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ERRATA 
 

 
Mabel Gonçalves Almeida. A utilização do estímulo CE-chirp® na triagem 

auditiva neonatal. [Tese de Doutorado]. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo; 13 de agosto de 2013. 

 

Em Agradecimentos, incluir:  

“Ao Bue Kristensen, um agradecimento especial por toda a paciência e 

assessoria prestada, fundamentais para o desenvolvimento deste estudo.” 

 

Na pagina 71, linha 19, onde lê-se “fora”, leia-se “dentro”. 

 

Na página 72, linhas 6 e 10, onde lê-se “sensoriais”, leia-se 

“sensorioneurais”. 

 

Pagina 84 , linha 8, onde lê-se “25 dBnNA”, leia-se “30 dBnNA”. 

 

Pagina 87, linha 10, onde lê-se “…para perdas auditivas condutivas, mistas, 

sensorioneurais e neuropatia auditiva, leia-se ”...perdas auditivas condutivas, 

sensorioneurais e neurais. 

 

Pagina 87, linha 19, onde lê-se “.....eram menores ou iguais a 20 dBnNA”, 

leia-se “...eram menores ou iguais a 20 dBnNA e 30 dBnNA, 

respectivamente”. 

 

Pagina 87, linha 21, onde lê-se “...eram maiores que 20 dBnNA”, leia-se 

..não estavam dentro dos padrões de normalidade”. 

 

Na pagina 111, na tabela 39, coluna 4,  linha 4, onde lê-se “51,9”, leia-se 

“71,8”. 
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“Quando você partir, em direção a Ítaca, que sua jornada seja longa, repleta 

de aventuras, plena de conhecimento.  Não temas Laestrigones e Ciclopes 

nem o furioso Poseidon; Você não irá encontrá-los durante o caminho, se o 

pensamento estiver elevado, se a emoção  jamais abandonar seu corpo e 

seu espírito.….  

 Não perca Ítaca de vista pois chegar lá é seu destino… 

 Mas não apresse seus passos; é melhor que a jornada demore muitos 

anos e seu barco só ancore na ilha quando você já tiver enriquecido com o 

que conheceu no caminho.   

  Se no final, você achar que Ítaca é pobre, não pense que ela lhe 

enganou. Porque você tornou-se um sábio, viveu uma vida intensa, e este é 

o significado de Ítaca” 

 
 

Konstantinos Kavafis 
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RESUMO 
 
 

A utilização do estímulo CE-Chirp®  na Triagem Auditiva Neonatal 
 

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A) 
com o estímulo clique é um  procedimento tradicionalmente utilizado para 
identificação de perda auditiva ao nascimento. Novos estímulos têm sido 
desenvolvidos e otimizados em busca de melhorar a eficiência na 
identificação de diferentes tipos e graus de perdas auditivas. O objetivo 
dessa tese foi estudar a utilização do estímulo CE-chirp® na Triagem 
Auditiva Neonatal (TAN) por meio do PEATE-A. Participaram desse estudo 
Recém-Nascidos  (RN) com e sem Indicadores de Risco para Deficiência 
Auditiva (IRDA). O PEATE- A com estímulo clique, CE-chirp® e o Hi-Lo CE-
chirp® foi realizado nas intensidades de 30 e 35 dBnNA nas duas orelhas. O 
PEATE diagnóstico com estímulo clique foi realizado em todos os RN como 
procedimento padrão-ouro. Os resultados do  PEATE-A para cada estímulo 
e intensidade foram comparados entre si e ao PEATE diagnóstico com 
estímulo clique. Foram analisados os resultados “passa/falha” e 
determinados valores de medidas de habilidade diagnóstica e o tempo de 
detecção de resposta. Os resultados encontrados mostraram que para 
alterações sensorioneurais, as medidas de sensibilidade foram semelhantes 
para os dois estímulos, no entanto, a especificidade foi maior para o CE-
chirp® nas duas intensidades. O tempo médio de detecção de resposta foi 
menor para o estímulo CE-chirp® quando comparado ao clique, sendo 
estatisticamente significante na intensidade de 35 dBnNA para ambas as 
orelhas e na orelha direita para 30 dB nNA (P<0,001). O estímulo Hi-lo CE-
chirp®  apresentou alta sensibilidade e baixa especificidade e tempo médio 
de detecção consideravelmente pequeno. O PEATE-A com estímulo CE-
chirp® mostrou ser eficiente na identificação de perdas auditivas 
permanentes e incapacitantes, no entanto novos estudos necessitam ser 
realizados em predas auditivas leves condutivas e sensorioneurais. Os 
resultados mostraram que o CE-chirp® de banda limitada necessita ainda 
ser aprimorado para futura aplicação clínica em procedimentos automáticos 
com fins de triagem auditiva. 

 

Palavras-Chave: Testes Auditivos; Audição; Recém-Nascido; Perda 
Auditiva 
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ABSTRACT 
 

The use of CE-chirp®  stimulus in Newborn Hearing Screening 

The Automated Auditory Brainstem Response (AABR) test with click stimulus 

is a traditionally used procedure for the identification of hearing loss at birth. 

New stimuli have been developed and optimized to improve the efficiency of 

identification of different types and degrees of hearing loss. The aim of this 

thesis was to study the use of CE-chirp® stimulus in Newborn Hearing 

Screening (NHS) through AABR test.  Participants were newborns both with 

and without Risk Indicators for Hearing Loss. AABR tests with click stimulus, 

CE-chirp® and Hi-Lo CE-chirp® were performed at intensities between 30 

and 35 dBHL in both ears. Diagnostic ABR tests with click stimulus were 

performed on all newborns as the gold-standard procedure. The AABR test 

results for each stimulus and intensity were presented and compared to the 

diagnostic ABR tests with click stimulus. "Pass / refer" results were analyzed 

and validation values and response detection time were determined. The 

results showed that for sensorineural alterations, sensitivity measures were 

similar for the two stimuli types. However, the specificity was higher for the 

CE-chirp® in the two intensities. The average response detection time was 

lower for the CE-chirp® stimulus when compared to the click stimulus, being 

more statistically significant in the intensity of 35 dBHL for both ears and in 

the intensity of 30dBHL for the right ear (p<0,001). The Hi-Lo CE-chirp®  

stimulus presented high sensitivity and low specificity and considerably short 

average detection time. AABR tests with CE-chirp® stimulus showed to be 

effective in the identification of permanent and disabling hearing loss, 

however, new studies need to be performed with conductive and 

sensorineural mild hearing loss. The results showed that the band limited 

CE-chirp® still needs to be improved for future clinical application in 

automatic procedures for the purpose of hearing screening. 

 

Keywords: Hearing Tests; Hearing; Newborn; Hearing Loss 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC-SP sugere a 

apresentação de tese em forma de estudos; por isso esta tese foi formatada 

compondo três estudos integrados sobre a utilização do estímulo CE-chirp® 

na triagem auditiva neonatal. A tese será apresentada da seguinte maneira: 

um primeiro capítulo de introdução geral que abordará aspectos sobre o 

tema estudado, justificativa para o estudo; um segundo capítulo com 

fundamentação teórica, abordando aspectos históricos e pesquisas 

realizadas anteriormente; e um terceiro capítulo no qual é apresentado o 

objetivo geral do estudo e os objetivos específicos de cada estudo. O quarto 

capítulo foi nomeado de orientação metodológica no qual são apresentados 

os aspectos metodológicos e procedimentos gerais que envolvem os 

estudos desenvolvidos nesta tese e os aspectos específicos de cada estudo. 

O quinto capítulo corresponde aos resultados dos três estudos específicos 

desenvolvidos e são apresentados em subcapítulos. Os dois penúltimos 

capítulos compreendem a discussão e conclusão geral. O último capítulo 

apresenta as considerações finais.
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1. INTRODUÇÃO 

!

!

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é 

considerado um procedimento eficaz e sensível para a identificação da 

perda auditiva ao nascimento, uma vez que sofre menos influência das 

alterações de orelha média e permite a avaliação completa das vias 

auditivas (Gravel, Hood 2001). Sendo assim, é recomendado como 

procedimento para a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) em Récem-Nascidos 

(RN) que apresentam Indicador de Risco para a Deficiência Auditiva (IRDA) 

e que falharam nas emissões otoacústicas (Joint Comitte Infant Hearing-

JCIH, 2007).  

 

Diferentes estímulos acústicos podem ser utilizados para evocar a 

resposta auditiva por meio do PEATE. O clique, por ser um estímulo 

transiente de início abrupto, e por conter um espectro de frequência amplo, 

promove a ativação de um grande número de fibras nervosas, tendo sido por 

muito tempo considerado o estímulo ideal para eliciar uma resposta auditiva 

de tronco encefálico (Gorga, Torton 1989). Tradicionalmente, quando o 

objetivo é a triagem auditiva, o estímulo clique tem sido o de escolha em 

procedimentos automáticos. 

 

No entanto, esse estímulo foi construído de maneira que todos os 

seus componentes frequenciais sejam apresentados simultaneamente. Com 

isso, ao se considerar a tonotopia coclear descrita por Von Békésy (1960), 

cada região da membrana basilar é estimulada, uma após a outra, da base 

até o ápice. Ou seja, os componentes de frequências baixas levam mais 

tempo para alcançar o ápice da cóclea, provocando um atraso temporal na 

estimulação de uma parte da membrana basilar.  

 

Consequentemente, quanto ao nervo auditivo, a ativação das fibras 

neurais correspondentes às regiões basais da cóclea, precede a das fibras 
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apicais em alguns milissegundos (ms). O resultado da excitação das 

diferentes fibras neurais em tempos diferentes é a diminuição da sincronia 

neural necessária para se evocar um potencial auditivo (Dau et al., 2000; 

Fobeu, Dau 2004). Além disso, as respostas auditivas passam a refletir, 

principalmente, a atividade das regiões basais, uma vez que a ativação dos 

componentes de frequência das regiões apicais ocorre atrasada, não 

contribuindo efetivamente nas respostas auditivas (Pantev et al.,1985; Neely 

et al., 1988). 

  

A ideia é construir um estímulo de forma a compensar as diferenças 

de tempo da onda sonora nas diferentes porções da membrana basilar, 

provocando uma estimulação simultânea de todas as regiões da cóclea, do 

ápice à base, e uma ativação sincrônica ideal das fibras nervosas. Dessa 

forma, as frequências baixas das regiões apicais também participam da 

ativação das fibras auditivas o que contribui para uma maior amplitude da 

onda V, importante para a determinação do limiar eletrofisiológico nos 

procedimentos diagnósticos e para determinação da presença de resposta 

nos procedimentos automáticos (Dau et al., 2000;  Cebulla  et al., 2007; 

Elberling et al., 2007). 

 

Nesse sentido, novos estímulos têm sido desenvolvidos com o intuito 

de compensar o atraso temporal da onda viajante, e dentre eles, o estímulo 

chirp  tem mostrado resultados promissores (Dau et al., 2000;  Cebulla  et 

al., 2007; Elberling et al., 2007).  

 

Basicamente, o chirp é um estímulo transiente de frequência 

modulada que compensa a dispersão temporal ao promover um atraso das 

frequências altas contidas no estímulo, até que as frequências baixas 

estejam próximas ao ápice da cóclea. O resultado é um deslocamento 

sincrônico máximo e descargas neurais resultantes da estimulação de todas 

as regiões da membrana basilar (Dau et al., 2000; Elberling, Don 2008; 

Spankovich et al., 2008). Ou seja, diferente do estímulo clique, os 
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componentes de alta frequência do chirp são apresentados após os 

componentes de baixa frequência, e não mais simultaneamente. 

 

Portanto, nos últimos anos, diferentes tipos de chirps de banda larga 

têm sido desenvolvidos e estudados para aplicação clínica, tanto no 

diagnóstico audiológico por meio dos potenciais evocados auditivos (Dau et 

al., 2000; Fobeu, Dau 2004; Elberling, Don 2008; Pentoe et al., 2010; 

Cebulla  et al., 2007; Elberling et al., 2007; Rodrigues, 2012) como para a 

aplicação na TAN com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco  Encefálico 

Automático (PEATE-A) (Cebulla et al., 2007; Van den Berg et al., 2010; 

Cebula, Shehata-Dieler 2012).  

 

Além dos chirps de banda larga, têm-se estudado também os chirps 

de banda estreita, a fim de fornecer informações de regiões mais específicas 

da cóclea (Bell et al., 2002; Werger; Dau, 2002; Stürzebecher et al., 2006; 

Cebulla, Stürzebecher, Elberling, 2006; Elberling et al., 2007; Cebulla et al., 

2007; Van den Berg et al., 2010;  Cebula, Shehata-Dieler 2012; Rodrigues, 

2012). A aplicação de chirps de banda estreita, ou mais específicos em 

frequência, também se mostra promissora em procedimentos com a 

finalidade de TAN (Cebulla et al., 2007). 

 

Em resumo, os estudos têm mostrado que a amplitude da onda V é 

maior para o estímulo chirp quando comparado ao clique, principalmente em 

intensidades mais fracas (20-40 dB) (Dau et al., 2000). Testes clínicos em 

indivíduos com audição normal demonstraram que as respostas evocadas 

por um chirp são duas vezes maior do que as obtidas pelo clique (Elberling;  

Don, 2008). O mesmo acontece para os chirps de banda estreita, os quais 

também produzem maiores amplitudes da onda V quando comparados ao 

estímulo toneburst; principalmente nas frequências mais baixas como 500 

Hz (Bell et al., 2002; Werger, Dau 2002; Rodrigues, 2012). 
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Têm-se observado, também, que o aumento da amplitude promove 

uma diminuição no tempo de detecção da resposta e, consequentemente, 

no tempo de teste (Elberling et al., 2007). 

O grupo de pesquisadores liderado por Claus Elberling foi o  

responsável pelo desenvolvimento do estímulo chirp com finalidade clínica. 

Esses pesquisadores criaram um tipo de chirp denominado e patenteado 

como CE-Chirp®. Esse estímulo vem sendo aprimorado ao longo dos anos, 

por meio de inúmeras pesquisas, que abrangem desde a influência da 

duração do estímulo e do nível de estimulação na amplitude da resposta, até 

o desenvolvimento de novos métodos para determinar o atraso temporal 

para cada componente de frequência, a partir das latências do PEATE por 

banda de oitava do estímulo chirp (Stürzebecher et al., 2006; Cebulla et al., 

2007; Elberling et al., 2007; Elberling, Don 2008, 2010; Don et al., 2009; 

Cebulla, Elberling 2010; Elberling et al., 2010).  

 

O mesmo grupo construiu, a partir de um chirp de banda larga, um 

estímulo que apresenta faixas de frequência específica para avaliar 

diferentes regiões da cóclea no momento da TAN. Esse estímulo foi 

patenteado de Hi-Lo CE-Chirp®, sendo apresentando, em encontro 

internacional, como um estímulo composto por duas bandas limitadas de 

frequências, apresentadas simultaneamente. Essas bandas foram 

denominadas de CE-Chirp® de baixa frequência e CE-Chirp® de frequência 

alta ( Elberling et al., 2007b). 

Além do tipo de estímulo utilizado para evocar o PEATE, o nível de 

energia sonora utilizada nos equipamentos automáticos é de suma 

importância. Sabe-se que, em um meato acústico pequeno, a energia 

sonora é amplificada e a intensidade fornecida pelo equipamento pode ser 

subestimada (Stevens et al., 2004). Têm-se buscado, então, o 

desenvolvimento de softwares que possibilitem utilizar níveis mais fracos de 

energia para estimular as vias auditivas.  
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Assim, aliado a otimização do estímulo acústico, o aprimoramento dos 

métodos de detecção automática da resposta auditiva, por meio da 

introdução de testes estatísticos apropriados, tem possibilitado a diminuição 

da intensidade do estímulo utilizado e também auxiliado na diminuição do 

tempo de detecção da resposta em procedimentos automáticos (Cebulla et 

al., 2007). 

 

Segundo o JCIH (2007), o objetivo da TAN é identificar perdas 

auditivas congênitas permanentes incapacitantes, uni ou bilaterais, 

sensoriais ou neurais, devendo-se utilizar procedimentos fisiológicos que 

sejam  sensíveis e específicos  para essas perdas auditivas. O comitê 

incentiva ainda o desenvolvimento de tecnologia de triagem aperfeiçoada, 

rápida e confiável, projetada para diferenciar tipos específicos de perda 

auditiva; e o desenvolvimento e validação de tecnologias de triagem para 

identificar perdas auditivas mínimas (JCIH, 2007). A justificativa para 

identificação de alterações pode estar no fato de que as perdas auditivas 

leves e unilaterais podem acarretar dificuldades na aquisição de linguagem e 

desenvolvimento acadêmico (Davis et al, 1986). No Brasil o comitê 

Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) reconhece as 

recomendações do JCIH (2007) e orienta sobre os protocolos mais 

adequados para realização da TAN universal no país, incluindo o PEATE-A 

nos RN com IRDA ( Lewis, 2010). 

 

A utilização de estímulos que promovam um menor tempo de 

detecção da resposta, uma melhor relação sinal-ruído e uma maior 

especificidade e sensibilidade é de suma importância, quando se pretende 

identificar, no menor tempo possível, até mesmo as perdas auditivas leves. 

 

Portanto, algumas questões importantes podem ser levantadas: o 

estímulo chirp é aplicável na TAN? O novo estímulo pode possibilitar a 

identificação de perdas auditivas leves permanentes? É mais rápido e 

sensível para a identificação de alterações auditivas permanentes do que o 

estímulo clique tradicionalmente utilizado?  
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Dentro desse contexto, a presente tese tem como objetivo estudar a 

aplicabilidade do estímulo CE-Chirp® e Hi-Lo CE-Chirp®, na TAN, 

comparando-o com o estímulo clique tradicionalmente utilizado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
!

Investigar a aplicabilidade do estímulo CE-Chirp® na Triagem Auditiva 

Neonatal por meio dos Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico 

Automático (PEATE-A). 

 

2.2 Objetivos Específicos 
!

2.2.1 Estudo 1 
!

Estudar o estímulo CE-Chirp® na TAN por meio dos PEATE-A, na 

intensidade de 35 dBnNA e determinar medidas de habilidade diagnóstica. 

 

2.2.2 Estudo 2 
!

Estudar o estímulo CE-Chirp® na TAN por meio dos PEATE-A na 

intensidade de 30 dBnNA e determinar medidas de habilidade diagnóstica. 

 

2.2.3 Estudo 3 
!

Estudar o estímulo Hi-Lo CE-Chirp® na TAN por meio dos PEATE-A 

na intensidade de 35 dBnNA e determinar medidas de habilidade 

diagnóstica. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

!

 

Neste momento, é importante apresentar fundamentos teóricos sobre 

a fisiologia coclear relacionada ao atraso da onda sonora na membrana 

basilar, e os modelos de atraso da onda viajante desenvolvidos para auxiliar 

no desenho do estímulo chirp, para compensar o atraso temporal. Além 

disso, uma revisão sobre a utilização do PEATE na triagem auditiva, e os 

resultados dos estudos que utilizaram o estímulo chirp, tanto em 

procedimentos com fins diagnósticos, como de triagem, serão apresentados 

neste capítulo. 

 

 

3.1 Propriedades Mecânicas do Som na Cóclea - da teoria da onda 
viajante ao mecanismo ativo da cóclea 
!

Sabe-se que, após percorrer a orelha externa e média, a onda sonora 

incide na orelha interna onde haverá o processamento dos seus 

componentes frequenciais no órgão sensorial da audição, a cóclea. É na 

cóclea que ocorre a transdução mecano-elétrica do som, mediada pelas 

vibrações da membrana basilar (Mills, 1993). 

 

As deformações ondulatórias da membrana basilar, provocadas pela 

onda sonora, repercutem sobre as células ciliadas do órgão de Corti, tendo 

cada célula uma resposta eletrofisiológica, dependente da frequência 

sonora, relacionada com a sua posição na membrana basilar. A amplificação 

das vibrações da membrana basilar promove o contato dos cílios mais 

longos das células ciliadas internas com a membrana tectórica, provocando 

uma despolarização dessas células, com formação de potenciais receptores, 

liberação de neurotransmissores e a elaboração de uma mensagem sonora 

codificada em impulsos elétricos, que é transmitida pelo nervo auditivo 

(Mills,1993). 
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Portanto, as propriedades mecânicas da membrana basilar foram a 

chave para a fisiologia da cóclea e motivo de curiosidade de muitos 

estudiosos da audição. O conhecimento atual de toda a fisiologia coclear é 

consequência desses estudos, cabendo agora fazer uma rápida descrição 

das descobertas que contribuíram para o entendimento sobre o 

comportamento do som na membrana basilar. 

 

Em 1857, Helmholtz, na tentativa de analisar as rápidas alternâncias 

dos ruídos em vibrações que os compõem, construiu o "ressonador 

Helmholtz." Com base na evidência experimental e raciocínio matemático, 

Helmholtz acreditava que haveria um único tom, o "tom prime", que seria o 

sinal em que a membrana vibrava em frequência mais elevada, com base na 

espessura e tamanho da membrana. Para ele, a membrana basilar, 

juntamente com o líquido que a envolve funcionavam como ressonadores de 

diferentes frequências. A frequência de ressonância das fibras diminuía ao 

longo da membrana basilar (da base ao ápice) e o comprimento e a tensão 

das fibras, tornava-se maior. Assim, Helmholtz descreveu a teoria da 

ressonância da audição e propôs a existência de ressonadores específicos 

ao longo da membrana basilar para cada frequência, inervados por fibras 

específicas do nervo auditivo, referindo que a base da cóclea era 

responsável pelas altas frequências, enquanto o ápice seria responsável 

pelas baixas frequências. Foi, portanto, o primeiro a pensar na hipótese de 

que no processo de audição, o som era dividido em componentes 

frequênciais (Helmholtz, 1857). 

 

No entanto, o movimento da membrana basilar foi primeiramente 

observado e descrito por George Von Békésy, em 1940. Entre as décadas 

de 40 e 50, Bèkèsy dedicou-se a estudar o comportamento do som ao incidir 

na membrana basilar. Para Bèkèsy, a vibração do estribo pelo estímulo 

sonoro produzia uma onda hidrodinâmica na cóclea, que se propagava ao 

longo de seu comprimento, produzindo movimentos oscilatórios na 

membrana basilar. A partir da observação dos ossos temporais de 

cadáveres humanos, ele descreveu esses movimentos oscilatórios como 
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uma onda viajante ( Bèkèsy, 1960). 

 

Bèkèsy acreditava que a onda sonora viajava na membrana basilar e 

que os componentes de frequência dessa onda eram separados 

mecanicamente ao longo da cóclea, teorizando que a cóclea realizava uma 

análise de frequência espacial. Ainda, cada local da membrana basilar 

respondia à estimulação sonora de forma linear, de acordo com a pressão 

sonora, ou seja, com a intensidade do som incidente (Bèkèsy,1960). 

 

Para Bèkèsy, a membrana basilar não era uniforme, de maneira que 

suas propriedades mecânicas variavam ao longo de seu comprimento: em 

sua região apical, seria larga e flácida, não sofrendo tensão, enquanto que 

em sua região basal, ela seria mais estreita e rígida, podendo sofrer alguma 

tensão. Dessa maneira, a rigidez da membrana aumenta cerca de 100 vezes 

do ápice à base. Essas características contribuíam para o gradiente de 

rigidez da membrana, o qual possibilitava a propagação das ondas sonoras 

sobre a membrana basilar. Assim, a viagem da onda iniciava-se numa 

região rígida e logo encontrava uma porção com menor rigidez, e como 

resultado, a velocidade de propagação da onda diminuía. No entanto, uma 

vez que, sob essas condições, nenhuma energia é perdida, a amplitude da 

onda aumentava (Bèkèsy, 1960). 

 

Para Bekésy, a mudança de velocidade de propagação ao longo da 

membrana basilar era um tipo de dispersão designada como espacial, sendo 

causada pela variação espacial da impedância: para cada frequência há, 

eventualmente, uma situação onde a dissipação de energia se torna 

dominante e a amplitude da onda vai diminuir, enquanto, para cada 

frequência, uma vibração máxima ocorre em um local específico (Bèkèsy, 

1960). 

 

A partir de suas observações sobre o comportamento da onda sonora 

na membrana basilar, Békésy conseguiu comprovar a teoria da onda 

viajante. Segundo essa teoria, para um dado estímulo sonoro, haverá uma 
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propagação da onda sonora ao longo de toda a membrana basilar, que se 

tornará máxima, causando maior amplitude de movimento quando atinge o 

local na membrana basilar que possui uma frequência natural de 

ressonância igual à frequência do som correspondente. Isso atribui à 

membrana uma estrutura tonotópica, responsável pelo código de localização 

das frequências sonoras. Essa organização é demonstrada por meio das 

características do movimento da lâmina basilar em relação às diferentes 

frequências da onda sonora: frequências mais altas produzem deslocamento 

máximo de amplitude na base da cóclea e, frequências baixas, no ápice da 

cóclea (Békésy,1960), como pode ser visualizado na  Figura 1. 

 

!
Figura 1. Movimento da onda sonora de diferentes frequências na membrana 
basilar da base ao ápice 
Fonte: http://www.jornallivre.com.br/132827/tudo-sobre-a-audicao.html [Acesso 23 jun 2013]. 
 

 

A disposição tonotópica das frequências na membrana basilar e o 

atraso temporal da onda viajante, decorrente dessa disposição e das 

características de rigidez da membrana, influenciam no padrão de 

estimulação coclear sobre as fibras nervosas auditivas, de maneira que as 

respostas das fibras basais acontecem mais cedo em relação às das fibras 

apicais (Bèkèsy, 1960). 

 

No entanto, Bèkèsy acreditava que a cóclea funcionava de maneira 

passiva, e a explicação mecânica da separação de frequência ao longo da 

cóclea, descrita por ele, não poderia explicar a seletividade fina de 
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frequência observada em experimentos psicoacústicos, uma vez que os 

movimentos da membrana basilar eram muito amplos, e o pico de vibração 

ocorria numa região muito extensa (Bèkèsy, 1960). 

 

Thomas Gold, em 1948, conduziu experimentos psicoacústicos para 

tentar explicar a discriminação de frequência pela orelha humana. Ele 

acreditava que a análise de frequência tinha de ser realizada 

mecanicamente na cóclea antes da transdução e que este ajuste teria de ser 

afiado. Segundo o autor, para se alcançar, simultaneamente, elevada 

sensibilidade e seletividade de frequência, deveria haver um amplificador de 

vibração biológico ativo na cóclea. 

 

Assim, ao estudar o efeito de ressonância do ouvido humano,  

acreditou na hipótese de que o ouvido funcionava por "regeneração", na 

qual a ação eletromecânica ocorria quando a energia elétrica era usada para 

neutralizar os efeitos de amortecimento. Para Gold, a cóclea seria um canal 

de realimentação, em que uma onda oscilando na membrana basilar, 

produziria um campo elétrico. Descartou, assim, a ideia de que a cóclea 

seria um dispositivo passivo, mas um mecanismo ativo, no qual sinais 

aplicados liberavam uma cadeia de eventos que implicava em uma oferta 

adicional de energia. Essa energia adicional poderia ser aplicada como uma 

realimentação (feedback) positiva para que a onda viajante superasse a 

perda natural de energia. Gold propôs, portanto, um processo coclear 'ativo', 

envolvendo elementos eletromóveis para melhorar a resposta da cóclea à 

vibração do som, sendo o primeiro a prever as emissões otoacústicas 

espontâneas ( Gold, 1948). 

 

Em 1978, David Kemp conseguiu medir as emissões otoacústicas 

inicialmente previstas por Gold (1948), fornecendo importantes descobertas 

no campo da fisiologia coclear. O antigo conceito da cóclea como um órgão 

passivo foi sendo, gradualmente, substituído pelo de um órgão 

mecanicamente ativo, capaz de gerar uma energia própria e apresentando 
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acurada seletividade de frequência, semelhante à das fibras do nervo 

acústico (Kemp, 1978). 

 

 

3.1.1 Desenvolvimento de métodos e modelos de compensação 
do atraso da onda sonora na membrana basilar 

 

Ao longo dos anos, os pesquisadores buscaram entender e 

quantificar a dispersão temporal da onda sonora ao viajar pela cóclea, a 

partir da construção de modelos matemáticos que descrevessem esse 

atraso temporal, para a partir daí, desenhar novos estímulos que 

compensassem esse atraso.  Assim, os primeiros modelos de representação 

do atraso da onda viajante tomaram como base equações que 

consideravam as propriedades mecânicas da cóclea (de Boer, 1980; Shore, 

Nuttal 1985). Os estudos posteriores basearam-se em registros de PEATE 

por frequência específica para construção de equações que representassem 

o atraso temporal ( Neely et al., 1988),  bem como equações baseadas  nas 

emissões otoacústicas ( Shera, Guinan 2000) e em bandas derivadas da 

latência do registro do PEATE ( Elberlin, Don 2008). 

 

Esses diferentes modelos de compensação foram desenvolvidos 

tomando como base os resultados de estudos que procuraram determinar o 

tempo de viagem da onda sonora pela cóclea. Por conseguinte, esses 

estudos se utilizaram de diferentes métodos para determinar o tempo de 

atraso da onda viajante na cóclea; entre eles, métodos psicoacústicos 

(Bèkèsy,1933), métodos eletrococleográficos que analisam o Potencial de 

Ação Composto (Elberling, 1974),  métodos que consideram as latências de 

banda derivada do PEATE (Don, Eggermont 1978; Eggermont et al., 1991), 

e aqueles baseados nas emissões otoacústicas (Kimberley et al.,1993, 

Eggermont et al., 1996). 

  

No registro dos potenciais evocados auditivos, a compensação do 

atraso temporal da onda sonora na membrana basilar pode ser realizada 

utilizando dois métodos diferentes: a compensação realizada após o registro 
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do PEATE, ou “fora” da cóclea, e a compensação a partir da modificação do 

“desenho” do estímulo utilizado, ou seja, a compensação do atraso da onda 

sonora antes do registro do PEATE ou “dentro” da cóclea (Dau et al., 2000).  

 

Em 1994, Don e Elberling, procurando demonstrar a eficácia de 

esquemas de ponderação (mediação) das respostas evocadas com base em 

estimativas do ruído de fundo fisiológico (utilizando os princípios de 

estimação Bayesiana), desenvolveram uma técnica para compensar o 

tempo de viagem do som “fora” da cóclea, ou seja, após o registro do 

PEATE. Essa técnica, denominada técnica de banda derivada1, usa a 

subtração da resposta evocada pelo clique sem mascaramento e de cinco 

diferentes respostas registradas com mascaramento passa-alto, para obter 

cinco respostas auditivas de banda derivada que refletem a contribuição 

neural de cinco diferentes regiões por banda de oitava da cóclea.  

 

Essa técnica ficou posteriormente conhecida como “Stacked ABR” e 

representa a soma da atividade neural gerada a partir de cinco regiões da 

cóclea, evocadas por um clique com mascaramento de ruído rosa e filtro 

passa alto (Don, 2005). O Stacked ABR é, em resumo, uma técnica que 

consiste em alinhar temporalmente os picos das ondas V das respostas de 

banda derivada de cinco regiões da cóclea, somando-as em seguida. O 

alinhamento das respostas auditivas de bandas derivadas elimina o 

cancelamento de fase das frequências baixas e o resultado é uma onda cuja  

amplitude representa a atividade de todas as regiões da cóclea, e não 

apenas das frequências altas (Don, 2005). 

 

Já as mudanças no “desenho” dos componentes de frequência do 

estimulo acústico, é baseada em dois pontos principais: em modelos 

temporais da função coclear e em fórmulas matemáticas correspondentes 

(Kristensen, Elberling 2012). 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Uma resposta de banda derivada é produzida pela subtração da resposta para uma dada frequência de corte 
passa-alto mascarante, da resposta de uma frequência de corte mascarante mais elevada, produzindo uma 
resposta correspondente a região delimitada pelas duas frequências de corte passa-alto mascarante. !
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  Assim, considerando as teorias mecânicas da membrana basilar, 

foram desenvolvidos muitos modelos para representar o atraso temporal do 

som na cóclea. Os principais modelos que influenciaram os estudos que 

serão discutidos na presente tese serão apresentados a seguir.  

