

ser usados, alternando-se a polaridade o que vai garantir a distinção da 

resposta neural de uma coclear, bem como a presença de microfonismo 

coclear (MC). Acrescentou ainda que, a resposta coclear muda juntamente 

com a polaridade, enquanto que a resposta neural não. Destacou que o 

PEATE clique, não fornece informações de frequência especifica, sendo 

usado mais comumente para diagnóstico da Neuropatia Auditiva.  

Segundo Stevens et al. (2010) o estímulo deve ser de polaridade 

alternada, uma vez que facilitará a minimização dos artefatos. A taxa de 

estímulo tanto para PEATE clique quanto para PEATE frequência especifica 
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deve estar compreendida entre 45,1/s e 49,1/s e que para as frequências 

específicas de 500 e 1000 Hz, esses ficam situados entre 35,1/s e 39,1/s, 

sendo mais baixas para permitir comprimentos de janela mais longos para 

assegurar a forma de onda. O número de 2000 varreduras é recomendado 

sendo o mínimo de 1500 para PEATE clique e o total de 3000 varreduras 

com mínimo de 2000 para PEATE frequência específica.  

A Academia Americana de Audiologia explica que a taxa de estímulo 

recomendada é de 27-39/s. O protocolo do PEATE deve ser definido como 

padrão o número de 6000 varreduras e um mínimo de 1000 para assegurar 

uma resposta estável, podendo ainda exceder esse o número de varreduras 

na tentativa de se obter uma resposta com qualidade da onda. O  IHP referiu 

que o número médio de varreduras deve ser de pelo menos 2000 varreduras 

e recomendou que o número máximo seja definido em 8000 varreduras 

(Gravel et al., Hyde, 2008). 

Para o Hyde (2008) e Hatton et al. (2012) os registros devem ser 

inspecionados com um filtro de 60 Hz, uma vez que esse pode confirmar a 

presença de artefato contra uma resposta fisiológica, embora os mesmos 

expliquem que um filtro passa-baixo abaixo de 60 Hz pode aumentar 

drasticamente a presença de artefato. Atualmente, os mesmos utiliza-se de 

filtros de passa-alta fixados em 30 Hz, com o intuito de registrar os 

componentes de baixa frequência, em especial a de 500 Hz com estímulos 

mais próximos dos limiares.  O filtro de passa-alta deve ser de 30-50 Hz se 

possível ou 100 Hz, somente se o ruído não permitir o uso de uma 

frequência menor, sem a recomendação do uso de filtro de passa-alta acima 

de 100 Hz. Já os filtros de passa-baixo são na região de 1000 a 1500 Hz e a 

janela de análise de dados deve ser de no mínimo 20 ms (Gravel et al., 

2012).  

Estratégias de níveis de estímulos e sequência da testagem das 

frequências são descritos nos protocolos: 
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 Frequência de 2000 Hz:  

É consenso entre os protocolos que o teste do PEATE inicie por via 

aérea na frequência alta de 2000 Hz em 30 dBnNA. Ao obter ou não 

resposta em 30 dBnNA o teste é realizado no lado oposto na mesma 

condição (Hyde, 2008, Hatton et al., 2012; Gravel et al., 2012). 

No entanto, a Academia Americana de Audiologia refere que mesmo 

iniciando o teste na frequência alta de 2000 Hz, ao se testar o lado oposto, o 

mesmo sugere que seja realizado em frequência baixa de 500 Hz, uma vez 

que torna a avaliação valiosa ao se testar de modo alternado as orelhas, 

sendo possível obter informações de ambos antes mesmo que a criança 

acorde (Gravel et al., 2012). 

A pesquisa de 2000 Hz por via aérea é um componente obrigatório da 

avaliação inicial (Hatton et al., 2012).  Para Hyde (2008) só deve ser 

realizado a via óssea de 2000 Hz se não houver resposta por via aérea 

acima ou igual a 40 dBNA. Entretanto, outro protocolo sugere que, somente 

se não houver resposta de 2000 Hz VA, seja em uma orelha ou em ambas, 

que então será feito 2000 Hz VO a 30 dBnNA. Com o resultado presente em 

2000 Hz VO em 30 dBnNA considera-se a avaliação completa. Caso não 

haja resultado em dBnNA o teste deve proceder para utilizar-se do nível 

máximo de estímulo disponível (ou seja, 60 dBnNA para VO), no entanto, 

não obtendo resultado dar-se por concluída a avaliação (Hatton et al., 2012).  

 Frequência de 500 Hz 

Devido a importância da obrigatoriedade de se realizar a frequência 

de 2000 Hz, alguns protocolos também sugerem a frequência de 500 Hz 

como componente obrigatório na avaliação (Hyde, 2008; Hatton et al., 2012). 

Valores de nível de estímulos são determinados de modo 

heterogêneo entre alguns protocolos, para Hyde (2008) um nível de 40 

dBnNA e 35 dBnNA para iniciar a frequência de 500 Hz por via aérea. Para a 
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via óssea valores mínimos de 30 dBnNA e 20 dBnNA, respectivamente. 

Embora haja essa discordância entre os níveis de estímulos utilizados, 

ambos concordam e recomendam não ser obrigatória a realização da via 

óssea de 500 Hz, caso seja obtido o resultado de 2000 Hz por via aérea. No 

entanto, referem que se a única anormalidade for à frequência de 500 Hz 

esta torna obrigatória à realização da via óssea. 

Portanto, segundo protocolos supracitados, a via óssea não deverá 

ser realizada em qualquer outra frequência que não seja as de 500 e 2000 

Hz. Visto que, atualmente, na literatura não se encontra valores de 

calibração para outras frequências. 

 Frequência de 4000 Hz 

Para essa frequência, o mínimo de nível de estímulo é de 25 dBnNA 

por via aérea. A realização da frequência de 4000 Hz não é obrigatória se os 

resultados por VA de 500 e 2000 Hz forem normais, no entanto, um esforço 

deve ser feito para pesquisa dessa frequência de 4000 Hz caso os limiares 

de 500 e 2000 Hz VA permanecerem elevados (Hyde, 2008; Hatton et al., 

2012). 

 Frequência de 1000 Hz 

Para Hatton et al. (2012) a frequência de 1000 Hz apresenta utilidade 

clínica quando existir uma diferença entre os limiares de 500 e 2000 Hz por 

via aérea maior que 20 dB, considerando a  realização como obrigatória, 

com exceção dos casos em que houver um achado de componente 

condutivo na frequência de 500 Hz.  Segundo Hyde (2008) o valor de 

diferença entre as frequências de 500 e 2000 Hz é de 30 dB ou mais, para 

que então, haja a necessidade de se pesquisar tal frequência. Entretanto, 

para este torna-se discricionária a pesquisa de 1000 Hz na presença de 

componente condutivo em ambas as frequências (500 e 2000 Hz). 
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Quando se trata de falar sobre parâmetros de normalidade dos níveis 

mínimos de resposta (NMR) e fatores de correção requeridos para as 

frequências supracitadas, presencia-se novamente uma diversificação entre 

os valores determinados por alguns protocolos. 

Hyde (2008) têm como o nível mínimo de resposta esperado para 

condução aérea os seguintes valores: para 500 Hz (40 dB – correção de -15 

dB), para 2000 Hz (30 dB – correção de -5 dB), para 1000 Hz (35 dB – 

correção de -10 dB) e para 4000 Hz (25 dB – com correção de -0 dB). 

Apenas para as frequências de 500 e 2000 Hz, o mesmo determina valores 

de correção para condução óssea, sendo considerado para ambas as 

frequências o nível mínimo de 30 dB com correção de -5 dB. Os demais 

protocolos BCEHP e AAA apresentaram valores similares, com exceção da 

frequência de 500 Hz no qual o nível mínimo de resposta para estes deve 

ser de 35 dB com correção de -15 dB, não havendo correção para a 

avaliação por condução óssea nem para frequência de 500 e 2000 Hz, como 

sugerido pelo protocolo anterior (Hatton et al; Gravel et al,.2012) 

Na presença de audição normal, Hatton et al. (2012) recomendou a 

não obrigatoriedade da realização dos demais exames de imitanciometria e 

emissões otoacústicas, com exceção dos casos em que forem obtidos os 

resultados de VRA campo, no entanto, quando recomendados deverão 

complementar a avaliação audiológica.  

 

3.3 Análises dos Protocolos e importância do Cross-check 

 

 Os protocolos são orientações desenvolvidas, baseadas em dados 

científicos consistentes, para auxiliar no controle de um problema de saúde 

e numa situação clínica específica. São recomendações precisas sobre 

testes diagnósticos e tratamentos que podem ser usados diariamente pela 

equipe médica. São importantes instrumentos de atualização na área de 
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saúde e devem ser utilizados para reduzir variação inapropriada na prática 

clínica. Cada protocolo clínico deve ser delineado para ser usado em nível 

ambulatorial, bem como hospitalar (MS, 2008). 

 Em 2004, a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 

recomendou os seguintes protocolos de acordo com a idade cronológica e o 

desenvolvimento da criança: 

(1) Ao nascimento, os bebês devem ser avaliados por meio de 

medidas fisiológicas da função auditiva, como PEATE, utilizando estímulos 

por frequência específica para estimar o audiograma. Além disso, torna-se 

importante que os resultados do PEATE sejam complementados pela 

realização das EOA e medidas de imitância acústica. Informações sobre a 

história clínica, bem como a observação comportamental das respostas da 

criança frente a uma variedade de sons e avaliações auditivas funcionais 

também devem ser realizadas. 

(2) Para aquelas com faixa etária de 5 a 24 meses de idade, sugere-

se a realização, primeiramente, de uma avaliação comportamental iniciada 

pela Audiometria de Reforço Visual (VRA). Em seguida, recomenda-se a 

realização das EOA e do PEATE caso as respostas comportamentais não 

sejam confiáveis, uma vez que não se obtem respostas específicas de cada 

orelha, o que os torna inconclusivos. 

(3) A partir dos 25 a 60 meses de idade indicam-se os testes 

comportamentais (VRA ou ALC) e testes de imitância acústica como sendo o 

suficiente para esta faixa etária. No entanto, deve também fazer parte desse 

conjunto os testes de percepção da fala. 

Os resultados esperados por esses protocolos audiológicos infantis 

são extensos, os quais incluem: (1) identificação de perda auditiva; (2) 

identificação de neuropatia auditiva, se houver, ou de um processamento 

auditivo central ou distúrbio de linguagem; (3) o status com base em testes 

comportamentais e eletrofisiológicos; (4) o desenvolvimento de um relatório 
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abrangente de história clínica, achados físicos e audiológicos, bem como as 

recomendações para o tratamento e gestão; (5) a implementação de um 

plano de monitoramento, vigilância e habilitação de perda auditiva; e (6) o 

aconselhamento familiar e educativo (Anderson, 1989, 2000; Anderson, 

Martin, 1996; Anderson, Smaldino, 1998; ASHA, 2004). 

Na busca por alcançar tais objetivos, alguns fatores precisam ser 

considerados e analisados antes mesmo de selecionar qual protocolo utilizar 

para a avalição da audição. 

Segundo Northern, Downs (1974) e Jerger, Hayes (1976) é importante 

a familiaridade e confiança quanto ao comportamento auditivo de crianças 

com audição normal, visto que o conhecimento do nível de audição em que 

essas crianças devem responder, bem como qual tipo de resposta esperar, 

torna-se algo independente da integridade do seu processamento mental ou 

do funcionamento do sistema nervoso central, uma vez que o desvio da 

criança surda será claramente evidente. Para Matos (2004), outros fatores 

devem ser observados antes mesmo da seleção dos testes: particularidade 

da criança, alterações psicológicas e, principalmente, anatómo-fisiológicas 

como malformações craniofaciais, microtia e alterações do volume do 

conduto auditivo externo, podem implicar na avaliação audiológica. Além 

desses fatores referidos, Lopes Filho (1994), Azevedo (1997), Matos (2004) 

e Kent (2004), o desenvolvimento neuropsicomotor, a idade mental e 

cronológica, bem como fatores neurológicos graves e problemas sensoriais, 

também devem ser considerados ao escolher qual conjunto de testes a ser 

utilizado. Quanto aos resultados dos testes, estes são influenciados pela 

participação da criança e cognição, pelo seu interesse, o que exige 

habilidade, experiência e paciência do examinador.  