 

Entre os primeiros modelos desenvolvidos, está o modelo matemático 

exponencial de de Bôer (1980). Esse modelo tem como princípio a ideia de 

que a cóclea deve ser analisada considerando a rigidez e a massa, de 

maneira que, nas regiões controladas pela massa, as ondas sonoras são 

progressivamente atenuadas e a razão de atenuação é independente da 

frequência. A rigidez foi considerada como a principal responsável pela 

ocorrência da propagação da onda viajante na porção coclear. O autor 

considerou que os movimentos dos fluidos não contribuíam para o padrão 

mecânico de movimento na porção coclear. Assim, para a construção do seu 

modelo, de Boer assumiu que os fluidos dos canais da membrana basilar 

seriam incompreensíveis, e que os efeitos de viscosidade seriam 

negligenciados; e, portanto, que a membrana basilar e os fluidos operavam 

linearmente ( de Boer, 1980). 

 

Neely et al. (1988), desenvolveram um modelo matemático para 

determinar o tempo de viagem da onda sonora na cóclea humana 

considerando as medidas das latências das Emissões Otoacústicas (EOA), 

obtidas no estudo de Norton e Neely (1987), e do PEATE, obtidas no estudo 

de Gorga et al. (1988), ambas evocadas por estímulos toneburst para 

intensidades fracas (25, 35, 45 e 55 dB NPS). Os autores assumiram que as 

latências da onda V do PEATE representavam a somação dos componentes 

de propagação mecânicos e neurais. Assumiram também que o componente 

neural era independente da frequência e da intensidade, ao contrário do 

componente mecânico. Além disso, interpretaram as EOA como um eco 

coclear com latência duas vezes maior que o tempo de viagem que cada 

componente de frequência do estímulo levava para alcançar seu local 

característico na cóclea. Interpretaram também que as EOA eram geradas 

mecanicamente dentro da cóclea.  
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Já em 1998, Don et al., pretendendo determinar o tempo de atraso da 

onda sonora em sua viagem pela cóclea, desenvolveram um modelo 

baseado nas latências de banda derivada do PEATE em resposta a cinco 

níveis de estimulação (23 a 63 dBnNA, a passos de 10 dB). Para isso, os 

autores levaram em consideração os processos mecânicos e fisiológicos da 

cóclea, do nervo auditivo e do tronco encefálico, o que incluía: (1) o tempo 

de transporte coclear, ou seja, o atraso desde a cóclea até o local de 

ativação da resposta (dependente do gênero e da frequência central-FC), (2) 

o acúmulo de tempo do filtro coclear – “colchlear filter build-up time”, ou seja, 

o tempo de resposta do filtro coclear no local da ativação (dependente da 

FC, do nível de estimulação e do grau da perda auditiva), (3) o atraso 

sináptico entre as células ciliadas internas e as fibras nervosas auditivas 

(considerado uma constante, ou seja, independente da FC, do nível de 

estimulação, do gênero e do grau da perda auditiva) e (4) o tempo de 

condução neural, incluindo qualquer atraso sináptico interveniente até o 

ponto no tronco encefálico que responde àquela ativação; ou seja, o tempo 

do intervalo interpico I-V (dependente do gênero). Consideraram, também, 

que o tempo de resposta coclear consistia de ambos os tempos de 

transporte coclear e do acúmulo de tempo do filtro coclear ( Don et al.,1998). 

 

Segundo os autores, a estimativa do tempo de resposta por meio das 

medidas das latências de banda derivada do PEATE garantiria um 

diagnóstico não invasivo e permitiria um delineamento dos efeitos da 

patologia sobre os mecanismos cocleares subjacentes ( Don et al.,1998). 

 

Elberling e Don (2010) desenvolveram um novo modelo de atraso em 

função da intensidade, baseado nas latências do PEATE obtidas em 

resposta a uma série de estímulos de frequência específica formados pela 

decomposição de um clique de banda larga. Essa abordagem foi chamada 

pelos autores de abordagem direta ou “ direct approach”. No entanto, para a 

construção de seu modelo, ao invés de utilizar o clique, utilizaram um chirp, 

denominado CE-Chirp®, desenvolvido a partir de um modelo de atraso 
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coclear baseado nas latências de banda derivada do PEATE, e utilizado 

anteriormente por Elberling e Don (2008). Esse novo modelo de atraso foi 

baseado, portanto, na abordagem direta que incorpora a influência do 

espalhamento da propagação da excitação e as mudanças no atraso cócleo-

neural de acordo com a intensidade (Elberling, Don 2010). 

 

O CE-Chirp® consiste em um sinal de banda larga que compensa o 

tempo de viagem na cóclea e utiliza as mesmas características de 

frequência do clique tradicional; no entanto, as frequências baixas do 

estímulo são apresentadas antes das frequências altas, de maneira que 

todas as frequências ativam, ao mesmo tempo, suas regiões 

correspondentes na membrana basilar. Já no estímulo clique 

tradicionalmente utilizado, as diferentes frequências são apresentadas ao 

mesmo tempo, ativando sequencialmente as regiões correspondentes na 

membrana. Portanto, a diferença entre esse estímulo e o estímulo clique 

tradicionalmente utilizado está no tempo de apresentação dos componentes 

de frequência baixos, médios e altos do estímulo (Elberling, Don 2010). A 

representação da ativação dos dois estímulos na cóclea é apresentada na 

figura 2 a seguir. 

 

!
Figura 2. Representação da apresentação do estímulo e da ativação na membrana 
basilar pela onda sonora com os estímulos clique e chirp 
 (Adaptado de http://interacoustics.com/eprise/main/_images/swf/click_vs_chirp.swf) 

 

Acima foram apresentados os principais modelos desenvolvidos para 

representar o atraso da onda viajante e auxiliar na construção de estímulos 

que compensassem o atraso temporal da mesma na membrana basilar. 
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3.2 Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico e sua 
utilização na Triagem Auditiva Neonatal 

 

Os PEATE são potenciais de curta latência, evocados por um 

estímulo acústico externo curto, principalmente clique ou toneburst, que 

retratam a funcionalidade do nervo auditivo e possibilitam fazer inferências 

sobre a sensitividade auditiva. Sofrem menos influência das alterações de 

orelha média e permitem a avaliação completa das vias auditivas (Hood,  

Berlin 1986). 

 

Eletrodos de superfície registram as respostas elétricas, que 

aparecem como traçados de sete ondas, cujos picos são marcados em 

algarismos romanos de I a VII e correspondem a uma porção do trato 

auditivo (Hall, 1992). 

 

Para a avaliação da sensibilidade auditiva, a onda V é considerada o 

componente ideal, pois apresenta morfologia constante, fácil gravação e 

replicabilidade nas intensidades próximas do limiar comportamental, sendo 

distintamente identificada em todas as idades (Picton, Durieux-Smith 1978).  

 

A principal característica das ondas analisadas no PEATE consiste 

nos valores absolutos e interpicos das latências das ondas I, III e V e refere-

se ao tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e o aparecimento 

dos potenciais elétricos produzidos pelo nervo auditivo e tronco encefálico 

(Hood, Berlin 1986).  Outra característica importante na análise da resposta 

auditiva é a amplitude da onda, e refere-se à maior das distâncias que uma 

onda atinge da sua posição média, estabelecendo uma relação direta com a 

intensidade (Hood, Berlin 1986). 

 

No PEATE, devido à distância existente entre os sítios geradores de 

resposta e os eletrodos que captam as atividades elétricas, a amplitude das 

repostas torna-se pequena, sendo necessário diminuir as atividades não 

resultantes da estimulação sonora e que podem interferir no registro elétrico. 
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Esse objetivo pode ser alcançado ao se melhorar a sincronia neural e a 

relação sinal–ruído (Hood, 1998). 

 

Portanto, a amplitude das ondas do PEATE é afetada negativamente 

pelo ruído excessivo decorrente da modificação comportamental ou 

fisiológica do paciente, o que demandou esforços dos pesquisadores para 

reduzir o ruído através da aplicação de técnicas na mediação das respostas 

do PEATE. Muitas técnicas tradicionais, tais como filtragem, média do sinal, 

e rejeição de artefatos, foram e ainda são empregadas para facilitar a 

extração dos ruídos indesejados das respostas do PEATE (Sanchez, Gans 

2006). 

 

No entanto, estudos utilizando a técnica de cálculo da média 

ponderada, conhecida como técnica de ponderação Bayesiana, mostraram 

que essa técnica era mais eficiente na redução do ruído excessivo, 

melhorando a relação sinal-ruído e sendo incorporada ao longo do tempo, 

em muitos testes de potencial evocado (Elberling, Don 1984; Sanchez, Gans 

2006). 

   

A técnica de ponderação Bayesiana é uma variação da técnica 

tradicional de cálculo da média. Essa abordagem usa uma técnica de 

estimativa para reduzir os efeitos deletérios da variação de ruído no PEATE, 

que é derivada de um método estatístico conhecido como inferência 

Bayesiana. A inferência bayesiana baseia-se no princípio de que a adição de 

novos dados, através da função de probabilidade, para estabelecer um 

conhecimento, produzirá mais tarde uma informação atualizada. Tais 

princípios são adequados para os potenciais evocados auditivos, pois novos 

dados são continuamente adicionado aos dados anteriores e à média de 

respostas obtidas (Sanchez, Gans 2006).  

 

A ponderação Bayesiana pode ser ainda entendida, como um cálculo 

matemático que compara o ruído de cada conjunto de respostas e, depois, 

ao estabelecer a média, atribui uma importância maior às respostas com 
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menos ruído. É muito eficiente em condições não ideais, como quando o 

nível do eletroencefalograma (EEG) varia durante o registro. A utilização 

dessa técnica diminui o tempo de exame, melhora a estabilidade e registro 

das respostas e diminui as dificuldades na escolha da melhor taxa de 

rejeição de ruído (Elberling, Wahlgreen 1985). A principal vantagem da 

técnica de ponderação Bayesiana é que, uma vez que o processo de 

mediação revelar uma resposta, uma grande contaminação de ruído não 

destruirá a relação sinal-ruído (Sininger, 1993). 

 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou a introdução de métodos 

de detecção automática da resposta, o que tornou o exame mais objetivo ao 

utilizar testes estatísticos para determinação da resposta.  

 

Os testes estatísticos em um equipamento de triagem podem ser 

realizados de duas formas: a primeira consiste em utilizar uma amostra de 

tamanho fixo; nesse caso, o tamanho da amostra em que o teste estatístico 

será aplicado tem de ser pré-determinado antes do início do registro do 

PEATE. A segunda maneira consiste em utilizar testes estatísticos em 

amostras sequenciais, ou seja, primeiramente é realizado um teste 

estatístico para uma determinada amostra, se a resposta for detectada, não 

há a necessidade de novas amostras. No entanto, quando não há resposta, 

novas amostras são adicionadas e os testes estatísticos realizados 

novamente. Esse procedimento vai sendo repetido até a resposta ser 

detectada ou até a quantidade máxima de amostra ou o tempo máximo de 

teste ser atingindo ( Cebulla et al., 2006). 

 

Tradicionalmente, as respostas obtidas no PEATE são analisadas no 

domínio do tempo, ou seja, a partir da análise das latências e amplitudes 

dos diferentes componentes (principalmente as latências das ondas I, III e 

V); e assim, métodos de detecção no domínio do tempo são utilizados para 

inferir a presença ou ausência de resposta. (Hood,1998). Os métodos de 

detecção no domínio do tempo representam a variação do potencial elétrico 

por diversas estruturas anatômicas da via auditiva em função do tempo. 
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Esses métodos utilizam testes estatísticos, como o Fsp, que levam em 

consideração, principalmente, as relações de amplitude do sinal acústico e 

do ruído residual, conhecida como relação sinal-ruído (Elberling, Don 1984). 

 

O Fsp baseia-se no conceito de que qualquer mediação do registro de 

um potencial evocado inclui certa quantidade de atividade neural e algum 

ruído de fundo e que, a contribuição do potencial para a amplitude da 

resposta é constante, de varredura a varredura, enquanto a do ruído varia. A 

variação do ruído entre as varreduras é usada para estimar o nível de ruído 

no registro que pode ser determinado com acurácia depois das varreduras 

(Elberling, Don 1984).  

 

No entanto, as respostas do PEATE podem também serem 

analisadas no domínio da frequência. Por esse método as respostas são 

analisadas não mais considerando o tempo (latência das ondas), e sim, os 

componentes de frequência do sinal acústico. A partir da variação de 

amplitude da onda no tempo, é possível observar quais componentes de 

frequência constituem o sinal. Assim, o registro digital no domínio da 

frequência consiste em uma série de números complexos que representam 

os componentes espectrais da onda sonora (Stürzebecher et al., 1999). Por 

ser uma representação numérica, os métodos no domínio da frequência 

fazem uso da transformação de Fourier dos Potenciais Evocados Auditivos 

(PEA) coletados (Cebulla et al., 2006). A transformada de Fourier é uma das 

maneiras de realizar uma mudança do domínio do tempo para o domínio da 

frequência, no qual um sinal fica caracterizado por seus componentes de 

frequência, sem perder suas características iniciais (Stürzebecher et al., 

2003). Após a transformação de Fourier são realizados testes estatísticos 

para analisar a presença ou ausência de resposta, diminuindo a participação 

do examinador na interpretação dos registros (Stürzebecher et al., 2003). 

 

Dois principais testes estatísticos podem ser utilizados: os “one 

sample test” e os “q sample test”. Os “one-sample test” são testes que 

consideram apenas o componente espectral da taxa de apresentação do 
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estímulo (ou seja, o primeiro harmônico do estímulo) (Dobie, Wilson 1993;     

Stürzebecher, Cebulla 1997). Já os “q sample test” são testes estatísticos, 

que além do primeiro harmônico incluem mais harmônicos na detecção da 

resposta, demonstrando melhor desempenho em relação ao tempo e 

confiabilidade, sendo eficazes para procedimentos automáticos (Cebulla, et 

al., 2006; Cebula et al., 2007). 

 

Para uma melhor detecção no domínio da frequência, o estímulo 

acústico é apresentado em alta taxa de repetição, produzindo uma resposta 

de estado estável. Os algoritmos utilizados para determinar essas respostas 

de estado estável, são baseados em análises estatísticas da amplitude e 

fase dos harmônicos de frequência das respostas de estado estável. Um 

algoritmo de detecção é tipicamente aplicado, de tal forma que, para cada 

condição de estímulo, múltiplas amostras são avaliadas enquanto a 

aquisição de dados continua a acontecer (Stürzebecher et al., 1999). 

 

Portanto, os estudos têm apontado que o método de detecção no 

domínio da frequência é mais indicado para TAN uma vez que tornam a 

detecção da resposta mais rápida e de forma confiável (Cebulla, et al., 2000; 

Cebulla et al., 2001; Cebulla et al., 2006; Cebulla et al., 2007).  

 

No entanto, após a otimização dos métodos de detecção automática 

da resposta, dos testes estatísticos e dos estímulos utilizados nos 

procedimentos de TAN, é importante verificar a sensibilidade e 

especificidade produzidos por essas modificações. 

 

 

3.2.1 Sensibilidade e Especificidade de Procedimentos de 
Triagem Auditiva 

 

Para analisar a sensibilidade e especificidade de um procedimento de 

triagem, bem como estabelecer taxas de falso-negativos e positivos, é 

necessária a comparação dos resultados com aqueles obtidos por um 

procedimento considerado “Padrão-Ouro” (PO).  
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Na avaliação auditiva em crianças pequenas, o PEATE é considerado 

o procedimento “padrão-ouro”, uma vez que determina com fidedignidade o 

status audiológico do sujeito avaliado (Stapells, 2000a, 2000b). 

 

Na triagem auditiva neonatal, devido à dificuldade de aplicação do 

padrão-ouro em todos os RN triados e à pequena prevalência da perda 

auditiva ao nascimento, é muito difícil estabelecer e analisar a sensibilidade 

e especificidade do teste utilizado. No entanto, a utilização de procedimentos 

combinados, em que um teste avalia o outro, torna possível que essa 

análise seja realizada (Hall III et al., 2004).  

 

Assim, nem todos os estudos discutidos nesta tese utilizaram um 

procedimento “padrão-ouro, sendo utilizados procedimentos combinados 

para que pudessem ser estabelecidos valores de sensibilidade e 

especificidade. 

 

Cabe conceituar agora termos relevantes relacionados à sensibilidade 

e especificidade para triagem da perda auditiva permanente.  

 

Davis et al. (1997) definem três tipos principais de sensibilidade: a 

sensibilidade de um procedimento ou teste que se refere à porcentagem 

de crianças testadas para uma determinada condição específica e que 

realmente apresentam essa condição. Ou seja, a capacidade que um teste 

tem de, na população testada, identificar aqueles que realmente apresentam 

a alteração (patologia) que se está investigando. A sensibilidade da 

triagem que é a proporção de crianças testadas para uma condição 

específica que é detectada pelo protocolo de triagem. E a sensibilidade do 

programa que se refere à proporção de crianças na população com uma 

condição específica que é detectada pelo programa de triagem. 

 

Já para o termo especificidade, os autores consideram dois tipos 

principais: a especificidade do teste que se refere à proporção de crianças 
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testadas que não apresentam uma condição específica e que são 

corretamente identificadas pelo teste. Ou seja, a capacidade de identificar as 

crianças que realmente não apresentam a alteração que se está 

investigando. A especificidade da triagem que é a proporção de crianças 

testadas que não tem uma condição específica e que são corretamente 

identificadas pelo protocolo de triagem (Davis et al.,1997). 

 

Nos procedimentos ou testes de triagem é comum usar os termos: 

“positivo” para aqueles que apresentam a condição investigada, que no caso 

da triagem auditiva refere-se à alteração auditiva, e o termo “negativo” para 

aqueles que não apresentam a condição investigada (Davis et al.,1997). 

 

Surgem então outros termos importantes a serem conceituados. O 

primeiro, que está relacionado com a sensibilidade do teste de triagem, é a 

taxa de falso-negativo o qual se refere à quantidade de crianças que 

apresentam a alteração investigada e, no entanto, foram identificadas como 

não apresentando  a alteração (Fletcher, Fletcher 2006). 

 

A taxa de falso-positivo está relacionada à especificidade e refere-

se à quantidade de crianças que foram identificadas erroneamente como 

apresentando a alteração investigada (Fletcher, Fletcher 2006). 

 

A partir da análise da sensibilidade e especificidade surgem os termos 

Valor preditivo-positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN). O VPP 

informa qual a probabilidade daquele que falhou no teste ter realmente a 

alteração investigada; já o VPN informa qual é a probabilidade daquele que 

passou no teste não ter realmente a alteração (Fletcher, Fletcher 2006). 

 

Portanto, a “sensibilidade” e “especificidade” e os valores obtidos a 

partir deles, contribuem substancialmente para o conhecimento e 

determinação da eficácia e eficiência do teste utilizado, sendo essenciais 

para garantir a efetividade do programa desenvolvido (Davis et al., 2001). 
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3.2.2 Potencial Evocado de Tronco Encefálico Automático na 
Triagem Auditiva Neonatal com o estímulo clique 

 

Os primeiros estudos utilizando o PEATE com fins de triagem auditiva 

com o estímulo clique surgiram ainda na década de 80. 

 

No entanto, nesse subcapítulo será dado prioridade aos estudos 

desenvolvidos nos últimos anos que utilizaram o PEATE-A e discutiram o 

tempo de exame, a sensibilidade e a especificidade encontradas, a partir do 

uso combinado de procedimentos ou do uso de um procedimento “padrão-

ouro”. 

 

Hyde et al. (1990) publicaram o primeiro estudo desenvolvido com o 

objetivo de verificar a sensibilidade  e especificidade do PEATE diagnóstico. 

Os autores avaliaram 1200 crianças ( entre três e 12 meses de idade) 

submetidas ao PEATE com estímulo clique e reavaliadas, 

independentemente do resultado do PEATE, por meio da audiometria tonal, 

entre 3 e 8 anos de idade. Hyde et al. determinaram a sensibilidade e 

especificidade do PEATE para uma variedade de níveis de estímulo e para 

diversos graus e tipos de perda  auditiva. Buscando identificar perdas 

auditivas de 40 dB ou mais (limiar tonal médio de 2 e 4 kHz) e utilizando 

uma intensidade de triagem de 40 dBnNA, a sensibilidade do PEATE foi de 

0,98 e a especificidade de 0,96. Quando a triagem foi realizada na 

intensidade de 30 dBnNA, a sensibilidade aumentou para 1,0, mas a 

especificidade diminuiu para 0,91. Os autores relataram que o PEATE foi 

melhor para prever perda neurossensorial em relação à perda condutiva. 

 

Em 1990, Jacobson et al., estudaram o PEATE-A com estímulo clique 

em 224 neonatos com IRDA e compararam com os resultados obtidos no 

PEATE. Os dois procedimentos apresentavam parâmetros de registro e 

aquisição equivalentes. No PEATE-A a 35 dBnNA observou-se que da 

população avaliada, 50 orelhas “falharam” (11,2%) na triagem auditiva; 

destas, quando realizado o reteste, 27 orelhas “passaram” e 23 “falharam”. 

Entretanto, quando a TAN foi realizado por meio do PEATE, foi observada 
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ausência de resposta em apenas 37 orelhas (8,3%). Já no reteste, a 

ausência de resposta persistiu em 23 orelhas. Como resultado, os autores 

observaram uma sensibilidade e especificidade de 100% e 96%, 

respectivamente. Os autores concluíram que o PEATE-A com estímulo 

clique é um procedimento confiável e viável para ser utilizado na TAN. 

 

Kennedy et al. (1991) estudaram a função auditiva de 370 RN, com e 

sem IRDA, que realizaram a TAN por meio de três procedimentos 

específicos antes da alta hospitalar: EOAET, PEATE-A e PEATE. O PEATE 

foi realizado nas intensidades de 36, 45 e 60 dBnNA e o PEATE-A na 

intensidade de 35 dBnNA com estímulo clique. O objetivo do estudo foi 

identificar RN com perdas moderadas (maiores que 40 dBnNA). Todos os 

RN que falharam em um dos testes e uma amostra randomizada dos que 

passaram na TAN foram reavaliados aos três meses de idade. Os autores 

calcularam o tempo para realização do PEATE-A e PEATE e observaram a 

necessidade de 12,5 minutos para colocação dos eletrodos e um tempo 

adicional de teste de 1,5 minutos (0,4-9,8) e 7,5 minutos (6.7-11.8), 

respectivamente. Foram avaliadas, 719 RN com o PEATE e 699 orelhas 

com o PEATE-A. A taxa de falha para o PEATE nas intensidades de 36 e 45 

dBnNA e PEATE-A  a 35 dB foram, respectivamente, 3,2 %, 1,1 % e 2, 7 %. 

Foram identificados treze casos de perda auditiva, sendo apenas três casos 

perdas maiores que 40 dBnNA e 10 casos com perda auditiva leve. Esses, 

portanto, foram incluídos nos casos de falso–positivos. Desses dez, três 

tinham perda leve devido a problemas secundários de orelha média na 

avaliação aos oito meses de idade. Os resultados mostraram sensibilidade 

de 100% para o PEATE-A com estímulo clique a 35 dBnNA. 

Masson e Hermman (1998) estudaram os resultados de um programa 

de Triagem auditiva neonatal universal ( TANU) num período de cinco anos, 

utilizando o PEATE-A com estímulo clique (espectro de frequência de 700 a 

5000 Hz) a 35 dBnNA, em 10.372 neonatos (8971 do berçário comum e 

1401 da unidade de terapia intensiva-UTI). Foi utilizado o equipamento 

ALGO-1 Plus. Os neonatos apresentavam entre 3 e 36 horas de vida no 
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momento da TAN, nos casos sem IRDA. Foram identificados 15 neonatos 

com perda auditiva permanente acima de 35 dBnNA,  enquanto 219 (52,8%) 

foram identificados como falso-positivos. A taxa de falha na TAN, antes da 

alta hospitalar, foi de 4% quando realizado em um único estágio e de 0,2 % 

quando em dois estágios (teste/reteste).  Dentre os 8971 neonatos do 

berçário comum, 387 “falharam” bilateralmente no primeiro estágio da TAN, 

sendo apenas oito confirmados com perda auditiva permanente. Segundo os 

autores, a taxa de falso-positivo total, incluindo neonatos da UTI, foi de 3,5 

% com um VPP de 27%. O tempo médio para realização do exame foi de 15 

minutos, variando de acordo com o estado de consciência do neonato. 

 

Stüzerbecher et al. (2003) estudaram um novo algoritmo no PEATE-A 

registrados para cliques apresentados em alta taxa de repetição com 

método de detecção no domínio da frequência.  A intensidade utilizada foi de 

40 dBnNA no equipamento MB11BERAphone com o estímulo clique de 125 

µs, apresentado em polaridade rarefeita.  A avaliação foi realizada 

primeiramente em 25 adultos ouvintes, com a taxa de repetição do estímulo 

variando de 20 a 400 estímulos/segundo. Posteriormente foi realizado em 

114 neonatos com a taxa de repetição variando entre 60 e 200 

estímulos/segundo, a passos de 20 estímulos/segundo. Ainda, nos 

neonatos, foi estudado se a TAN poderia ser realizada simultaneamente nas 

duas orelhas e para isso o clique foi apresentado na razão de 140 e 160 por 

segundo, em cada orelha, simultaneamente. Os resultados mostraram que 

na população infantil a taxa de repetição de 90 estímulos/segundo foi ideal, 

observando-se um tempo médio de detecção de resposta de 24,6 segundos 

(10-65). Em 29 neonatos também foi analisada a intensidade de 35 dBnNA 

com taxa de repetição de 90 Hz, para o qual foi obtido um tempo médio de 

detecção de 25 segundos. 

 

Keohane et al. (2004) estudaram um método de detecção de resposta 

do PEATE-A com o estímulo clique e um novo  algoritmo (Vector Algoritmo), 

em 60 neonatos (sem IRDA) com 6,5 semanas de vida. Foram realizados 

464 testes para avaliar o novo algoritmo, sendo 120 testes em condição de 
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“não estimulação” (remoção do transdutor da orelha do neonato) e 344 em 

condição “estimulada”. Assim, nesse estudo, a sensibilidade foi avaliada 

pela primeira condição e a especificidade, pela segunda condição. Além 

disso, um resultado “falha” na condição estimulada foi tratada como um 

falso-positivo, uma vez que todos os neonatos que participaram do estudo 

tiveram acompanhamento audiológico posterior. Os resultados mostraram 

uma sensibilidade do teste de 0,99 (119/120) e especificidade de 0,87 

(299/344) para o protocolo de um estágio. O tempo de detecção de resposta 

(por orelha) foi de 1,5 minutos para a presença de resposta e de 4,5 minutos 

na ausência de resposta. Os autores concluíram que esse algoritmo é viável 

para comercialização de equipamentos de triagem auditiva tanto para 

triagem automática quanto para a estimativa de limiar auditivo. 

 

Johnson et al. (2005) realizaram um estudo multicêntrico e 

prospectivo com o intuito de estudar a taxa de falso-negativos na TAN de 

sete programas nos Estados Unidos. Foram incluídos no estudo 1524 

neonatos que falharam nas EOAET e passaram no PEATE-A a 35 dBnNA 

com estímulo clique. Desse total, 973 (63,8%) (1432 orelhas) foram 

avaliados com Audiometria de Reforço Visual- ARV, timpanometria, EOAET 

e PEATE. No entanto, o status auditivo foi determinado somente para 1317 

orelhas (92%). Desses, 21 (30 orelhas) apresentaram perda auditiva 

sensorioneural bilateral ou unilateral permanente, sendo, portanto, falso-

negativos. Das 30 orelhas, a perda auditiva leve foi diagnosticada em 77% 

(23 orelhas). Os autores encontraram um índice de falha de 1% para o 

PEATE-A, incluindo aqueles que falharam nas EOAET e no PEATE-A. Os 

autores também concluíram que esse protocolo de triagem identificou um 

número significante de crianças com perda auditiva, cerca de 0,54:1000, ou 

seja, 22,8 % ( para o grupo de estudo). 

 

Em outro estudo multicêntrico e prospectivo, White et al. (2005) 

analisaram os resultados da TAN em sete hospitais. O objetivo do estudo foi 

comparar os resultados obtidos na TAN por meio de três procedimentos, 

incluindo o PEATE-A a 30 dB, com a Audiometria de Reforço Visual (ARV) 
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entre 8 e 12 meses de idade. Dos RN com IRDA (4831 RN), 14,3% 

“falharam” no PEATE-A. No monitoramento auditivo, das 2995 (95,6%) 

crianças que realizaram a ARV, 21 (30 orelhas) apresentaram perda 

auditiva, apesar de terem passado no PEATE-A, ou seja, eram falso-

negativos. No entanto, os resultados obtidos para perda auditiva nesse 

estudo, não descartam a possibilidade da perda auditiva ter sido progressiva 

ou tardia, já que avaliação diagnóstica foi realizada posteriormente. Os 

autores encontraram um tempo médio para a realização do PEATE-A de 15 

minutos, incluindo a colocação dos eletrodos. 

 

Melagrana et al. (2007)  avaliaram 201 neonatos, depois do segundo 

mês de vida, com o objetivo de comparar o resultado do PEATE-A com o 

PEATE diagnóstico, utilizado como padrão-ouro. O padrão-ouro foi 

considerado normal quando o RN apresentou respostas ≤ 40 dBNPS. Para a 

realização do PEATE-A foi utilizado o equipamento MB11 BERAphone com 

o estímulo clique com 100 µs  e taxa de repetição de 90 Hz, na intensidade 

de 40 dBnNA. As respostas foram analisadas no domínio do tempo com a 

técnica sequencial. Dos 201 neonatos avaliados (388 orelhas), 97,4%(378 

orelhas) apresentaram concordância entre os dois procedimentos 

(p=0.0001). O PEATE-A apresentou dez falso-positivos e nenhum falso-

negativo. A especificidade encontrada foi de 96.8% e a sensibilidade de 

100%. O valor preditivo-positivo e negativo foi de 88,2 % e de 100%, 

respectivamente. 

 

Suppiej et al. (2007) compararam a confiabilidade diagnóstica das 

Emissões otoacústicas Evocadas por estímulo Transiente (EOAET) 

automáticas, do PEATE-A e do PEATE para identificação da perda auditiva 

em neonatos de risco. Ainda, a sensibilidade dos procedimentos foi 

correlacionada com os fatores de risco. Foram avaliados 206 neonatos que 

tinham sido internados na unidade de terapia intensiva, no período de um 

ano e cinco meses.  O PEATE foi realizado nas intensidades de 75 e 35 

dBnNA na razão de 11 Hz.  O PEATE-A foi realizado em 35 dBnNA em 

razão de 55 Hz e as EOAET na intensidade de 73 dB NPS (35 dBnNA). O 
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PEATE-A só foi realizado nos neonatos que haviam falhado na triagem ao 

nascimento e o PEATE naqueles que tinham falhado na triagem e em algum 

procedimento do acompanhamento. A EOAET foi realizada em todos os 

sujeitos. Nesse estudo também foi considerado o estado comportamental do 

RN no momento do exame. O diagnóstico foi baseado na presença da onda 

V em 30 dBnNA com o  estímulo clique, sendo considerado resultado de 

audição alterada aquelas orelhas que  mostraram no acompanhamento (até 

três meses após o nascimento), ausência de onda V em intensidades 

maiores que 30 dB. Em apenas 151 neonatos foi possível a realização dos 

três procedimentos. Portanto, a sensibilidade, especificidade, valores 

preditivo positivo e negativo foram analisados nesses indivíduos. No entanto, 

esses valores foram estabelecidos considerando os resultados obtidos no 

acompanhamento. Os resultados mostraram que o PEATE é o teste mais 

confiável devido à alta sensibilidade e especificidade, respectivamente, 100 

% (9/9 orelhas) e 90,8 % (266/293 orelhas). Já o PEATE-A foi considerado o 

pior teste, mostrando uma sensibilidade de 88,9% (8/9 orelhas) e 

especificidade de 70,6 % (207/293 orelhas). Os três testes mostraram um 

VPP baixo, obtendo-se 25% e 8.5% para o PEATE e PEATE-A, 

respectivamente. Diferenças na especificidade entre o PEATE e o PEATE-A 

foram encontradas (p<0,0001). No entanto, as diferenças na sensibilidade 

não foram significantes. Os autores acreditam que diferenças na taxa de 

repetição podem ter influenciado as diferenças nos resultados dos dois 

testes.  Resultados falso-positivos foram observados em 28.5 % dos 

PEATE-A e 8.9 % dos PEATE. Resultados falso-negativos foram 

encontrados para o PEATE-A em 11,1% (1/9) das orelhas afetadas pela 

perda auditiva. O caso falso-negativo ocorreu para um neonato 

diagnosticado no acompanhamento com perda auditiva condutiva. Os 

resultados demonstraram também que o estado comportamental (paciente 

acordado) foi altamente correlacionado com resultados falso-positivos. Os 

autores concluíram que o PEATE é o teste mais acurado para triagem 

auditiva em RNs com IRDA. 

 

Freitas et al. (2009) analisaram a especificidade e a taxa de falso-
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positivo de três protocolos diferentes de triagem auditiva. Participaram desse 

estudo 200 RN com mais de 24 horas de vida. O primeiro protocolo consistia 

no teste e reteste com EOA, o segundo consistia no teste e reteste com 

PEATE-A com estímulo clique e o terceiro no teste com EOA e o reteste 

imediato com PEATE-A a 35 dBnNA. A taxa de falso-positivo foi 

estabelecida comparando-se os resultados do teste-reteste da triagem 

auditiva ou os resultados do reteste e diagnóstico audiológico. O teste, 

reteste e diagnóstico não foram realizados no mesmo dia. A especificidade 

do protocolo que utilizou PEATE-A com estímulo clique no teste e reteste foi 

maior (99,5%) quando comparado aos outros dois, de maneira que, apenas 

um RN era falso-positivo. Os pesquisadores concluíram que o PEATE-A 

demonstrou ser o procedimento de maior validade para a realização da TAN, 

porém, vale ressaltar que as perdas auditivas leves podem não ser 

detectadas. O tempo médio para realização do PEATE-A foi pesquisado 

para uma casuística de 50 RN.  Incluindo a preparação do paciente, foi 

necessário uma média de 9,22 (4,70 - 23,43) minutos para a realização do 

exame. 

 

Guastini et al. (2010) estudaram a validade do MB-11 BERAPhone 

com estímulo clique dentro de um protocolo de triagem auditiva de cinco 

estágios que incluía a utilização de EOAET, o PEATE-A com o MB-11 

BERAphone e o PEATE convencional. O primeiro estágio consistia na 

realização das EOAET antes da alta hospitalar e o segundo estágio consistia 

no reteste em duas semanas, quando era observada falha com EOAET. O 

terceiro estágio, realizado 45-90 dias após o nascimento, consistia na 

triagem auditiva com o PEATE-A dos RN que passaram nas EOAET, mas 

apresentavam IRDA, e daqueles que falharam (EOAET) no segundo estágio. 

Já o quarto estágio foi realizado com o PEATE convencional nos RN (seis 

meses de idade) que falharam no terceiro estágio. Os RN que falharam no 

PEATE foram submetidos imediatamente ao quinto estágio, que consistia na 

avaliação audiológica (incluindo timpanometria e audiometria vocal). 

 

Os autores observaram uma taxa de falso–positivo, no primeiro 
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estágio, de 3.55 % (308/8671) e de 0.84% (73/8671) no segundo. Os 

resultados mostraram uma taxa final de falso-positivo de 0,03% (3/8671- 

resultado obtido do quarto estágio). Os autores relataram um tempo para 

realização do PEATE convencional de 9 minutos e de 1- 5 minutos para o 

PEATE-A. Não foi relatado se esse tempo incluía a preparação do paciente 

(Guastini et al.,2010). 

 

Por fim, esse estudo concluiu que a introdução do PEATE 

convencional no protocolo de triagem auditiva diminuía a taxa de falso-

positivo, sendo a mais acurada técnica para avaliar a função auditiva nos 

programas de triagem auditiva. Os autores alertaram, ainda, para a 

necessidade de atenção para os sinais de perda auditiva, mesmo nos RN 

que passaram na triagem auditiva, devido aos falso-negativos (Guastini et 

al., 2010). 

 

Angrisani et al. (2012) realizaram um estudo com 186 neonatos com 

IRDA (83 nascidos a termo e 103 pré-termo) com o objetivo de  verificar a 

sensibilidade e especificidade do PEATE-A em um programa de TAN. A 

TAN foi realizada por meio das EOAET e o PEATE-A em 35 dBnNA. O 

PEATE clínico foi considerado como padrão-ouro e realizado na mesma 

semana.  Dos 186 neonatos avaliados, 156 (83,9%) apresentaram audição 

normal. Para a realização do PEATE-A foi utilizado o equipamento 

automático portátil AccuscreenPRO, marca GN Otometrics e estímulo clique. 

A perda condutiva foi encontrada em nove neonatos (4,8%), sendo sete 

bilaterais e dois unilaterais. A perda auditiva coclear foi observada em cinco 

neonatos (2,7%), sendo um unilateral. Apenas um neonato foi diagnosticado 

como Espectro da Neuropatia Auditiva – ENA (0,5%). Em quatro casos 

houve atraso maturacional na avaliação inicial, com normalização das 

respostas no mês seguinte. Foi observada sensibilidade superior a 99%. A 

especificidade do PEATE-A foi de 100% para a identificação do ENA. Para 

perda coclear, foi observado especificidade de 75% na orelha direita (OD) e 

60% na orelha esquerda (OE). Já para alterações centrais, a especificidade 

foi de 54,5% na OD e 63,6% na OE. No entanto, a especificidade mostrou-
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se inferior a 43% para perdas condutivas. O VPP foi superior a 98%, ou seja, 

se a criança “falhar” na triagem com o PEATE-A, terá mais de 98% de 

chance de apresentar perda auditiva coclear. O VPN foi menor para a orelha 

direita (75%) em relação à orelha esquerda (100%). Os resultados falso-

positivos verificados no estudo foram inferiores a 0,6%, sendo de 0,3 % para 

perdas cocleares. Os autores concluíram que o PEATE-A foi eficaz na 

identificação das neuropatias auditivas com elevada especificidade e 

sensibilidade. Contudo, falso-negativos foram observados para perdas 

cocleares, condutivas e atraso maturacional. Três orelhas com perda coclear 

passaram na triagem com PEATE-A caracterizando a presença de falsos 

negativos (3/312- 0,9%). Os autores acreditam que as diferenças 

metodológicas entre os dois procedimentos (PEATE-A e PEATE) podem 

explicar as diferenças nos resultados encontrados. 

 

Sena (2012) estudou a utilização do PEATE-A com estímulo clique 

(100 µs) nas intensidades de 30 e 35 dBnNA, apresentado em taxa de 

repetição de 93 Hz e com o método de detecção no domínio da frequência, 

levando-se em consideração as condições de tempo de exame, 

sensibilidade e especificidade. Foram avaliados 200 neonatos (93 do sexo 

feminino e 107 do sexo masculino), totalizando 400 orelhas. Utilizou-se o 

equipamento “Eclipse Black Box – software ABRIS” da marca “Interacoustics 

MedPC” que analisa as respostas utilizando o domínio da frequência com 

testes estatísticos denominados q-sample test. O tempo máximo 

estabelecido para a pesquisa de resposta foi de 120 ms. Como padrão-ouro 

foi utilizado o PEATE na intensidade de 20 dBnNA. Na intensidade de 35 

dBnNA, observou-se falha no PEATE-A em apenas dois RN (três orelhas), 

sendo estes verdadeiro–positivos. Portanto, não foram observados falso-

positivos para a intensidade de 35 dBnNA, sendo encontrada sensibilidade 

para o PEATE-A de 100% e a especificidade de 100%. O tempo médio para 

detecção de resposta em 35 dBnNA foi de 28,3 segundos. Para a 

intensidade de 30 dBnNA, 11 RN (14 orelhas) falharam no PEATE-A, sendo 

observadas 11 orelhas falso-positivas e  três verdadeiro–positivas, sendo a 

sensibilidade encontrada de 100% e a especificidade de 97,23%. O tempo 
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médio para detecção da resposta foi de 32,9 segundos. O Teste t-pareado 

indicou que o tempo médio do PEATE-A na intensidade de 35 dBnNA é 

significativamente menor do que na intensidade de 30 dBnNA. Dos dois RN 

verdadeiro-positivos, um apresentou perda auditiva sensorioneural unilateral 

e o outro apresentou perda auditiva sensorioneural na orelha direita e 

condutiva na orelha esquerda.  

 

Os tempos de detecção de exame também foram analisados segundo 

o estado de Brazelton, sendo observada influência do estado no tempo de 

exame, ou seja, quanto mais quieto o RN no momento do exame, menor o 

tempo de detecção da resposta. A autora concluiu que o PEATE-A realizado 

no domínio da frequência com testes estatísticos denominados “q-sample 

test” e taxa de repetição em 90 Hz apresenta alta sensibilidade e 

especificidade com tempo consideravelmente curto para a determinação da 

presença ou ausência de resposta. Além disso, relatou que o PEATE-A, 

como novas tecnologias, permite a redução da intensidade para 30 dBnNA 

com resultados confiáveis ( Sena, 2012). 

 

Lim  et al. (2012) investigaram a validade do PEATE-A com estímulo 

clique a 35 dBnNA como procedimento de TAN. O PEATE-A foi realizado 

com estímulo clique a 35 dBnNA e polaridade alternada. Foram avaliados 

10.879 RN. Desses, 148 “falharam” na TAN e foram encaminhados para 

diagnóstico audiológico com PEATE e timpanometria de 226 Hz. Portanto, a 

taxa de encaminhamento foi de 1,36%. Apenas 117 comparecerem ao 

diagnóstico, sendo que 45 mostraram resultados alterados no PEATE (NMR 

> 30 dBnNA). Desses, 24 apresentaram perda auditiva unilateral e 21 

apresentaram perda auditiva bilateral. O VPP do PEATE-A foi de 38,46% 

(45/117). Ou seja, dos 117 que “falharam” e compareceram ao diagnóstico, 

45 foram verdadeiros positivos e 72 falso positivos (para a população de 

10.000 RN triados, foram observados 0,41 % de verdadeiro-positivos). Após 

o diagnóstico, os autores realizaram o acompanhamento de 34 dos 45 RN 

com PEATE alterado; e observaram que 11 (32,4%) mostraram resultados 

normais para o PEATE clique e 23 (67,6%) permaneceram com resultados 
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alterados. Os autores acreditam que o grande número de falso-positivos 

deva-se às alterações de orelha média que não foram possíveis de serem 

detectadas com o PEATE-A e PEATE, por via aérea, e defendem a 

necessidade da avaliação por meio do PEATE com via óssea. 

 

Como observado nos estudos acima apresentados, o PEATE-A com 

estímulo clique tem sido considerado o procedimento confiável para 

realização da TAN. No entanto, a ciência está sempre buscando o 

desenvolvimento de novas tecnologias a fim de melhorar a eficiência dos 

procedimentos utilizados.  

 

 

3.2.3 Potencial Evocado Auditivo com o estímulo chirp em 
Procedimentos Diagnósticos e de Triagem Auditiva Neonatal 

 

No contexto da identificação e diagnóstico precoce das alterações 

auditivas, a comunidade científica tem-se voltado para a otimização do 

estímulo utilizado para evocar o PEATE. O estímulo chirp vem então com a 

promessa de otimizar o processo de estimulação das diferentes regiões de 

frequência da cóclea e promover uma maior sincronia neural das fibras 

auditivas correspondentes, tendo como consequência o aumento da 

amplitude da onda V, componente principal na determinação do limiar 

eletrofisiológico ( Elberling et al., 2007). 

 

Serão apresentados a seguir, os estudos que utilizaram o chirp, tanto 

em procedimentos diagnósticos (Potenciais Evocados Auditivos de Tronco 

Encefálico- PEATE, Potenciais Evocados Auditivos de Estado Estável- 

PEAEE e Potenciais de Ação Composto- PAC) quanto em procedimentos de 

triagem auditiva. 

 

Os estudos desenvolvidos com os diferentes estímulos chirps foram 

realizados, primordialmente, utilizando procedimentos diagnósticos em 

sujeitos adultos (Dau et al.,2000; Bell et al., 2002; Werger, Dau 2002; Riedel; 

Kollmeier, 2002; Fobeu, Dau 2004; Junius, Dau 2005; Stürzebecher et al., 
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2006; Elberling et al., 2007; Cebulla et al., 2007; Elberling, Don 2008; 

Elberling et al., 2010; Cebulla, Elberling 2010; Kristensen, Elberling 2012; 

Rodrigues, Lewis 2012) Poucas são as referências de estudos que 

utilizaram esse estímulo em  procedimentos automáticos de triagem auditiva 

em neonatos ou crianças (Van den Berg et al., 2010; Cebula, Shehata-Dieler 

2012). 

 

Um dos primeiros estudos a utilizarem um estímulo modificado com o 

intuito de compensar o atraso da onda viajante e promover a estimulação 

simultânea de toda a região coclear, foi desenvolvido por Shore e Nuttall 

(1985). Esses autores estudaram o potencial de ação composto em cobaias, 

utilizando um estímulo caracterizado como um estímulo específico 

exponencialmente crescente em frequência, ou seja, um toneburst de 

frequência crescente exponencial (“rising frequency-swept tonebursts”). 

Além disso, utilizaram um estímulo decrescente em frequência (“falling 

frequence sweep”) e o clique tradicionalmente utilizado. Esses estímulos 

foram apresentados em duas intensidades diferentes, 15 e 25 dBNS. 

 

O estímulo decrescente em frequência foi gerado pelo reverso do de 

frequência crescente. Para o estímulo de frequência crescente, as equações 

que definiram a varredura de frequência foram calculadas sendo o inverso 

das características de linha de atraso (“delay-line characteristics”) da porção 

coclear da cobaia. A construção dessas equações foi baseada nas 

propriedades mecânicas e tonotópicas da cóclea. Segundo os autores, um 

estímulo que “excita” um grande número de fibras nervosas deve ter um 

espectro de frequência amplo. Entretanto, considerando que há uma 

dispersão temporal no deslocamento máximo na porção coclear, o espaço 

temporal dos componentes de frequência dos sinais de banda larga deve ser 

ajustado para fornecer uma sincronia máxima de “disparo” das fibras 

neurais. Portanto, as frequências altas deveriam estar atrasadas em relação 

às frequências baixas, e assim, o sinal acústico utilizado deveria ser um 

estímulo de frequência crescente. O curso de tempo de frequência crescente 

considerou a velocidade ao longo da membrana basilar e a relação funcional 
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entre a frequência do estímulo e o local de deslocamento máximo na 

membrana (Shore, Nuttall 1985). 

 

Os resultados em função da latência e amplitude das respostas 

mostraram que, quando comparado ao clique, o estímulo de frequência 

crescente produzia maiores amplitudes e mais longas latências N1-P1. As  

latências foram mais longas para o estímulo de frequência crescente, nas 

duas intensidades. Além disso, a latência foi constante através de todas as 

bandas de frequência, enquanto que para os demais estímulos, houve um 

aumento progressivo na latência quando as bandas de frequência mais 

baixas foram utilizadas. Para os autores, essa função constante da latência 

sugere que as características temporais do sinal tenham cancelado o atraso 

da onda viajante, provocando um disparo sincrônico das fibras de toda a 

região coclear, sendo, assim, importantes no padrão de resposta (Shore, 

Nuttall 1985). 

 

As amplitudes de N1-P1 foram maiores também para o estímulo de 

frequência crescente, quando comparado aos demais. Isso também reforçou 

o fato de que as características temporais desse estímulo produzem uma 

ativação mais sincrônica das fibras do VIII par. No entanto, a significância foi 

alcançada apenas em 15 dB NS. Assim, os autores alertaram que a maior 

amplitude produzida pelo estímulo de frequência crescente, em comparação 

com o estímulo decrescente em frequência, diminui quando níveis de 

intensidades mais fortes são utilizados (Shore, Nuttall 1985). 

 

Portanto, os achados gerais reforçaram a ideia de que uma energia 

espectral que apresenta uma organização temporal apropriada aumenta a 

sincronia neural dos PAC. Além disso, os autores sugeriram que o estímulo 

desenvolvido nesse estudo poderia ser útil clinicamente para avaliar a 

integridade de toda a porção coclear e não apenas da região basal (Shore, 

Nuttall 1985). 
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Dau et al. (2000), baseados no modelo linear da cóclea de de Boer 

(1980), desenvolveram um chirp calculado a partir do inverso do atraso da 

onda sonora em sua viagem pela cóclea, denominado por eles de “Exact-

chirp”. Assim, a construção do estímulo, utilizado nesse estudo, baseou-se 

nas características mecânicas e tonotópicas da cóclea e o tempo de curso 

do estímulo foi determinado pela velocidade da onda viajante, segundo de 

Boer (1980), e na relação funcional entre o estímulo de frequência e o local 

de máximo deslocamento na cóclea. 

 

Primeiramente, os autores compararam as respostas de tronco 

encefálico utilizando o estímulo chirp “rising broadpass” ou “exact chirp”, em 

dez adultos com audição normal, com as respostas evocadas pelo estímulo 

clique de 80 µs. Os autores concluíram que, em consequência da 

estimulação e da participação simultânea de todas as fibras nervosas da 

cóclea, o estímulo chirp produz uma maior amplitude da onda V,  o que leva 

a um menor tempo de registro e a melhores estimativas dos limiares 

auditivos comportamentais. Apresenta assim, alto potencial diagnóstico 

quando comparado ao estímulo clique. É importante enfatizar que as 

diferenças de amplitude entre o estímulo chirp e o clique foram maiores nas 

intensidades de 20- 40 dBNS (Dau et al., 2000). 

 

Os achados desses estudos foram de encontro à hipótese tradicional 

de que o clique é o estímulo ideal para evocar respostas auditivas cerebrais 

devido à maior ativação de fibras neurais e, portanto maior sincronia neural. 

Os autores também foram contrários à ideia tradicional de que o PEATE é 

um evento eletrofisiológico evocado apenas pelo início ou final do estímulo 

acústico (Dau et al., 2000). 

 

No mesmo estudo, os autores também avaliaram diferentes tipos de 

chirps, entre eles o chirp “aproximado”, o chirp em rampa e o chirp reverso 

(“reversed chirp”), e compararam as amplitudes obtidas com aquelas obtidas 

pelo chirp tradicional (“rising broadpass” ou “exact chirp”) e pelo clique 

tradicional. Os autores encontraram que todos os chirps eliciaram maiores 
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amplitudes que o clique, exceto o chirp reverso que  apresentou amplitudes 

menores tanto para o “rising broadpass” chirp quanto para o clique. Para os 

autores, o fato de o chirp reverso produzir amplitudes menores em relação 

ao chirp tradicional deve estar relacionado à menor sincronização das fibras 

neurais, resultante da sincronização sequencial das fibras de frequências 

altas seguida das de frequência baixa. Ainda, segundo os autores, o tempo 

de  dispersão, bem como a composição espectral do estímulo, influenciaram 

fortemente o padrão do potencial, de maneira que a dispersão do tempo 

parece ser o fator dominante. Assim, não só a organização temporal do 

estímulo, mas também a sua forma espectral, influenciam no padrão do 

PEATE. Também, a característica de fase do chirp, combinado com uma 

distribuição espectral plana, como no caso de um clique, leva a uma grande 

amplitude da onda V. Portanto, o chirp de frequência crescente pode ser de 

utilidade clínica para avaliação da integridade de todo o órgão periférico e 

não somente da região basal (Dau et al., 2000). 

 

Bell et al. (2002) investigaram a confiabilidade do chirp de frequência 

específica  em evocar PEATE de 10 sujeitos com audição normal. Quatro 

tipos de chirp foram definidos segundo as frequências que continham, e 

utilizados como estímulo (375-750; 750-1500; 1500-3000; 3000-6000 Hz). 

Cinco intensidades, a passos de 10 dB, foram pesquisadas (50 a 10 dBNS). 

O estudo demonstrou uma tendência da amplitude aumentar com a 

intensidade do estímulo para os quatro tipos de chirps, observando-se 

variação na latência com o tipo de chirp  e a intensidade. Houve um 

significante efeito linear da intensidade do estímulo na latência da onda para 

os quatro tipos de chirps, bem como da frequência do chirp, para estímulos 

de 20-50 dBNS. Os limiares eletrofisiológicos encontrados estavam dentro 

de 16 dB do limiar comportamental em altas frequências, aumentando para 

25 dB em baixas frequências. Os autores concluíram que a amplitude da 

onda V aumenta com a frequência do estímulo, e a latência diminui. No 

entanto, para os autores, enquanto o uso do chirp pode melhorar a sincronia 

neural, as rápidas características de atraso de frequência requerido para 

compensar o atraso coclear, limita a especificidade de frequência do 
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estímulo. O espalhamento espectral de cada estímulo de curta duração 

significa que eles podem ter limitada utilidade clínica. 

 

Werger e Dau (2002), com o objetivo de estudar a aplicabilidade do 

chirp, desenvolvido por Dau et al. (2000), para estimar a informação auditiva 

em frequência específica, avaliaram nove indivíduos adultos com audição 

normal por meio dos  PEATE utilizando os estímulos chirps, clique e o tom 

pulsátil. O estudo foi dividido em dois experimentos.  

 

No primeiro estudo, os autores compararam as respostas evocadas 

pelo clique e pelo chirp de banda larga na presença de mascaramento 

passa-alto (método de resposta derivada) e ruído de entalhe (“notched 

noise”). O chirp utilizado representa o ''flat spectrum” chirp ou chirp de 

“espectro plano” definido por Dau et al. (2000).  Ambos os estímulos (chirp e 

clique) foram apresentados em um nível de estimulação de 40 dBNA, 

correspondente a um nível de pressão sonora pico equivalente de 87 dB 

para o clique e 80 dB para o estímulo chirp. Os resultados mostraram que a 

onda V do chirp é claramente detectável em todas as condições e maior do 

que a amplitude evocada pelo  clique. As ondas precoces (particularmente 

onda III) são visíveis na condição não mascarada e para a condição 

mascarada de 8 kHz. No que se refere à latência da onda V evocada pelo 

chirp, essa foi mais ou menos constante em todas as condições. Segundo 

os autores, esse achado era esperado devido à característica de fase 

específica do estímulo chirp, que foi concebido para compensar as 

diferenças do tempo de viagem na membrana basilar (Werger; Dau, 2002). 

 
Ainda segundo os autores, maiores amplitudes de resposta foram 

obtidas para chirp do que para a estimulação clique na condição não-

mascarada, bem como em todas as condições de mascaramento passa-alto. 

No entanto, nenhuma diferença significativa na amplitude de resposta entre 

clique e estímulo chirp pôde ser observado para o método de respostas 

derivadas e para as respostas em ruído de entalhe (Werger, Dau 2002). 
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Os autores concluíram nesse experimento que o chirp provoca uma 

maior resposta na frequência mais baixa de corte de 0,5 kHz, fazendo com 

que  o estímulo seja  interessante para uso clínico na avaliação da 

informação de frequência baixa. Além disso, observou-se que a amplitude 

da onda V do chirp aumenta com o aumento da frequência de corte de ruído, 

enquanto que no clique, tende a saturar para regiões de frequência acima de 

1 kHz. Isto confirma que, para o chirp, a atividade neural da frequência 

inteira contribui para a faixa de resposta evocada, enquanto  para o clique, a  

atividade neural é menos sincronizada através das frequências devido às  

diferenças do tempo de viagem na basilar membrana. Portanto, o chirp pode 

ser considerado como o estímulo de escolha para a recuperação de 

informações de  frequência específica, desde que um estímulo de banda 

larga em combinação com ruído mascarante seja considerado (Werger, Dau 

2002). 

 

No segundo experimento, investigaram e compararam as respostas 

evocadas por um chirp de baixa frequência com frequência nominal de 100 e 

480 Hz, com aquelas evocadas por um tom pulsátil de 250 Hz. O nível de 

estimulação foi variado entre 20 e 40 dBNA, em passos de 5 dB;  já o nível 

de pressão sonora pico equivalente no limiar auditivo (0 dBNA) foi de 40 dB 

para o tom, e de 42 dB para o chirp de baixa frequência. Para todos os 

níveis de intensidade testadas, principalmente em intensidades fracas e 

médias,  o chirp produziu amplitudes maiores que o tom pulsátil de 250 Hz. 

Na condição utilizando ruído de mascaramento, observou-se uma nítida 

diminuição da amplitude para os dois estímulos, o que mostra uma 

participação dos componentes de frequência alta nas respostas. No entanto, 

a redução foi menor para o estímulo chirp. Os resultados mostraram que o 

chirp de frequência baixa leva a uma maior sincronização da descarga  

neural o que é refletido na maior amplitude. Os autores, ao considerarem 

que a amplitude do potencial evocado auditivo é afetado não apenas pelo 

grau de sincronização, mas também pelo número de elementos neurais 

envolvidos, argumentam que as diferenças em relação à amplitude podem 

ser causadas pelas diferenças na excitação neural global dos dois 
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estímulos, já que os dois estímulos diferem um pouco em sua magnitude 

espectral, particularmente em frequências abaixo de 100 Hz, o que levar a 

diferenças em seus padrões de excitação neural (Werger, Dau 2002). 

 

Riedel e Kollmeier (2002) investigaram em dez adultos ouvintes se 

um maior potencial binaural poderia ser obtido com o estímulo chirp em 

comparação ao clique tradicionalmente utilizado. Foi utilizado um estímulo 

chirp  de espectro plano. Os resultados mostraram que a amplitude da onda 

V foi maior para o chirp do que para o clique, sendo a resposta máxima 

encontrada na intensidade de 40 dBnNA. Para níveis de intensidade de 20 e 

40 dBnNA a amplitude da onda V foi maior para o chirp  do que para o 

clique, com forte significância. 

 

Em estudo posterior, Fobel e Dau (2004), também compararam os 

resultados obtidos de três diferentes tipos de chirp com o clique, em adultos 

ouvintes. Dois desses chirps foram desenvolvidos por eles e denominados 

de A e O–chirps, enquanto que o terceiro chirp utilizado foi denominado 

pelos autores de M-chirp, uma vez que foi baseado no modelo linear da 

cóclea e  no estímulo desenvolvido por Dau et al. (2000). O O-chirp foi 

desenvolvido com base no modelo do atraso da onda sonora estimado pela 

latência das emissões otoacústicas relatadas em Shera e Guinan (2000). 

Para o A-chirp, utilizaram a estimativa do tempo de viagem do som na 

cóclea baseados na latência da onda V do PEATE com diferentes estímulos 

tonebursts, obtidos por Neely et al. (1988). Eles observaram que os chirps 

produziram respostas cerebrais com maior amplitude que o estímulo clique. 

Para o estímulo O-chirp as ondas precoces não estavam presentes. Ao 

contrário, as ondas I e II estavam presentes, tanto em fortes, quanto em 

fracas intensidades (20 dBNS) para o estímulo A-chirp. O M-chirp levou a 

amplitudes que foram duas vezes maiores que as produzidas pelo clique. 

Deve-se salientar que, para as intensidades mais fracas, o A-Chirp evocou 

respostas cujas amplitudes foram três vezes maiores que as do clique. 
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Diferenças estatisticamente significantes foram observadas entre o O-

chirp (baseado em dados de emissões otoacústicas em 40 dBNS) e o M-

chirp (derivada a partir de um modelo coclear linear baseado em dados da 

membrana basilar estimulada em fortes intensidades), no que se refere à 

amplitude na intensidade de 20 dBNS. Diferenças estatísticas também foram 

observadas em fracas intensidades (10 a 20 dBNS) para o A-chirp e o M-

chirp (Fobel, Dau 2004). 

 

Os autores concluíram que o A-chirp produziu maiores amplitudes e é 

particularmente efetivo em fracas intensidades e que, portanto, é muito útil 

clinicamente, devendo ser usado em conjunto com outras medidas objetivas 

(Fobel; Dau, 2004). 

 

Junius e Dau (2005) investigaram o efeito do início do estímulo nas 

respostas evocadas pelo chirp, especialmente as diferenças entre a 

estimulação transiente e de estado estável, a partir da comparação das 

respostas para chirps apresentados com o estímulo tradicional (“estímulo 

simples”) e quando apresentados embebidos em longa duração. O estímulo 

utilizado foi gerado baseado na equação descrita por Dau et al. (2000). 

Foram avaliados cinco adultos com audição normal. Os autores observaram 

que a amplitude e latência não diferiram significantemente entre o chirp 

embebido e o chirp simples, em intensidades mais fracas. Os autores 

observaram, também, que a onda V foi menos definida em níveis de 

estimulação mais alta  do que em níveis mais baixos. Na comparação com o 

estímulo clique observaram que a amplitude da onda V do clique é menor 

que a do chirp. 

 

Stürzebecher et al. (2006) construíram um estímulo de frequência 

específica de estado estável que pudesse estimular uma grande área da 

cóclea e que permitisse uma maior sincronia. Além disso, procuraram 

melhorar as condições de detecção das respostas de estado estável, 

principalmente para a frequência de 500 Hz. Foram avaliados 70 adultos 

com audição normal. O estímulo foi apresentado numa razão de repetição 
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de 90 Hz a 30 dBnNA. Três diferentes estímulos foram utilizados (7CW500, 

7CW500PC, 7CW500PC/FO) e comparados a um quarto estímulo (AM 500), 

em relação a três parâmetros: teste estatístico utilizado, razão de detecção e 

tempo de exame. Os estímulos diferiam entre si pela adição ou não de 

correção de fase. Os resultados mostraram que o 7CW500 evocou 

respostas com relação sinal-ruído maior que o AM500; no entanto, a razão 

de detecção (77,4% comparada ao 74,2 %) e o tempo de exame, não foram 

significantes (76 segundos comparado a 109). Segundo os autores, a adição 

da correção de fase levou a uma melhora significativa para os três 

parâmetros, quando comparado ao AM500. 

 

Elberling et al. (2007) estudaram as respostas auditivas de estado 

estável para nove estímulos, entre eles, três diferentes tipos de  estímulos 

chirp, e compararam com  o estímulo  clique. Os estímulos foram 

apresentados em duas intensidades diferentes (30 e 50 dB) para 49 sujeitos 

com audição normal. Os autores observaram que os chirps obtiveram 

tempos de detecção mais curtos e maiores relações sinal-ruído, na 

intensidade de 30 dB, quando comparado ao clique apresentado na 

intensidade de 50 dB. Concluíram que o chirp foi mais eficiente em ambas 

as intensidades e que, portanto, produz uma maior excitação sincrônica das 

regiões periféricas e cocleares das fibras nervosas, aumentando também a 

amplitude das respostas de estado estável. 

 

Cebulla et al. ( informação verbal)2 apresentaram as respostas de 

estado estável para estímulos de banda limitada apresentados 

sequencialmente e simultaneamente com o objetivo de utiliza-los na triagem 

auditiva. Foram avaliados 79 RN  com idade média de dois dias de vida. Os 

estímulos de banda limitada foram obtidos a partir de um chirp de banda 

larga, resultando em dois estímulos: o chirp de baixa frequência ( Lo 180 – 

1500 Hz) e o chirp de frequência alta (Hi 1500 – 8000 Hz). A avaliação foi 

realizada com o equipamento BERAphon  que utiliza testes estatísticos “q-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Pesquisa apresentada em palestra. Cebulla et al., Univ.-ENT-clinic Würzburg. New Chirp Stimuli for Hearing 
Screening. 
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sample test”. Os estímulos foram apresentados na taxa de repetição de 90 

estímulos por segundo, na intensidade de 35 dBnNA. O tempo de detecção 

de resposta foi avaliado para três métodos de estimulação: apresentação 

isolada dos estímulos, apresentação simultânea sem “gap” e apresentação 

simultânea com “gap” (250 Hz). Para apresentação com “gap” em 250 Hz, o 

estímulo Lo apresentou tempo de detecção de 25 segundos e o estímulo Hi 

de 15 segundos; já o estímulo de banda larga apresentou 17 segundos  de 

tempo de detecção de resposta. O estímulo Hi apresentou menor tempo de 

detecção de resposta que o estímulo de banda larga oque levou os autores 

a questionar se esse resultado seria decorrente da interação entre os 

estímulos de banda limitada.  Os resultados demonstraram, portanto, que a 

aplicação simultânea de vários estímulos específicos, pode ser realizada de 

maneira eficaz sem sacrificar a precisão da detecção de resposta. Os 

autores acreditam que a triagem auditiva por “frequência específica” com 

apresentação simultânea de dois estímulos de banda limitada é possível. 