A idade cognitiva e a capacidade física são descritas por Madell e 

Flexer (2008), como essenciais na escolha de tarefas que a criança é capaz 

de realizar antes de iniciar o teste, pois contribui na obtenção de resultados 

confiáveis. Embora muitas crianças tenham idade cognitiva e cronológica 
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compatíveis, nem sempre é possível confiar na idade cronológica para 

determinar o nível cognitivo. Para os autores o desenvolvimento motor pode 

ser um marcador favorável, pois se uma criança possui habilidades motoras 

que correspondem à idade, a criança é cognitivamente próxima do nível 

cronológico, ou pelo menos apresenta as funções físicas necessárias para 

realização do teste auditivo. O audiologista corre risco de selecionar o 

protocolo de teste errado, sem saber ao certo a idade cognitiva da criança. 

Portanto, a análise do protocolo de teste a ser utilizado, deve ser iniciada a 

partir das informações fornecidas pela história clínica, dentre elas, as 

informações das habilidades de fala e linguagem. Exemplificaram que se as 

habilidades de fala e linguagem estão compatíveis com a faixa etária, pode-

se supor que as idades cronológicas e cognitivas são igual ou relativamente 

próximas.  

Uma primeira análise de protocolo foi realizada pelos pesquisadores 

Jerger e Hayes (1976), quando o diagnóstico baseava-se somente no 

resultado da audiometria comportamental. Estes observaram que o protocolo 

apresentava limitações. Ao avaliar crianças muito pequenas, a avaliação 

comportamental era menos eficaz e de difícil testagem, visto que em muitos 

casos as respostas dessas crianças são ambíguas e difíceis de julgar. 

Embora a sensibilidade auditiva seja normal, muitas não dão respostas 

consistentes ao som. No entanto, quando se trata de crianças mais velhas a 

audiometria comportamental se mostra mais eficaz. Entretanto, mesmo em 

circunstâncias melhores, os erros ocorrem quando a técnica de audiometria 

comportamental é o único critério utilizado. As respostas observáveis 

costumam adaptar-se rapidamente e dificilmente se repetem. Além disso, os 

sinais auditivos podem ser considerados acima do limiar antes mesmo de 

obter respostas comportamentais consistentes. Todos esses fatores 

aumentam a possibilidade de marcação de erros ao estimar a sensibilidade 

auditiva baseados em resultados puramente comportamentais. 
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Madell e Flexer (2008) relataram que a avaliação de bebês e crianças 

pequenas é demorada e exige uma cooperação prolongada. No entanto, 

destacaram que as informações são valiosas, e mesmo com algumas 

limitações, é possível obter uma avaliação de qualidade acerca do 

comportamento da criança independente da idade ou estado de 

desenvolvimento. 

Jerger e Hayes (1976) analisaram a imitanciometria e referiram que 

esta técnica apresenta suas próprias deficiências. Em crianças com 

alterações condutivas, esta técnica é certamente favorável para identificação 

de alterações de orelha média, porém, na ausência dos reflexos acústicos 

impede o uso de outras técnicas para prever o nível neurossensorial. Do 

mesmo modo que a presença de alterações centrais podem abolir os 

reflexos acústicos embora a sensibilidade auditiva periférica seja normal. 

Com relação ao PEATE, por se tratar de uma técnica que não necessita 

diretamente da resposta da criança, seus resultados são mais precisos. Nos 

casos em que a audiometria comportamental apresenta alteração, ou seja, 

não fornece dados confiáveis, pode ocorrer o cruzamento juntamente com a 

imitanciometria para confirmação de resultados.   

Diante de tantos fatores que poderiam surgir durante a realização da 

avaliação audiológica, especificamente, aquela baseada apenas na 

avaliação comportamental para diagnosticar a presença de uma perda 

auditiva, foi que Jerger e Hayes (1976) discutiram um método de avaliação 

audiológica e aplicaram o Princípio de Verificação Cruzada “Cross-check”. 

Este é fundamentado nos resultados de um único teste em que esses são 

cruzados por uma medida independente, ou seja, o resultado desse único 

teste não são considerados como prova conclusiva da natureza ou local de 

distúrbio auditivo, sem o apoio de pelo menos um teste adicional 

independente (Kent, 2004). Estudos têm sido realizados com o objetivo de 

buscar associações e correlações entre os testes. 
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 Gans e Gans (1993) testaram crianças com necessidades especiais 

por uma bateria de testes composta de BOA, VRA, PEATE, e reflexo 

acústico. O objetivo primário do estudo foi o de excluir a perda auditiva 

bilateral superior a um grau leve. Critérios rigorosos foram estabelecidos em 

cada um dos testes no processo de exclusão de perda auditiva, a fim de 

minimizar as chances de perder alguma criança (resultado falso negativo), 

com uma perda auditiva moderada ou superior. Os testes foram realizados 

de forma conjunta, de modo que um dos testes determinou audição normal. 

Uma vez alcançado o teste, ainda foi dado sequência as avaliações. 

Os resultados demonstraram que cerca de 35% das crianças 

passaram no BOA, 10% no VRA, 22% na medida do reflexo acústico e cerca 

de 57% passaram no PEATE. No entanto, quando realizado em série, ou 

seja, em conjunto (testes individuais administrados até um resultado 

"normal” obtido), 80% das crianças apresentaram audição melhor do que o 

critério de corte. Embora de forma isolada o PEATE se mostre melhor para 

prever sensibilidade auditiva em relação aos demais testes, a realização da 

bateria de teste obteve 20% a mais de resultado, quando comparado ao 

PEATE sozinho. O autor não conseguiu encontrar uma forte relação entre os 

testes e sugere que diversos fatores podem ter influenciado e causado 

mudanças nos limiares das crianças avaliadas. 

Conforme encontrado pelos autores, os resultados foram bem 

sucedidos com base nas interações entre deficiência do indivíduo e os testes 

individuais. Esses fatores incluem, mas não se limitaram a idade cronológica 

baixa ou de desenvolvimento (neurológico, motor, esquelético, e alterações 

respiratórias), medicamentos e perda auditiva condutiva. Certos fatores irão 

influenciar negativamente os resultados de um teste mais do que outro. 

Portanto, a confiança em um único teste para avaliar uma criança com 

condições incapacitantes daria uma impressão clínica errada de que uma 

grande proporção dessas crianças tivesse perda auditiva. 

Linares e Carvallo (2008) buscaram examinar em seu estudo a 

associação entre a resposta das EOAET com a alteração imitanciométrica 

utilizando sonda de 226 Hz em lactentes. O estudo foi composto por 20 
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lactentes (grupo pesquisa) todos com ausência de EOAET e 101 lactentes 

com presença de EOAET (grupo comparação), com idades entre zero e oito 

meses. Os mesmos foram submetidos à timpanometria; pesquisa dos 

limiares de reflexo acústico contralateral com estímulos de 0,5 k, 1 k, 2 k, 4 

kHz e ruído de faixa larga; emissões otoacústicas (transiente e por produto 

de distorção). 

O grupo pesquisa por eles avaliado, realizaram o PEATE para 

pesquisa do limiar de resposta. Os resultados demonstraram diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p<0,05), em que houve 

redução na altura timpanométrica e aumento do limiar de reflexo acústico no 

grupo pesquisa, com discreto comprometimento de orelha média, integrada 

às respostas eletrofisiológicas normais. Os autores concluíram que o uso da 

correlação da timpanometria e do reflexo acústico, em lactentes, acrescenta 

exatidão no diagnóstico de alteração de orelha média. 

Na pesquisa de Garcia et al. 2009, cujo objetivo foi constatar qual 

tom teste da timpanometria (226 Hz ou 1000 Hz) apresenta maior correlação 

com o exame otoscópico e com o resultado das EOAET, mostraram que 

para identificar as alterações de orelha média, o tom teste de 1000 Hz 

apresentou mais sensibilidade. Porém, nas crianças com curva 

timpanométrica dentro da normalidade, ambos os tons-teste (226 e 1000 Hz) 

apresentaram alta especificidade. Obervaram que, todas as correlações 

foram significativas com o tom teste de 1000 Hz. Os autores concluíram que, 

este tom de teste apresentou maior correlação estatisticamente significativa 

tanto com as EOA, quanto com a avaliação otoscópica para lactentes de 

zero a quatro meses. 

Outra correlação entre os resultados encontrados na timpanometria 

e os resultados das EOAET foi realizado por Tazinazzio et al. (2011). Em 

seu estudo 52 lactentes a termo foram avaliados, sendo 26 do sexo feminino 

e 26 do sexo masculino, com faixa etária de 11 a 51 dias de vida. Todos 

foram submetidos aos procedimentos de anamnese, meatoscopia, EOAET, 

Timpanometria com tons de sonda 226 e 1000 Hz e pesquisa de reflexo 

acústico ipsilateral. 
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O resultado obtido pelos pesquisadores foi considerado 

independente do sexo e orelha. Foi observado que em 78,8% das EOAET 

estavam presentes. Para os resultados com tom de sonda 226 Hz foi 

encontrada a seguinte sequência de curvas timpanométricas: A (55,8%), D 

(40,4%), Ar (1,0%), B (2,9%); para o tom de sonda de 1000 Hz encontraram 

como resultados: A (74%), D (1%), B (14,4%) e Bloqueada (10,6%). O 

reflexo acústico ipsilateral esteve presente em 81,7% das orelhas. 

A conclusão, por base nos mesmos, foi que existiu relação 

estatisticamente significativa entre as curvas timpanométricas para os tons 

de sonda de 226 e 1000 Hz e a relação sinal/ruído e a reprodutibilidade geral 

das EOAET. O reflexo acústico ipsilateral com tom de sonda de 226 Hz 

esteve presente na maioria dos lactentes sem IRPA. 

Resende et al. (2012) descreveram e analisaram as medidas 

timpanométricas obtidas com sonda de 226 e 1000 Hz, assim como 

correlacionaram a timpanometria com os resultado das emissões 

otoacústicas e otoscopia em um estudo prospectivo, duplo cego, realizado 

com 70 bebês, entre 7 dias e 1 mês e 13 dias de vida. Os resultados 

comprovaram significância na correlação entre as medidas timpanométricas 

analisadas com os dois tons de sonda e na correlação entre o resultado das 

emissões otoacústicas e a compliância obtida.  

Os mesmos observaram normalidade em todos os exames na 

maioria dos bebês (94,28%); apenas três (4,28%) foram encaminhados ao 

diagnóstico audiológico e um bebê (1,42%) apresentou alteração de orelha 

média confirmada pela otoscopia e timpanometria em 1000 Hz. Conclui-se 

que a timpanometria realizada com tom sonda de 1000 Hz é a mais 

recomendada para avaliar bebês até 6 meses de idade, no entanto são 

necessários mais estudos com enfoque nas propriedades mecanoacústicas 

da orelha média de bebês para que a interpretação de exames com este tom 

de sonda tenha maior confiabilidade. 

Conforme exposto, a imitanciometria é analisada como um exame 

de extrema importância para avaliação audiológica de crianças. A aplicação 

clínica da técnica é essencial para controlar as alterações da orelha média e 
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para realizar a predição dos prováveis limiares auditivos a partir da pesquisa 

dos limiares acústicos. É importante salientar que sempre há associação dos 

resultados com a observação clínica (Russo et al., 2005). 

Almeida (2010) estudou o limiar e a curva de crescimento de 

resposta das EOAPD, de acordo com a intensidade do estímulo sonoro, e 

correlacionou a amplitude das emissões otoacústicas transientes (EOAET) 

com o limiar das EOAPD em 51 neonatos com idade entre 24 e 84 horas de 

vida sem indicadores de risco para deficiência auditiva. Nessa pesquisa 

foram utilizadas frequências de 2 kHz e 4 kHz com intervalo de 35 e 

70dBNPS na captação das curvas de crescimento das EOAPD. Na análise 

dos resultados houve um discreto aumento nos limiares e amplitudes de 

resposta da orelha direita e sexo feminino, porém sem significância 

estatística. As médias dos limiares variaram de 47,55 a 49,85 dB em 2 kHz e 

55,52 a 59,94 dB em 4kHz, estando as amplitudes entre 6,67 a 8,27 dB em 2 

kHz e de 6,99 a 11,35 dB em 4kHz.  

Os autores ressalvam que esses procedimentos são indicados nesta 

população e explicam que houve correlação entre os dois procedimentos, 

demonstrando que quanto maior a amplitude das EOAET menor o limiar de 

surgimento das EOAPD. Como exposto, a emissão otoacústica produto de 

distorção é essencial na triagem auditiva neonatal e na composição da 

bateria de testes que envolvem a avaliação audiológica infantil, visto que, 

apresentam características específicas de avaliar bandas de frequências 

altas e de detectar precocemente as perdas auditivas (Dellaringa et al., 

2004). 

Rodrigues et al. (2010) relataram um estudo de caso descrevendo 

os resultados da avaliação audiológica de duas crianças que apresentaram 

microfonismo coclear no registro do PEATE-clique. As mesmas foram 

submetidas às avaliações utilizando-se o PEATE-clique, o registro das 

emissões otoacústicas e a avaliação audiológica tonal, com a técnica da 

Audiometria de Reforço Visual. 

As crianças apresentavam perda auditiva neurossensorial (coclear), 

quando observado as avaliações comportamental, eletroacústica e 
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eletrofisiológica, de maneira que a presença do microfonismo coclear no 

registro do PEATE-clique foi possivelmente gerada pela preservação da 

cóclea nas frequências baixas. Os autores concluíram que em casos como 

estes, de ausência das emissões otoacústicas e presença do microfonismo 

coclear, os resultados não devem ser avaliados individualmente, a fim de 

evitar erros de diagnóstico, podendo ser confundido com o Espectro da 

Neuropatia Auditiva. Observaram também que o microfonismo coclear pode 

aparecer em outras condições, tais como em perdas auditivas cocleares 

descendentes. 

O Espectro da Neuropatia Auditiva é caracterizada pela presença de 

Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE) e/ou microfonismo coclear, com 

ausência de alterações significativas no potencial evocado de tronco 

encefálico (PEATE) e reflexos acústicos. Quanto ao perfil audiológico, os 

limiares tonais podem possuir inúmeras configurações, podendo variar de 

audição normal à perda auditiva profunda, uni ou bilateral, simétrica ou não 

(Hayes, Sininger, 2008). 

O objetivo do estudo realizado por Baldwin et al. (2010) foi investigar 

a correspondência de audiometria de reforço visual (VRA) níveis mínimos de 

resposta (NMR), emissões otoacústicas (EOA), timpanometria e VRA 

confiabilidade do teste para determinar as probabilidades de obter os 

resultados esperados da verificação cruzada. A hipótese gerada era de que 

quando NMR estavam dentro dos limites normais, EOA estaria presente; em 

caso de NMR normais e EOA ausente, timpanogramas seria anormal e por 

última, no caso de limiares elevados e EOAs presentes, os níveis mínimos 

de resposta obtidos seria o confíavel.  

Este foi um estudo retrospectivo da amostra anterior que forneceu 

dados de 993 crianças que fizeram avaliações de diagnóstico audiológico 

entre 8-12 meses de idade. Os dados foram analisados para comparar NMR, 

VRA com EOA sinal-para-ruído de 1, 2 e 4kHz e intervalos de confiança de 

95% foram calculados para testar as três hipóteses relacionadas com a 

correspondência entre os NMR, EOA, timpanometria, e a confiabilidade dos 

NMR. 
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A probabilidade de que EOA estaria presente quando NMR foram 

dentro da normalidade variou de 12 a 26 para 1, em função da frequência de 

teste quando EOA estavam ausentes na presença de NMR normais. As 

probabilidades de timpanometria anormal variaram de 5 a 10 para 1, em 

função da frequência de teste. Quando NMR foram elevados (>20 dB), as 

probabilidades sugeriram que os examinadores julgados os NMR em 1 e 2 

kHz a confiabilidade de falta (Baldwin et al., 2010). 

Os pesquisadores concluíram que os resultados sugerem que o 

princípio de verificação cruzada é eficaz quando empregando VRA, EOA, e 

timpanometria para excluir ou determinar o grau, tipo e configuração de 

perda auditiva em recém-nascidos. 

Em estudo mais recente, Camboim et al. (2012) compararam as 

EOAET com a timpanometria utilizando o tom sonda de 226 e 1000 Hz. O 

estudo foi realizado no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Santa 

Juliana de Maceió – Alagoas, com lactentes de ambos os gêneros, com faixa 

etária de zero a seis meses. 

Os dados encontrados demonstraram que, ao comparar os 

resultados das EOAET com os resultados da timpanometria obtida com os 

tons testes de 226 Hz e 1000 Hz, há uma associação da EOAET com a 

sonda de 1000 Hz em ambas as orelhas, ou seja, houve ausência das 

EOAET nos lactentes que apresentaram timpanogramas alterados e 

presença quando os timpanogramas estavam normais. Sendo assim, a 

timpanometria com sonda de 1000 Hz teve maior correlação com as EOAET 

tanto para identificação de respostas em orelhas normais como para as 

alterações de orelha média.  

Como exposto, esse tipo de emissões evocadas é frequentemente 

utilizado em recém-nascidos e crianças e constitui um excelente método de 

triagem e diagnóstico, pois revela informações funcionais sobre a orelha 

interna e o sistema eferente, impossíveis de serem obtidas com outros 

métodos. Contudo, deve ser interpretado juntamente com outras 

modalidades de avaliação audiológica disponíveis, pois sua análise isolada 
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pode induzir a erros de interpretação diagnóstica ou levar a conclusões 

incompletas (Munhoz et al., 2000). 

Com o avanço tecnológico, muitas são as opções para avaliar a 

audição de neonatos e crianças pequenas. No entanto, ainda permanece 

válido o princípio do cross-check, no qual o resultado de um teste deve ser 

confirmado por outro independente. Diante disto, na rotina clínica, faz-se 

necessária a definição de um protocolo a ser utilizado, ao analisar cada 

informação adicional obtida a cada procedimento realizado (Alvarenga, 

2011). 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo  

Este estudo é de caráter descritivo, retrospectivo, qualitativo e 

quantitativo.  

 
4.2 Local da Pesquisa 

O presente estudo foi realizado no Centro Audição na Criança (CeAC) 

da Divisão de Estudos e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 

(DERDIC), na linha de pesquisa Audição na Criança do Programa de 

Estudos de Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.     

O CeAC é credenciado no Sistema Único de Saúde (SUS) e é 

referência no estado de São Paulo, no atendimento de média e alta 

complexidade em saúde auditiva de neonatos e crianças até três anos de 

idade.   

 

4.3 Considerações Éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo sob protocolo de nº 206.354.  

Devido à necessidade da análise de informações confidenciais dos 

pacientes, contidas em prontuários, foi utilizado um Termo de Autorização 

para utilização dos Dados em Prontuários (ANEXO I), preenchida e assinada 

pelas pesquisadoras e pela direção geral da instituição. 

4.4 Casuística 

Do total de 62 prontuários analisados no período do estudo, foram 

selecionados 30 prontuários que estavam de acordo com os critérios de 

seleção. 
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Foram incluídos neste estudo os prontuários de pacientes que haviam 

realizado dois ou mais dentre os procedimentos abaixo: 

 Anamnese com dados referentes à (sexo, idade no início do 

diagnóstico e duração do processo); 

 Avaliação Otorrinolaringológica;  

 Apresentar resultados de BOA em campo livre; ou VRA; ou ALC 

nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz; os exames 

poderiam ter sido realizados com fones de inserção ou campo 

livre, por via aérea e/ou óssea; 

 Apresentar resultados da Timpanometria com sonda de tom teste 

de 226 ou 1000 Hz. Apesar do protocolo da instituição utilizar a 

sonda de 1000 Hz pra crianças abaixo de seis meses de idade, 

nem sempre foi possível obter o registro deste exame. Assim, 

qualquer uma das sondas foi aceita para inclusão neste estudo; 

 Registro do teste das EOAET com os seguintes parâmetros 

(Durante, 2011): 

 

 
Quadro 2 - Níveis mínimos de respostas e valores de correção para os padrões de 
normalidade do PEATE 

 

 Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por 

estímulo clique e por frequência específica, sendo utilizadas as 

frequências de 500 e 2000 Hz por via aérea (VA) e via óssea (VO), 

Reprodutibilidade 
(%) 

Estabilidade da 
sonda (%) 

Relação sinal/ruído (dB) 

˃ 50 > 80 
1.0 e 1.4 kHz 

2.0, 2.8 e 
4.0 kHz 

3 6 
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para análise do presente estudo foram estabelecidos os seguintes 

parâmetros:  

PEATE–clique: utilização do estímulo clique de polaridade rarefeita 

apresentado na taxa de frequência de 27.7 cliques por segundo. 

PEATE – FE (VA e VO): utilização do estímulo toneburst de 

polaridade alternada apresentado na taxa de frequência de 27,1 Hz. 

 Apresentar a folha de seguimento contendo o número de 

atendimentos, número de sessões necessárias para realização do 

PEATE e justificativas para não realização de algum teste; 

 

4.5 Procedimentos  

O material de estudo foi composto por prontuários de crianças 

atendidas no setor de diagnóstico do CeAC,  no período de agosto a 

dezembro de 2011. 

O procedimento utilizado para selecionar a amostra foi a coleta das 

seguintes informações nos prontuários: registro de dados pessoais, história 

clínica do paciente, diagnóstico audiológico. O diagnóstico audiológico foi 

analisado a partir dos seguintes exames: Audiometria Comportamental de 

acordo com a faixa etária da criança (VRA, ALC e BOA, com fones de 

inserção ou em campo livre) EOAET, Timpanometria e PEATE.  

O Padrão-Ouro para análise dos resultados de cada exame foi a 

conclusão diagnóstica registrada na folha de Autorização de Procedimento 

de Alta Complexidade – APAC. A APAC caracteriza a perda auditiva quanto 

ao tipo, (sensorioneural, condutiva, mista e central) e grau (normal, leve, 

moderada, severa e profunda). Portanto, pelo fato da APAC não conter a 

opção Espectro da Neuropatia Auditiva (ENA), nos casos em que foi 

considerado suspeito deste acometimento, foram acrescentados aos 

resultados da conclusão diagnóstica o ENA.  
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4.5.1 Descrição dos Procedimentos 

 Os critérios de classificação para análise dos procedimentos foram:  

 

4.5.1.1 Avaliação Comportamental (VRA, ALC e BOA):  

 Quando apenas a via aérea ou campo livre foi realizado, os 

resultados foram classificados apenas quanto ao grau de perda 

auditiva. Quando os resultados mostravam os limiares por via 

aérea e óssea, o tipo e grau de perda auditiva foram classificados; 

 De acordo com o Tipo de perda, Lopes Filho (1997): 

 Perda auditiva condutiva: Caracterizam-se basicamente 

pela diminuição da audição aos sons graves (aumento da 

rigidez do sistema) com certa conservação da audição aos 

sons agudos. 

 Perda auditiva sensorioneural: caracterizam-se pela 

conservação de audição para sons graves com perda de 

audição mais acentuada em agudos. 