 

Cebulla et al. (2007) estudaram a eficiência de um estímulo de banda 

larga compensada, em um grupo de ouvintes, comparando com o chirp de 

espectro plano (“flat spectrum chirp”) utilizado por Dau et al (2000) e o clique 

tradicional, bem como estudaram a confiabilidade da triagem auditiva por 

frequência específica em duas bandas de frequência. Os autores 

construíram um clique no domínio da frequência, através da adição de um 

grande número de cossenos com uma diferença de frequência fixa a qual foi 

selecionada de acordo com a razão de repetição de estímulo. Os estímulos 

foram apresentados com fone de inserção na taxa de repetição de 90 Hz e 

em 40 dBnNA. O equipamento utilizado foi o MB11-2. Assim, utilizaram 13 

diferentes tipos de estímulos entre eles: “ C click”, “ CP click”, “C-FO click”, 

“CP-FO click”, o click tradicional, o click tradicional alternado, o “flat chirp” 

alternado, o “flat chirp” e os estímulos de banda limitada: “Low C click”, “ Low 

CP click”, “High C click”, “ High CP click”. Esses estímulos se diferenciavam 

pelo número de cossenos adicionados à equação matemática utilizada para 

construção do estímulo e pela utilização, ou não, de correção de fase 

dependente da frequência. Os autores observaram maior razão de detecção 



Revisão!da!Literatura! 46!
!

!

e menor tempo de detecção para o clique com fase modificada, e para o 

chirp quando comparado ao clique tradicional, o que também é refletido pela 

maior relação sinal-ruído do primeiro harmônico.  

 

Foram estudados dois grupos: o grupo 1 consistiu de 70 sujeitos e o 2 

de 22 sujeitos, adultos e ouvintes. Os grupos diferiram segundo o tipo de 

estímulo utilizado. A eficiência do estímulo foi avaliada por meio da razão de 

detecção, tempo de detecção e relação sinal-ruído do primeiro harmônico. 

Além disso, a performance geral dos diferentes estímulos foi caracterizada 

pelo “índex performance” – PI (calculado por: taxa de detecção/ tempo de 

detecção). O método de detecção utilizou os testes estatísticos “one-sample 

test” ou o “q sample test”, dependendo do tipo de estímulo. O tempo máximo 

estabelecido no estudo, para detecção de resposta, foi de 300 segundos 

(Cebulla et al., 2007). 

 

Os resultados desse estudo mostraram uma tendência do chirp de 

espectro plano ser mais eficiente que o “CO click”, pelo menos no primeiro 

harmônico. Segundo os autores, a causa dessas diferenças pode estar 

relacionada às diferenças na forma da onda entre as respostas eliciadas 

pelos dois estímulos. O tempo médio de detecção da resposta entre os 

estímulos de banda larga (“flat chirp”, “CP click”,  “C click”, o click tradicional) 

foi de 18, 20, 28 e 27 segundos, respectivamente. Os autores acreditam, 

ainda, que os resultados obtidos trazem contribuições para o aumento da 

eficiência (menor tempo e maior especificidade) do PEATE automático 

utilizado com fins de TAN, uma vez que produziram um estímulo eficiente 

em adultos, e as crianças já estão funcionalmente maduras nessa faixa 

etária. A aplicação de uma combinação de um novo estímulo e o uso de 

testes estatísticos (“q sample test”) apropriados para detecção de resposta 

leva a uma maior eficiência do PEATE-A, tanto em adultos, quanto em 

crianças. Segundo os autores, o PEATE de frequência específica, que testa 

faixa de frequência baixa a média e faixa alta separadamente, pode ser 

possivelmente desenvolvido. No entanto, os autores questionaram se a 

estimulação simultânea com os dois estímulos de banda limitada não 
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reduziria a eficiência na detecção de resposta devido a interferências 

causadas pelos estímulos, e sugeriram que novos estudos deveriam ser 

desenvolvidos, a fim de avaliar se essa interferência pode ser reduzida com 

a introdução de uma abertura de frequência entre os dois estímulos e a 

redução do nível de estimulação para 35 dBnNA (Cebulla et al., 2007). 

 

Elberling e Don (2008) avaliaram dez adultos com audição normal e 

compararam os resultados obtidos para chirp e clique no PEATE para as 

intensidades de 50 e 60 dBnNA .O chirp foi gerado utilizando o método de 

domínio da frequência descrito por Elberling et al. (2007). Os dados 

mostraram que a amplitude do chirp foi maior que o clique, principalmente 

para a intensidade de 50 dBnNA, enquanto que as latências foram mais 

curtas. Para os autores, o fato do chirp ser mais eficiente em 50 dBnNA do 

que em 60 dBnNA, estaria relacionado ao espalhamento da excitação pelos 

componentes de frequência individuais do chirp, especialmente em direção à 

base da cóclea.  Em contrapartida, em níveis de intensidades mais fracos, 

cada componente de frequência excita apenas uma área restrita da cóclea. 

Além disso, cada componente do chirp chega à cóclea em um determinado 

tempo, de acordo com o modelo de atrasado utilizado para construí-lo. 

Assim, em intensidades fortes, cada local será excitado por vários 

componentes que estimulam a cóclea em tempos diferentes, o que 

ocasionará uma dessincronização neural e consequente diminuição da 

amplitude. 

 

Chertoff et al. (2010) compararam os resultados obtidos do potencial 

de ação composto (PAC) evocado pelo chirp com aqueles evocados pelo 

clique, em dezesseis adultos ouvintes. O chirp de frequência crescente foi 

construído segundo a mesma equação utilizada para a construção do “O–

chirp” desenvolvido por Fobel e Dau (2004), utilizando, no entanto, um mapa 

local de frequência obtido a partir de latências de banda derivadas do 

potencial de ação composto obtidos por Eggermont (1979). A latência do 

PAC, a partir do estímulo chirp, quando comparada com a do estímulo 

clique, estava nitidamente atrasada. No entanto, a amplitude N1 evocada a 
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partir do chirp era maior do que a evocada a partir o estímulo clique em forte 

ou fraca intensidade. Ainda para os autores, o fato da função latência-

intensidade ter sido menor para o N1 evocado pelo chirp , reflete a diferença 

no comprimento da porção coclear que é estimulada quando se usa o chirp 

em oposição ao clique. 

 

Elberling et al. (2010) procuraram discutir  e confirmar os achados 

obtidos por estudos anteriores desenvolvidos por Fobeu e Dau (2004) e 

Elberling e Don (2008). Buscaram também discutir a eficiência de diferentes 

chirps  quando apresentados em intensidades médias e fortes e comparar 

com o estímulo clique.  Foram avaliados dez sujeitos adultos com audição 

normal. Foram construídos chirps baseados em cinco diferentes modelos de 

atraso, todos baseados no modelo de atraso neural-coclear descrito por 

Elberling e Don (2008). Todos os seis estímulos foram gerados por meio do 

método de domínio da frequência, usando uma banda de frequência de 200 

Hz a 10000 Hz e com idênticos espectros de nível e amplitude. Os chirps 

diferiam na duração do estímulo. O estímulo foi apresentado numa razão de 

repetição de 27 Hz com fones de inserção, nas intensidades de 60, 40 e 20 

dBnNA, calibrados de acordo com o ISO do clique.  Além disso, todos os 

chirps tinham o mesmo nível de audição que o clique. Os resultados 

mostraram que as diferenças nas latências entre as intensidades de 60 e 20 

dBnNA foram maiores para os chirps do que no clique, com essas 

diferenças aumentando quanto mais longo o chirp. Para os autores, esses 

resultados reforçam a ideia de que é o espalhamento da excitação com o 

nível de intensidade que limita a eficiência do chirp. Em 60 dBnNA a 

amplitude diminuiu significantemente com o aumento da duração do chirp. 

Em 40 e 20 dBnNA a amplitude de todos os chirps foi maior que para o 

clique. No entanto, na intensidade de 20 dBnNA, o chirp mais longo 

apresentou maior amplitude que o de mais curta duração. Assim, na 

intensidade mais forte pesquisada, os chirps mais curtos foram mais 

eficientes, enquanto  em 20 dBnNA os chirps mais longos foram mais 

eficientes. 
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Petoe et al. (2010) estudaram a sincronia neural produzida pelo 

estímulo chirp em fracas intensidades (25 dBNS) e  a sensibilidade do 

estímulo chirp para variações de duração e de razão de repetição, 

efetivamente alterando o grau de compensação. Ou seja, os autores 

procuraram usar a amplitude da onda V, a variação da latência da onda V, a 

frequência contida no PEATE e o SM3 (“synchrony measure”) para investigar 

diferenças na sincronia neural entre o clique e o chirp de durações variadas. 

Para medir a sincronia, levaram em consideração, também, a análise da 

magnitude e o espectro de fase. 

 

Foram avaliados trinta e dois sujeitos adultos com audição normal, 

utilizando quatro diferentes chirps de frequência crescente (“rising-frequency 

chirps”), construídos pela mudança de duração no A-chirp. O A-chirp foi 

baseado nas latências da onda V do PEATE- toneburst em várias 

intensidades. A duração dos estímulos foi 9.98, 8.5, 10 e 11.5 ms para o 

valor C4 de 6.40, 4.98 e 4.02, respectivamente. A duração do estímulo clique 

foi 100 µs. Utilizaram o estímulo chirp na intensidade de 65 dB peNPS e o 

clique em 72.2 dBpeNPS. Portanto, todos os cinco estímulos tinham um 

nível de sensação de 25 dBNS. Utilizaram a montagem vertical de eletrodos, 

uma vez que esta não se modifica quando a orelha é testada e por realçar a 

onda V (Petoe et al., 2010). 

 

Os autores observaram que o estímulo chirp demonstrou maior 

sincronia em intensidades mais fracas quando comparado ao clique. 

Segundo os autores, essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de 

que em fortes intensidades, a afinação do filtro coclear torna-se mais ampla 

e a interação mecânica entre as seções acopladas da membrana basilar 

torna-se mais complexa, e não linear (Petoe et al., 2010). 

 

O estudo mostrou, ainda, que os chirps mais curtos (10 ms ou menos) 

produziram maiores FFT e maior sincronia que o clique. Esses resultados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Representa o grau de reprodutibilidade do grupo de média das respostas evocadas pela análise da variância de 
fase em componentes Fourier particulares. 
4 Refere-se  a uma medida constante  relacionada ao  atraso da onda viajante. 
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sugerem que chirps de curta duração compensam com maior exatidão o 

atraso da onda viajante. Ainda, diferenças na sincronia, dependendo da 

duração do chirp, existem entre homens e mulheres; assim, os chirps mais 

longos produziram melhor sincronia para homens, enquanto  os chirps mais 

curtos produziram maior sincronia para mulheres. Os autores concluíram 

que a utilização de parâmetros de chirps diferentes para os dois sexos seria 

benéfico, principalmente para patologias que afetam a sincronia neural. 

Além disso, enfatizaram que o A-chirp é apropriado para utilização clínica 

(Petoe et al., 2010). 

 
No que se refere à amplitude, não foram observadas diferenças entre 

os diversos chirps, sendo que os chirps produziram maior amplitude que o 

clique. Os resultados de amplitude da onda I e III, que foram semelhantes 

para o clique e chirp, sugerem que as melhorias oferecidas pelo chirp 

restringem-se à onda V (Petoe et al., 2010). 

 
Cebula e Elberling (2010) investigaram em 50 sujeitos com audição 

normal, como o PEATE varia em reposta a cinco diferentes chirps 

desenvolvidos a partir de cinco diferentes modelos de atraso, e estudaram 

como a eficiência de cada chirp muda com o nível do estímulo. Os chirps 

foram denominados de 1 a 5, de acordo com o modelo de atraso, de 

maneira que o 1 corresponde ao menor tempo de atraso e o 5 ao maior 

tempo de atraso. Um clique também foi construído utilizando um modelo 

com um atraso constante de zero. Os seis estímulos foram construídos 

utilizando um método no domínio da frequência e apresentavam a mesma 

amplitude espectral e mesmo nível de audição. Todos os estímulos foram 

apresentados com polaridade alternada em taxa de repetição de 20 

estímulos/segundo nas intensidades de 50 e 30 dBnNA. Os resultados 

mostram onda III e complexo IV-V claramente identificadas em 30 dBnNA e 

menos claras para chirps mais longos em 50 dBnNA. As amplitudes das 

respostas evocadas pelo chirp foram maiores que aquelas do clique. Em 50 

dBnNA, o chirp 3 produziu amplitudes significantemente maiores que o 

clique e os chirps 1, 2 e 5, exceto para o chirp 4. Já em 30 dBnNA, o chirp 4 
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produziu maiores amplitudes que o clique  e os chirps 1, 2 e 5, exceto em 3. 

Os chirps que produziram maiores amplitudes foram considerados os mais 

eficientes, portanto, o chirp 4 foi mais eficiente em 30 dBnNA e o chirp 3 em 

50 dBnNA, observando-se também um efeito da intensidade. As latências 

diminuíram com o aumento da intensidade para todos os estímulos, e as 

distribuições das médias das latências nas diferentes condições mostram 

um significante efeito do nível de intensidade. A diferença de latência da 

onda V, entre os estímulos clique e chirp, foi menor quando a intensidade 

diminuiu de 50 (2.82 ms) para 30 dB (1.92 ms). 

 
Van den Berg et al. (2010) investigaram a efetividade e a 

confiabilidade dos resultados do PEATE-A utilizando o MB11 BERAphone 

comparando com os do PEATE-A utilizando o ALGOTMportable. Foram 

avaliados 54 neonatos e o tempo total de exame foi calculado a partir do 

início do procedimento, levando em consideração a preparação do neonato. 

O equipamento ALGOTMportable com estímulo clique apresentado na 

intensidade de 35 dBnNA e taxa de repetição de 37estímulos/segundos foi 

usado como padrão-ouro. O equipamento MB11 BERAphone utilizou o 

estímulo CE-Chirp® na intensidade de 35 dBnNA e taxa de apresentação de 

93 estímulos/segundo. A sensibilidade do MB11 BERAphone foi de 100% e 

especificidade em 97% quando se considerou o ALGOTMportable como 

padrão ouro. O tempo, incluindo a preparação do neonato, foi de 11.4 e 13,9 

minutos para o BERAphone e o ALGOTMportable, respectivamente. Os 

autores concluíram que o BERAphone é potencialmente mais eficaz  que o 

ALGOTMportable. 

 

Cebula e Shehata-Dieler (2012) analisaram os resultados obtidos em 

um programa de TAN, com protocolo de dois estágios, que utilizava 

equipamento automático (BERAphone®), o estímulo chirp otimizado (CE-

ChirpTM) e método de detecção automática da resposta por meio de análises 

estatísticas (q-sample test). Foram analisados os resultados de 6866 recém-

nascidos. Os resultados mostraram que, no primeiro estágio, a razão de 

“passa” foi de 96,2% (6607 RN) e o de “falha” foi de 3.8% (duzentos e 
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cinquenta e nove RN). Já para o segundo estágio foi de 27.4% (setenta e 

um RN) e 72.6% (cento e oitenta e oito RN). Para análise do tempo de teste, 

considerando que o tempo máximo de teste (registro) foi de 180 s, observou-

se uma média de 28 s (15 – 112 s). A análise dos resultados diagnósticos 

mostrou uma taxa de valor preditivo para os resultados de falha, de 25%. Já 

a taxa de falso positivo encontrada no programa foi de 2.1%, com uma taxa 

de especificidade de 97,9% e sensibilidade de 100%. Para o estudo da 

sensibilidade, os autores levaram em consideração o fato de não terem tido 

informações sobre crianças nascidas na maternidade, nesse período, 

apresentando perda auditiva. No entanto, os autores alertam para a 

fragilidade dessa taxa apresentada, ao se considerar o tamanho da 

população estudada, e também, o fato de não realizarem o 

acompanhamento das crianças que passaram na TAN. 

 

Os autores encontraram uma prevalência de perda auditiva de 

0,684% (95% IC: 0.49–0.88%). A taxa de perda auditiva unilateral foi de 

27,7% e a taxa de comprometimento bilateral foi de 72,3%. Vinte e dois (22) 

recém-nascidos (46,9%) apresentaram perda auditiva condutiva, cinco 

(10,6%) tiveram perda auditiva mista, enquanto 20 RN (42,5%) 

apresentaram perda auditiva neurossensorial (Cebulla, Shehata-Dieler 

2012). 

 

Rodrigues e Lewis (2012) compararam os resultados obtidos no 

registro do PEATE com estímulo clique e CE-Chirp® em 12 adultos com 

audição normal. Foram analisados as latências e amplitudes da onda V  e  a 

presença e ausência das ondas I ,III e V em fortes intensidades. O registro 

foi realizado no equipamento Eclipse EP25, utilizando filtros de 100 a 3 kHz  

e taxa de apresentação do estímulo de 27, 1 estímulos por segundo. Foram 

pesquisadas as intensidades de 80, 60, 40 e 20 dBnNA. A 

presença/ausência das ondas I, III e V nos dois estímulos estudados foi 

analisada nas intensidades de 80 e 60 dBnNA. Os resultados observados 

mostraram que não houve diferença estatisticamente significante entre as 

orelhas. Nas intensidades mais fortes (80 e 60 dBnNA), o estímulo CE-
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Chirp® apresentou latências mais curtas que as observadas no registro com 

o estímulo clique, ocorrendo o contrário para as intensidades mais fracas (20 

e 40 dB nNA). A amplitude da onda V dos registros do PEATE com o 

estímulo CE-chirp® foi maior que a amplitude dos registros com o estímulo 

clique, sendo esta diferença significativa para as intensidades de 60, 40 e 20 

dBnNA. As autoras observaram também que as ondas I e III tendem a 

desaparecer com a utilização do estímulo CE-chirp® quando a intensidade 

varia de 80 para 60 dBnNA. As autoras refletem que  enquanto o aumento 

de amplitude da onda V é um ponto positivo para a utilização clínica do 

estímulo CE-chirp® na determinação de NMR, a ausência das ondas I e III é 

uma importante limitação. Para as autoras,  a utilização do estímulo CE-

chirp® pode ser particularmente interessante nos equipamentos de TAN, 

uma vez que maiores amplitudes podem facilitar a detecção automática das 

respostas, reduzindo o tempo de teste. 

Rodrigues (2012) investigou a utilização do estímulo chirp de banda 

larga (CE-chirp®) e de banda estreita (Narrow band CE-chirp®) em RN, 

neonatos e crianças pequenas com audição normal e sem IRDA. Foram 

analisados diferentes procedimentos diagnósticos, entre eles o PEATE e o 

PEATE-FE realizados com o equipamento Eclipse EP 25 ABR system®. A 

autora comparou os resultados de amplitude e latência com aqueles obtidos 

com o estímulo clique tradicionalmente utilizado. O primeiro estudo analisou 

20 RN com estímulo CE-chirp® e Clique. Já no segundo estudou 40 

neonatos nas frequências de 500 Hz, 1, 2 e 4 kHz com filtros de 100 a 1500 

Hz. No segundo estudo, em 20 RN, foram pesquisadas as frequências de 

500 e 2 kHz, e nos outros 20, nas frequências de 1 e 4 kHz.  

 

A autora realizou também um estudo longitudinal para investigar a 

maturação do sistema nervoso auditivo a partir da latência e amplitude da 

onda V do PEATE-FE e PEAEE. Os estímulos foram apresentados com 

fones de inserção em polaridade alternada, taxa de repetição de 27.1 Hz, 

janela de 20 ms e filtro de 100 Hz e 3000 Hz. O estudo observou amplitudes 

de onda V maiores para o CE-chirp® quando comparado ao clique em todas 
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as intensidades. No que se refere à latência, observou-se que as latências 

do CE-chirp® foram maiores que a do clique para intensidades mais fracas 

(40-20 dBnNA).  Já em relação ao Narrow-band CE-chirp®, as latências 

foram menores quando comparadas ao toneburst para as frequências de 

500 Hz 1 e 2 kHz; no entanto, as latências foram similares para os dois 

estímulos na frequência 1 kHz. As amplitudes foram maiores para o Narrow 

band CE-chirp®, em relação ao toneburst, na frequência de 500 Hz nas 

intensidades de 20 e 40 dBnNA (0,148 e 0,168, respectivamente) e para 2 

kHz (0,043 e 0,062, respectivamente). Já o estudo maturacional mostrou 

uma diminuição do NMR para as frequências de 500 Hz e 2 kHz, de 30 para 

20 dBnNA e de 27,5 para 20 dBnNA, respectivamente (Rodrigues, 2012). 

 

Kristensen e Elberling (2012) estudaram o estímulo chirp construído a 

partir de um modelo coclear específico em intensidade desenvolvido por 

Elberling e Don (2010). Esse chirp foi denominado de LS-chirp® (Level-

specific chirp). O LS-chirp® foi comparado ao CE-chirp® desenvolvido por 

Elberling, Callo e Don (2010) e baseado no modelo de atraso coclear  da 

onda viajante desenvolvido por Elberling e Don (2008). Foram estudados 

dez adultos com audição normal. Três estímulos diferentes foram utilizados: 

o clique com 100 µs de duração ( 350-10,000Hz), o CE-chirp® ( 350- 11,300 

Hz) e o LS-Chirp® ( 350- 11,300 Hz), apresentados nas intensidade de 20, 

40, 60 e 80 dBnNA). Todos os estímulos foram apresentados com 

polaridade alternada e razão de repetição de 27.1 Hz, e registrados 

utilizando o equipamento Eclipse EP25. Os resultados mostraram que o CE-

chirp® e o LS-chirp® apresentaram valores semelhantes de amplitudes para 

a onda V, as quais foram maiores que as apresentadas pelo clique, nas 

intensidades de 20, 40 e 60 dBnNA. Os autores observaram, também, que 

no que se refere à latência da onda V em 20 dBnNA, a diferença entre as 

repostas para o CE-chirp® e para o clique e LS–chirp® foi aproximadamente 

0,5 ms. Os autores concluíram que o LS-chirp® produz maiores amplitudes 

de onda V na intensidade de 80 dBnNa e que não há diferenças 

significantes em relação ao CE-chirp®, nas intensidades mais fracas. 
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Considerando a literatura apresentada e buscando aprimorar os 

conhecimentos adquiridos com os estudos que utilizaram o estímulo chirp, a 

presente tese pretendeu estudar a aplicabilidade e a eficiência desse novo 

estímulo na triagem auditiva com fins de identificação da perda auditiva 

permanente ao nascimento. Procurou-se também verificar a possibilidade de 

realização da TAN em intensidades mais fracas por meio do PEATE-A com 

o CE-chirp®, a fim de se avaliar a confiabilidade desse procedimento na 

identificação de perdas auditivas leves, bem como estudar a utilização de 

estímulos mais específicos em frequência na TAN como o Hi-Lo CE-chirp®. 
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4. ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Esta tese foi construída de maneira a apresentar três estudos 

específicos. Cada um foi construído para responder aos objetivos 

específicos da presente tese. Os estudos 1 e 2 avaliam os resultados 

obtidos no PEATE-A com o estímulo CE-chirp® de banda larga; já o estudo 

3, os resultados do PEATE-A com o estímulo específico em frequência 

denominado Hi-Lo CE-chirp®. 

No presente capítulo são apresentados os aspectos metodológicos 

comuns aos três estudos e a descrição geral dos procedimentos realizados 

nos três estudos. As particularidades metodológicas de cada um são 

apresentada em subcapítulos intitulados: Estudo 1, Estudo 2 e Estudo 3.  

 

4.1 Desenho do estudo 
 

Esta é uma pesquisa descritivo-analítica, quantitativa, transversal e 

experimental. Insere-se na linha de pesquisa “Audição na Criança” do 

Programa de Estudos Pós-Graduados (PEPG) em Fonoaudiologia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 

4.2 Ética 
 

O presente estudo obteve aprovação da comissão de ética e pesquisa 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia (PEPG) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sob protocolo de 

118/2011(Anexo I). Todas as mães ou responsáveis que aceitaram participar 

da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) concordando com os procedimentos (Anexo II). 
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4.3 Local da pesquisa 
 

O estudo foi realizado na Maternidade Amparo Maternal que é uma 

instituição filantrópica do município de São Paulo, responsável por mais de 

8.000 partos por ano, uma média de 600 nascimentos mensais e 

atendimento vinculado exclusivamente ao SUS. Essa maternidade é 

parceira da PUC-SP para cursos de aprimoramento, formação em serviço e 

realização de pesquisas. Lá é desenvolvido um Programa de Triagem 

Auditiva da prefeitura municipal do estado de São Paulo que utiliza como 

protocolo de dois estágios, a pesquisa das Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Estímulo Transientes (EOAET) para os Recém-Nascidos (RN) 

sem indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA) e o PEATE-A nos 

casos de falha nas EOAET e nos RN com IRDA. A maternidade Amparo 

Maternal atende a todas as regiões de São Paulo e grande São Paulo. É 

considerada uma maternidade de baixo risco.  

 

 

4.4 Seleção e Critérios de elegibilidade 
 

Participaram deste estudo Recém-Nascidos (RN) da maternidade 

Amparo Maternal.  

A coleta de dados foi realizada durante 11 meses (março a julho de 

2012, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2012 e janeiro a março de 

2013 ). 

A partir da análise do senso fornecido diariamente pela secretaria da 

maternidade, escolhia-se cinco neonatos, por dia de coleta, que atendessem 

aos critérios de elegibilidade, apresentados a seguir. Em seguida as mães 

eram convidadas a participar do estudo. No entanto, é importante salientar 

que o convite foi feito em ordem aleatória e somente após a finalização da 

avaliação do RN anterior. Portanto, o número de RN avaliados por dia 

dependeu especialmente do tempo necessário para avaliar cada RN. Esse 

tempo sofreu influência, principalmente, do estado de consciência do RN 

durante os testes. 

A inclusão dos RN obedeceu aos seguintes critérios de elegibilidade: 
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-Não apresentar suspeita de alteração neurológica e/ou síndromes 

sugerida no prontuário do paciente 

-Não apresentar agenesia de orelha externa ou Meato Acústico 

Externo (MAE); 

-Possuir 37 semanas de idade gestacional ao nascimento ou mais;  

-Possuir mais de 24 horas de vida; 

 

Poderiam ser incluídos na pesquisa os RN que passaram ou não na 

triagem auditiva com EOAET e/ou PEATE-A, realizada pela equipe de TAN 

do hospital, apresentando ou não IRDA. Os IRDA seguiram as 

recomendações do JCIH (2007) e do Comitê Multiprofissional em Saúde 

Auditiva -COMUSA ( Lewis et al., 2010). 

 

 

4.5 Material 
 

- Equipamento  para registro do Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico, modelo Eclipse EP25 ABR system® da marca interacoustics  

A/S. 

- Equipamento de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

Automático, modelo TITAN da marca interacoustics A/S e software 

ABRIS440. 

- Eletrodos de superfície infantil descartáveis modelo Ambu® 

Neuroline 720 (referência 72000-S/25). 

- Equipamento portátil automático para registro das Emissões 

Otoacústicas por estímulo Transiente (EOAET), modelo otoport Lite da 

marca Otodynamics. 

 

 

4.6 Procedimentos de Coleta de Dados 
 

Foram realizados a pesquisa de prontuário e os procedimentos 

eletrofisiológicos: PEATE-A e o PEATE diagnóstico. 
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Todos os procedimentos eletrofisiológicos foram realizados, 

preferencialmente, próximos à alta hospitalar, em sala pré-determinada, não 

acusticamente tratada e com o RN em sono natural. 

 

Os RN foram acomodados confortavelmente nos berços fornecidos 

pela maternidade ou no colo das mães. 

 

Para realização do PEATE diagnóstico utilizou-se eletrodos de 

superfície. Com o objetivo de limpar os locais de fixação dos eletrodos foi 

utilizado gaze com álcool 70% e gel abrasivo Nuprep, sequencialmente. Os 

eletrodos de referência foram dispostos nos locais correspondentes às 

mastóides direita (M2) e esquerda (M1); na fronte foram dispostos os 

eletrodos ativo (Fz) e terra (Fpz).  

 

Para o registro do PEATE-A os eletrodos foram dispostos da seguinte 

maneira: o eletrodo ativo na fronte (Fz), o eletrodo referência nas mastóides 

direita ou esquerda conforme a orelha pesquisada, e o eletrodo terra na 

mastóide contralateral (Figura 3). 

 

!
Figura 3. Demonstração da disposição dos eletrodos para o registro do PEATE-A 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”!

 

Para condução do estímulo sonoro por via aérea (VA) utilizou-se 

fones de inserção EAR-phones 3A e, por via óssea (VO), o transdutor ósseo 

modelo B-71. Os eletrodos utilizados foram do modelo “Ambu neuroline”. 

 

A impedância foi mantida em valor igual ou menor a 5 kΩ, em cada 

eletrodo e menor ou igual a 2 kΩ entre os eletrodos, uma vez que foi 
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observado uma maior dificuldade em alcançar impedância menor que 3 kΩ; 

provavelmente devido à maior oleosidade da pele em RN nessa faixa etária. 

 

Não foi obedecida uma ordem de início de realização dos 

procedimentos eletrofisiológicos (PEATE e PEATE–A). No entanto, no que 

se refere à ordem de início das orelhas avaliadas, direita ou esquerda, 

buscou-se manter uma distribuição homogênea. No anexo III é apresentada 

a distribuição da ordem de início da realização do PEATE e  PEATE-A para 

os três estudos. 

 

É importante salientar, também, que nesta tese,  o PEATE-A para 

cada estímulo e intensidade, foi realizado uma única vez, independente do 

resultado “Passa” ou “Falha”. O teste só era repetido se o RN mudasse de 

estado de consciência, segundo a escala de Brazelton5, durante o registro 

da resposta. Assim, para avaliar o estado de consciência do neonato 

durante a realização do PEATE-A, foram adotados os critérios descritos na 

Escala Neonatal de Avaliação Comportamental de Brazelton, a qual possui 

seis estados de consciência (Brazelton, 1973):  

 

Estado 1 = sono profundo, sem movimentos, respiração regular; 

Estado 2 = sono leve, olhos fechados, algum movimento corporal; 

Estado 3 = sonolento, abrindo e fechando os olhos; 

Estado 4 = acordado, olhos abertos, movimentos corporais mínimos; 

Estado 5= totalmente acordado, movimentos corporais vigorosos; 

Estado 6 = choro. 

 

No presente estudo, o registro do teste só foi realizado quando o RN 

apresentava-se no estado 1 ou 2 de Brazelton. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 A escala de Brazelton é uma ferramenta de avaliação comportamental, desenvolvida pelo pediatra Thomas Berry 
Brazelton que classifica o estado físico e neurológico do RN, bem como seus comportamentos emocionais e suas 
diferenças individuais, em seis estados comportamentais. Disponível em: http://www.infopedia.pt/$t.-berry-brazelton 



Orientação!Metodológica! 61!
!

!

4.6.1. Pesquisa de Prontuário 
 

Este procedimento teve como objetivo obter informações sobre os 

IRDA, bem como informações sobre idade gestacional e horário de 

nascimento. Os prontuários ficavam disponíveis no setor de enfermaria e 

eram identificados pelo número do leito. 

 

 

4.6.2. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
Automático – PEATE-A 

 

Os equipamentos utilizados nesta tese foram fornecidos pela empresa 

dinamarquesa Interacoustic. O estímulo chirp utilizado foi patenteado como 

CE-chirp® em razão do estímulo ter sido desenvolvido pelo pesquisador 

Claus Elberling e colaboradores e foi desenhado usando o modelo de atraso 

baseado nas latências de banda derivada do PEATE, construído a partir dos 

resultados obtidos por Don e Elberling (1994) com a técnica Stacked ABR, 

como descrito por Elberling et al. (2007). 

 

O estímulo CE-chirp® e clique utilizados nesta tese apresentam as 

mesmas características espectrais. A diferença entre os dois estímulos está 

no tempo de apresentação dos componentes de frequência baixos, médios e 

altos do estímulo. 

 

Na figura 4 pode-se observar as características espectrais dos dois 

estímulos. O clique é apresentado em 0 ms enquanto a apresentação do 

CE-chirp® antecede 0 ms. 
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Figura 4. Espectro acústico dos estímulos clique e CE-chirp® 
Fonte: http://interacoustics.com/eprise/main/_images/swf/click_vs_chirp.swf) 

 

Nesta tese, para o registro do PEATE-A, utilizou-se o equipamento 

portátil “Titan” da marca “Interacoustics” e software ABRIS440, no modo 

acoplado a um computador.  