 Perda auditiva mista: denominada pela presença de 

características condutivas e sensorioneurais, podendo dizer 

que a audição pela via aérea é pior que a via óssea. 

 De acordo com o Grau, Lloyd e Kaplan (1978): 

o 0 – 25 dB: normal 

o 26 – 40 dB: leve 

o 41 – 70 dB: moderada 

o 71 – 90 dB: severa 

o Acima de 91 dB: profunda 

 Quando realizada em campo livre – considerou-se limiares de 

normalidade até 30 dB (Northern, Downs, 2005).  
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4.5.1.2 Timpanometria com tons teste de alta (1000 Hz) e baixa 
frequência (226 Hz) - (Jerger, 1970;1974) 

 Curva tipo A – curva com pico máximo de admitância ao redor 

de 0 daPa e cuja variação não exceda -100 daPa, o que 

caracteriza função de orelha média normal; 

 Curva tipo B – sem pico de máxima admitância e apresenta 

uma curva achatada e inalterável, representando uma 

perfuração de membrana timpânica; 

 Curva tipo C – pico de máxima admitância deslocado para 

pressões negativas, abaixo de – 100 daPa, representa uma 

disfunção de tuba auditiva; 

 Curva tipo Ad – não possui ponto de máxima complacência, 

caracteriza-se por uma curva aberta comum em casos de 

desarticulação de cadeia ossicular; 

 Curva tipo Ar ou As – mostram admitância, caracterizando 

uma otosclerose ou timpanosclerose; 

 Curva tipo D – curva com dois picos de admitância diferentes, 

considerada normal em neonatos e lactentes. 

 

4.5.1.3. Emissões Otoacústicas Evocadas por estímulo 
Transientes 

 Presente: quando a resposta esteve presente em pelo menos 

três bandas, de cinco frequências testadas (2.0, 3.0 e 4.0 kHz); 

 Presente parcialmente: quando a resposta esteve presente 

em uma ou duas bandas de frequência; 
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 Ausente: quando não houve resposta em nenhuma banda de 

frequência. 

 

4.5.1.4. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) 

 PEATE - Clique: considerado sincrônico quando houve 

presença de ondas no registro, mesmo com tempos de latência 

alterados. Não foi necessária a visualização de todas as ondas, 

uma vez que nem sempre as mesmas podem ser registradas, 

devido ao status auditivo da cada criança. Também foi 

registrado a pesquisa de Microfonismo Coclear (MC), sempre 

na ausência de respostas no registro do PEATE - clique, na 

intensidade de 90 dBnNA. Para a pesquisa do PEATE – clique 

a polaridade do estímulo foi condensado e rarefeito. 

 PEATE – FE: Os padrões de normalidade para os NMR foram 

considerados os níveis descritos na tabela abaixo, utilizando-se 

as correções sugeridas pelo Hatton et al. (2012) (-15 dB para 

500Hz, -10 dB para 1000Hz, -5 dB para 2000Hz e - 0 dB para 

4000Hz VA, não havendo correção para VO). 

 

           Quadro 3 - Parâmetros para registros das Emissões Otoacústicas 

 Condução Aérea Condução Óssea 

Frequência (Hz) 500 1k 2K 4K 500 2K 

Nível mínimo 
(dBnNA) 

35 35 30 25 20 30 

Correção (dB) -15 -10 -5 0 NA NA 

 

Cada exame concluído foi analisado individualmente, e 

posteriormente comparado com a conclusão diagnóstica registrada na folha 

de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC).  
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4.6 Análise dos resultados 

A análise dos dados foi constituída em: análise descritiva (Bussab, 

Morettin, 2011) e análise de concordância por meio da estatística Kappa 

(Altman, 1991).  

Para facilitar a análise de concordância entre os resultados dos 

exames, estes foram classificados como normal e/ou alterado.  

A interpretação do valor da estatística Kappa seguiu o padrão 

fornecido pela literatura estatística, ou seja, valor menor ou igual a 0,20 

indica que não há concordância, valor entre 0,21 e 0,40 indica pouca 

concordância, valor entre 0,41 e 0,60 indica concordância moderada, valor 

entre 0,61e 0,80 indica boa concordância e valor entre 0,81 e 1,00 indica 

forte concordância.   
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5 RESULTADOS                                                             

 

Será apresentado inicialmente os resultados da caracterização da 

população de estudo e, posteriormente, a análise dos dados referentes a 

avaliação audiológica. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÕES DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Com o objetivo de descrever a utilização do princípio do cross-check 

no conjunto de exames na avaliação audiológica, foram analisados 62 

prontuários de pacientes que realizaram a avaliação audiológica, durante o 

período de agosto a dezembro de 2011. Dos 62 (100%) prontuários 

analisados, 32(51,6%) foram excluídos por não responderem aos critérios de 

inclusão: 14 (43,8%) não finalizaram o diagnóstico, 11 (34,3%) não 

apresentava no prontuário a folha de Autorização de Procedimento de Alta 

Complexidade (APAC), sete (21,9%) haviam realizado apenas um exame, 

não sendo este Audiometria comportamental ou PEATE. Portanto, a amostra 

foi composta por 30 (48%) prontuários. 

Dos 30 prontuários analisados, todos haviam realizado Emissões 

Otoacústica Evocadas por Estímulo Transiente e Timpanometria com sonda 

226 ou 1000Hz. Dentre as crianças avaliadas 27 realizaram com sonda 

226Hz e apenas 3 sonda de 1000Hz. No entanto, apenas 25 realizaram o 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico e 15 realizaram 

Audiometria Comportamental com fones e 7 realizaram em campo livre. 

realizaram Audiometria Comportamental. Dentre os testes citados, 5 não 

realizaram o Potencial Auditivo de Tronco Encefálico e 8 a Audiometria 

comportamental. Dentre as crianças analisadas, uma apresentou atresia de 

meato na orelha direita, e a outra uma malformação de orelha esquerda. 



 

 

   

68 

Quanto à caracterização da população do estudo, houve 

predominância do gênero masculino. Do total da amostra, 20 (66,7%) eram 

do sexo masculino e dez (33,3%) eram do sexo feminino (33,3%).  

 

Tabela 1 - Medidas descritivas para a variável idade no início do diagnóstico (em 
meses) (n=30). 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

30 17,7 12,7 1 16,5 44 

 

Tabela 2 - Distribuição da população do estudo quanto à idade no início do 
diagnóstico em meses (n=30). 

Idade (Início) N % 

0 a 6  8 26,6 

7 a 12  3 10,0 

13 a 24 11 36,7 

25 a 36   6 20,0 

37 a 48 2 6,7 

Total 30 100 

 

A idade no início do diagnóstico audiológico variou de um a 44 meses, 

com média de 17,7. Na faixa etária de zero a seis meses foi observado um 

percentual de (26,6%), na faixa etária entre 13 e 24 meses (36,7%), sendo 

esse o dado mais prevalente, conforme demonstrado nas Tabelas 1 e 2. 

Das crianças que tinham de zero a seis meses, quatro eram do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino; a duração do processo de diagnóstico 

foi de uma a doze semanas, em que o número de atendimentos variou de 

um a seis atendimentos, sendo necessárias de uma a duas sessões para a 

realização do PEATE. Para aqueles com idade de 13 a 24 meses, sete eram 

do sexo masculino e três feminino; o processo de diagnóstico durou de três 

a quatorze semanas, onde foram realizados de dois a seis atendimentos, 

sendo necessária de uma a duas sessões para que o PEATE fosse 

realizado. Observou-se também que quanto menor a faixa etária menor a 
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quantidade de atendimentos, bem como a quantidade mínima de sessões 

necessárias para se realizar o PEATE. 

 
 
Tabela 3 - Medidas descritivas para a variável duração do processo diagnóstico (em 
semanas) (n=30). 

N Média DPadrão Mínimo Mediana Máximo 

30 9,7 10,7 - 6,5 52 

 

 

Tabela 4 - Distribuição da população do estudo quanto à duração do processo 
diagnóstico (em semanas) (n=30). 

Duração n % 

0 a 2 7 23,4 

3 a 4 5 16,7 

5 a 6 3 10,0 

7 a 8 2 6,7 

9 a 10 4 13,3 

11 a 12 1 3,3 

13 a 14 3 10,0 

15 a 16 1 3,3 

17 a 18 1 3,3 

19 a 20 - - 

21 a 22 - - 

23 a 24 1 3,3 

Mais que 24 2 6,7 

Total 30 100 

 

A duração do processo diagnóstico realizado pela população de 

estudo, variou de um até 52 semanas. Em 50,1 % dos casos, o diagnóstico 

foi concluído em até seis semanas, conforme exposto nas Tabelas 3 e 4. 

 

 

Tabela 5 - Medidas descritivas para variável número de atendimentos realizados 
(n=30). 

N Média DPadrão Mínimo Mediana Máximo 

30 3,1 1,5 1 3 7 
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Tabela 6 - Distribuição da população do estudo quanto ao número de atendimentos 
realizados (n=30). 

Nº. de atendimentos Frequência Porcentagem 

0 a 1 2 6,67 

2 a 3 18 60,00 

4 a 6 9 30,00 

7 a 9 1 3,33 

Total 30 100,00 

 

 Observou-se que, o número de atendimentos realizados para a 

finalização do processo diagnóstico apresentou uma média de 3,1 

atendimentos, sendo que 18 (60%) dos diagnósticos foram concluídos, 

conforme demonstrado na Tabela 5 e 6. 

 
 
Tabela 7 - Medidas descritivas para variável número de sessões necessárias para a 
realização do PEATE (n=25). 

N Média DPadrão Mínimo Mediana Máximo 

25 2,1 0,9 1 2 4 

 

Figura 1 - Gráfico de setores para variável número de sessões necessárias para 
realização do PEATE (n=25). 

 

 

      

 

 

 

Quanto à realização do PEATE dos 30 (100%) diagnósticos 

concluídos, 25 (83,3%) foram finalizados com o PEATE e cinco (16,7%) 

apenas com a Audiometria Comportamental. O número de sessões 
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necessárias para finalizar o PEATE variou de um a quatro sessões (Tabela 

7). No entanto, dos 25 exames, 18 desses (72%), necessitaram apenas de 

um a duas sessões, como demonstrado na Figura 1.  

Para aquelas crianças que necessitaram de uma a duas sessões para 

a realização do PEATE, possuíam idades entre 1 mês a 36 meses. 

Enquanto, que as que precisaram de três a quatro sessões, tinham idade 

entre 9 meses e 38 meses. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos resultados da conclusão diagnóstica quanto ao tipo de 
perda, nas orelhas direita e esquerda (n=14). 

Tipo 
OD OE 

N % N % 

Condutiva 5 35,7 3 21,5 

ENA* 1 7,1 1 7,1 

Mista - - 1 7,1 

Sensórioneural 8 57,2 9 64,3 

Total 14 100 14 100 
*ENA- Espectro da neuropatia auditiva 

 

 

Tabela 9 - Distribuição dos resultados da conclusão diagnóstica quanto ao grau, nas 
orelhas direita e esquerda (n=30). 

Grau 
OD OE 

N % N % 

Normal 16 53,3 16 53,3 

Leve 5 16,7 4 13,3 

Moderada 2 6,7 2 6,7 

Profunda 6 20,0 7 23,4 

Severa 1 3,3 1 3,3 

Total 30 100 30 100 

 

Do total de trinta crianças que concluíram o diagnóstico, observa-se 

que dessas, oito (57,2%) apresentaram perda do tipo sensorioneural na OD 

e nove (64,3%) na OE. Quanto ao tipo de perda condutiva, foi encontrado 5 

(35,7%) na OD e três (21,5%) na OE. E apenas uma (7,1%) foi 
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diagnosticada com perda mista na OE e, uma (7,1%) tinha Espectro da 

Neuropatia Auditiva (ENA). Quando analisadas quanto ao grau, percebeu-se 

que 16 (53,3%) das crianças apresentavam audição dentro da normalidade 

para ambas as orelhas. O grau profundo esteve presente em 6 (20,0%) na 

OD e 7 (23,4%) na OE. Quanto ao grau leve, este foi encontrado em 5 

(16,7%) na OD e 4 (13,3%) na OE. No entanto, quanto aos graus moderado 

e severo, foi observado que 2 (6,7%) das crianças apresentavam grau 

moderado e que uma (3,3%) grau severo, respectivamente, em ambas 

orelhas (Tabela 8 e 9). 

Com base nesses achados, pode-se concluir a maioria das crianças 

apresentava audição dentro da normalidade. Quando analisado aquelas que 

apresentavam algum tipo de perda, houve predominância do tipo 

sensorioneural, tendo como grau mais prevalente o profundo. 

Serão descritos abaixo os resultados encontrados em relação aos 

procedimentos diagnósticos realizados nos sujeitos estudados, no tocante a 

distribuição e caracterização dos resultados por procedimento. 

Primeiramente foram analisados os resultados da timpanometria como  

demonstrado  nas tabelas que seguem abaixo (Tabela 10 e Tabela 11). 

 

Tabela 10 - Distribuição dos resultados da Timpanometria realizado com tom teste de 
226 Hz, nas orelhas direita e esquerda (n=27). 

Tipo de curva 
timpanométrica 

OD OE 

N % N % 

A 15 57,7 15 55,6 

B 9 34,6 8 29,6 

C 2 7,7 3 11,1 

DP* - - 1 3,7 

Total 26  100 27  100 
DP – Duplo Pico 
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Tabela 11 - Distribuição dos resultados da Timpanometria realizado com tom teste de 
1000 Hz, nas orelhas direita e esquerda (n=3). 

Tipo de curva 
timpanométrica 

OD OE 

N % N % 

A 2  66,7 2 66,7 

B - - 1 33,3 

C 1  33,3 - - 

DP* - - - - 

Total 3 100 3 100 
DP – Duplo Pico 

 

Nas Tabelas 10 e 11 foi possível observar que quando realizado a 

Timpanometria, seja com sonda 226 ou 1000 Hz, do total de trinta crianças, 

pode-se observar que vinte e sete crianças realizaram o exame com tom 

teste de baixa frequência (226Hz) e que apenas três o tom teste de alta 

frequência (1000Hz). O resultado obtido mais frequente foi a curva  

timpanométrica  tipo  A,  indicando  ausência  de  alteração  de  orelha 

média. Observa-se também que foi utilizada a sonda de 226 Hz na maioria 

dos sujeitos avaliados. 

Os resultados das EOAET, analisados em relação  a  presença  e 

ausência de resposta quanto a orelha, são descritos a seguir na tabela 12. É 

importante ressaltar que só foram analisados os resultados dos sujeitos que 

realizaram o teste nas duas orelhas. 

 
 
Tabela 12 - Distribuição dos resultados das EOAET nas orelhas direita e esquerda 
(n=29). 

EOAET 
OD OE 

N % N % 
Ausente 14  48,3 14  48,3 
Presente 15  51,7 14  48,3 

Presente Parcial - - 1 3,4 
Total 29  100  29 100 

 

Conforme demonstrado na Tabela 12, as EOAET foram presentes em 

15 (51,7%) na OD e ausentes em 14 (48,3%) na OE. Dentre as 30 crianças, 
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apenas um (3,4%) não realizou o exame devido presença de atresia de 

meato na OD. 

Nas Tabelas 13 e 14 são apresentados os resultados do diagnóstico 

com o PEATE no que se refere ao tipo de perda e ao grau. 

 

Tabela 13 - Distribuição dos resultados do PEATE quanto ao tipo de perda, nas 
orelhas direita e esquerda (n=14). 

Tipo de perda 
OD OE 

N % N % 

Condutiva 5 35,7 3 21,5 
ENA* 1 7,1 1 7,1 
Mista - - 1 7,1 

Sensórioneural 8 57,2 9 64,3 
Total 14 100 14 100 

*ENA- Espectro da neuropatia auditiva 

 

A Tabela 13 expõe os resultados do PEATE quanto ao tipo de perda. 

Dos 14 resultados analisados, oito (57,2%) apresentaram perda 

sensórioneural para a OD e nove (64,3%) para OE. A perda auditiva 

condutiva foi observada em cinco (35,7%) sujeitos na OD e em três (21,5%) 

na OE. Foi observado um caso (7,1%) de perda mista na OE e apenas um 

com diagnóstico de Espectro da neuropatia auditiva em ambas orelhas. É 

importante ressaltar que das trinta crianças, cinco delas finalizaram o 

diagnóstico com a Audiometria Comportamental. 

 

Tabela 14 - Distribuição dos resultados do PEATE quanto ao grau, nas orelhas direita 
e esquerda (n=25). 

Grau 
OD OE 

N % N % 

Normal 11 44,0 11 44,0 

Leve 6  24,0 5 20,0 

Moderada 1  4,0 1 4,0 
Profunda 6  24,0 6 24,0 
Severa 1  4,0 2  8,0 

Total 25 100 25 100 
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Na tabela 14 os resultados do PEATE foram distribuídos pela variável 

grau, sendo possível observar que maioria dos casos apresentou resultados 

dentro da normalidade (44%), seguida de seis (24,0%) para perda leve e 

profunda na OD.  A OE apresentou maior variação do grau, sendo 

observado cinco (20,0%) com perda leve e seis (24,0%) com perda 

profunda. 

 
Tabela 15 - Distribuição dos resultados da Audiometria Comportamental com fones 
nas orelhas direita e esquerda, e em campo livre (n=23) 

Grau 
OD OE Campo Livre 

N % N % N % 

Normal 8  53,3 8  50,0 4  50,0 

Leve 1 6,7 1  6,3 1  12,5 

Moderada - - 1  6,3 2  25,0 

Profunda 4  26,7 5  31,1 - - 

Severa 2  13,3 1  6,3 1  12,5 

Total 15  100 16  100 8  100 

 

Quando observado os resultados da Audiometria Comportamental por 

meio de fones é possível observar que a maioria apresentou normalidade e 

grau profundo.  Quando analisado em campo livre os resultados frequentes 

foram: normal e moderado (Tabela 15). Dentre as 30 crianças, quinze 

realizaram a audiometria comportamental com fones de inserção, oito foram 

realizados em campo livre, e os sete restantes não realizaram a audiometria 

comportamental. 

Quanto à técnica comportamental utilizada para avaliação 

comportamental, foi observado que dos 23 que realizaram a Audiometria 

Comportamental quer tenha sido por fones ou em campo livre, 18 (60%) das 

crianças foram avaliadas com Audiometria de Reforço Visual (VRA); 4 

(13,33%) realizaram a Audiometria Lúdica Condicionada (ALC) e 1 (3,33%) 

realizou  a Observação do Comportamento Auditivo (BOA). 
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A seguir serão expostos os resultados do conjunto de exames. Para a 

análise da concordância entre eles (diagnóstico Normal/Alterado), foi 

utilizada a estatística Kappa. Sua interpretação seguiu o padrão fornecido 

pela literatura estatística, ou seja, valor menor ou igual a 0,20 indica que não 

há concordância, valor entre 0,21 e 0,40 indica pouca  concordância, valor 

entre 0,41 e 0,60 indica concordância moderada, valor entre 0,61e 0,80 

indica boa concordância  e  valor  entre  0,81  e  1,00  indicam  forte  

concordância. Na presente pesquisa, serão expostos os resultados que 

apresentou concordância moderada, boa e forte, as demais foram excluídos 

por apresentar baixa ou nenhuma concordância. 

 

 
Tabela 16 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 
tom teste de (226 e 1000 Hz) e as EOAET, nas orelhas direita e esquerda (n=29). 

Sonda 226 Hz (OD) 
EOAET 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 3 11 
Normal 4 11 15 

Total 
Estatística Kappa = 0,46 

12 14 26 

Sonda 226 Hz (OE) 
EOAET 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 2 10 
Normal 5 11 16 

Total 
Estatística Kappa = 0,46 

13 13 26 

Sonda 1000 Hz (OD) 
EOAET 

Total 
Alterado Normal 

Alterado - 1 1 

Normal 2 - 2 

Total 2 1 3 

Sonda 1000 Hz (OE) 
EOAET 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 - 1 

Normal 1 1 2 

Total 
Estatística Kappa = 0,40 

2 1 3 
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Na tabela 16, ao comparar os resultados da Timpanometria com tom 

teste de 226 Hz com as EOAET, foi possível observar que do total de 26 

procedimentos, 19 apresentaram concordância moderada entre os 

diagnósticos dos exames para ambas as orelhas (Kappa= 0,46). Do total da 

amostra, com a sonda 226 Hz, três não realizaram Timpanometria e um 

caso apresentava atresia de meato. Na OD dos sete casos que não 

mostraram concordância, quatro  apresentaram  Timpanometria  dentro  da  

normalidade  e  ausência  de EOA, dois apresentaram Timpanometria tipo B 

e presença de EOA e, por último um caso apresentou Timpanometria tipo C 

com presença de EOA. Na OE dos sete casos discrepantes, cinco 

apresentaram Timpanometria tipo A e ausência de EOA e dois 

Timpanometria tipo C e EOA presentes. 

Na análise do tom teste de 1000Hz, três casos na OD apresentaram 

resultados não concordantes, sendo dois casos com Timpanometria tipo A 

com ausência de EOA e um caso com Timpanometria tipo C com presença 

de EOA. Na OE, um caso não apresentou concordância, pois os 

resultados mostraram Timpanometria tipo A e com ausência de EOA. 

 
 
Tabela 17 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 
tom teste 226Hz e Audiometria Comportamental com fones nas orelhas direita e 
esquerda, e em campo livre (n=23). 

Sonda 226 Hz (OD) 

Audiometria Comportamental com 
fone Total 

Alterado Normal 

Alterado 5 3 8 
Normal 2 5 7 

Total 
Estatística Kappa = 0,34 

7 8 15 

Sonda 226 Hz (OE) 
Audiometria Comportamental com 

fone Total 
Alterado Normal 

Alterado 6 2 8 
Normal 2 6 8 

Total 
Estatística Kappa = 0,50 

8 8 16 

    



 

 

   

78 

 Sonda 226 Hz (OD) 

Audiometria Comportamental em 
campo livre Total 

Alterado Normal 

Alterado 1 2 3 
Normal 1 2 3 

Total 2 4 6 

Sonda 226 Hz (OE) 
Audiometria Comportamental em 

campo livre Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 2 3 
Normal 1 3 4 

Total 
Estatística Kappa = 0,09 

2 5 7 

 

Ao se comparar os resultados da Timpanometria com tom teste de 

226 Hz com da Audiometria Comportamental com fone, foram encontrados 

resultados de pouca concordância entre eles para a OD, enquanto que para 

OE existiu uma concordância moderada (Kappa= 0,50) entre os diagnósticos 

dos exames (Tabela 17). Não houve concordância entre os exames em 

cinco casos na OD e quatro para OE, podendo ser justificado pela 

variabilidade nos resultados, ou seja, na normalidade de um ocorreu 

alteração no outro. 

Quando comparado audiometria comportamental realizado em campo 

livre não houve concordância em ambas orelhas, pois  o  exame  não 

forneceu informações  específicas para obter resultados por orelha, embora 

forneça  um  audiograma  que  pode  ser  útil  como  ponto  de  partida  para  

o diagnóstico. 

Não foi possível calcular a estatística Kappa de concordância entre os 

diagnósticos da timpanometria com tom teste de 1000 Hz e Audiometria 

Comportamental por meio de fones em ambas as orelhas, uma vez que não 

houve amostra suficiente para comparar o diagnóstico entre os exames. 
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Tabela 18 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 
tom teste de (226 e 1000 Hz) e o PEATE quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e 
esquerda (n=14). 