 

O software ABRIS440-Titan apresenta um método de detecção 

automática da resposta que utiliza o teste estatístico “q-sample test” e a 

ponderação Bayesiana. Após a realização dos testes estáticos é 

estabelecido  se a resposta está presente ou ausente, e, portanto, o 

resultado “Passa” e “Falha”. 

 

 O PEATE-A foi realizado com três estímulos diferentes: o estímulo 

clique, CE-chirp® e Hi-Lo CE-chirp®, nas intensidades de 30 e/ou 35 

dBnNA, segundo o objetivo de cada estudo. 

 

O tempo de exame foi registrado e apresentado automaticamente 

pelo software. O tempo máximo estabelecido para a pesquisa da 

presença/ausência da resposta no PEATE-A foi de 180 segundos.  

 

Na presença de resposta, o equipamento apresenta um sinal verde de 

“Passa” na tela do computador (em inglês “Pass”), mostrando que a 

resposta atingiu os 100% do critério “Passa” ( 100 % do gráfico ilustrativo do 

software) dentro de 180 segundos (Figura 5 e 6).  
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Figura 5. Demonstração de resposta "Passa" na orelha direita e esquerda com o 
estímulo CE-chirp® em 35 dBnNA 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”  

 

!
Figura 6. Demonstração de resposta "Passa" na orelha direita e esquerda com 
estímulo Hi-Lo CE-chirp® em 35 dBnNA 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”  
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O resultado será “Falha” quando 100% do critério “Passa” não for 

alcançado dentro de 180 segundos, sendo apresentado o sinal vermelho de 

“Falha” (em inglês “Refer”) (Figura 7).  

!
Figura 7.Demonstração de resposta "Falha" na orelha direita e esquerda com 
estímulo clique em 35 dBnNA 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”  

 

É importante salientar que para o estímulo Hi-Lo CE-chirp® o 

software só considerava resposta “Passa” quando os dois componentes (Hi 

e Lo) atingiam os 100% do gráfico ilustrativo, ou seja, atingiam o critério 

“Passa”; se apenas um dos componentes atingisse os 100 % (Figura 8), ou 

quando os dois não atingiam, a resposta final era de “Falha”.  
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Figura 8. Demonstração de resposta "Falha" para o componente Lo e "Passa" para 
o componente Hi, na orelha direita e esquerda, com o estímulo Hi-Lo CE-chirp® em 
35 dBnNA 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”  

 

O registro numérico do tempo e valores de impedância eram 

fornecidos ao final do teste quando o exame era salvo, como pode ser 

observado nas figuras 9, 10, e 11.  
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Figura 9. Registro do tempo de exame, impedância dos eletrodos, ruído residual 
para o estímulo CE-chirp® na condição "Passa", na intensidade de 30 dBnNA em 
orelha direita e esquerda 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics 

 



Orientação!Metodológica! 67!
!

!

!
Figura 10. Registro do tempo de exame, impedância dos eletrodos, ruído residual 
para o estímulo clique para condição "Falha" na intensidade de 35 dBnNA em 
orelha direita e esquerda 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”  

!
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Figura 11. Registro do tempo de exame, impedância dos eletrodos, ruído residual 
para o estímulo Hi-Lo CE-chirp® para condição "Passa" na orelha direita e 
condição "Falha" na orelha esquerda na intensidade de 35 dBnNA 
Fonte: software ABRIS440 do equipamento TITAN da marca “Interacoustics”  

 

Como observado na Figura 11, para o estímulo Hi-Lo CE-chirp®, na 

condição “Falha” (orelha esquerda), o software não apresenta o tempo para 

detecção de resposta para os dois componentes (Hi e Lo), separadamente. 

Ou seja, é apresentado somente o tempo final de exame, independente se 

um dos componentes apresentou resposta em tempo inferior. Na condição 

“Passa”, o tempo de teste era dado quando o último componente alcançava 

os 100 %. 
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Quando um movimento corporal brusco ou artefato elétrico interferia 

na realização do exame, o software interrompia a contagem do tempo e 

voltava a registrar quando o RN se encontrava em condição ideal. Quando 

durante o registro da resposta o RN mudava de estado, de acordo com a 

interpretação subjetiva da examinadora, mesmo que o software não parasse 

automaticamente o registro, esperava-se que o estado de consciência do 

RN voltasse para o estado de registro inicial. Em seguida, o teste era 

repetido, para assegurar que todos os procedimentos, na mesma orelha, 

fossem realizados nas mesmas condições e, assim, pudessem ser 

comparados. Portanto, a pesquisa foi realizada na mesma condição para 

cada orelha, ou seja, no mesmo estado de consciência. 

 

 

4.6.3. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico –PEATE  
 

O PEATE foi utilizado como padrão–ouro para assegurar e verificar a 

sensibilidade e especificidade das respostas obtidas no PEATE-A. Utilizou-

se o equipamento “Eclipse Black Box – software EP25” da marca 

“Interacoustics MedPC”.  

 

Foi considerado como onda V a maior deflexão negativa ocorrendo 

entre 5 e 20 ms após a apresentação do estímulo. O NMR foi considerado a 

menor intensidade na qual a onda V pode ser observada e reproduzida.  

 

Nos casos em que os NMR não estavam dentro dos padrões de 

normalidade, as mães foram encaminhadas para realizar a avaliação 

audiológica completa num centro de alta complexidade conveniado ao SUS, 

denominado Centro Audição na Criança (CeAC), em um intervalo de 

aproximadamente 30 dias. Caso a criança também tivesse falhado na TAN 

realizada pelo programa de triagem do hospital era encaminhada para 

diagnóstico no centro de referência de alta complexidade indicado pela 

prefeitura. 
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É importante salientar que o software EP25 apresenta um método de 

detecção que considera o ruído residual (40 nV) e a reprodutibilidade de 

onda (50%) como critérios para presença ou ausência de resposta. Portanto, 

quando o registro alcançava esses valores, o software parava 

automaticamente o registro da resposta após atingir um mínimo de pelo 

menos 800 estímulos apresentados.  

 

Quatro combinações de resultado durante a pesquisa na maternidade 

poderiam ocorrer: “Passar” no PEATE-A e apresentar resposta no PEATE 

(Verdadeiro-Negativo); “Passar” no PEATE-A e apresentar ausência de 

resposta no PEATE (Falso-Negativo); “Falhar” no PEATE-A e apresentar 

resposta no PEATE (Falso-Positivo) e “Falhar” no PEATE-A e apresentar 

ausência de resposta no PEATE (Verdadeiro-Positivo). 

 

 

4.6.4 Triagem Auditiva Neonatal com Emissões Otoacústicas por 

estímulo Transiente (EOAET) 

 

A pesquisa das EOAET foi  realizada utilizando o equipamento de 

triagem auditiva portátil e automático, modelo Otoport Lite da marca 

Otodynamics, realizado na intensidade de 84 dBNPS . O estímulo foi do tipo 

clique não linear, com 80 µs, abrangendo predominantemente a faixa de 

frequência de 1.0 a 4 kHz. Foram utilizados 260 estímulos para a coleta, 

sendo o tempo máximo de teste de 300 segundos e janela de resposta de 

20 milissegundos.  

As bandas de frequências para a análise das respostas foram 1.0, 

1.5, 2.0 , 3.0 e 4.0 kHz. Estabeleceu-se como critério de “passa” a presença 

de respostas em pelo menos três bandas de frequência, não 

necessariamente consecutivas. As respostas foram consideradas presentes 

quando a reprodutibilidade estava acima de 50% e a relação entre as 

médias da amplitude da resposta e do ruído (relação sinal/ruído) foram 

maiores ou igual a 6 dB. 
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4.7 Análise de Dados 
 

A independência entre os resultados nas duas orelhas foi avaliada por 

meio do teste Quiquadrado e, quando as suposições para a sua aplicação 

não foram satisfeitas, foi aplicado o teste exato de Fisher (Fisher e van Belle, 

1993). 

 

Análise dos resultados “Passa/ Falha” no PEATE-A 

 

Foram realizadas análises descritivas dos resultados “Passa” e 

“Falha” no PEATE-A com os estímulos CE-chirp® e Hi-Lo CE-chirp® nas 

intensidades estudadas. Análises comparativas entre os resultados 

(Passa/Falha) obtidos no PEATE-A com estímulo CE-chirp® e PEATE-A 

com estímulo clique foram realizadas por meio do teste de McNemar (Fisher 

e van Belle, 1993).  

 

Nos três estudos, para cada estímulo, foram calculadas as seguintes 

medidas de habilidade diagnóstica (Fisher e van Belle, 1993) de acordo com 

o padrão-ouro : Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP), 

Valor Preditivo Negativo (VPN), Acurácia, Índice de Youden e coeficiente 

Kappa. 

 

Para determinação dessas medidas, o padrão-ouro foi considerado 

normal quando apresentou NMR para VO fora dos padrões de normalidade 

estabelecidos, independente do valor de VA. Portanto, foi considerado 

alterado somente quando o NMR obtido para VA e a VO estavam alterados. 

 

A concordância entre dois procedimentos, PEATE-A (procedimento 

de triagem) e PEATE diagnóstico (padrão-ouro) foi avaliada por meio do 

coeficiente Kappa (Sim e Wright, 2005). Seus valores podem variar de –1 a 

1. Valores menores ou iguais a 0,4 indicam concordância fraca, entre 0,41 e 

0,6 concordância moderada, entre 0,61 e 0,80 concordância forte, e de 0,81 
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a 1 concordância quase perfeita. No entanto, os valores obtidos no presente 

estudo podem não ser confiáveis porque a prevalência de resultado alterado 

foi baixa. O Kappa igual a zero significa que a concordância entre o padrão-

ouro e o teste que está sendo analisado é a mesma que a do acaso. 

 

Os resultados do padrão-ouro foram caracterizados segundo tipo de 

alteração auditiva em condutivas, sensoriais ou neurais.  As alterações 

auditivas foram caracterizadas da seguinte maneira: 

1) Alteração condutiva: NMR no PEATE por VA maior que 20 

dBnNA e igual a 20 dB por VO com ausência de EOAET; 

2) Alteração sensorial: NMR no PEATE por VA e VO maior que 

20 dBnNA sem gap aéreo-ósseo; com presença ou ausência 

de EOAET de acordo com o limiar de VA. 

3) Alteração neural: NMR no PEATE por VA ausente em 100 

dBnNA e  ausente em 40 ou 50 dBnNA por VO, com 

presença de EOAET. 

 

O grau da alteração auditiva considerou a classificação proposta por 

Northern e Downs (1984). 

 

 

Análise do tempo de detecção de resposta do PEATE-A 

 

Para os três estudos, foi realizada uma análise descritiva do tempo de 

detecção da resposta no PEATE-A para os casos que apresentaram 

resultado “Passa” no PEATE-A, uma vez que os que resultados “Falha” 

tinham sempre tempo constante de 180 segundos.  

 

Na análise do tempo de detecção dos que apresentaram resultado 

“Passa” no PEATE-A, o teste de Anderson-Darling foi aplicado para verificar 

a suposição de normalidade. No caso em que esta suposição foi satisfeita, 

as médias do tempo dos estímulos clique e CE-chirp® foi comparada por 

meio do teste t-pareado (Fisher e van Belle, 1993). Caso contrário, foi 
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aplicada a técnica de análise de variância não paramétrica com medidas 

repetidas (Brunner e Puri, 2001). 

 

Para comparar simultaneamente estímulos e orelhas foi adotada a 

técnica de análise de variância com medidas repetidas (Neter et al., 2005). 

Esta técnica considera simultaneamente as medidas das duas orelhas, mas 

permite que haja correlação entre as observações em um mesmo indivíduo. 

Foi feita a transformação logaritmo no tempo de detecção de resposta de 

forma a minimizar fugas das suposições necessárias à aplicação da técnica 

(Neter et al., 2005). 

 

Nos testes de hipótese foi fixado nível de significância de 0,05.  

 

A análise foi realizada com o auxílio dos aplicativos: Minitab (versão 

16), SPSS (versão 18) e R (versão 2.14.2). 

 

 

4.8 Estudo 1 
 

Participaram deste estudo 100 RN, de ambos os sexos, com e sem 

IRDA. Foram avaliados 43 RN do sexo masculino e 57 do sexo feminino, 

sendo que 12 apresentaram IRDA. 

 

Para caracterização da amostra, foram realizadas as estatísticas 

descritivas levando em consideração as horas de vida dos participantes, IG 

e peso no momento do registro do PEATE-A e os IRDA observados, 

conforme apresentado nas tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas para as variáveis horas de vida, idade 
gestacional (IG) e peso (n=100) 

Variável n média desvio 
padrão máximo mínimo 

Horas de Vida (hs) 100 37,43 11,84 49,27 25,59 

IG (semanas) 100 39,33 1,20 40,53 38,13 

Peso (g) 100 3488 1242 4730 2246 



Orientação!Metodológica! 74!
!

!

Tabela 2. Distribuição dos IRDA na amostra de 50 RN participantes do 
estudo 

INDICADOR DE RISCO PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA (IRDA) n % 

Não apresenta IRDA 88 88,0% 

Hereditariedade 5 5,0% 

Anomalias craniofaciais e/ou alterações morfológicas 2 2,0% 

Consanguinidade 1 1,0% 

Infecção congênita 3 3,0% 

UTI Neonatal 0 0,0% 

Hiperbilirrubinemia/ex-sanguíneo 1 1,0% 

Alcoolismo materno e/ou uso de drogas 0 0,0% 

 

Foram realizados os procedimentos eletrofisiológicos: PEATE-A com 

estímulo clique e com o estímulo CE-chirp®, na intensidade de 35 dBnNA e 

o PEATE com estímulo clique. 

 

Os estímulos clique e CE-chirp® são estímulos de banda larga com 

características de frequências semelhantes (350 Hz - 11,300 kHz) e mesma 

calibração (dB ppe.RETSPL).  

 

O quadro 1 apresenta as características espectrais e de registro do 

PEATE-A para o estímulo  CE-chirp® e clique. 

 
 
Quadro 1. Parâmetros de registro e características espectrais do estímulo clique e 
CE-chirp® utilizado no PEATE-A 

Característica do estímulo e Parâmetros de registro 
 

Taxa de Repetição 

 

 90 Hz 

Estímulo clique e CE-chirp® 

Espectro de Frequência 350 Hz-11,300 Hz 

Polaridade 

Tempo de Registro 

Intensidade   

Ponderação                                        

Alternada 

180 segundos 

35 dBnNA 

Ponderação Bayesiana 
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O PEATE com estímulo clique foi utilizado como padrão–ouro para 

assegurar e verificar a sensibilidade e especificidade das respostas obtidas 

no PEATE-A.  

 

Os seguintes parâmetros foram levados em consideração para o 

registro do PEATE com estímulo clique (Quadro 2): 

 
Quadro 2. Características do protocolo utilizado no registro do PEATE com estímulo 
clique 

Parâmetros  
 

Taxa de Repetição 

 

27.7Hz 

Tipo de Estímulo clique com duração de 100 µs 

 Filtros 100-3000 Hz 

 Polaridade 

 Janela 

Condensada (VA) e alternada (VO) 

12 ms 

 

 

O registro do PEATE foi realizado por Via Aérea (VA) e por Via Óssea 

(VO), sempre que a VA estava alterada. A intensidade de 20 dBnNA foi 

considerada como padrão de normalidade para VA e VO. A pesquisa de VA 

foi realizada nas intensidades de 40, 20 e 80 dBnNA, sequencialmente 

(Figura 12). A pesquisa de VO foi realizada nas intensidades de 40 e 20 

dBnNA, sequencialmente. 
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Figura 12. Representação gráfica do PEATE com estímulo clique na orelha direita e 
esquerda com NMR dentro do padrão de normalidade 

!

Na ausência de respostas em uma das intensidades avaliadas, a 

intensidade era aumentada a passos de 10 dB até que  a onda V pudesse 

ser identificada e reproduzida. Para a VA a intensidade máxima pesquisa foi 

de 100 dBnNA e para a VO foi de 50 dBnNA. 

 

Não foi obedecida uma ordem para a realização dos dois 

procedimentos (PEATE-A e PEATE). O fluxograma representativo das duas 

possíveis sequências de avaliação é apresentado na figura 13. 
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!
Figura 13. Fluxograma representativo da ordem de avaliação do RN segundo 
procedimento realizado 

 

Análise dos dados 

 

Para a determinação de concordância entre as orelhas foi utilizado 

para os dois estímulos o teste exato de Fisher. 

 

Foram analisados os resultados (Passa/Falha) obtidos no PEATE 

com o estímulo CE-chirp® e clique por meio do teste de McNemar, bem 

como o tempo detecção de resposta para os dois estímulos. 
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A concordância entre os resultados obtidos para o PEATE-A 

(Passa/Falha) com o padrão-ouro, nas duas orelhas, foi avaliada por meio 

da estatística Kappa. 

 

Nesse estudo as medidas de habilidades diagnósticas ( Sensibilidade, 

especificidade, VVP, VPN), o índice de Youden e o coeficiente Kappa foram 

determinados  considerando o padrão-ouro ( PEATE com estímulo clique) 

normal quando o NMR por VO era menor ou igual a 20 dBnNA e alterado 

quando  o NMR para VA e VO eram maiores que 20 dBnNA. 

 

 Foi realizada uma análise descritiva do tempo de detecção de 

resposta do PEATE-A para cada estímulo (PEATE-A com o estímulo clique 

e PEATE-A com o estímulo CE-chirp®). Uma análise comparativa das 

distribuições do tempo nos dois estímulos, em uma mesma orelha, foi 

realizada por meio da técnica de análise de variância não paramétrica com 

medidas repetidas, uma vez que o teste de normalidade de Anderson-

Darling apontou que as distribuições da diferença entre os tempos nos dois 

estímulos não eram normais (p<0,005 na OD e p=0,015 na OE). Para 

comparar simultaneamente estímulos e orelhas também foi adotada a 

técnica de análise de variância com medidas repetidas (Neter et al.,2005).  

 

A seguinte combinação de análise foi formada para os resultados do 
PEATE-A: 

1. Clique 35 dBnNA X CE-chirp® 35 dBnNA 
 

4.9 Estudo 2 
 

Participaram deste estudo 40 RN de ambos os sexos, com e sem 

IRDA. Foram avaliados 17 RN do sexo masculino e 23 do sexo feminino, 

sendo que 9 apresentaram IRDA. Para caracterização da amostra, foram 

realizadas as estatísticas descritivas levando em consideração as horas de 

vida, idade gestacional e peso, conforme apresentado nas tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3. Estatísticas descritivas para as variáveis horas de vida, idade 
gestacional (IG) e peso (n=40) 

Variável n média desvio 
padrão máximo mínimo 

Horas de Vida (hs) 40 32,24 7,76 40,00 24,48 

IG (semanas) 40 39,45 1,12 40,57 38,33 

Peso (g) 40 3342 1136 4478 2206 

 

Tabela 4. Distribuição dos IRDA para os 40 RN que participaram do estudo 
INDICADOR DE RISCO PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA (IRDA) N % 

Não apresenta IRDA 31 77,5% 

Hereditariedade 5 12,5% 

Anomalias craniofaciais e/ou alterações morfológicas 0 0,0% 

Consanguinidade 1 2,5% 

Infecção congênita 3 7,5% 

UTI Neonatal 0 0,0% 

Hiperbilirrubinemia/ex-sanguíneo 0 0,0% 

Alcoolismo materno e/ou uso de drogas 0 0,0% 

 

Foram realizadas os procedimentos eletrofisiológicos: PEATE-A com 

estímulo clique, PEATE-A com estímulo CE-chirp® e PEATE com o estímulo 

clique.  

 

O PEATE-A foi realizado com os estímulos CE-chirp® e clique, nas 

intensidades de 30 e 35 dBnNA. O quadro 3 apresenta as características 

espectrais e de registro do PEATE-A para os dois estímulos. 

 
Quadro 3. Parâmetros de registro e características espectrais do estímulo clique e 
CE-chirp® utilizado no PEATE-A 

Características do Estímulo e Parâmetros de registro 
 

Taxa de Repetição 

 

90 Hz 

Estímulo clique e CE-chirp® 

Espectro de Frequência 350 Hz-11,300 Hz 

Polaridade 

Tempo de Registro 

Intensidade   

Ponderação                                        

Alternada 

180 segundos 

30 e 35 dBnNA 

Ponderação Baysiana 
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O PEATE com estímulo clique foi utilizado como padrão–ouro para 

assegurar e verificar a sensibilidade e especificidade das respostas obtidas 

no PEATE-A. O registro do PEATE,  a interpretação dos resultados e a 

sequência de realização dos procedimentos seguiu o mesmo método 

desenvolvido no estudo 1. 

 

Não foi obedecida uma ordem para a realização dos dois 

procedimentos (PEATE-A e PEATE) e das duas intensidades utilizadas. 

 
 

Análise dos dados 

 
Foram analisados descritivamente e comparativamente os resultados 

(Passa/Falha) do PEATE-A nas intensidades de 30 e 35 dBnNA para os 

estímulos CE-chirp® e clique. A análise comparativa dos resultados entre os  

dois testes foi realizada com a aplicação do teste de McNemar (Fisher e van 

Belle, 1993).  

 

A análise dos resultados (Passa/Falha), entre as duas orelhas, para 

os dois estímulos e nas duas intensidades, foi realizada por meio do teste 

exato de Fisher (Fisher e Van Belle, 1993). 

 

A concordância entre os resultados obtidos para o PEATE-A 

(Passa/Falha) com o padrão-ouro, nas duas orelhas, foi avaliada por meio 

da estatística Kappa. 

 

As medidas de habilidades diagnósticas, o índice de Youden e o 

coeficiente Kappa foram determinados  considerando o padrão-ouro (PEATE 

com estímulo clique) normal quando o NMR por VO era menor ou igual a 20 

dBnNA, independente do valor de VA e alterado quando  o NMR para VA e 

VO eram maiores que 20 dBnNA. 
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A técnica de análise de variância não paramétrica com medidas 

repetidas, ou o teste t-pareado, foi adotado para comparar as distribuições 

do tempo de detecção de resposta entre os dois estímulos  e intensidades. 

O método de Tukey (Neter et al., 2005) foi aplicado para comparar os dois 

estímulos em uma mesma intensidade e as duas intensidades em um 

mesmo estímulo. Para comparar as médias do tempo nos dois estímulos, 

nas duas intensidades e nas duas orelhas, foi aplicada a técnica de análise 

de variância com medidas repetidas (Neter et al., 2005). 

 

 As seguintes combinações de análise foram formadas para os 

resultados do tempo de detecção de resposta no PEATE-A: 

 

1. CE-chirp® 35 dBnNA X clique 35 dBnNA  

2. CE-chirp® 30 dBnNA X clique 30 dBnNA  

3. clique 35 dBnNA X clique 30 dBnNA 

4. CE-chirp® 35 dBnNA X CE-chirp® 30 dBnNA 

 

 

 

4.10 Estudo 3 

 

Participaram deste estudo 50 RN de ambos os sexos, com e sem 

IRDA. Foram avaliados 22 RN do sexo masculino e 28 do sexo feminino, 

sendo que 7 apresentaram IRDA. Para caracterização da amostra, foram 

realizadas as estatísticas descritivas, levando em consideração as horas de 

vida dos participante, o peso e os IRDA observados, conforme apresentado 

nas tabelas 5 e 6, respectivamente. 
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Tabela 5. Estatísticas descritivas para variáveis horas de vida, idade 
gestacional (IG) e peso (n=50) 

Variável n média desvio 
padrão máximo mínimo 

Horas de Vida (hs) 50 34,34 10,34 44,68 24,00 

IG (semanas) 50 37,50 0,50 38,00 37,00 

Peso (g) 50 3542 1213 4755 2329 

 

Tabela 6. Distribuição dos IRDA para os 50 RN participantes do estudo 
INDICADOR DE RISCO PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA (IRDA) n % 

Não apresenta IRDA 43 86,0% 

Hereditariedade 4 8,0% 

Anomalias craniofaciais e/ou alterações morfológicas 1 2,0% 

Consanguinidade 0 0,0% 

Infecção congênita 1 2,0% 

UTI Neonatal 0 0,0% 

Hiperbilirrubinemia/ex-sanguíneo 1 2,0% 

Alcoolismo materno e/ou uso de drogas 0 0,0% 

 
 

Foram realizados os procedimentos eletrofisiológicos: PEATE-A com 

estímulo Hi-Lo CE-chirp® e PEATE-FE com estímulo toneburst. 

 

O estímulo Hi-Lo CE-chirp® utilizado nesse estudo consiste em um 

estímulo, composto por dois “componentes”. O “componente”  Hi apresenta 

frequência entre 1414 – 11313 Hz e o  “componente”  Lo entre 177- 1414 

Hz, com uma frequência de corte de 1500 Hz. Esses dois “componentes” 

são entregues simultaneamente na orelha do RN.  

 

O PEATE-A foi realizado na intensidade de 35 dBnNA. O quadro 4 

apresenta as características espectrais e de registro do PEATE-A para o 

estímulo Hi-Lo CE-chirp®. 
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Quadro 4. Parâmetros de registro e características espectrais do estímulo Hi-Lo 
CE-chirp® utilizado no PEATE-A 

Parâmetros  
 

Taxa de Repetição 

 

90 Hz 

Estímulo Hi-Lo CE-chirp® 

Espectro de frequência Hi-1414 – 11313 Hz 
Lo-177- 1414 Hz 

Polaridade 

Tempo de Registro 

Intensidade   

Ponderação                                        

Alternada 

180 segundos  

35 dBnNA 

Ponderação Bayesiana 

 

O PEATE-FE com o estímulo toneburst, nas frequências de 500 Hz e 

2 kHz foi realizado como procedimento padrão-ouro. Os seguintes 

parâmetros foram levados em consideração para o registro do PEATE-FE 

com o estímulo tonesburst (Quadro 5): 

 
Quadro 5. Características do protocolo utilizado no registro do PEATE com estímulo 
toneburst para via aérea e via óssea 

Parâmetros  
 

Taxa de Repetição 

 

27.1Hz 

Estímulo Toneburst de 500 Hz e 2 kHz 

Filtros 100-1500 Hz 

Polaridade 

Janela 

Alternada 

20 ms 

 

Para o PEATE-FE em 500 Hz,  o registro da VA foi realizada nas 

intensidades de 60, 30 e 80 dBnNA, sequencialmente, como pode ser 

observado na figura 14. Já para o PEATE-FE em 2 kHz, a VA foi realizada 

nas intensidades de 40, 20 e 80 dBnNA, sequencialmente (Figura 15). A 

pesquisa de VO foi realizada em 40 e 20 dBnNA, sequencialmente, em 500 

Hz e 2 kHz. 
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Figura 14. Representação gráfica do PEATE-FE com estímulo toneburst em 500 Hz 
na orelha direita e esquerda com NMR dentro do padrão de normalidade 

 

!
Figura 15.Representação gráfica do PEATE-FE com estímulo toneburst em 2 kHz 
na orelha direita e esquerda com NMR dentro do padrão de normalidade 

 

Na ausência de respostas em uma das intensidades avaliadas, a 

intensidade era aumentada a passos de 5 dB por VA  e 10 dB por VO até 

que  a onda V pudesse ser identificada e reproduzida. Para a VA a 

intensidade máxima pesquisa foi de 100 dBnNA e para a VO foi de 50 

dBnNA. 

 

A intensidade de 35 dBnNA foi considerada como padrão de 

normalidade para VA e 20 dBnNA para VO, no PEATE-FE em 500 Hz. A 

intensidade de 25 dBnNA foi considerada como padrão de normalidade para 
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VA e 30 dBnNA para VO no PEATE-FE de 2 kHz, seguindo o protocolo do 

British Columbia Early Hearing Program - BCEHP (2008). 

 

A escolha das frequências de 500 Hz e 2 kHz, como padrão-ouro para 

o estudo do estímulo Hi-Lo CE-chirp® e os valores de normalidade levaram 

em consideração as recomendações de protocolo do programa BCEHP 

(2008), segundo o qual uma pesquisa mínima da condição audiológica do 

RN por meio dos PEATE-FE deve conter as  frequências de 500 Hz e 2 kHz.  

 

Não foi obedecida uma ordem para a realização dos dois 

procedimentos (PEATE-A e PEATE-FE). O fluxograma representativo das 

possíveis sequencias de avaliação é apresentado na figura 16. 
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Figura 16 Fluxograma representativo da ordem de avaliação do RN segundo 
procedimento realizado no estudo 3 

 

 

Análise de dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva dos resultados (Passa/Falha) do 

PEATE-A com estímulo Hi-Lo CE-chirp® e para os componentes Hi e Lo, 

separadamente, na intensidade de 35 dBnNA. A independência entre os 

resultados nas duas orelhas foi avaliada por meio do teste Quiquadrado  nos 

resultados obtidos para o estímulo Hi-Lo CE-chirp®; já para o componentes 

Hi e Lo foi aplicado o teste exato de Fisher (Fisher e van Belle, 1993). 
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A análise dos resultados considerou a existência de três diferentes 

testes: O “Teste Hi-Lo” quando os resultados se referiam ao resultado 

(Passa/Falha) Final, o “Teste Hi” quando foram analisados os resultados 

(Passa/Falha) apenas para o componente “Hi” do estímulo Hi-Lo CE-chirp® 

e o “Teste Lo” quando foram analisados os resultados (Passa/Falha) apenas 

para o componente “Lo”. Portanto, foram analisadas as variáveis: Resultado 

final do “Teste Hi-Lo”, Resultado do “Teste Hi”, Resultado  do “Teste Lo”. 

 

Medidas de habilidades diagnósticas ( Sensibilidade, especificidade, 

VVP, VPN), o índice de Youden e o coeficiente Kappa foram determinados 

para perdas auditivas condutivas, mistas, sensorioneurais e neuropatia 

auditiva.  

 

A concordância entre os resultados obtidos para o PEATE-A 

(Passa/Falha) com o padrão-ouro, nas duas orelhas, foi avaliada por meio 

da estatística Kappa. 

 

Nesse estudo as medidas de habilidades diagnósticas ( Sensibilidade, 

especificidade, VVP, VPN), o índice de Youden e o coeficiente Kappa foram 

determinados  considerando o padrão-ouro (PEATE-FE com estímulo 

toneburts) normal quando o NMR por VO das frequências de 500 Hz e 2 kHz 

eram menores ou iguais a 20 dBnNA. Portanto, o padrão-ouro foi 

considerado alterado quando  o NMR para VA e VO de 500 Hz e/ou 2kHz 

eram maiores que 20 dBnNA. 

 

Uma análise descritiva do tempo de detecção de resposta do PEATE-

A com o estímulo Hi-Lo CE-chirp® foi realizada nos casos que apresentaram 

resultado “Passa” no teste final. 
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5. RESULTADOS 
 

No presente capítulo serão apresentados os resultados de cada um 

dos três estudos desenvolvidos nesta tese, os quais foram divididos em 

subcapítulos denominados: Estudo 1, Estudo 2 e Estudo 3.  

!

5.1 Estudo 1 
 

O objetivo desse estudo foi estudar os resultados obtidos no PEATE-

A com estímulo CE-chirp® e clique na intensidade de 35 dBnNA. 

 

A amostra consiste de 100 Recém-nascidos (RN), sendo 43 do sexo 

masculino e  57 do sexo feminino.  

 

 
Análise descritiva dos resultados do PEATE-A com os estímulos CE-
chirp®  e clique na intensidade de 35 dB considerando o PEATE-clique 
como padrão ouro 
 

 
Na tabela 7 são apresentados a distribuição de frequência marginais 

e conjuntas do resultado “Normal/Alterado” do Padrão-Ouro (PO) nas 

orelhas direita e esquerda.  

 

Observa-se que 98% dos RN apresentaram resultado normal nas 

duas orelhas, 1% resultado alterado nas duas orelhas e 1% em apenas uma 

orelha. Ou seja, foram observados um caso de alteração auditiva bilateral e 

um caso de unilateral.  