Sonda 226 Hz (OD) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 - 7 

Normal 3 - 3 

Total 10 - 10 

Sonda 226 Hz (OE) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 - 7 
Normal 4 - 4 
Total 11 - 11 

Sonda 1000Hz (OD) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 0 1 
Normal 2 0 2 

Total 3 0 3 

Sonda 1000Hz (OE) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 0 1 
Normal 2 0 2 

Total 3 0 3 

 

Na tabela 18, foi observada a concordância entre pelo menos 64% 

dos diagnósticos para ambas as orelhas. Dentre os resultados que não 

concordaram para sonda 226Hz, foram encontrados na orelha direita dois 

casos com curva timpanométrica tipo A com perda sensorioneural e um com 

curva do tipo A com perda condutiva. Na orelha esquerda, os resultados 

foram semelhantes, três apresentavam curva timpanométrica do tipo A, 

também com perda sensorioneural e apenas um com a mesma curva, porém 

com perda condutiva. É importante frisar que desses que não concordaram 

com esse tipo de sonda, apenas um tinha idade abaixo de 6 meses, mas 

especificamente 3 meses de  idade.  Na sonda de 1000 Hz, os resultados 

foram iguais para ambas orelhas, dois apresentavam curva timpanométrica 

do tipo A com perda sensorioneural. 
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Tabela 19 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 
tom teste de (226 e 1000 Hz) e o PEATE quanto ao grau, nas orelhas direita e 
esquerda (n=25). 

Sonda 226 Hz (OD) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 
Normal 

7 
3 

4 
7 

11 
10 

Total 
Estatística Kappa = 0,33 

10 11 21 

Sonda 226 Hz (OE) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 
Normal 

7 
4 

4 
7 

11 
11 

Total 
Estatística Kappa = 0,27 

11 11 22 

Sonda 1000Hz (OD) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 
Normal 

1 
2 

0 
0 

1 
2 

Total 3 0 3 

Sonda 1000Hz (OE) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 
Normal 

1 
2 

0 
0 

1 
2 

Total 3 0 3 

 

A tabela 19 mostra a distribuição dos resultados entre a 

Timpanometria no tom teste de 226 Hz com o PEATE. Pode-se observar que 

para ambas as orelhas houve pouca concordância entre os exames. Dos 

que não apresentaram concordância na OD, quatro apresentaram grau 

dentro do padrão de normalidade e curva timpanométrica do tipo B e C; dois 

apresentaram grau profundo e um caso apresentou grau leve, ambos com 

curva timpanométrica tipo A. Na OE, dos oito casos, sete apresentaram 

resultados similares aos descritos na OD e um caso apresentou a curva 

timpanométrica tipo A com grau severo.  Desses que não concordaram com 

esse tipo de sonda, apenas um tinha idade abaixo de 6 meses, mas 

especificamente 3 meses de idade. Para a sonda de 1000Hz é possível  

observar  que  apenas  dois  casos  de  cada  orelha  não  apresentou 

concordância entre os exames. Dos que não concordaram, estes 
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apresentaram graus moderado e profundo, ambos com curva 

timpanométrica do tipo A, para ambas orelhas. 

 
Tabela 20 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 
tom teste de (226 e 1000 Hz) e a conclusão diagnóstica quanto ao tipo de perda, nas 
orelhas direita e esquerda (n=14). 

Sonda 226 Hz (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 - 7 

Normal 3 - 3 

Total 10 - 10 

Sonda 226 Hz (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 - 8 
Normal 3 - 3 
Total 11 - 11 

Sonda 1000 Hz (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 - 1 

Normal 2 - 2 

Total 3 - 3 

Sonda 1000 Hz (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 - 1 

Normal 2 - 2 

Total 3 - 3 

 

Na tabela 20, quando comparado os resultados da Timpanometria 

com tom teste de 226 Hz com os resultados da conclusão diagnóstica, há 

concordância em 64% dos casos para ambas as orelhas. No tom teste de 

1000 Hz, para a OD, observa-se concordância em apenas um dos três 

(33,4%) casos. 

Dos casos que não concordaram com tom teste de 226 Hz, foi 

observado que: três na OD e três na OE apresentaram perda auditiva do tipo 

sensorioneural e curva timpanométrica do tipo A. Vale ressaltar que dentre 

os 3 casos da OD, um tinha apenas 3 meses de idade. Com a sonda de 

1000 Hz, os dois casos apresentaram perda auditiva do tipo sensorioneural 

e curva timpanométrica do tipo A, em ambas as orelhas. 
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Tabela 21 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Timpanometria com 
tom teste de (226 e 1000 Hz) e a conclusão diagnóstica quanto ao grau, nas orelhas 
direita e esquerda (n=30). 

Sonda 226Hz (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 4 11 
Normal 3 12 15 

Total 
Estatística Kappa = 0,44 

10 16 26 

Sonda 226Hz (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 4 11 
Normal 4 12 16 

Total 
Estatística Kappa = 0,39 

11 16 27 

Sonda 1000Hz (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 - 1 
Normal 2 - 2 

Total 3 - 3 

Sonda 1000Hz (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 1 - 1 
Normal 2 - 2 

Total 3 - 3 

 

Na tabela 21, quando comparado a timpanometria com o tom teste de 

226 Hz com a conclusão diagnóstica, foi possível observar que para OD 

houve concordância moderada (Kappa=0,44) e para OE pouca concordância 

entre os testes. Quando analisada a sonda de 1000 Hz para ambas as 

orelhas, foi observado que existe concordância apenas em um dos três 

(33,3%). 

Dos que não concordaram com o cruzamento do tom teste de 226 Hz 

e a conclusão diagnóstica, quatro apresentaram a audição dentro do padrão 

de normalidade e curva timpanométrica do tipo B e C para ambas as 

orelhas. Na OD, três casos apresentaram grau leve e dois profundo, sendo 

um com perda condutiva e dois sensorioneural, respectivamente. Na OE, um 

caso apresentou grau leve e três apresentaram grau profundo.  A curva 

timpanométrica foi do tipo A para os casos em ambas as orelhas. 
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No tom teste de 1000 Hz nota-se que um caso apresentava grau 

profundo e um moderado,  ambos com perda do tipo sensorioneural e curva 

timpanométrica do tipo A. 

 
Tabela 22 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e a 
Audiometria Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, e em campo 
livre (n=23). 

EOAET (OD) 
Audiometria comportamental  

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 1 8 
Normal - 7 7 

Total 
Estatística Kappa = 0,87 

7 8 15 

EOAET (OE) 
Audiometria comportamental  

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 1 9 
Normal - 7 7 
Total 

Estatística Kappa = 0,88 
8 8 16 

EOAET (OD) 

Audiometria comportamental 
em campo livre Total 

Alterado Normal 

Alterado 3 - 3 
Normal 1 3 4 

Total 
Estatística Kappa = 0,72 

4 3 7 

EOAET (OE) 
Audiometria comportamental 

em campo livre Total 

Alterado Normal 

Alterado 4 - 4 
Normal - 3 3 
Total 

Estatística Kappa = 1,00 
4 3 7 

 

A tabela 22 mostra uma forte concordância (Kappa= 0,88), para 

ambas as orelhas quando comparados os resultados entre as EOAET e 

Audiometria Comportamental com fone. Na Audiometria Comportamental em 

campo livre, a OD apresentou boa concordância (Kappa= 0,72), enquanto 

que, a OE houve forte concordância (Kappa= 1,00). 

Um caso não concordou com Audiometria Comportamental com fone 

tanto para OD quanto para OE. Neste caso, os resultados foram: audição 



 

 

   

84 

dentro dos padrões de normalidade e ausência de EAOET. Com relação a 

Audiometria em campo livre, houve discordância ao indicar perda de grau 

leve na presença de EOAET. 

 
Tabela 23 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e PEATE 
quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e esquerda (n=14). 

EOAET (OD) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 12 - 12 
Normal 1 - 1 

Total 13 - 13 

EOAET (OE) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 13 - 13 

Normal 1 - 1 

Total 14 - 14 

 

A tabela 23 demonstra a comparação dos resultados das EOAET com 

PEATE e pode-se observar que existe concordância em pelo menos 92% 

dos diagnósticos. Apenas um caso, em cada orelha, não apresentou 

concordância entre os exames; valendo ressaltar que nas duas orelhas as 

EOAET estavam presentes. A OD apresentou perda auditiva do tipo 

condutiva, já a OE, perda do tipo sensorioneural. 

 

Tabela 24 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e PEATE 
quanto ao grau, nas orelhas direita e esquerda (n=24). 

EOAET (OD) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 12 2 14 
Normal 1 9 10 

Total 
Estatística Kappa = 0,75 

13 11 24 

EOAET (OE) 
PEATE 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 13 2 15 
Normal 1 8 9 

Total 
Estatística Kappa = 0,74 

14 10 24 
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A Tabela 24 apresenta a comparação dos resultados das EOAET com 

o PEATE e mostram boa concordância em ambas as orelhas (Kappa=0,75). 

Dos casos que não mostraram concordância, quatro  apresentaram  PEATE 

normal  com  ausência  de  EOAET,  sendo  dois  na  OD  e  dois  na  OE.  

Foi observado um caso de grau leve na OD e um caso de grau moderado na 

OE, ambos com presença de EOA. 

 

Tabela 25 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e conclusão 
diagnóstica quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e esquerda (n=14). 

EOAET (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 12 - 12 
Normal 1 - 1 

Total 13 - 13 

EOAET (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 14 - 14 

Normal - - - 

Total 14 - 14 

 

Na tabela 25 há concordância em pelo menos 92% dos diagnósticos 

para ambas as orelhas. Apenas um caso não apresentaram concordância 

entre as orelhas. Na OD, foi observado perda auditiva do tipo condutiva, de 

grau leve com presença de emissões. 

 
Tabela 26 - Distribuição da concordância dos resultados entre as EOAET e 
conclusãodiagnóstica quanto ao grau, nas orelhas direita e esquerda (n=29). 

EOAET (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 12 2 14 
Normal 1 14 15 

Total 
Estatística Kappa = 0,79 

13 16 29 

EOAET (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 13 2 15 
Normal 1 13 14 

Total 
Estatística Kappa = 0,79 

14 15 29 
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A comparação dos resultados das EOAET com a conclusão 

diagnóstica refere boa concordância para ambas as orelhas (Kappa=0,79) 

(Tabela 26). Não houve concordância em três casos para ambas as orelhas. 

Dos que não concordaram, dois tinham audição normal e ausência de EOA 

em ambas orelhas; e um tinha perda condutiva de grau leve e perda 

sensorioneural  de  grau  moderado  e  presença   de  EOA,  na  OD  e  OE, 

respectivamente. 

 
Tabela 27 - Distribuição da concordância dos resultados entre a Audiometria 
Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, com a conclusão 
diagnóstica (n=16). 

Audiometria comportamental (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 0 7 
Normal 0 8 8 

Total 
Estatística Kappa = 1,00 

7 8 15 

Audiometria comportamental (OE)  
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 0 8 
Normal 0 8 8 

Total 
Estatística Kappa = 1,00 

8 8 16 

 

A tabela 27 demonstra que os resultados do diagnóstico encontrado 

na Audiometria Comportamental concordam em 100% dos casos quando 

comparado com a conclusão diagnóstica para ambas orelhas. 

As tabelas a seguir demonstram que os resultados do diagnóstico 

encontrado no PEATE e Audiometria Comportamental concordam em 

100% dos casos. 
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Tabela 28 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e Audiometria 
Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, quanto ao tipo de perda 
(n=8). 

PEATE (OD) 
Audiometria comportamental 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 - 7 
Normal - - - 

Total 7 - 7 

PEATE (OE) 
Audiometria comportamental 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 - 8 

Normal - - - 

Total 8 - 8 

 
 
 
Tabela 29 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e Audiometria 
Comportamental com fones nas orelhas direita e esquerda, quanto ao grau (n=11). 