 

O primeiro caso apresentou, bilateralmente, NMR ausentes para a 

intensidade de 100 dBnNA na VA, NMR ausentes em 40 dBnNA na VO e 

resultado de “passa” na TAN com EOAET; caracterizando uma alteração 

neural bilateral. O segundo caso, apresentou para a orelha esquerda, NMR 

por VA ausentes em 100 dBnNA e ausentes em 50 dBnNA por VO com 
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resultado de “falha” na TAN por meio das EOAET; já a orelha direita 

apresentou NMR por VA em 20 dBnNA e resultado de “passa” nas EOAET; 

caracterizando uma alteração auditiva sensorioneural unilateral.  
 

Tabela 7. Distribuição do resultado (normal/alterado) do padrão-ouro nas orelhas 
direita e esquerda (n=100) 

  OE   
OD normal alterado Total 

normal 98 1 99 

 
98,0% 1,0% 99,0% 

alterado 0 1 1 

 
0,0% 1,0% 1,0% 

Total 98 2 100 
  98,0% 2,0% 100,0% 

Legenda: OD=Orelha Direita; OE=Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p=0,020 

 

 

Foi realizada a distribuição de frequência e porcentagem conjuntas e 

marginais dos resultados (Passa/Falha) do PEATE-A com estímulo CE-

chirp® e clique, para as orelhas direita e esquerda, conforme apresentado 

nas tabelas 8 e 9, respectivamente. O teste exato de Fisher apontou que os 

resultados nas duas orelhas são dependentes. 

 

Na tabela 8, nota-se que 93% dos RN “passaram” nas duas orelhas, 

enquanto dois “falharam”. A distribuição dos resultados (Passa/Falha) para 

as duas orelhas foi semelhante; apresentando resultados iguais em 95% dos 

RN. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as 

orelhas (p>0,999). 
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Tabela 8. Distribuição do resultado (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® nas orelhas direita e esquerda para intensidade de 35 dBNA (n=100) 

  OE   

OD passa falha Total 

passa 93 3 96 

 
93,0% 3,0% 96,0% 

falha 2 2 4 

 
2,0% 2,0% 4,0% 

Total 95 5 100 
  95,0% 5,0% 100,0% 

Legenda: OD= Orelha Direita; OE=Orelha Esquerda; 
Teste exato de Fisher: p=0,012 

 

Já os resultados obtidos para o PEATE-A com estímulo clique 

mostraram que 78 RN “passaram” nas duas orelhas e quatro “falharam” 

(Tabela 9). No entanto, 18 RN apresentaram resultados diferentes nas duas 

orelhas. Observa-se também que houve um maior número de resultados 

“Falha” para a orelha esquerda. No entanto, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre as orelhas (p=0.031). 

 
Tabela 9. Distribuição do  resultado (passa/falha)do PEATE-A com estímulo clique 
nas orelhas direita e esquerda para intensidade de 35 dBnNA (n=100) 

  OE   
OD Passa Falha Total 

Passa 78 14 92 

 
78,0% 14,0% 92,0% 

Falha 4 4 8 

 
4,0% 4,0% 8,0% 

Total 82 18 100 
  82,0% 18,0% 100,0% 

Legenda: OD= Orelha Direita; OE=Orelha Esquerda  

Teste exato de Fisher: p=0,033 

 

Pela comparação das tabelas 8 e 9, observa-se que a quantidade de 

resultados “Passa” foi maior para o estímulo CE-chirp®.  

 

Neste estudo foi realizada uma comparação dos resultados obtidos no 

procedimento de triagem (PEATE-A) com os obtidos para um procedimento 

considerado Padrão-Ouro (PEATE com estímulo clique). Nas tabelas 10 e 

11, a seguir, são apresentadas as análises conjuntas e marginais dos 
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resultados do PEATE-A com estímulo CE-chirp® (Passa/Falha) e do 

Padrão–Ouro (PO) (Normal/Alterado), nas orelhas direita e esquerda, 

respectivamente.  

 

A orelha direita apresentou quatro casos de “Falha” no PEATE-A, 

sendo três casos falso-positivos e um verdadeiro-positivo (Tabela 10). Já na 

orelha esquerda foram observados cinco casos de “Falha” no PEATE-A, 

sendo três falso-positivos e dois verdadeiro-positivos (Tabela 11). Portanto,  

nota-se que, nas duas orelhas, 3% dos resultados foram falso-positivos. 

 
Tabela 10. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas do resultado do 
PEATE-A com estímulo CE-chirp ® e do PEATE na orelha direita (n=100) 

  PEATE-A CE-chirp®   
 PEATE Passou Falhou Total 
Normal 96 3 99 

 
96,0% 3,0% 99,0% 

Alterado 0 1 1 

 
0,0% 1,0% 1,0% 

Total 96 4 100 
  96,0% 4,0% 100,0% 

 
Tabela 11. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas do resultado do 
PEATE-A com estímulo CE-chirp® e do PEATE na orelha esquerda (n=100) 

  PEATE-A CE-chirp®   
PEATE  Passou Falhou Total 
Normal 95 3 98 

 
95,0% 3,0% 98,0% 

Alterado 0 2 2 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 95 5 100 
  95,0% 5,0% 100,0% 

 

 

A partir da análise conjunta dos resultados obtidos no PEATE-A e no 

Padrão-Ouro (PEATE-clique), foram calculados os valores de sensibilidade, 

especificidade, VPP e VPN, acurácia, índice de Youden e coeficiente Kappa 

para o PEATE-A com estímulo CE-chirp®. Para a determinação dessas 

medidas, nesse momento, o padrão- ouro foi considerado normal quando a 

VO estava normal. 
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Nota-se que, na tabela 12, todas as medidas são próximas a 100%, 

menos o VPP e o coeficiente Kappa. Foi observado fraca concordância na 

orelha direita e concordância moderada na orelha esquerda. Esses valores 

baixos devem-se à baixa prevalência de RN com resultado alterado e ao fato 

de haver mais falso-positivos do que verdadeiro-positivos. Embora os 

valores preditivos sejam úteis na prática, eles são dependentes da 

ocorrência do resultado “Falha”. 

 
Tabela 12. Medidas do teste PEATE-A com estímulo CE-chirp® para a intensidade 
de 35 dBNA 

Medida OD OE 
Sensibilidade 100,0 100,0 

Especificidade 97,0 96,9 

VPP 25,0 40,0 

VPN 100,0 100,0 

Acurácia 97,0 97,0 

Índice de Youden 97,0 96,9 

Kappa 0,39 0,56 

Legenda: OD = Orelha Direita; OE = Orelha Esquerda; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN= Valor 
Preditivo Negativo 

 

Nas tabelas 13 e 14 são apresentadas as análises conjuntas e 

marginais dos resultados do PEATE-A com estímulo clique e do Padrão-

Ouro (PO), nas orelhas direita e esquerda, respectivamente. 

 

A orelha direita apresentou oito casos de “Falha” no PEATE-A, sendo 

sete casos falso-positivos e um caso verdadeiro–positivo (Tabela 13). Já na 

orelha esquerda foram observados 18 casos de “Falha”, sendo 16 falso-

positivos e dois verdadeiro-positivos (Tabela 14). A quantidade de resultados 

“Falha” e de casos falso-positivos foi maior para a orelha esquerda no 

PEATE-A com estímulo clique. 
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Tabela 13. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas e marginais do 
resultado do PEATE-A com estímulo clique e do PEATE na orelha direita (n=100) 

  PEATE-A clique    
PEATE  Passou Falhou Total 
Normal 92 7 99 

 
92,0% 7,0% 99,0% 

Alterado 0 1 1 

 
0,0% 1,0% 1,0% 

Total 92 8 100 
  92,0% 8,0% 100,0% 

 

Tabela 14. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas e marginais do 
resultado do PEATE-A com estímulo clique e do PEATE na orelha esquerda 
(n=100) 

  PEATE-A clique    
PEATE  Passou Falhou Total 
Normal 82 16 98 

 
82,0% 16,0% 98,0% 

Alterado 0 2 2 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 82 18 100 
  82,0% 18,0% 100,0% 

 

 

A tabela 15 mostra os valores para sensibilidade, especificidade, 

Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), acurácia, 

teste de Youden e coeficiente Kappa, obtidos a partir dos resultados 

encontrados no padrão-ouro. A sensibilidade e o VPN encontrados foram 

iguais para as duas orelhas, sendo a especificidade, o VPP, a acurácia, o 

teste de Youden e o coeficiente Kappa, maiores para a orelha direita. O VPP 

foi maior na orelha direita, uma vez que essa apresentou uma quantidade 

menor de casos “Falha” e falso-positivos. 
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Tabela 15. Medidas do teste PEATE-A com estímulo clique para intensidade de 35 
dBnNA 

Medida OD OE 
Sensibilidade 100,0 100,0 
Especificidade 92,9 83,7 
VPP 12,5 11,1 
VPN 100,0 100,0 
Acurácia 93,0 84,0 
Índice de Youden 92,9 83,7 
Kappa  0,21  0,17 
Legenda: VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo 

 

Comparando os resultados nas tabelas 12 e 15, observa-se que o 

estímulo CE-chirp® apresentou maiores valores de especificidade, valor 

preditivo positivo, acurácia e índice de Youden. 

 

No presente estudo foi observado, na orelha direita, um caso de 

alteração auditiva condutiva no padrão-ouro. No PEATE, o NMR por VA foi 

observado na intensidade de 40 dBnNA e o NMR  por VO em 20 dBnNA. No 

PEATE-A foi observado resultado “Passa” com o estímulo CE-chirp® e 

resultado “Falha” com estímulo clique. Foi observado também “falha” na 

TAN com EOAET. 

 

Foi realizado, então, uma segunda análise dos resultados obtidos no 

PEATE-A e no Padrão-Ouro (PEATE-clique) para a determinação das 

medidas diagnósticas. Para essa análise, o padrão-ouro foi considerado 

normal quando tanto a  VA quanto a VO apresentavam NMR menores ou 

iguais a 20 dBnNA. Esses resultados são apresentados nas tabelas 16 e17. 
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Tabela 16. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas do resultado do 
PEATE-A com estímulo CE-chirp® e do PEATE na orelha direita (n=100) 

  PEATE-A CE-chirp®   
PEATE Passou Falhou Total 
Normal 95 3 98 

 
93,0% 3,0% 98,0% 

Alterado 1 1 2 

 
1,0% 1,0% 2,0% 

Total 96 4 100 
  96,0% 4,0% 100,0% 

 

Tabela 17. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas do resultado do 
PEATE-A com estímulo clique e do PEATE na orelha esquerda (n=100) 

  PEATE-A clique    
PEATE  Passou Falhou Total 
Normal 92 6 98 

 
92,0% 6,0% 98,0% 

Alterado 0 2 2 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 92 8 100 
  92,0% 6,0% 100,0% 

 

Na tabela 18 é apresentada os valores de medidas diagnósticas 

obtidas considerando a análise abordada. Foi observado um baixo valor de 

sensibilidade para o estímulo CE-chirp® para alterações condutivas, na 

orelha direita, devido ao pequeno número de verdadeiro-positivos (apenas 

um caso). Já para o estímulo clique, a sensibilidade foi maior, no entanto, 

com menor especificidade. 

 

Tabela 18. Medidas do teste PEATE-A com estímulo CE-chirp® e clique na orelha 
direita 

  Orelha Direita 
Medida CE-chirp®  clique 

Sensibilidade 50,0 100,0 

Especificidade 96,9 93,9 

VPP 25,0 25,0 

VPN 99,0 100,0 

Acurácia 96,0 94,0 

Índice de Youden 46,9 93,9 

Kappa 0,32 0,38 
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Análise comparativa dos resultados do PEATE-A com os estímulos CE-
chirp®  e clique na intensidade de 35 dB considerando o PEATE-clique 
como padrão ouro. 

 

Nesse estudo foi realizada uma análise comparativa dos resultados 

(Passa/Falha) obtidos para o PEATE-A com estímulo CE-chirp® e clique, na 

intensidade de 35 dBnNA, para as orelhas direita e esquerda, conforme 

pode ser observado nas tabelas 19 e 20, respectivamente. 
 
Tabela 19. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulos 
CE-chirp® e clique na orelha direita para intensidade de 35 dBnNA (n=100) 

  CE-chirp®   
clique  Passou Falhou Total 

Passou 92 0 92 

 
92,0% 0,0% 92,0% 

Falhou 4 4 8 

 
4,0% 4,0% 8,0% 

Total 96 4 100 
  96,0% 4,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,125; Kappa=0,65 (erro padrão=0,16) 

 

 
Tabela 20. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® e clique na orelha esquerda para intensidade de 35 dBnNA (n=100) 

  CE-chirp®   
clique  Passou Falhou Total 

Passou 82 0 82 

 
82,0% 0,0% 82,0% 

Falhou 13 5 18 

 
13,0% 5,0% 18,0% 

Total 95 5 100 
  95,0% 5,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p<0,001; Kappa=0,39 (erro padrão=0,13) 

 

Pela análise da tabela 19, observa-se que apenas 4% dos RN 

apresentaram resultados discordantes no PEATE-A com o estímulo CE-

chirp® e clique. Não houve diferença significativa entre os resultados dos 

RN para os dois testes, observando-se forte concordância entre eles. Já na 

orelha esquerda (Tabela 20), 13% dos RN apresentaram resultados 

discordantes entre os dois testes. O p-valor obtido no teste de McNemar 

indica que há diferença estatisticamente significante entre os dois testes no 
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que se refere à condição “Passa” no PEATE-A, sendo essa maior para o 

PEATE-A com estímulo clique. Por esse motivo, foi observada fraca 

concordância entre os testes na estatística Kappa. 

 

Pela comparação das tabelas 19 e 20, para a mostra estudada, não 

foram  observados casos em que um RN “Passou” no PEATE-A com 

estímulo clique e “Falhou” no PEATE-A com o estímulo CE-chirp®. 

 

 

Análise descritiva e comparativa do tempo de detecção de resposta do 
PEATE-A com estímulo CE-chirp®  e clique na intensidade de 35 dB 
nNA 

 
A análise do tempo de detecção de resposta para o PEATE-A com 

estímulo CE-chirp® e clique, nas orelhas direita e esquerda, foram descritas 

e comparadas. Na análise do tempo de detecção de resposta foram 

considerados apenas os valores de tempo menores que 180 segundos, ou 

seja, foram analisados apenas os casos que “passaram” no PEATE-A. Dos 

100 RN que foram avaliados, 96 e 95 “passaram” no PEATE-A com estímulo 

CE-chirp®  nas orelhas direita e esquerda, respectivamente, e 92 e 82 RN, 

no PEATE-A com estímulo clique.  

 

Na tabela 21 são apresentados os valores de estatísticas descritivas 

para o tempo de detecção de resposta no PEATE-A com os estímulos CE-

chirp® e clique em cada orelha. As médias e medianas e desvio padrão 

observadas para CE-chirp®, foram sempre menores que para o estímulo 

clique. Observa-se, também, que o tempo foi maior para a orelha esquerda e 

estímulo clique. As distribuições do tempo em cada estímulo e orelha podem 

ser visualizadas, de forma aproximada, nos box-plots na figura 17.  
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Tabela 21. Valores de estatísticas descritivas para o tempo de detecção de 
resposta para PEATE-A com estímulos CE-chirp® e clique em cada orelha na 
intensidade de 35 dBnNA 

Estímulo Orelha N Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

CE-chirp®   
OD 96 25,5 18,3 12 19,0 122 

OE 95 41,2 33,3 14 24,0 152 

clique 
OD 92 47,1 37,6 15 30,0 177 

OE 82 67,5 48,2 14 56,0 174 
 Legenda: OD-Orelha Direita; OE-Orelha Esquerda. 

 

!
Figura 17. Box-plots do tempo de detecção de resposta (em segundos) para o 
PEATE-A com os estímulos CE-chirp® em cada orelha 
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A técnica de análise de variância não paramétrica com medidas 

repetidas foi adotada para comparar as distribuições do tempo entre os dois 

estímulos, em uma mesma orelha. Pela análise do tempo de detecção da 

resposta no PEATE-A com estímulo CE-chirp® e clique, observou-se que os 

tempos de detecção entre os dois estímulos não são iguais, tanto para a 

orelha direita (p<0,001) como para a orelha esquerda (p<0,001). Assim, 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes para o tempo de 

detecção de resposta entre os dois estímulos, sendo que no CE-chirp® o 

tempo tende a ser menor que no clique. 

 

Diferenças significativas foram ainda observadas entre as médias dos 

tempos de detecção nas duas orelhas (p<0,001), sendo a média na orelha 

direita menor que na esquerda, e esta conclusão independe do estímulo 

(p=0,943). 

 

Na figura 18 estão representadas as médias do tempo de exame nos 

dois estímulos nas duas orelhas, ilustrando a inexistência do efeito de 

interação entre estímulo e orelha. 

!
Figura 18. Médias do tempo de detecção de resposta nos estímulos CE-chirp® e 
clique, nas orelhas direita e esquerda 
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5.2 Estudo 2 
 

O objetivo desse estudo foi descrever e comparar os resultados do 

PEATE-A com o estímulo CE-chirp® e clique em duas intensidades 

diferentes. 

 

A amostra consiste de 40 RN, sendo 17 (42,5%) do sexo masculino e 

23 (57,5%) do feminino.  

 

O resultado do PEATE com o estímulo clique, considerado como 

padrão-ouro, foi normal em todos os RN, tanto na orelha direita como na 

esquerda. Portanto, não foi possível o cálculo da sensibilidade e do índice 

de Youden para o PEATE-A, com os dois estímulos, nas duas intensidades 

estudadas. 

 

Análise descritiva dos resultados (Passa/Falha) do PEATE-A com 
estímulo CE-chirp®   nas intensidades de  30 e 35 dBnNA 
 

As distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais 

do PEATE-A com estímulo CE-chirp®, nas duas orelhas, na intensidade de 

30 dBnNA são apresentadas na tabela 22. 

 
Tabela 22. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® nas orelhas e esquerda para a intensidade de 30 dBnNa (n=40) 

  OE   
OD Passa Falha Total 

Passa 36 2 38 

 
90,0% 5,0% 95,0% 

Falha 1 1 2 

 
2,5% 2,5% 5,0% 

Total 37 3 40 
  92,5% 7,5% 100,0% 

Teste exato de Fisher: p=0,146 
Legenda: OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda 

 

Nota-se que os resultados foram diferentes em apenas três RN 

(7,5%). O teste exato de Fisher apontou que os resultados nas duas orelhas 

são independentes. Observa-se ainda que dois RN (5,0%) “falharam” na 



Resultados! 101!
!

!

orelha direita e três (7,5%) “falharam” na esquerda. Portanto, a taxa de falso-

positivos apresentaram valores próximos. No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os resultados (Passa/Falha) das orelhas 

direita e esquerda (p>0,999). 

 

Considerando que todos os RN apresentaram o padrão-ouro normal, 

observou-se que dois RN (5%) apresentaram resultados falso-positivos na 

orelha direita e três RN (7,5 %) na orelha esquerda. 

 

A tabela 23 mostra os valores para especificidade, Valor Preditivo 

Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), acurácia e coeficiente 

Kappa, para o PEATE-A com o estímulo CE-chirp® na intensidade de 30 dB 

nNA, obtidos a partir dos resultados encontrados no padrão-ouro (PEATE 

com estímulo clique).  

 

Tabela 23. Medidas do teste PEATE-A com estímulo CE-chirp® na intensidade de 
30 dBnNA 

Medida OD OE 
Sensibilidade - - 

Especificidade 95 92,5 

VPP 0 0 

VPN 100 100 

Acurácia 95 92,5 

Índice de Youden - - 

Kappa 0 0 

 

A distribuição de frequência e porcentagem conjuntas e marginais do 

PEATE-A com estímulo CE-chirp®, nas duas orelhas para a intensidade de 

35 dBnNA, são apresentadas na tabela 24.  
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Tabela 24. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® nas orelhas direta e esquerda para a intensidade de 35 dBnNA (n=40) 

  OE   
OD Passa Falha Total 

Passa 38 1 39 

 
95,0% 2,5% 97,5% 

Falha 0 1 1 

 
0,0% 2,5% 2,5% 

Total 38 2 40 
  95,0% 5,0% 100,0% 

Legenda: OD=Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p=0,050 

 

Apenas um RN (2,5%) apresentou resultados diferentes entre as 

orelhas. O p-valor leva a concluir que houve dependência entre os 

resultados nas duas orelhas. Tem-se, ainda, na tabela 24, que apenas um 

RN (2,5%) “falhou” na orelha direita e dois (5,0%) na esquerda. Não houve 

diferença estatisticamente entre os resultados ( Passa/Falha) das orelhas 

direita e esquerda (p>0,999). 

 

Novamente, considerando que todos os RN apresentaram o padrão-

ouro normal, observou-se que um RN (2,5%) apresentou resultado falso-

positivos na orelha direita e dois RN (5,0 %) na orelha esquerda. 

 

A tabela 25 mostra os valores para especificidade, Valor Preditivo 

Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), acurácia e coeficiente 

Kappa, para o PEATE-A com o estímulo CE-chirp® na intensidade de 35 

dBnNA, obtidos a partir dos resultados encontrados no padrão-ouro ( PEATE 

com estímulo clique). Os resultados mostraram um coeficiente Kappa de 

zero; isso é devido principalmente a baixa prevalência de falha. 
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Tabela 25. Medidas do teste PEATE-A com estímulo CE-chirp® na intensidade de 
35 dBnNA 

Medida OD OE 
Sensibilidade - - 
Especificidade 97,5 95 
VPP 0 0 
VPN 100 100 
Acurácia 97,5 95 
Índice de Youden - - 
Kappa 0 0 

 Legenda: OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda 
 

Foi realizada uma análise comparativa dos resultados (Passa/Falha) 

para o PEATE- A com o estímulo CE-chirp®, nas intensidades de 30 e 35 

dBnNA, conforme pode ser observado nas tabelas seguintes. 

 

Análise comparativa dos resultados (Passa/Falha) do PEATE-A com 
estímulo CE-chirp®   nas intensidades de  30 e 35 dBnNA 

 

Nas tabelas 26 e 27 são apresentadas as distribuições de frequências 

e porcentagens conjuntas e marginais do resultado do PEATE-A  com o 

estímulo CE-chirp® nas intensidades de 30 dB e 35 dBnNA, nas orelhas 

direita e esquerda, respectivamente.  

 

 
Tabela 26. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® nas intensidades de 30 e 35 dBnNA na orelha direita (n=40) 

  CE-chirp® 35 dB   
CE-chirp®  

30 dB Passou Falhou Total 
Passou 38 0 38 

 
95,0% 0,0% 95,0% 

Falhou 1 1 2 

 
2,5% 2,5% 5,0% 

Total 39 1 40 
  97,5% 2,5% 100,0% 

Teste de McNemar: p>0,999;Kappa=0,66 (erro padrão=0,32) 
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Tabela 27. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® nas intensidades de 30 dB e 35 dBnNA na orelha esquerda (n=40) 

  CE-chirp® 35 dB   
CE-chirp®  

30 dB  Passou Falhou Total 
Passou 37 0 37 

 
92,5% 0,0% 92,5% 

Falhou 1 2 3 

 
2,5% 5,0% 7,5% 

Total 38 2 40 
  95,0% 5,0% 100,0% 

          Teste de McNemar: p>0,999; Kappa=0,79 (erro padrão=0,21) 

 
Observa-se que houve apenas um RN com resultado diferentes entre 

as duas intensidades, tanto na orelha direita como na esquerda. Qualquer 

que seja a orelha, as porcentagens dos que “passaram” ou “falharam” nas 

duas intensidades foram relativamente próximas. Observa-se que o índice 

de casos “Falha” nas duas intensidades é baixo. Não foram observados 

casos de “Falha” na intensidade de 35 dBnNA e “Passa” na intensidade de 

30 dBnNA. 

 

Os valores observados do coeficiente Kappa indicam concordância 

forte dos resultados em 30 dB e 35 dBnNA. O teste de McNemar apontou 

que não houve diferença significativa entre as distribuições do resultado nas 

duas intensidades, qualquer que seja a orelha. 

 
 
Análise descritiva dos resultados (Passa/Falha) do PEATE-A com 
estímulo clique  nas intensidades de  30 e 35 dBnNA 

 

Na tabela 28 são apresentadas as distribuições de frequências e 

porcentagens conjuntas e marginais dos resultados (Passa/Falha) no 

PEATE-A com estímulo clique na intensidade de 30 dBnNA, nas duas 

orelhas.  
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Tabela 28. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo 
clique nas orelhas direita e esquerda na intensidade de 30 dBnNA (n=40) 

  OE   
OD Passa Falha Total 

Passa 28 7 35 

 
70,0% 17,5% 87,5% 

Falha 2 3 5 

 
5,0% 7,5% 12,5% 

Total 30 10 40 
  75,0% 25,0% 100,0% 

Legenda: OD = Orelha Direita; OE = Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p=0,089 
 

Nota-se que nove (22,5%) RN apresentaram resultados diferentes 

entre as duas orelhas. Observamos ainda que cinco (12,5%) RN “falharam” 

na orelha direita e dez (25,0%) “falharam” na esquerda. O teste exato de 

Fisher apontou que há independência entre os resultados nas duas orelhas, 

porém o valor de p obtido é próximo a 0,05. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os resultados (Passa/Falha) 

das duas orelhas (p=0,180). 

 

Na tabela 29 são encontradas as medidas de especificidade, valor 

preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), acurácia e teste 

Kappa para o PEATE-A com estímulo clique na intensidade de 30 dBnNA,  a 

partir dos resultados obtidos no padrão-ouro ( PEATE com estímulo clique). 

 
Tabela 29. Medidas do teste PEATE-A com estímulo clique na intensidade de 30 
dBnNA 

Medida OD OE 
Sensibilidade - - 
Especificidade 87,5 75 
VPP 0 0 
VPN 100 100 
Acurácia 87,5 75 
Índice de Youden - - 
Kappa 0 0 

 

Os resultados mostraram um coeficiente Kappa de zero; isso é devido 

principalmente a baixa prevalência de falha. 
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Na tabela 30 são encontradas a distribuição de frequência e 

porcentagens conjuntas e marginais do PEATE-A com estímulo clique na 

intensidade de 35 dBnNA para as duas orelhas.  

 
Tabela 30. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo 
clique nas orelhas direita e esquerda para intensidade de 35 dBnNA (n=40) 

  OE   
OD Passa Falha Total 

Passa 34 4 38 

 
85,0% 10,0% 95,0% 

Falha 0 2 2 

 
0,0% 5,0% 5,0% 

Total 34 6 40 
  85,0% 15,0% 100,0% 

Legenda: OD=Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p=0,019 

 

Observa-se que quatro (10%) RN apresentaram resultados diferentes 

entre as duas orelhas. Observa-se, ainda, que dois (5,0%) RN “falharam” na 

orelha direita e seis (15%) “falharam” na esquerda. O teste exato de Fisher 

apontou que não há independência entre os resultados nas duas orelhas. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

resultados (Passa/Falha) das duas orelhas (p=0,125). 

 

Na tabela 31 são encontradas as medidas de especificidade, Valor 

preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), acurácia e teste 

Kappa para o PEATE-A com estímulo clique na intensidade de 35 dBnNA,  a 

partir dos resultados obtidos no padrão-ouro ( PEATE com estímulo clique). 

Os resultados mostraram um coeficiente Kappa de zero; isso é devido 

principalmente a baixa prevalência de falha. 
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Tabela 31. Medidas do teste PEATE-A com estímulo clique na intensidade de 35 
dBnNA 

Medida OD OE 
Sensibilidade - - 

Especificidade 95 85 

VPP 0 0 

VPN 100 100 

Acurácia 95 85 

Índice de Youden - - 

Kappa 0 0 

 

Ao comparar as tabelas 28 e 30, um número maior de casos “Falha” 

foi observada para a orelha esquerda e para a intensidade de 30 dBnNA. 

 
Análise comparativa dos resultados (Passa/Falha) do PEATE-A com 
estímulo clique nas intensidades de 30 e 35 dBnNA 

 

Para o PEATE-A com estímulo clique também foi realizada uma 

análise comparativa dos resultados “Passa/ Falha” nas intensidades de 30 e 

35 dBnNA. 

 

Nas tabelas 32 e 33 são apresentadas as distribuições de frequências 

e porcentagens conjuntas e marginais do resultado do PEATE-A com 

estímulo clique nas intensidades de 30 dB e 35 dBnNA, nas orelhas direita e 

esquerda, respectivamente.  

 

Tabela 32. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-å com estímulo 
clique nas intensidades de 30 e 35 dBnNA na orelha direita 

  clique 35 dB   
clique 30 dB  Passou Falhou Total 

Passou 35 0 35 

 
87,5% 0,0% 87,5% 

Falhou 3 2 5 

 
7,5% 5,0% 12,5% 

Total 38 2 40 
  95,0% 5,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,250; Kappa=0,54 (erro padrão=0,23) 
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Tabela 33. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo 
clique  nas intensidades de 30 e 35 dBnNA na orelha esquerda 

  clique 35 dB   
clique 30 dB Passou Falhou Total 

Passou 30 0 30 

 
75,0% 0,0% 75,0% 

Falhou 4 6 10 

 
10,0% 15,0% 25,0% 

Total 34 6 40 
  85,0% 15,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,125 ; Kappa= 0,69 (erro padrão=0,14) 

 

Observa-se que houve três (7,5%) RN com resultados discordantes 

entre as duas intensidades na orelha direita, e quatro (10%) na esquerda. 

Os valores observados do coeficiente Kappa indicam concordância 

moderada dos resultados em 30 e 35 dBnNA na orelha direita, e forte na 

orelha esquerda. O teste de McNemar apontou que não houve diferença 

significativa entre as distribuições do resultado nas duas intensidades, 

qualquer que seja a orelha. 

 

Não foram observados casos em que o RN “Falhou” no PEATE-A 

com estímulo clique na intensidade de 35 dBnNA e passou na intensidade 

mais fraca (30 dBnNA). 

 

 

Análise comparativa dos resultados (Passa/Falha) do PEATE-A com 
estímulo  CE-chirp®  e  clique  nas intensidades de 30 e 35 dBnNA 

 
 

Foram realizadas análises comparativas dos resultados “Passa/Falha” 

entre o PEATE-A com estímulo CE-chirp® e clique nas intensidades de 30 e 

35 dBnNA, nas duas orelhas, conforme apresentados nas tabelas seguintes 

(34 e 35). 

 

 

 



Resultados! 109!
!

!

Tabela 34. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® e clique na intensidade de 30 dBnNA na orelha direita 

  CE-chirp®    
clique  Passou Falhou Total 

Passou 35 0 35 

 
87,5% 0,0% 87,5% 

Falhou 3 2 5 

 
7,5% 5,0% 12,5% 

Total 38 2 40 
  95,0% 5,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,250; Kappa= 0,54 (erro padrão=0,23) 
 

Tabela 35. Distribuição dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo CE-
chirp® e clique na intensidade de 30 dBnNA na orelha esquerda 

  CE-chirp®   
clique  Passou Falhou Total 

Passou 30 0 30 

 
75,0% 0,0% 75,0% 

Falhou 7 3 10 

 
17,5% 7,5% 25,0% 

Total! 37! 3! 40!
!! 92,5%! 7,5%! 100,0%!

Teste de McNemar: p=0,016; Kappa=0,39 (erro padrão=0,17) 

 

A porcentagem de RN que “passaram” no PEATE-A com o estímulo 

CE-chirp® na intensidade de 30 dBnNA na orelha direita é maior que para o 

estímulo clique na mesma intensidade (Tabela 34). No entanto, o p-valor 

apresentado indica que não houve diferença significativa entre os dois 

estímulos para as porcentagens dos que “passam”, para a intensidade de 30 

dBnNA. Já na orelha esquerda (Tabela 35), houve diferença significativa 

entre  os dois estímulos para as porcentagens dos que “passaram”, sendo a 

porcentagem no CE-chirp® maior que no estímulo clique. 

 

Não houve ocorrência de casos que apresentaram resultado “Passa” 

no PEATE-A com estímulo clique e “Falha” no CE-chirp®; da mesma forma, 

sempre que o RN “Falhou” no PEATE-A com estímulo CE-chirp®, ele 

também “Falhou” no clique. 
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Para a intensidade de 35 dBnNA, pela análise das tabelas 36 e 37, a 

seguir, pode ser observado que houve apenas um (2,5%)  RN na orelha 

direita e quatro (10%) na esquerda, com resultados discordantes entre os 

dois estímulos.  

 
Tabela 36. Distribuições dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo 
CE-chirp® e clique na intensidade de 35 dBnNA para orelha direita 

  CE-chirp® 35 dB   
clique 35 dB Passou Falhou Total 

Passou 38 0 38 

 
95,0% 0,0% 95,0% 

Falhou 1 1 2 

 
2,5% 2,5% 5,0% 

Total 39 1 40 
  97,5% 2,5% 100,0% 

Teste de McNemar: p>0,999; Kappa=0,66 (erro padrão=0,32) 

 

 
Tabela 37. Distribuições dos resultados (passa/falha) do PEATE-A com estímulo 
CE-chirp® e clique na intensidade de 35 dBnNA para a orelha esquerda 

  CE-chirp® 35 dB   
clique 35 dB Passou Falhou Total 

Passou 34 0 34 

 
85,0% 0,0% 85,0% 

Falhou 4 2 6 

 
10,0% 5,0% 15,0% 

Total 38 2 40 
  95,0% 5,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,125;Kappa=0,46 (erro padrão=0,22) 

 

Os resultados apontam que não houve diferença significativa entre os 

dois estímulos para as porcentagens de RN que “passaram” no PEATE-A, 

tanto na orelha direita como na esquerda. O coeficiente Kappa indica 

concordância forte entre os resultados nos dois estímulos na orelha direita e 

moderada na esquerda. 

 

A quantidade de casos de “Falha” foi maior para o PEATE-A com 

estímulo clique. Não foram observados casos de “Falha” no CE-chirp® e 

“Passa” no clique.  
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Análise descritiva e comparativa do tempo de detecção de resposta do 
PEATE-A com estímulo CE-chirp®  e clique na intensidade de 30 e 35 
dBnNA 

 
A análise dos valores médios e medianos do tempo de detecção da 

resposta no PEATE-A foi feita considerando-se apenas os resultados 

“Passa”, os quais são apresentados nas tabelas 38 e 39.  

 
Tabela 38. Valores de estatísticas descritivas para o tempo de detecção de 
resposta do PEATE-A com os estímulos CE-chirp® e clique na intensidade de 30 
dBnNA nas orelhas direita e esquerda 

Estímulo Orelha N Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

CE-chirp® 
OD 38 25,1 12,6 14 20,0 67 

OE 37 42,7 29,8 14 27,0 118 

clique 
OD 35 46,9 35,1 15 38,0 151 

OE 30 57,4 41,1 14 59,5 171 

 
Tabela 39. Valores de estatísticas descritivas para o tempo de detecção de 
resposta do PEATE-A com os estímulos CE-chirp® e clique na intensidade de 35 
dBnNA nas orelhas direita e esquerda 

Estímulo Orelha N Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

CE-chirp® 
OD 39 22,6 17,8 12 18,0 122 

OE 38 28,8 17,4 14 21,0 78 

clique 
OD 38 35,0 21,2 15 26,5 99 

OE 34 51,9 51,9 15 56,0 166 

 

Para comparar os tempos dos dois estímulos em uma mesma 

intensidade, foi inicialmente verificada a suposição de normalidade da 

diferença entre os tempos. O teste de Anderson-Darling apontou que essa 

suposição é válida somente na intensidade de 30 dBnNA, orelha esquerda 

(p=0,209). Aplicando o teste t-pareado obteve-se que a média para o 

PEATE-A com estímulo CE-chirp® é menor que no estímulo clique 

(p=0,046). 

 

Nas demais combinações de intensidade e orelha foi obtido o p-valor 

<0,005 no teste de normalidade. Comparando, então, as distribuições do 
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tempo, nos dois estímulos, obteve-se que o tempo para o PEATE-A com 

estímulo CE-chirp® é menor que para o PEATE-A com estímulo clique em 

35 dBnNA, na orelha direita (p<0,001) e na orelha esquerda (p<0,001), e a 

mesma conclusão foi obtida em 30 dB na orelha direita. Assim, pode-se 

concluir que o tempo para o PEATE-A com estímulo CE-chirp® tende a ser 

menor que para o estímulo clique, nas duas intensidades e nas duas 

orelhas. 

 

Observa-se, também, que os valores médios foram maiores para a 

intensidade de 30 dBnNA, exceto no PEATE-A com estímulo clique na 

orelha esquerda. 

 

As distribuições do tempo em cada estímulo e orelha podem ser 

visualizadas, de forma aproximada, nos box-plots nas figuras 19 e 20. 

 

!
Figura 19. Box-plots para o tempo de detecção de resposta do PEATE-A com os 
estímulos CE-chirp® e clique na intensidade de 35 dBnNA nas orelhas direita e 
esquerda 
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Figura 20. Box-plots para o tempo de detecção de resposta do PEATE-A com os 
estímulos CE-chirp® e clique na intensidade de 30 dBnNA nas orelhas direita e 
esquerda 
 

Observa-se que houve uma distribuição (variação) maior no tempo de 

detecção de teste quando a intensidade diminuiu para 30 dBnNA, para o 

estímulo CE-chirp®, nas duas orelhas, e estímulo clique na orelha direita. 

No entanto, para o estímulo clique na orelha esquerda, a variação foi maior 

na intensidade de 35 dBnNA. Em relação aos dois estímulos, essa variação 

foi maior para o estímulo clique. 

 

Para comparar as médias do tempo nos dois estímulos, nas duas 

intensidades e nas duas orelhas, foi aplicada a técnica de análise de 

variância com medidas repetidas (Neter et al., 2005). Obteve-se que há 

efeito de interação entre os três fatores: estímulo, intensidade e orelha 

(p=0,021). Esse efeito é ilustrado na figura 21. Nota-se que na orelha direita 

as médias observadas em 35 dBnNA são menores que em 30 dBnNA nos 

dois estímulos, enquanto na orelha esquerda a média em 35 dB é maior que 

em 30 dBnNA no estímulo clique, ocorrendo o oposto para o estímulo CE-

chirp®. 
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Figura 21. Médias do tempo de detecção de resposta por estímulo, intensidade e 
orelha 

 

As intensidades e estímulos foram comparados separadamente para  

a orelha direita e esquerda, obtendo-se os resultados das  tabelas 40 e 41, 

respectivamente. 

 
Tabela 40. Valores p obtidos para comparação das médias do tempo de detecção 
de resposta, nos dois estímulos e nas duas intensidades, na orelha direita 

Estímulo e Intensidade  Valor p 

CE-chirp® 30 dB x CE-chirp® 35 dB  < 0,001 

clique 30 dB x clique 35 dB  < 0,001 

CE-chirp® 30 dB x clique 30 dB  < 0,001 

CE-chirp® 35 dB x clique 35 dB  < 0,001 
 

Na análise da orelha esquerda, observou-se que há interação entre 

intensidade e estímulo (p=0,022). Isto significa que a diferença entre as 

médias nas duas intensidades não é a mesma para os dois estímulos, e a 

diferença entre os estímulos depende da intensidade. O método de Tukey 

(Neter et al., 2005), foi aplicado para comparar os dois estímulos em uma 
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mesma intensidade e as duas intensidades em um mesmo estímulo, 

obtendo-se os seguintes resultados (Tabela 41): 

 
Tabela 41. Valores p obtidos para comparação das médias do tempo nos dois 
estímulos e nas duas intensidades na orelha esquerda 

Estímulo e Intensidade  Valor p 

CE-chirp® 30 dB x CE-chirp® 35 dB  =0,031 

clique 30 dB x clique 35 dB  =0,590 

CE-chirp® 30 dB x clique 30 dB  =0,070 

CE-chirp® 35 dB x clique 35 dB  < 0,001 
 

 

5.3 Estudo 3  
 

O objetivo desse estudo foi descrever os resultados (Passa/Falha) e o 

tempo de detecção da resposta do PEATE-A com o estímulo Hi-Lo CE-

chirp® para a intensidade de 35 dBnNA. 

 

A amostra consiste de 50 RN, sendo 22 (44%) do sexo masculino e 

28 (56%) do feminino.  

 

Nessa amostra não foram observados casos em que os resultados do 

PEATE-FE com estímulo toneburst em 500 Hz e 2 kHz foram diferentes 

(normal ou alterado). Nos casos analisados, só foram observados resultados 

em que as duas frequências apresentaram NMR dentro dos padrões  de 

normalidade estabelecidos ou as duas apresentaram NMR alterados. Ou 

seja, não houve casos em que o RN apresentou resultados normais para 

uma das frequências e alterado para a outra. 

 

Nas tabelas 42 e 43 são apresentadas as distribuições de frequências 

e porcentagens conjuntas e marginais do PEATE-FE, nas duas orelhas, nas 

frequências de 500 Hz e 2000 Hz, respectivamente.  
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Tabela 42. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas e marginais dos 
resultados do PEATE-FE 500 Hz nas orelhas direita e esquerda (n=50) 

 
OE 

 OD Normal Alterado Total 
Normal 48 1 49 

 96,0% 2,0% 98,0% 
Alterado 0 1 1 

 0,0% 2,0% 2,0% 
Total 48 2 50 

 
96,0% 4,0% 100,0% 

Legenda: OD=Orelha Direita; OE=Orelha esquerda 
Teste exato de Fisher: p= 0,040 
 

Tabela 43. Distribuição de frequência e porcentagens conjuntas e marginais dos 
resultados do PEATE-FE 2000 Hz nas orelhas direita e esquerda (n=50) 

 
OE 

 OD Normal Alterado Total 
Normal 48 1 49 

 
96,0% 2,0% 98,0% 

Alterado 0 1 1 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 48 2 50 

 
96,0% 4,0% 100,0% 

Legenda: OD= Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p= 0,040 
 
 

Observa-se que 96% dos RN apresentaram resultado normal nas 

duas orelhas, 2% resultado alterado nas duas orelhas e 2% em apenas uma 

orelha. Ou seja, foram observados um caso de alteração auditiva bilateral e 

um caso de unilateral. Os p-valores obtidos no teste exato de Fisher indicou 

que há dependência entre os resultados nas duas orelhas. 

 

Dentre os casos alterados, um RN apresentou, bilateralmente, NMR 

ausentes em 100 dBnNA para o PEATE-FE em 500 Hz e 2 kHz por VA,  

ausência de resposta em 40 dBnNA para VO  e resultado “passa” na TAN 

por meio das EOAET; caracterizando uma alteração neural, bilateral.  

 

O segundo caso apresentou, na orelha esquerda, NMR no PEATE–

FE de  500 Hz em 80 dBnNA  e ausência de resposta em 100 dB na 

frequência de 2 kHz para VA. Para VO  foi observado NMR ausentes em 40 

dBnNA nas duas frequências e resultado “Falha” na TAN com EOAET. Na 

orelha direita, foram obtidos NMR em 20 dBnNA para VA e VO, nas duas 
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frequências e resultado “passa” na TAN por meio das EOAET, 

caracterizando uma alteração sensorioneural à esquerda.  

 

Nesse estudo foram descritos os resultados (Passa/Falha) para o 

PEATE- A com o estímulo Hi-Lo CE-chirp® nas orelhas direita e esquerda, 

como pode ser visto na tabela 44.  

 
Tabela 44. Distribuição do resultado (passa/falha) do PEATE-A com estímulo Hi-Lo 
CE-chirp® nas orelhas direita e esquerda para intensidade de 35 dBnNA (n=50) 

 
OE 

 OD Passa Falha Total 
Passa 22 16 38 

 
44,0% 32,0% 76,0% 

Falha 4 8 12 

 
8,0% 16,0% 24,0% 

Total 26 24 50 

 
52,0% 48,0% 100,0% 

Legenda : OD= Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 
Teste Quiquadrado: p=0,190 

 

Observa-se que 20 (40%) RN apresentaram resultados diferentes 

para as duas orelhas com o estímulo Hi-Lo CE-chirp®. O p-valor obtido no 

teste quiquadrado indica independência entre os resultados nas duas 

orelhas. No entanto, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre as orelhas (p=0.012). 

 

Pode-se observar que para o resultado (Passa/Falha) no PEATE-A 

com o estímulo Hi-Lo CE-chirp®, a orelha esquerda apresentou um maior 

número de resultados “Falha”, e que a possibilidade de um RN “Passar” na 

orelha esquerda e “ Falhar” na orelha direita é pequena. Ao se comparar a 

quantidade de resultados “Passa” e “Falha”, nas duas orelhas, observa-se 

que os resultados “Passa” e “Falha”, na orelha esquerda, foram próximos. 

 

Nas tabelas 45 e 46, a seguir, são apresentadas as distribuições de 

frequências e porcentagens conjuntas e marginais do PEATE-A com 

estímulo Hi-Lo CE-chirp® e do Padrão–Ouro (PEATE-FE), nas orelhas 

direita e esquerda, respectivamente.  
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Tabela 45. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas dos resultados do 
PEATE-A com estímulo Hi-Lo CE-chirp® e o PEATE-FE na orelha direita (n=50) 

 
Hi-Lo CE-chirp® 

 PEATE-FE Passou Falhou Total 
Normal 38 11 49 

 
76,0% 22,0% 98,0% 

Alterado 0 1 1 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 38 12 50 

 
76,0% 24,0% 100,0% 

Legenda: PEATE-FE–Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 
Específica 
 

Tabela 46. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas dos resultados do 
PEATE-A com estímulo Hi-Lo CE-chirp® e PEATE-FE na orelha esquerda (n=50) 

 
Hi-Lo CE-chirp® 

 PEATE-FE Passou Falhou Total 
Normal 26 22 48 

 
52,0% 44,0% 96,0% 

Alterado 0 2 2 

 
0,0% 4,0% 4,0% 

Total 26 24 50 

 
52,0% 48,0% 100,0% 

Legenda: PEATE-FE–Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 
Específica  
 

Observa-se que 22% dos RN apresentaram resultados discordantes 

no PEATE-A com estímulo Hi-Lo CE-chirp® e no Padrão-Ouro (PEATE-FE), 

na orelha direita (Tabela 45). Na orelha esquerda essa porcentagem é de 

44% (Tabela 46). 

 
A orelha direita apresentou 12 casos de “Falha” no PEATE-A, sendo 

11 casos falso-positivos e um verdadeiro–positivo (Tabela 45). Já na orelha 

esquerda foram observados 24 casos de “Falha”, sendo 22 falso-positivos e 

dois verdadeiro-positivos (Tabela 46).  Observa-se uma alta taxa de falso-

positivos para o PEATE-A com estímulo Hi-lo CE-chirp®, principalmente na 

orelha esquerda. 

 

A tabela 47 mostra os valores para sensibilidade, especificidade, 

Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), acurácia, 
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teste de Youden e coeficiente Kappa, obtidos para o PEATE-A com o 

estímulo Hi-Lo CE-chirp®, a partir dos resultados encontrados no padrão-

ouro (PEATE-FE). Destacam-se os baixos valores do coeficiente Kappa e do 

VPP. Valores baixos dessas estatísticas devem-se à baixa prevalência de 

RN com resultados alterados. 

 
Tabela 47. Medidas do teste PEATE-A com estímulo Hi-Lo CE-chirp® na 
intensidade de 35 dBnNA (n=50) 

Medida OD OE 
Sensibilidade 100,0 100,0 
Especificidade 77,6 54,2 
VPP 8,3 8,3 
VPN 100,0 100,0 
Acurácia 78,0 56,0 
Índice de Youden 77,6 54,2 
Kappa 0,12 0,09 

 

Foram analisados, separadamente, os resultados para cada banda 

limitada do estímulo Hi-Lo CE-chirp®, ou seja, para o  componente Hi 

(“Teste Hi”)  e para o componente Lo (“Teste Lo”). O Padrão-Ouro utilizado 

para o “Teste Hi” foi o PEATE-FE em 2000 Hz e para o “Teste Lo” foi o 

PEATE-FE em 500 Hz. 

 

Na tabela 48 são apresentados os resultados (Passa/Falha) para o 

“Teste Hi” nas orelhas direita e esquerda. Observa-se que 8 (16%) RN 

apresentaram resultados discordantes entre  as duas orelhas.  A quantidade 

de resultados “Falha” na orelha esquerda foi maior que na orelha direita. O 

p-valor obtido no teste exato de Fisher indica independência entre os 

resultados nas duas orelhas.  
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Tabela 48. Distribuição dos resultados (passa/falha) do "teste Hi" nas orelhas direita 
e esquerda (n=50) 

 
OE 

 OD Passa Falha Total 
Passa 41 8 49 

 
82,0% 16,0% 98,0% 

Falha 0 1 1 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 41 9 50 

 
82,0% 18,0% 100,0% 

Legenda: OD=Orelha Direita; OE=Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p=0,180 
 

 

As Tabelas 49 e 50 mostram os resultados e a análise do “Teste Hi”, 

para cada orelha, segundo o padrão-ouro (PEATE-FE em 2000 Hz).  

 
Tabela 49. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas dos resultados do 
"teste Hi" e PEATE-FE na orelha direita (n=50) 

 
“Teste Hi” 

 PEATE-FE Passou Falhou Total 
Normal 49 0 49 

 
98,0% 0,0% 98,0% 

Alterado 0 1 1 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 49 1 50 

 
98,0% 2,0% 100,0% 

Legenda: PEATE-FE–Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 
Específica 

 
Tabela 50. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas dos resultados do 
"teste Hi" e PEATE-FE na orelha esquerda (n=50) 

 
“Teste Hi” 

 PEATE-FE Passou Falhou Total 
Normal 41 7 48 

 
82,0% 14,0% 96,0% 

Alterado 0 2 2 

 
0,0% 4,0% 4,0% 

Total 41 9 50 

 
82,0% 18,0% 100,0% 

Legenda: PEATE-FE–Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 
Específica 
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Pode ser observado na tabela 49, total concordância dos resultados 

obtidos com o “Teste Hi” e o Padrão-Ouro na orelha direita. Na orelha 

esquerda (Tabela 50) houve resultado discordante em 7 (14%) RN. Pode-se 

observar, ainda, que para o “Teste Hi” não foram observados falso-negativos 

em nenhuma das orelhas; no entanto, a quantidade de resultados “Falha” e 

de falso-positivos foi maior para a orelha esquerda. 

 

A tabela 51 mostra os valores para sensibilidade, especificidade, 

Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), acurácia, 

teste de Youden e coeficiente Kappa, do “Teste Hi”, obtidos a partir dos 

resultados encontrados no padrão-ouro (PEATE-FE em 2 kHz). Valores 

máximos na orelha direita foram encontrados. No entanto, a orelha esquerda 

apresentou baixos valores do coeficiente Kappa e do VPP. 

 
Tabela 51. Medidas do "teste Hi" na intensidade de 35 dBnNA (n=50) 

Medida OD OE 
Sensibilidade 100,0 100,0 
Especificidade 100,0 85,4 
VPP 100,0 22,2 
VPN 100,0 100,0 
Acurácia 100,0 86,0 
Índice de Youden 100,0 85,4 
Kappa 1,0 0,32 
Legenda: OD= Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 

 

A análise dos resultados (Passa/Falha) do “Teste Lo”, nas orelhas 

direita e esquerda, é apresentada na tabela 52.  

 

 

 

 

 

 



Resultados! 122!
!

!

Tabela 52. Distribuição dos resultados (passa/falha) do "teste Lo" nas orelhas 
direita e esquerda (n=50) 

 
OE 

 OD Passa Falha Total 
Passa 24 14 38 

 
48,0% 28,0% 76,0% 

Falha 4 8 12 

 
8,0% 16,0% 24,0% 

Total 28 22 50 

 
56,0% 44,0% 100,0% 

Legenda: OD= Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 
Teste exato de Fisher: p=0,070 
 
Nota-se que 18 (36%) RN mostraram resultados diferentes entre as 

duas orelhas. 

 

Nas tabelas 53 e 54 pode-se observar a análise comparativa dos 

resultados do “Teste Lo” com o respectivo padrão-ouro (PEATE-FE em 500 

Hz). Na orelha direita, 11% dos RN apresentaram resultados discordantes 

entre o “Teste Lo” e o padrão-ouro, enquanto que na orelha esquerda, 40% 

dos resultados foram discordantes. Pela comparação das duas tabelas, 

observa-se que houve um maior número de “Falhas” e de falso-positivos na 

orelha esquerda. 

 
Tabela 53. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas dos resultados do 
"teste Lo" e PEATE-FE na orelha direita (n=50) 

 
“Teste Lo” 

 PEATE-FE Passou Falhou Total 
Normal 38 11 49 

 
76,0% 22,0% 98,0% 

Alterado 0 1 1 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 38 12 50 

 
76,0% 24,0% 100,0% 

Legenda: PEATE-FE – Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 
Específica 
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Tabela 54. Distribuição de frequência e porcentagem conjuntas dos resultados do 
"teste Lo" e PEATE-FE na orelha esquerda (n=50) 

 
“Teste Lo” 

 PEATE-FE Passou Falhou Total 
Normal 28 20 48 

 
56,0% 40,0% 96,0% 

Alterado 0 2 2 

 
0,0% 4,0% 4,0% 

Total 28 22 50 

 
56,0% 44,0% 100,0% 

Legenda: PEATE-FE – Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 

Específica 

 

A tabela 55 mostra os valores para sensibilidade, especificidade, 

Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), acurácia, 

teste de Youden e coeficiente Kappa do “Teste Lo”, obtidos a partir dos 

resultados encontrados no padrão-ouro (PEATE-FE em 500 Hz).  

 
Tabela 55. Medidas do "teste Lo" na intensidade de 35 dBnNA (n=50) 

Medida OD OE 
Sensibilidade 100,0 100,0 
Especificidade 77,6 58,3 
VPP 8,3 9,1 
VPN 100,0 100,0 
Acurácia 78,0 60,0 
Índice de Youden 77,6 58,3 
Kappa 0,12 0,10 

Legenda: OD= Orelha Direita; OE= Orelha Esquerda 

 

Nota-se que os valores do VPP e do coeficiente Kappa são baixos, e 

isto se deve à baixa ocorrência de RN com resultados alterados no PEATE-

FE e à alta taxa de falso-positivos. O VPP foi maior para a orelha esquerda 

devido à pequena prevalência de resultados alterados no PEATE-FE e ao 

maior número de “Falhas” nessa orelha, ou seja, ao pequeno número de 

verdadeiro-positivos (2 RN), com considerável quantidade de “Falhas” (22 

RN). 

 



Resultados! 124!
!

!

Foi realizada, como demonstrado a seguir nas tabelas 56 e 57 abaixo, 

uma análise conjunta dos resultados (Passa/Falha) para cada componente 

do estímulo Hi-Lo CE-chirp®, ou seja, para o “Teste Hi” e o “Teste Lo”, na 

orelha direita e orelha esquerda, respectivamente.  

 

A tabela 56 mostra que a quantidade de resultados “Passa” é maior 

para o “Teste Hi” quando comparado ao “Teste Lo”. Não ocorreu nenhum 

caso de “Falha” no “Teste Hi” e “Passa” no “Teste Lo”. Assim, observa-se 

que em todos os casos em que o resultado foi de “Passa” no “Teste Lo”,o foi 

também no “Teste Hi”. Já para a orelha esquerda (Tabela 57), foram 

observados dois casos em que o resultado foi “Passa” no “Teste Lo” e 

“Falha” no “Teste Hi”. A análise das tabelas 56 e 57 demonstram que a taxa 

de “Falha” é sempre maior para o “Teste Lo” e para a orelha esquerda. 

 
Tabela 56. Distribuição dos resultados (passa/falha) para o "teste Hi" e "teste Lo" na 
orelha direita (n=50) 

 
“Teste Lo” 

 “Teste Hi” Passou Falhou Total 
Passou 38 11 49 

 
76,0% 22,0% 98,0% 

Falhou 0 1 1 

 
0,0% 2,0% 2,0% 

Total 38 12 50 

 
76,0% 24,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,001 

 

Tabela 57. Distribuição dos resultados (passa/falha) para o "teste Hi" e "teste Lo" na 
orelha esquerda (n=50) 

 
“Teste Lo” 

 “Teste Hi” Passou Falhou Total 
Passou 26 15 41 

 
52,0% 30,0% 82,0% 

Falhou 2 7 9 

 
4,0% 14,0% 18,0% 

Total 28 22 50 

 
56,0% 44,0% 100,0% 

Teste de McNemar: p=0,002 
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Houve diferença significante entre as porcentagens de “Falha” nos 

dois estímulos, sendo a porcentagem de “Falha” no “Teste Lo” maior que no 

“Teste Hi”, nas duas orelhas. 

 
Análise descritiva e comparativa do tempo de detecção de resposta do 
PEATE-A com o estímulo Hi-Lo CE-chirp®  na intensidade de 35 dBnNA 

 

O tempo de detecção de resposta, para o grupo de RN que passou no 

PEATE-A com o estímulo Hi-Lo CE-chirp®, foi calculado e apresentado na 

tabela 58 abaixo.  

 
Tabela 58. Valores de estatísticas descritivas para o tempo de detecção de 
resposta para o PEATE-A com estímulo Hi-Lo CE-chirp® para orelha direita e 
esquerda 

Orelha n Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Direita 38 63,8 41,8 21 59,5 174 

Esquerda 26 77,9 41,6 15 69 161 

 

Observa-se que a orelha esquerda apresentou maior média de tempo 

para detecção de resposta quando comparada à orelha direita; sendo os 

desvios padrões bem semelhantes para as duas orelhas. 

 

As distribuições do tempo podem ser visualizadas, de forma 

aproximada, nos box-plots na figura 22. 
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Figura 22. Box-plots para o tempo de detecção de resposta para o PEATE-A com 
estímulo Hi-Lo CE-chirp® para orelha direita e esquerda 

 

Comparando as médias dos tempos nas duas orelhas por meio do 

teste t-pareado, verificou-se que há diferença significativa entre as médias 

dos tempos nas duas orelhas (p=0,002), sendo a média na orelha direita 

menor que na esquerda. 
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6. DISCUSSÃO GERAL 
!

No cenário científico mundial, o desenvolvimento das novas 

tecnologias no campo da avaliação audiológica infantil tem buscado a 

otimização dos procedimentos utilizados, no sentido de garantir a eficiência 

desses procedimentos; ou em outras palavras, garantir a fidedignidade dos 

resultados encontrados em relação a real condição  auditiva. 

 

Nesse sentido os estímulos chirps foram desenvolvidos com o intuito 

de compensar o atraso temporal da onda sonora em sua viagem pela cóclea 

(resultante das características tonotópicas da membrana basilar, e das 

características frequênciais do estímulo clique tradicionalmente utilizado), de 

maneira a promover uma maior sincronia neural, maior amplitude de ondas e 

melhorar o registro dos PEA ( Dau et al., 2000; Elberling et al., 2007). Dessa 

forma, limiares eletrofisiológicos fidedignos poderiam ser alcançados nos 

procedimentos diagnósticos e a resposta auditiva melhor detectada nos 

procedimentos automáticos. 

 

No entanto, poucas são as pesquisas que estudaram a utilização do 

estímulo chirp em equipamentos de triagem auditiva (Van den Berg et al., 

2010; Cebula; Shehata-Dieler, 2012). Os artigos publicados têm mostrado a 

aplicação desse estímulo para medidas eletrofisiológicas por meio do 

PEATE ou PEAEE com fins de diagnóstico audiológico, ou seja, 

determinação do limiar eletrofisiológico ou NMR. (Dau et al., 2000; Wegner,  

Dau 2002; Fobel, Dau 2004; Junius, Dau 2005, Elberling et al., 2007; 

Elberling, Don 2008; Cebulla, Elberling 2010; Elberling et al., 2010). Esses 

autores têm defendido que o estímulo chirp promove o aumento da 

amplitude da onda V, melhora a detecção de resposta e com isso diminui o 

tempo de exame.  

 

Dentro desse contexto, o presente estudo procurou analisar a 

aplicabilidade clínica desse novo estímulo  para a identificação de alterações 

auditivas permanentes ao nascimento, através do registro do PEATE por 
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meio de equipamentos automáticos. A eficiência do CE-chirp®  foi 

comparada ao do clique tradicionalmente utilizado. Com a intenção de 

estudar a utilização de intensidades mais fracas na TAN, ou seja, na 

identificação de perdas auditivas leves, o PEATE-A foi também registrado 

em uma pequena amostra em níveis de energia de 30 dB. 

 

Os resultados mostraram que o PEATE-A quando realizado com o 

estímulo CE-chirp®  diminui o número de falhas e taxas de falso-positivos 

quando comparados ao PEATE-A com estímulo clique tradicionalmente 

utilizado. No entanto, os resultados para o estímulo Hi-Lo CE-chirp® não 

foram satisfatórios com considerável número de falha e taxas de falso-

positivos, indicando que o estímulo precisa ser aprimorado e que novos 

estudos devem ser realizados. Ainda, o tempo de detecção de resposta para 

o novo o CE-chirp® foi estatisticamente mais curto que o clique, aspecto 

importante para garantir a eficiência de um teste e programa. 

 

 

6.1 Estímulo CE-chirp® e clique no PEATE-A  a 35 dB nNA 
 

O estudo um propôs estudar o novo estímulo na intensidade 

comumente utilizada nos programas nacionais de triagem auditiva (35 

dBnNA). Foram analisados os resultados do PEATE-A de 100 recém-

nascidos. Desses, apenas dois apresentaram respostas alteradas na VA e 

VO, sendo uma alteração bilateral e outra unilateral à orelha esquerda. Em 

um caso foi observado alteração na VA com VO dentro dos padrões de 

normalidade, ou seja, foi observado uma alteração condutiva. 

 

Neste estudo 93% dos RN “passaram”, bilateralmente, no PEATE-A 

com estímulo  CE-chirp® , enquanto  apenas 78% com o estímulo clique. A 

taxa de “Falha” no PEATE-A com o estímulo CE-chirp® foi menor (4,5% -

9/200) que a observada para o estímulo clique (13% - 26/200). 
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Provavelmente, a menor taxa de “Falha” deva-se ao aumento da 

amplitude da onda V produzida pelos chirps em consequência da maior 

sincronia neural, decorrente da organização temporal do estímulo, como 

relatado por  Shore e Nuttal (1985), Elberling et al. (2007), Cebulla et al. 

(2007). No entanto, para Petoe et al. (2010), o aumento da amplitude da 

onda V deve-se ao aumento no recrutamento neural resultante da 

estimulação  por um chirp, e não ao aumento na sincronia neural. Ainda, 

segundo Dau et al. (2010), o aumento da amplitude da onda V deve-se, não 

somente a uma organização temporal apropriada, mas também à forma 

espectral do estímulo. A forma espectral dos dois estímulos, no presente 

estudo, foi apresentada na figura 4. No entanto, foram garantidos os 

mesmos espectros de frequências para os dois estímulos (350 Hz-11,300 

Hz).  

 

Estudos em procedimentos diagnósticos mostraram que o estímulo 

chirp produz respostas com quase o dobro de amplitude (1,6 -1,8 vezes ) 

quando comparado ao clique ( Dau et al., 2000; Fobel, Dau 2004; Elberling 

et al., 2007; Elberlin, Don 2008),  principalmente em fracas intensidades, 

como 20 a 40 dBnNA.  

 

Considerando os resultados apresentados no padrão–ouro, obteve-se 

que a taxa de falso-positivo também foi menor para o novo estímulo (6,1%) 

quando comparado ao tradicionalmente utilizado (23,4 %, sendo 7,1% na 

orelha direita e 16,3% na orelha esquerda). A taxa de falso-positivos é muito 

importante para a validação de procedimentos de triagem e o sucesso de 

um programa de triagem auditiva,  uma vez que menores taxas levam à 

diminuição do número de encaminhamentos para avaliação diagnóstica, 

diminuindo também o custo com profissionais qualificados e com 

procedimentos complexos; evitando, também, efeito emocionais adversos 

nos pais devido aos falsos resultados (Freitas et al., 2009, Guastini et al., 

2010). 
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Cebulla e Shehata-Dieler (2012), em estudo retrospectivo, 

encontraram menor taxa de “Falha” e de falso-positivos para o estímulo CE-

chirpTM, respectivamente 3,8% e 2,1%. No entanto, a taxa de falso-positivos 

foi determinada pelos resultados estabelecidos a partir do diagnóstico 

realizado posteriormente e somente nos casos de “Falha” após o segundo 

estágio da TAN (realizado seis a oito semanas após o primeiro estágio). No 

presente estudo, o padrão-ouro e o PEATE-A, foram realizados no mesmo 

momento e em todos os RN, em um único estágio. Ou seja, se tivesse sido 

realizado um segundo estágio, a taxa de falso-positivos poderia ter sido 

menor no presente estudo. Van den Berg et al. (2010), encontraram taxa de 

falso-positivos de 3% quando compararam o PEATE-A com estímulo CE-

chirp®, com o PEATE-A com estímulo clique, considerado como padrão-

ouro. 