PEATE (OD) 
Audiometria comportamental 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 7 - 7 
Normal - 3 3 

Total 
Estatística Kappa = 1,00 

7 3 10 

PEATE (OE) 
Audiometria comportamental 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 8 - 8 
Normal - 3 3 
Total 

Estatística Kappa = 1,00 
8 3 11 

 

De acordo com as tabelas 28 e 29, foi possível observar que das 30 

crianças avaliadas, 19 realizaram o PEATE conjuntamente com audiometria, 

os demais, 4 realizaram apenas a audiometria comportamental e 6 só o 

PEATE.   

 

 

Tabela 30 - Distribuição da concordância dos resultados entre a melhor orelha do 
PEATE e a Audiometria Comportamental em campo livre (n=8). 

PEATE Melhor Orelha 
Audiometria Comportamental 

em campo livre Total 

Alterado Normal 

Alterado 2 - 2 
Normal 2 4 6 

Total 
Estatística Kappa = 0,50 

4 4 8 
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Na tabela 30, os valores referentes à melhor orelha do PEATE em 

relação à Audiometria Comportamental em Campo livre os valores indicaram 

uma concordância moderada (Kappa= 0,50). Dois casos apresentavam 

audição normal no PEATE, com audiometria indicativa de alteração de grau 

leve e moderado. 

 

Tabela 31 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e conclusão 
diagnóstica quanto ao tipo de perda, nas orelhas direita e esquerda (n= 14). 

PEATE (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 14 - 14 

Normal - - - 

Total 14 - 14 

PEATE (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 14 - 14 

Normal - - - 

Total 14 - 14 

 

 

Tabela 32 - Distribuição da concordância dos resultados entre o PEATE e Conclusão 
diagnóstica quanto ao grau, nas orelhas direita e esquerda (n=25). 

PEATE (OD) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 14 - 14 
Normal - 11 11 

Total 
Estatística Kappa = 1,00 

14 11 25 

PEATE (OE) 
Conclusão diagnóstica 

Total 
Alterado Normal 

Alterado 14 - 14 
Normal - 11 11 

Total 
Estatística Kappa = 1,00 

14 11 25 
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6 DISCUSSÃO                                                             

 

Na literatura pesquisada, o princípio do Cross-check, é citado por 

diversos pesquisadores como método de avaliação dos resultados de um 

único teste por meio do cruzamento de múltiplos testes com base em um 

independente. O objetivo é fornecer informações detalhadas da natureza e 

do local do distúrbio auditivo, evitando erros. 

Para a avaliação da função auditiva vários testes podem ser utilizados 

sendo que cada um fornece informações de regiões específicas do sistema 

auditivo. Assim, por avaliarem aspectos diferentes da audição, esses testes 

são realizados de maneira complementar, sendo a audiometria tonal, 

considerado o teste padrão-ouro, uma vez que fornece informações desde a 

região periférica até as regiões centrais  e é capaz de determinar a natureza, 

o local e a severidade da alteração auditiva.  

No entanto, sabe-se que na população infantil, esse padrão-ouro 

pode, em muitas situações e dependendo da faixa etária avaliada, não trazer 

informações fidedignas devido a dificuldade de crianças muito pequenas em 

responder a essa avaliação comportamental que exige habilidades 

cognitivas e motoras desenvolvidas (Madell, Flexer, 2008). Assim, na 

população pediátrica, o principio do Cross-check é fundamental, e nesse 

estudo procurou-se descrever dentre os testes que compõe a bateria de 

exames audiológicos, aqueles que apresentaram maior concordância com o 

diagnóstico audiológico, com o objetivo de nortear a escolha, nas diferentes 

situações clínicas, de qual procedimento deve ser realizado. 

Portanto, nesta pesquisa, foi realizado o cruzamento dos testes 

utilizados na Avaliação Audiológica Infantil abordando o Princípio do Cross-

check. Quando analisados, de maneira isolada, os resultados de cada teste 

com a conclusão diagnóstica, foram observados que a concordância entre 

eles variou para cada teste. 
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Quando comparado os resultados da Timpanometria com os da 

conclusão diagnóstica, observou-se concordância em 64% dos casos ao 

utilizar o tom teste de 226 Hz e 33,4% com tom teste de 1000 Hz para 

ambas orelhas. No entanto, é importante ressaltar que de 8 sujeitos com 

faixa etária entre 0-6 meses de idade, apenas 3 realizaram a timpanometria 

com sonda de 1000Hz o que pode ter gerado muitos falso-negativos (curva 

tipo A) quando se avaliou a condição de orelha média com a sonda 226 Hz. 

Embora a timpanometria convencional seja realizada com o tom teste de 226 

Hz, alguns estudos tem apontado controvérsias quanto sua utilização para 

avaliar alterações timpanométricas, em neonatos e bebês menores de seis 

meses, sendo mais adequada segundo a literatura para crianças a partir dos 

seis meses (Margolis, Hunter, 2001; Hyde; Baldwins, Brown et al., 2008; 

Garcia et al., 2009; Gravel et al. 2012).  

Em casos de patologia de orelha média confirmada em crianças nesta 

faixa etária, o tom de teste de baixa frequência pode não detectar alterações 

condutivas, pois resultados timpanométricos demonstram semelhança aos 

obtidos em orelhas normais (Margolis, Hunter, 2001). No entanto, Carvallo 

(1992) e Linares (2006) defendem a utilização da sonda de 226Hz em 

crianças na faixa etária de 0 a 8 meses, pois os resultados da pesquisa 

foram compatíveis com avaliações realizadas no estudo. 

Quando se trata da timpanometria, é preciso ser cauteloso ao se 

avaliar a concordância direta no que se refere a normal x alterado da 

timpanometria com o normal X alterado de qualquer outro teste, pois um 

timpanograma dentro da normalidade (curva tipo A) com um PEATE alterado 

por VA e VO, ou seja, se referindo a uma perda auditiva sensorioneural, 

clinicamente são concordantes. Assim, nos casos em que não houve 

concordância (normal x alterado) entre o tom teste de 226 Hz e a 

comparação direta com o diagnostico audiológico, foi observado que quando 

avaliado a orelha direita, em três casos houve discordância, no entanto, em 

dois deles foi observado perda auditiva sensorioneural com curva tipo A; o 
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que clinicamente é concordante; já no terceiro caso, foi observado uma 

perda auditiva condutiva com curva timpanometria tipo A o que clinicamente 

é discordante (salvo em patologias que envolvem um enrijecimento ou 

malformação da cadeia ossicular, o que não é comum em crianças tão 

pequenas). No entanto, esse caso pode-se tratar de um falso-negativo para 

a timpanometria uma vez que tratava-se de uma criança com 3 meses de 

idade em que não foi realizado a timpanometria com sonda tom teste de 

1000 Hz. O mesmo aconteceu quando foram analisados os resultados da 

orelha esquerda, três deles apresentaram perda auditiva do tipo 

sensorioneural. 

No tom teste de 1000 Hz, os dois casos apresentaram perda auditiva 

do tipo sensorioneural e curva timpanométrica do tipo A, em ambas as 

orelhas. Esse achado é explicado por Jurca et al. (2002) segundo o qual a 

curva timpanométrica do tipo A pode configurar tanto normalidade, como 

alteração do tipo  sensorioneural. A curva timpanometrica do tipo A, implica 

em boa mobilidade da membrana timpânica, podendo descartar clinicamente 

a possibilidade de existência de uma otite média secretora, por exemplo, que 

poderia conduzir a uma alteração auditiva do tipo condutiva.  

Ao se comparar os resultados das Emissões Otoacústicas por 

estímulo transiente com os da conclusão diagnóstica, os mesmos 

apresentaram 92% de concordância entre eles para ambas orelhas. Quanto 

ao grau, três casos não apresentaram concordância entre as EOAET e a 

conclusão diagnóstica. Dois desses casos discordantes apresentaram 

audição normal com ausência de EOAET o que clinicamente pode ser 

resultado de uma curva timpanométrica alterada, que refletiu no resultado 

das EOAET, mas não necessariamente nos resultado da audiometria ou do 

PEATE, por exemplo, uma vez que as EOAET são mais sensíveis a 

alterações de orelha média (Uchida et al., 2006).  

Durante et al. (2005) explica ainda que apesar das emissões 

otoacústicas possibilitarem  uma  forma  objetiva,  rápida  e  não-invasiva  de  
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avaliação  da função   pré-neural  da  orelha  interna,  principalmente  das  

células  ciliadas externas, elas podem estar ausentes mesmo com a cóclea 

íntegra. No entanto, em um sujeito, foi observado EOAET normal (presença 

de EOAET) e conclusão diagnóstica alterado na OD, quando comparado 

quanto ao tipo de perda. Foi observada perda auditiva do tipo condutivo de 

grau leve com EOAET presente. 

Neste caso, houve uma diferença na data de realização dos exames e 

que o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico que foi considerado 

para a emissão da APAC, teve como resultado uma perda auditiva condutiva 

de grau leve com gap de 15 dB, e que as EOAET foram realizadas uma 

semana depois, dando presentes. Esse achado pode ter sido resultado de 

uma melhora na condição de orelha média ou pela diferença na data de 

realização. Como as EOAET também depende que a criança esteja quieta, 

por causa do ruído, nem sempre é possível está realizando as EOAET e o 

PEATE na mesma data. A demanda é grande, os exames dependem da 

colaboração da criança, que a ele durma e que às vezes isso não é possível, 

e o exame infelizmente é feito em outra data. 

Na comparação entre os resultados da Audiometria comportamental 

com os da conclusão diagnóstica, em que houve concordância em 100% dos 

casos (Kappa=1,00). Esses resultados eram esperados, uma vez que a 

audiometria é considerado o teste mais sensível para avaliar a função 

auditiva como um todo, fornecendo informações sobre aspectos periféricos e 

mesmo centrais, incluindo a natureza, o local e a severidade da alteração. É 

bem verdade que em crianças muito pequenas é difícil a determinação 

precisa do limiar auditivo, mas é quase sempre possível estabelecer a 

presença de uma dificuldade auditiva, salvo nos casos de crianças com 

dificuldades cognitivas ou que não conseguiram “entender” ou “condicionar” 

para realização do exame (no entanto, esses casos não foram incluídos 

nessa pesquisa). Segundo Moore et al. (1977) é possível a realização da 

VRA a partir dos 6 meses de idade.  
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No presente estudo, de 30 crianças em que os prontuários foram 

analisados, 22 possuíam idade maior que 6 meses; sendo que em 15 

dessas (68,1%), foi concluído a audiometria comportamental com fones. A 

faixa etária desse pequeno grupo encontrava-se entre nove meses e três 

anos, o que pode ter influenciado na concordância entre o teste e a 

conclusão diagnóstica, uma vez que estudos de Vieira e Azevedo (2007), 

Lemos et al. (2007), tem demonstrado que crianças mais velhas tem a 

tendência a responderem melhor á audiometria comportamental.  

Assim como na audiometria, quando comparado os resultados do 

PEATE com os resultados da conclusão diagnóstica, foram encontrados 

100% de concordância entre eles (Kappa=1,00). Esses resultados também 

já eram esperados, já que o PEATE, por ser um procedimento objetivo que 

fornece informações desde as vias periféricas até o colículo inferior, sendo 

capazes de estimar o limiar auditivo e o tipo de perda auditiva, é considerado 

o teste padrão-ouro em crianças muito pequenas, principalmente abaixo de 

6 meses.  

 A desvantagem desse procedimento é que necessita ser realizado 

com a criança dormindo, o que muitas vezes dificulta a sua realização em 

crianças maiores, nos quais o período de sono é mais difícil e mais curto, 

sendo necessários mais sessões para finalizar o exame. Stevens et al. 

(2011) ressalta que essa necessidade da criança está dormindo ao realizar a 

avalição, está relacionado a busca pelo rendimento máximo das informações 

obtidas, uma vez que considera o sono essencial para realização desse tipo 

de teste. 

Nesse estudo, dos 30 prontuários analisados, foi registrado a 

realização do PEATE em 25 deles. Esses 25 prontuários pertenciam a 

crianças com faixa etária entre um mês a três anos de idade, sendo que oito 

apresentavam até seis meses de idade e três crianças apresentaram faixa 

etária até 12 meses de idade. Ou seja, mesmo em crianças maiores houve a 

necessidade de realização do PEATE ou para a determinação de limiar 
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auditivo ou para diagnóstico diferencial. Quando analisados os testes em 

conjunto, observamos uma variabilidade na concordância entre eles. 

Esse achado está de acordo com as recomendações da Academia 

Americana de Audiologia (2012), quando ressalta que o público-alvo do 

PEATE são recém-nascidos e bebês, ou crianças de qualquer faixa etária 

que seja incapaz de fornecer informações precisas para testes 

comportamentais ou que não rendeu na comportamental. 

Ao comparar conjuntamente os resultados da Timpanometria com as 

EOAET, encontramos uma concordância moderada entre eles. Os 

resultados encontrados com tom teste de 226 Hz foram de sete casos que 

não mostraram concordância na OD, em que quatro apresentaram 

Timpanometria dentro da normalidade e ausência de EOA, dois 

apresentaram curva do tipo B e presença de EOA e, por último um caso 

apresentou curva do tipo C com presença de EOA. Na OE dos sete casos 

discrepantes, cinco apresentaram curva do tipo A e ausência de EOA e dois 

curva do tipo C e EOA presentes. Com o tom teste de 1000Hz, três casos na 

OD apresentaram  resultados não concordantes, sendo dois casos com 

curva do tipo A com ausência de EOA e um caso com curva do tipo C com 

presença de EOA.   

Não existe explicação suficiente para os casos de ocorrência dos 

vários tipos de curvas timpanométricas, com presença de EOA e 

supostamente com função de orelha média normal. Pode ser que seja 

resultado de fatores como variação normal que existe na população ou leve 

disfunção de OM que não impede o registro de EOA segundo Hatton et al., 

(2012),  alterações condutivas com GAP aéreo-ósseo menor que 15 dB 

podem resultar em EOAET normais (presença de resposta). Também é 

provável que essa discordância decorra de falso-negativos na timpanometria 

(curva tipo A) com EOAET normal (presença de resposta), resultante da 

escolha da frequência do tom teste (no caso sonda tom teste 226 Hz em 

crianças menores de 6 meses de idade, quando deveria ter sido utilizado a 
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sonda tom teste de 1000 Hz), uma vez  que segundo Hyde (2008) e Chair et 

al. (2008), sondas com  tom teste mais graves são menos sensíveis a 

alterações de orelha média em crianças até 8 meses, ao contrário das 

EOAET que são altamente sensíveis a essas alterações. Ressalta-se ainda 

que pode ter ocorrido movimentação da criança e inadequada vedação da 

sonda.  

Ainda, os achados deste estudo ajudam a levantar reflexões sobre o 

quanto que o grau de comprometimento da orelha média impede a captação 

das EOA, como já levantado anteriormente por Carvallo et al. (2000) que 

refletem que a associação de medidas de imitância acústica e emissões 

otoacústicas podem responder a questões que relacionam grau de 

comprometimento da orelha média e a captação das EOA. 

Camboim et al. (2012) comparou os achados das EOAET com a 

timpanometria usando tom sonda de 226 e 1000 Hz em lactentes (0-6 

meses). Os achados revelaram uma associação da EOAET com a sonda de 

1000 Hz em ambas as orelhas, ou seja, houve ausência das EOAET nos 

lactentes que apresentaram timpanogramas alterados e presença quando os 

timpanogramas estavam normais. Sendo assim, a timpanometria com sonda 

tom teste de 1000 Hz teve maior correlação com as EOAET tanto para 

identificação de respostas em orelhas normais como para as alterações de 

orelha média. No presente estudo, apenas duas de oito crianças com idade 

até seis meses realizaram a timpanometria com sonda tom teste de 1000 

Hz; e assim considerado que a concordância entre a timpanometria e a 

conclusão diagnóstica, bem como, entre a timpanometria e as EOAET, 

foram moderadas, pode-se inferir que a sonda tom teste de 226 Hz é  pouco 

sensível ás  alterações de orelha média, gerando muitos falso-negativos. 

Esses resultados também corroboraram com os obtidos por Garcia et 

al. (2009) e Rezende et al. (2012) em que as autoras observaram uma 

melhor concordância, para os casos de alterações condutivas, entre a 

timpanometria com sonda de 1000Hz e as EOAET. Assim, é imprescindível 
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a realização de timpanometria com sonda tom teste de 1000 Hz quando se 

utiliza o principio de Croos-check, caso contrário a comparação direta entre 

os procedimentos poderá ser errônea. 

No que se refere à concordância das EOAET e Audiometria 

Comportamental, os achados revelaram boa e forte concordância, no 

entanto, a Audiometria Comportamental apresentou maior percentual para 

status auditivo dentro da normalidade e as EOA revelaram presença em 

torno de 50% da população. Provavelmente, nos casos em que a 

discordância entre os testes ocorreu devido EOAET alteradas e audiometria 

comportamental normal sejam decorrente do fato que as EOAET são mais 

sensíveis a alterações de orelha media do que a audiometria 

comportamental; assim, as emissões podem estar ausentes na presença de  

uma otite media secretora, sem que esta otite seja suficiente para causar um 

rebaixamento no limiar auditivo determinado pela audiometria 

comportamental. O contrário só poderia ser aceito, nos casos de neuropatia 

auditiva ou dificuldade de condicionamento na audiometria, uma vez que 

alterações leves no limiar auditivo (35 dBNA) já alteram o resultado das 

EOAET.  

No presente estudo, em um caso foi observado EOAET normal com 

audiometria em campo alterada, com diagnóstico audiológico de audição 

normal, sendo o resultado em campo provavelmente resultante de uma 

dificuldade no condicionamento da criança ou incapacidade cognitiva ou 

motora em realizar a audiometria em virtude de sua idade. 

O Protocolo proposto por Hyde (2008) refere que o teste em campo 

livre não deve ser considerado suficiente, seja para o diagnóstico ou como 

base para intervenção. Hatton et al. (2012) argumenta que o teste em campo 

livre não fornece dados suficientes para detectar a perda auditiva, no 

entanto, o audiograma pode ser útil como ponto de partida.  
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Os achados desta pesquisa corroboram com os argumentos acima 

uma vez que, no presente estudo, houve casos em que apesar da criança 

ter apresentado audiometria em campo normal, apresentou também uma 

das orelhas com EOAET alterada; ficando claro que uma audiometria em 

campo normal não descarta a possibilidade de uma das orelhas apresentar 

perda auditiva e EOAET alterada, pois a audiometria reflete a condição ou 

status audiológico da melhor orelha e não avalia as orelhas separadamente. 

Assim, no presente estudo oito crianças que realizaram campo, 

necessitaram de outros testes para finalizar o diagnóstico audiológico. 

Quando comparado os achados das EOAET com o tipo de perda 

auditiva no PEATE, houve concordância em 92% dos resultados para ambas 

as orelhas.  No presente estudo, em dois casos, para ambas as orelhas, 

observou-se ausência de EOAET com PEATE normal. Como o PEATE é 

considerado padrão-ouro, é provável que o resultado alterado das EOAET 

seja decorrente de uma alteração de orelha média que não influenciou a 

estimativa do NMR no PEATE, porque assim como a audiometria, o PEATE 

é menos sensível a alterações de orelha média do que as EOAET. No caso 

em que foi observado presença de EOAET com PEATE alterado, a 

conclusão diagnóstica demonstrou tratar-se de uma neuropatia auditiva, ou 

seja, de um quadro clinico específico em que os resultados desses dois 

testes são realmente discordantes.  

Este achado corrobora com as afirmações de Hayes e Sininger (2008) 

quando referem que à Neuropatia Auditiva é caracterizada pela a presença 

de emissões otoacústicas evocadas (EOAE) e / ou microfonismo coclear 

(MC), e ausência de alterações significativas no potencial evocado de tronco 

encefálico (PEATE).  

Quanto aos resultados do PEATE em relação à Audiometria 

Comportamental, pode-se observar uma significante concordância, 

correspondendo a 100%. Esses resultados eram esperados já que se trata 

de dois testes considerados “padrão-ouro”. No entanto, ao comparar à 



 

 

   

98 

audiometria, observou-se que para avaliação dessa população, o PEATE foi 

decisivo para o desfecho diagnóstico, pois dentre os 23 pacientes que 

haviam realizado a audiometria, foi necessária a realização do PEATE para 

a conclusão do diagnóstico em pelo menos 18 destes.  Assim, pode-se 

inferir que apesar de a audiometria ser considerada como padrão-ouro, na 

população infantil de zero a três anos de idade, o PEATE ainda é o teste 

essencial para o desfecho diagnostico. Esses achados, podem ser reflexo de 

um despreparo profissional para avaliar essa demanda que chegou na 

clinica nacional há apenas alguns anos. 

No entanto, em muitas situações, incluindo a neuropatia auditiva, o 

PEATE sozinho não consegue alcançar uma conclusão diagnóstica 

confiável, sendo necessário avaliá-lo em conjunto com outros testes, ou 

seja, há a necessidade de um cross-check entre os testes. Além disso, esse 

procedimento tem um custo maior, demandando também mais tempo para 

sua realização. 

No presente estudo, observou-se que de imediato e considerando as 

vantagens e desvantagens de cada teste no que se refere a precisão, 

diagnóstica, tempo de realização e custo,  a audiometria com fone continua 

a ser considerada o padrão-ouro e que na ausência de resultados confiáveis 

nestas, a análise conjunta é mais confiável e precisa, auxiliando na 

determinação da sensibilidade auditiva, quando realizada com o PEATE, 

seguida das EOAET e em última análise com a timpanometria. 

Quando comparado a melhor orelha do PEATE com a Audiometria 

Comportamental em campo livre, foi encontrada concordância moderada 

entre eles. Em que dois casos não foram concordantes. Esse achado pode 

ser explicado por ser a Audiometria Comportamental em campo livre um 

teste subjetivo, que depende da participação do paciente, bem como de 

suas habilidades cognitivas e motoras desenvolvidas, essas duas crianças 

podem não ter conseguido realizar o condicionamento necessário para 

realização do exame, apresentando limiares mais elevados do que quando 
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comparado como o PEATE é um procedimento objetivo que não depende da 

participação do paciente. 

Esse achado é explicado por Hashimoto et al. (2004) quando 

ressaltam que o teste quando realizado em campo livre, este contempla a 

avaliação audiológica com o resultado da melhor orelha, e explica ainda que 

a pior orelha tem tendência a ser compensada pelo desempenho do melhor 

lado na percepção subjetiva. 

No entanto, Hatton et al. 2012 refere que, embora o teste em campo 

não forneça dados suficientes para a instalação da perda auditiva, este 

fornece um audiograma que pode ser útil como ponto de partida. 
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7 CONCLUSÃO                                                             

 

 

Após análise e discussão dos dados, pode-se conclui que dentre os 

exames analisados, os que mais concordaram com o diagnóstico, foram a 

Audiometria Comportamental e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico. Quando utilizado o princípio “Cross-check” dentro do conjunto 

de exames, as Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente e 

o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, foram os que mais 

concordaram quando analisados com outros exames. A bateria de testes e 

a aplicação do Príncipio Cross-chek tornam-se relevante na avaliação de 

crianças. A associação das limitações específicas de cada teste e o 

cruzamento entre eles tem efeito significativo na precisão e confiabilidade 

no diagnóstico da perda auditiva. 
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