 

Não foram encontrados na literatura, estudos que tenham analisado a 

sensibilidade e especificidade do chirps em equipamentos automáticos de 

triagem auditiva tendo com um padrão–ouro um procedimento diagnóstico. 

Os resultados do presente estudo mostraram que o CE-chirp® é um teste 

confiável uma vez que apresentou alta especificidade e alta sensibilidade 

para alterações sensorioneurais e neural. A sensibilidade obtida para o 

estímulo CE-chirp®, no presente estudo, foi de 100% para a orelha direita e 

esquerda. Já para a especificidade, foi encontrado um valor de 97% para a 

orelha direita e de 96,9 % para a orelha esquerda.  

 

Comparações entre o presente estudo e os demais apresentados 

abaixo, devem ser feitas com cautela devido às importantes diferenças 

metodológicas entre eles, principalmente no que concerne ao protocolo 

utilizado (um ou dois estágios, teste/reteste antes da alta hospitalar e a 

utilização de um procedimento diagnóstico como padrão-ouro para 

determinar as medidas diagnósticas como sensibilidade e especificidade). 

 

Em 2010, Van den Berg et al. estudaram o CE-chirp® na TAN a 35 

dBnNA, tendo como padrão-ouro um equipamento de triagem com o 
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estímulo clique a 35 dBnNA. Esses autores encontraram uma sensibilidade 

e especificidade de 100% e 97%, respectivamente. Os resultados de Cebulla 

e Shehata-Dieler (2012) corroboraram com os achados de Van den Berg et 

al. (2010) ao encontrar a mesma sensibilidade e uma especificidade de 

97.8%; entretanto, vale relembrar que esses valores são relatados para um 

programa de dois estágios em que o diagnóstico só foi realizado para os 

casos de “Falha” no segundo estágio, sendo a sensibilidade e especificidade 

determinadas pelo relato no decorrer dos anos de casos de RN que 

“passaram” na TAN e apresentaram perda auditiva posteriormente. 

 

No que se refere ao estímulo clique, foram encontradas taxas de 

falso-positivos de 0,5 % no estudo de Freitas et al.(2009), de 0,03%  em 

Guastini et al.(2010), e menores que 0,06%  em Angrisani et al.(2012). 

Esses resultados foram bem menores que os observados neste estudo. 

Diferenças entre os estudos devem-se provavelmente ao tamanho da 

amostra estudada e ao método utilizado. Guastini et al.(2010), estudou um 

programa de TAN de cinco estágios no qual o PEATE-A foi utilizado  em 344 

RN no terceiro estágio, sendo a taxa de falso-positivos determinada pelos 

resultados do PEATE convencional realizado no quarto estágio.  

 

As medidas diagnósticas para o estímulo clique em 35 dBnNA 

mostraram uma sensibilidade de 100% em ambas as orelhas e 

especificidade de 92,9% na orelha direita e 83,7% na orelha esquerda. 

Estudos nacionais, utilizando o PEATE como padrão-ouro e o equipamento 

automático com o mesmo método de detecção do presente estudo, 

encontraram sensibilidade e especificidade de 100% (Sena, 2012). 

Diferenças entre os dois estudos, no que se refere à especificidade, podem 

ser decorrentes do fato de que, no presente estudo, o PEATE-A foi realizado 

uma única vez, ou seja, sem reteste imediato; no entanto, Sena (2012) não 

relata se o teste foi repetido em alguma condição. 

 

Já em Agrisani (2011), para perdas auditivas cocleares, foi observada 

uma sensibilidade maior que 99% com 75% de especificidade na OD e 60 % 
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na OE. No presente estudo a sensibilidade e especificidade foi maior que a 

observada por Agrisani (2011), sendo também maior na orelha direita. 

Diferenças na sensibilidade entre os dois estudos são decorrentes de casos 

falso-negativos para perdas cocleares, relatados por Angrisani (2012); já na 

especificidade, provavelmente se devem a motivos metodológicos, como a 

utilização de diferentes taxas de apresentação do estímulo e métodos de 

detecção automática. Suppiej et al. (2007) encontraram medidas de 

habilidade diagnóstica inferiores ao presente estudo, apresentando uma 

sensibilidade de 88,9% (8/9 orelhas) e especificidade de 70,6 % (207/293 

orelhas) para o PEATE-A com estímulo clique. No entanto, esses autores 

incluíram nessa análise qualquer tipo de perda auditiva. Já Freitas et 

al.(2009) encontraram 99,5 % de especificidade para um protocolo 

considerando teste e reteste. Hyde et al. (1990) observaram uma 

sensibilidade de 0,98%  e especificidade de 0,09% para a triagem auditiva 

realizada com o PEATE com estímulo clique na intensidade de 40 dBnNA. 

 

No presente estudo, foi observado um caso de alteração condutiva 

leve unilateral (40 dBnNA) que apresentou resultado “Passa” no PEATE-A 

com o estímulo CE-chirp®. Agrisani (2011) e Suppiej et al. (2007), relataram 

em seus estudos com estímulo clique, casos falso-negativos para perdas 

auditivas condutivas. No caso observado em 2003, a perda auditiva era 

moderada (50 dBnNA) e a TAN foi realizada em 35 dBnNA. Hyde et al. 

(1990), ao realizar a triagem auditiva com o PEATE em 40 e 30 dBnNA , 

relataram que  esse procedimento é mais sensível para prever alterações 

neurossensoriais quando comparado as alterações condutivas. 

 

No presente estudo foi realizado uma segunda análise para 

determinação de medidas diagnósticas considerando o padrão-ouro alterado 

sempre que a VA estava fora do padrão de normalidade estabelecido, 

independente do valor de VO. Essa nova análise mostrou uma sensibilidade 

de 50 % para o estímulo CE-chirp® e de 100% para o clique. Esse valor 

deve-se à ocorrência da alteração condutiva no PEATE com resultado 

“passa” no PEATE-A. No entanto, esse baixo valor obtido deve-se também 
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ao pequeno número de casos alterados no padrão–ouro, o que influencia na 

determinação dos valores de  sensibilidade. 

 

É importante salientar que no presente estudo, o PEATE-A foi 

realizado uma única vez, independente do resultado “passa” ou “falha” e, 

portanto, a simples mudança ou retirada do transdutor para realização dos 

dois procedimentos (PEATE-A e PEATE) pode ter modificado a “condição” 

de orelha externa, pela mudança na posição de um possível vérnix no MAE, 

por exemplo.   

 

O fato de o PEATE com estímulo CE-chirp® deixar “passar” na TAN 

os casos condutivos, diminui o número de falso-positivos para alterações 

permanentes e o encaminhamento desnecessário para diagnóstico. Esse é 

exatamente um dos motivos que o PEATE é considerado mais vantajoso 

para a TAN ( Hood, Berlin 1980; Hood, 1998). 

 

 Esses resultados levam ainda a uma reflexão sobre o 

comportamento do estímulo em perdas auditivas leves, independente do tipo 

de alteração. O aumento de amplitude de resposta em fracas intensidades, 

como descritos na literatura (Dau et al., 2000; Rodrigues, 2012), poderiam 

produzir falso-negativos quando o estímulo é utilizado em procedimentos 

automáticos na intensidade de 35 dBnNA? O estímulo CE-chirp® se 

comporta de maneira diferente em alterações condutivas e sensorioneurais? 

  

No que se refere ao tempo de exame, os resultados mostraram que o 

novo estímulo parece ser mais eficiente quando comparado ao clique, uma 

vez que apresentou menor tempo de detecção de resposta (p<0,001). 

Estudos  desenvolvidos por Dau et al. (2000), Elberling et al. (2007) e 

Cebulla et al. (2007), comparando o clique e o chirp em procedimentos 

diagnósticos, em adultos ouvintes, também observaram uma diminuição no 

tempo de exame, devido primordialmente ao aumento da amplitude da onda 

V promovido pela ativação simultânea da membrana basilar, e portanto, 

maior sincrônica das fibras auditivas.  
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Em estudo utilizando o CE-chirp® a 35 dBnNA com o PEATE-A, Van 

den Berg et al. (2010), encontraram um tempo de realização do teste de 

11,4 minutos, incluindo o tempo de preparação do paciente. Infelizmente, os 

autores não forneceram somente o tempo de detecção da resposta, como 

no presente estudo, e, portanto, essa comparação não pode ser realizada 

diretamente.  

 

Cebulla e Shehata-Dieler (2012), em cujo estudo a TAN também foi 

realizada com equipamento automático que utiliza o teste estatístico q-

sample test, ao utilizar um chirp otimizado e denominado CE-chirpTM, 

observou um tempo de exame de 28 segundos (15-112s), ou seja, menor do 

que o observado no presente estudo. Essa diferença pode ser devido a 

diferenças no desenho dos estímulos utilizados nos dois estudos, bem como 

a diferenças na duração do estímulo, já que para Petoe et al. (2010), a 

sincronia neural produzida pelo estímulo chirp pode ser relacionada à 

duração do estímulo. No entanto, os valores obtidos para a orelha direita, no 

presente estudo, foram menores (média de 25,5 segundos e mínimo e 

máximo de 12 e 122 segundos, respectivamente). 

 

Para o estímulo clique em 35 dBnNA, estudos internacionais que 

utilizaram novos algoritmos para detecção de resposta, observaram tempos 

variando de 24,6 segundos a 5 minutos (Stüzerbecher et al.,  2003;  

Keohane et al., 2004; Guastini et al., 2010). No presente estudo, quando o 

potencial auditivo foi evocado pelo estímulo clique na intensidade de 35 

dBnNA foi necessário uma média de 47,1 segundos na orelha direita e 67,5 

na orelha esquerda para a resposta ser detectada. 

 

Estudos anteriores com o estímulo clique em 35 dBnNA, encontraram 

maior tempo de detecção de resposta que o encontrado no presente estudo, 

para o mesmo estímulo, bem como para o CE-chirp® ( Kennedy et al., 1991, 

Masson, Hermman 1998; White et al., 2005, Freitas et al., 2009). No entanto, 

para calcular o tempo de exame, alguns autores levaram em consideração o 

tempo de preparação do paciente. Ainda, essas diferenças podem ser 
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devidas ao tipo de teste estatístico utilizado ou mesmo a outras diferenças, 

como posicionamento de eletrodos.  

 

Sena (2012) encontrou um tempo médio de 28,3 (14-105) segundos, 

inferior ao do presente estudo; e menor do que o encontrado neste estudo  

para o  estímulo CE-chirp®. A amostra estudada por Sena (2012) foi 

consideravelmente maior (400 orelhas), o que pode ter diminuído a média de 

tempo.  

 

Diferenças foram encontradas entre as orelhas direita e esquerda, 

para os resultados “Passa/ Falha”, no entanto, essas diferenças não foram 

significantes(p=0,031). Já em relação ao tempo de detecção de resposta foi 

observados diferenças estatisticamente significantes (p<0,001). No presente 

estudo, para garantir uma comparação direta entre as orelhas, foram 

controladas as variáveis como: diferença de impedância entre as orelhas, 

ordem de início de avaliação e estado de consciência do RN. No entanto, 

variáveis como ruído residual e presença de fluidos na orelha não puderam 

ser controladas, e podem ter influenciado os resultados encontrados. 

Rodrigues (2012) não observou diferenças estatisticamente significantes na 

amplitude e latência da onda V para o PEATE com estímulo clique e CE-

chirp®, demonstrando que o estímulo não apresenta comportamento 

diferente entre as orelhas, o que poderia influenciar na detecção de resposta 

em procedimentos automáticos. Portanto, provavelmente, as diferenças 

entre as orelhas, encontradas no presente estudo, deva-se a diferenças na 

condição de orelha média, já que a autora, ao contrário do presente estudo, 

avaliou apenas neonatos e crianças com presença de emissões 

otoacústicas.  

 

Na amostra estudada, o CE-chirp® apresentou menor tempo de 

detecção de resposta quando comparado ao estímulo clique, sendo essa 

diferença significante (p<0,001). A taxa de falha e de falso-positivos, e, 

consequentemente, a especificidade, também foram menores para o novo 

estímulo. 
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6.2 CE-chirp®  no PEATE-A a 30 dBnNA 
 

Mesmo alterações leves na audição podem acarretar dificuldades nos 

processos de aquisição de linguagem e desempenho acadêmico (Davis et 

al.,1986). 

Nesse sentindo, é importante salientar que no RN, a energia sonora 

fornecida pelo transdutor e apresentada no Meato Acústico Externo (MAE), 

varia de acordo com o volume do meato; podendo essa energia ser 

amplificada (Stevens et al., 2004). Com isso, quando uma intensidade de 35 

dBnNA é utilizada, perdas auditivas leves podem não ser identificadas, 

aumentando o número de falso-negativos na TAN. Além disso, a calibração 

em dBnNA é realizada considerando a orelha  do adulto, o que não garante 

que para o RN, perdas de 35 dB ou mais sejam identificadas (Johnson et al., 

2005). 

 

O  estudo 2 objetivou analisar os resultados obtidos quando o 

PEATE-A foi realizado em fraca intensidade (30 dBnNA), bem como estudar 

a confiabilidade do estímulo CE-chirp® em procedimentos automáticos de 

TA. 

 

Os resultados mostraram que o novo estímulo mostrou-se mais 

eficiente quando comparado ao clique, por ter apresentado menor tempo de 

detecção de resposta. Diferenças estatisticamente significantes foram 

observadas para a intensidade de 35 dBnNA em ambas as orelhas, e para a 

intensidade de 30 dBnNA , na orelha direita. Estudos (Dau et al., 2000; 

Elberling et al., 2007; Cebulla et al., 2007) comparando o clique e o chirp em 

procedimentos diagnósticos, em adultos ouvintes, também observaram uma 

diminuição no tempo de exame, devido primordialmente ao aumento da 

amplitude da onda V promovido pela ativação simultânea, e, portanto, 

sincrônica das fibras auditivas.  
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Sena (2012) utilizando o clique com teste estatístico q-sample test 

encontrou um tempo médio de 28,3 (14-105) segundos para a intensidade 

de 35 dBnNA, inferior ao do presente estudo; no entanto, esse tempo foi 

maior do que o encontrado no presente estudo  para o  estímulo CE-chirp® 

(22,6 e 28,8 em orelha direita e esquerda, respectivamente), o que mostra 

que o CE-chirp®  realmente apresenta tempo de detecção menor do que o 

obtido com estímulo clique. Cebulla e Shehata-Dieler (2012), utilizando um 

chirp otimizado e denominado CE-chirpTM a 35 dBnNA, também observou 

um tempo de exame maior (28 segundos /15-22s) do que no presente 

estudo (22,6 segundos na orelha direita e 28,8 na orelha esquerda). 

 

Já para a intensidade de 30 dBnNA, pesquisa nacional, anteriormente 

citada (Sena, 2012), encontrou um tempo médio de detecção da resposta de 

32,9 segundos; valores menores do que os observados no presente estudo. 

As diferenças entre o estudo de 2011 e o presente estudo podem ser devido 

a diferenças no estado de consciência do RN no momento de realização do 

exame. Além disso, a amostra do presente estudo foi bem menor em relação 

à anterior, o que pode ter influenciado na média do tempo de detecção de 

resposta na presença de casos desviantes. No presente estudo o desvio 

padrão nessa intensidade variou entre as orelhas de 35,1 a 41,1 segundos.  

 

 Os resultados mostraram, ainda, que o tempo de detecção de 

resposta foi sempre maior para a orelha esquerda, independente do 

estímulo utilizado. Não foram relatadas na literatura diferenças significantes 

entre as orelhas. No presente estudo, a influência da condição de orelha 

média não foi controlada, e possivelmente, a presença de vérnix ou fluido na 

orelha média da orelha esquerda pode ter influenciado esses resultados; 

sabe-se que alterações condutivas levam ao aumento no tempo na 

condução do som, levando ao aumento da latência das respostas do PEATE 

e, assim, podendo influenciar no tempo de detecção da resposta. 

 

Quando comparadas as intensidades, nos dois estímulos estudados, 

observou-se que, na orelha direita, a intensidade mais forte (35 dBnNA) 
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apresentou tempo médio de detecção menor que a intensidade mais fraca 

(30 dBnNA) (p<0,001). No entanto, resultados contrários foram encontrados 

para o estímulo clique, na orelha esquerda (p=0,590). Esse resultado não 

era esperado, mas pode ter sido decorrente, por exemplo, de uma mudança 

no estado de consciência do RN ou ao aumento do ruído residual, entre um 

registro e outro. Ou mesmo, a média pode ter sido elevada pela presença de 

casos desviantes na intensidade de 35 dB, uma vez que, a mediana obtida 

para as duas intensidades foi menor para a intensidade de 35 dBnNA (56 

segundos ) em relação a 30 dBnNA (59,5 segundos). 

 

A maior variação entre os sujeitos, para o estímulo clique, no que se 

refere ao tempo de detecção da resposta, pode indicar que esse estímulo 

sofre maior influência de variáveis como ruído residual, pequenos 

movimentos musculares e presença de vérnix. Essa “condição” não é 

vantajosa para procedimentos automáticos com fins de triagem auditiva, pois 

pode aumentar o tempo de exame e até o número de falhas e casos falso-

positivos. 

 

O novo estímulo também se mostrou mais eficiente no que se refere 

às medidas diagnósticas. A especificidade do estímulo CE-chirp® foi maior 

que a encontrada para o estímulo clique, nas duas intensidades estudadas , 

e maior para  a orelha direita. No entanto, falso-positivos foram observados 

para os dois estímulos nas duas intensidades. 

 

Van den Berg et al. (2010) ao estudar o estímulo CE-chirp® na TAN 

em 35 dBnNA, encontrou uma especificidade de 97%, semelhante aos 

achados do presente estudo (97,5 % para a orelha direita e 95% para a 

orelha esquerda). No entanto, os autores utilizaram um procedimento 

automático como padrão-ouro, e não um procedimento diagnóstico, o que 

não descarta a presença de verdadeiro–positivos nessa amostra de falso-

positivos; portanto, uma comparação direta entre os dois estudos tem que 

ser realizada com  cautela. Em outro estudo, com protocolo de TAN 

utilizando o CE-chirpTM, foi observado uma especificidade de 97,9% (Cebula, 
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Shehata-Dieler 2012). Estudos nacionais utilizando o PEATE como padrão-

ouro, porém com equipamentos que utilizam métodos de detecção 

diferentes entre eles, encontraram uma especificidade de 100% (Sena, 

2012) e 75% (Angrisani, 2012) para o estímulo clique. Ainda, estudos 

anteriores com estímulo clique encontraram taxas de falso-positivos de 

0,03% (Guastini et al., 2010) e menor que 0,06% (Angrisani et al., 2012). No 

presente estudo, o estímulo clique apresentou valores de especificidade 

diferentes dos expostos acima (95% na orelha direita e 85 % na orelha 

esquerda). 

 

Para a intensidade de 30 dBnNA foi observada uma especificidade de 

95% e 92,5% para o estímulo CE-chirp®, e de 87,5% e 75% para o estímulo 

clique, nas orelhas direita e esquerda, respectivamente. A especificidade 

encontrada em estudo nacional para o estímulo clique, utilizando o mesmo 

método de detecção da resposta do presente estudo, foi de 97,23% (11 

orelhas falso-positivas) (Sena, 2012). O agravante é que a autora utilizou um 

tempo máximo de registro de apenas 120 segundos, enquanto no presente 

estudo foi utilizado um tempo máximo de 180 segundos; assim, o número de 

falso-positivos, no presente estudo, poderia ter sido maior se o tempo 

máximo de registro tivesse sido diminuído. Hyde et al. (1990) observaram 

uma sensibilidade de 100%  e especificidade de 98% na triagem realizada 

com o PEATE  diagnóstico a 30 dBnNA e estímulo clique. 

 

Diferenças, entre os estudos, na especificidade para o estímulo 

clique, devem ser devido principalmente ao tamanho da amostra ou ao 

método de estudo utilizado, como por exemplo o número de registros 

realizados, já que as características dos estímulos e o método de detecção 

eram iguais, pelo menos em relação a Sena (2012). 

 

Na comparação com o estímulo CE-chirp®, os casos de “Passa” 

foram sempre menores para o estímulo clique, principalmente, na orelha 

esquerda e para a intensidade de 30 dBnNA. No entanto, essas diferenças 

não foram estatisticamente significantes para a intensidade de 35 dBnNA em 
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ambas as orelhas, e para a orelha direita na intensidade de 30 dBnNA. No 

entanto, a orelha esquerda apresentou diferença significante entre os 

estímulos, em 30 dBnNA, o que pode ser reflexo do maior número de 

“Falhas” nessa orelha e para o estímulo clique.  Dentro desse contexto, se 

fosse assumido que os casos de “falha” são decorrentes de presença de 

vérnix ou fluido na orelha externa/média, pode-se refletir que o chirp deve se 

comportar de maneira diferente do estímulo clique em alterações condutivas 

transitórias, principalmente em fracas intensidades. 

 

Ainda, no que se refere aos casos de “falha”, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre as intensidades para o 

estímulo CE-chirp®, sendo a especificidade muito próxima, o que aumenta a 

confiabilidade e eficiência da utilização da intensidade de 30 dBnNA em 

procedimentos automáticos. Apesar de também não terem sido encontradas 

diferenças significantes entre as intensidades para o clique, um aumento 

maior de casos “falha” foi observado, quando a intensidade foi diminuída em 

5 dBnNA. 

 

Muitas pesquisas (Elberling et al., 2007, Cebula, Elberling 2010) com 

intenção de diagnóstico audiológico tem demonstrado que o PEATE, 

realizado na intensidade de 30 dBnNA com o estímulo chirp, produz boas 

amplitudes de onda V e podem ser utilizados com fins de TAN. 

 

As diferenças encontradas para o tempo de detecção de exame entre 

os estímulos, nas duas intensidades, apesar de não terem disso 

significantes na intensidade de 30 dB em orelha esquerda, corroboraram 

com a literatura e reforçam a afirmação de que o estímulo chirp, por 

estimular todas as regiões da membrana basilar ao mesmo tempo, aumenta 

a sincronia neural e a amplitude da resposta, melhora a detecção da 

resposta e diminui o tempo de exame (Dau et al., 2000; Elberling et al., 

2007). As diferenças encontradas entre as intensidades, para o estímulo CE-

chirp®, também eram esperadas; já que quanto mais forte a energia sonora, 
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maior a sincronia e amplitude da resposta e menor o tempo para o teste 

estatístico “estabelecer” a presença de uma resposta.  

 

No presente estudo, não foram observados RN com perda auditiva no 

PEATE e, portanto, não foram encontrados falso-negativos; também não é 

possível estudar a sensibilidade dos estímulos para as duas intensidades. 

 

 

6.3 Estímulo Hi-Lo CE-chirp®  no PEATE-A a 35 dBnNA 
 

Este estudo procurou analisar os resultados do PEATE-A utilizando 

estímulos de banda limitada, apresentados simultaneamente na orelha 

avaliada. A incorporação de estímulos de frequência específica em 

procedimentos de triagem auditiva ao nascimento, é importante no sentido 

de obter informações mais aprofundadas sobre a condição auditiva em 

regiões isoladas da cóclea e assim, diminuir o número de casos falso-

negativos resultantes de perdas auditivas que são subestimadas quando se 

utiliza um estímulo de banda larga como um clique ( Stapells, 2000a, 

2000b). 

No que se refere ao estímulo Hi-Lo CE-chirp®, dos 50 RN que 

realizaram o PEATE-A, 12/50 (24%) RN “Falharam” na orelha direita e 24/50 

(48%) na orelha esquerda. 

 

No entanto, é importante salientar que o equipamento utilizado 

considera como resultado “Passa” apenas quando os componentes “Hi” e 

“Lo” atingem os 100% de resposta no gráfico. Neste estudo, 28 RN haviam 

apresentado resposta de “Passa” em apenas um dos componentes, sendo 

11 RN na orelha direita e 17 na orelha esquerda. Assim, embora tenha sido 

obtido resultado de “Passa” em um dos componentes, o resultado final do 

PEATE-A foi de “Falha”. Considerando orelha direita e esquerda, o 

componente “Lo” apresentou 29% (29/100) de “Falha”, enquanto o “Hi” 

apresentou 10% (10/100). Portanto, os resultados de “Falha” para os 
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componentes “Hi” e “Lo” influenciaram diretamente a análise da 

especificidade do estímulo Hi-Lo CE-chirp®. 

 

Estudo comparando um chirp de baixa frequência (frequência nominal 

100-480 Hz) a um tom de 250 Hz, observou que na presença de 

mascaramento, as amplitudes da onda V diminuem, demonstrando uma 

importante participação dos componentes de frequência alta na obtenção da 

resposta eletrofisiológica (Werger, Dau 2002).  Ainda, segundo 

pesquisadores, nos chirps de frequência específica, as rápidas 

características de atraso de frequência requerido para compensar o atraso 

coclear limita a especificidade de frequência do estímulo, de maneira que o 

espalhamento espectral de cada estímulo de curta duração pode limitar sua 

utilidade clínica (Bell et al., 2002). 

 

No entanto, os resultados do presente estudo, demonstraram que o 

estímulo Hi-lo CE-chirp® parece ser específico em frequência para suas 

bandas limitadas: a quantidade de resultado “Falha” foi sempre maior para o  

“Teste Lo” quando comparado ao “Teste Hi”, não se podendo, portanto, 

acreditar que a banda limitada de frequência alta, utilizada no estímulo 

estudado, possa ter “ajudado” nas respostas obtidas com a banda limitada 

de frequência mais baixa. Ainda, na orelha esquerda, observou-se a 

ocorrência de dois casos em que os resultados foram de “Passa” para o 

componente “Lo” (“Teste Lo”) e de “Falha” para o componente Hi (“Teste 

Hi”). É importante ressaltar que esses casos apresentaram padrão-ouro 

dentro da normalidade para 500 Hz e 2 kHz. 

 

 No que se refere à sensibilidade e especificidade do estímulo, foram 

considerados os resultados obtidos no padrão-ouro. A taxa de falso-positivos 

observada nesse estudo para o estímulo Hi-Lo CE-chirp® foi de 22% (11/50 

RN) na orelha direita e 44% (22/50 RN) na orelha esquerda. Considerando 

as duas orelhas, a taxa de falso-positivos foi de 33% (33/100). Não foram 

observados casos falso-negativos.  
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Esses resultados, obtidos para o componente “Lo” e que 

influenciaram o resultado final do PEATE-A, podem ser devidos ao fato de o 

PEATE-A ser registrado em conjunto com outras atividades elétricas, 

devendo o sinal ser identificado em meio ao ruído; portanto, uma relação 

sinal-ruído favorável torna-se mais difícil (Hood, 1998). Estudo de 2002 com 

chirps de frequência específica observaram que a amplitude da onda V é 

menor para as frequências mais baixas (Bell et al., 2002). Portanto, 

pensando nos resultados obtidos para o componente “Lo” do CE-chirp® 

(“Teste Lo”), a detecção da resposta em intensidade fraca (35 dBnNA) pode 

ter sido dificultada. Além disso, as frequências baixas sofrem maior 

influência de alterações condutivas como a presença de vérnix ou secreção. 

Frequentemente, na audiologia clínica, alterações de  orelha média mostram 

maiores rebaixamentos auditivos nas frequências mais baixas. 

 

No presente estudo foi assegurado o registro do PEATE-A na mesma 

condição em ambas as orelhas, ou seja, o RN encontrava-se no mesmo 

estado de Brazelton. No entanto, não se assegurou a condição de orelha 

média do RN, uma vez que a avaliação foi realizada tanto nos RN que 

“passaram” na TAN com EOAT, quanto nos que “falharam”, a fim de  

também se estudar a sensibilidade do teste. A maior taxa de “Falha” na 

orelha esquerda pode ser devido à ocorrência de alterações condutivas pela 

permanência de vérnix nessa orelha. 

 

Por outro lado, outros estudos têm mostrado que os CE-chirp® de 

frequência baixa apresentam amplitudes maiores que o toneburst (Bell, et 

al., 2002; Werger, Dau 2002). Em estudo nacional com RN e crianças 

pequenas, Rodrigues (2012) observou maiores amplitudes de onda V para o 

Narrow-band CE-chirp® nas frequências de 0.5 e 2 kHz (0,148 uV e 0,166 

uV, respectivamente) quando comparado ao toneburst, principalmente em 

fracas intensidades 20-40 dB, o que, teoricamente,  tornaria esse estímulo 

promissor para utilização nos equipamentos de TAN. Os resultados de 

pesquisa internacional com adultos demonstraram que o chirp de frequência 

baixa leva a uma maior sincronização da descarga neural, o que é refletido 
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na maior amplitude em relação ao tonebusrt, principalmente em fracas e 

médias intensidades (Werger, Dau 2002) . 

   

No entanto, para os mesmos autores, diferenças na magnitude 

espectral entre os estímulos, podem levar a diferenças em seus padrões de 

excitação neural e, consequentemente, diferenças no tamanho da amplitude 

da onda V (Werger, Dau 2002). 

 

No mais é importante ressaltar que, nesses estudos, o estímulo de 

frequência específica não foi entregue simultaneamente. Como mencionado 

por Cebulla et al. (2007), a apresentação simultânea de dois estímulos de 

frequência específica pode reduzir a eficiência na detecção de resposta 

devido as interferência causadas pelos estímulos. Apesar  de no presente 

estudo ter sido utilizado uma frequência de corte entre as bandas limitadas, 

os resultados podem ainda ter sofrido influência da interferência causada 

pela apresentação simultânea. 

 

A alta taxa de “Falha” para a o componente Lo (“Teste Lo”) e, 

consequentemente, para o estímulo Hi-Lo CE-chirp® (“Teste Hi-Lo”), com 

um padrão-ouro demonstrando normalidade, aumenta a taxa de falso-

positivos e diminui a especificidade. Como consequência, há um aumento no 

número de encaminhamentos para diagnóstico e, assim, no custo dos 

programas de triagem auditiva. 

 

A maior taxa de “Falha” na orelha esquerda pode ser devido à 

ocorrência de alterações condutivas pela permanência de vérnix nessa 

orelha, já que no presente estudo foram avaliados tanto os RN que 

passaram na TAN com EOAET, quanto os que falharam. 

 

O tempo médio, para detecção de resposta nos casos de “Passa” na 

TAN, foi de aproximadamente 69,76 segundos (17-174 segundos). 

Stürzebecher et al. (2006), observaram um tempo de detecção de resposta 

variando entre 76 e 109 segundos, entre os diferentes tipos de chirps de 
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frequência específica estudados. Entretanto, Cebulla et al. (2007), ao 

estudar um estímulo de banda limitada em procedimentos automáticos com 

fins de triagem auditiva, encontrou um tempo médio de detecção de 20 e 21 

segundos para as duas bandas limitadas de frequência alta e 15, 24 e 34 

segundos para as três bandas limitadas de frequência baixa (Cebulla et al., 

2007).  

 

Já estudo com o estímulo chirp otimizado de banda larga, utilizando 

métodos de detecção com testes estatísticos q-sample test, encontraram 

tempo de exame de 28 segundos (15-112 segundos) (Cebula, Shehata-

Dieler 2012). Assim, observa-se que o estímulo de frequência específica, 

mesmo apresentando uma média maior do que os encontrados com 

estímulo chirp de banda larga, demonstrou um bom tempo de detecção de 

reposta, o que pode viabilizar a sua utilização em procedimentos de TAN. 
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7.  CONCLUSÕES 
!

 

A partir dos resultados obtidos nos três estudos desenvolvidos nesta 

tese, pode-se concluir, considerando a amostra estudada, que: 

 

• O estímulo CE-chirp® e clique no PEATE-A, na intensidade de 35 dB 

nNA, mostraram ser sensíveis para alterações sensorioneurais 

profundas.  

 

• O PEATE-A com estímulo CE-chirp®, na intensidade de 35 dBnNA,  

apresentou menor sensibilidade que o estímulo clique para alterações 

condutivas leves. 

 

• O PEATE-A com estímulo CE-chirp® foi mais específico que o 

estímulo clique nas intensidades de 30 e 35 dBnNA. 

 

• O PEATE-A com estímulo CE-chirp® apresentou menor tempo de 

detecção de resposta, quando comparado ao estímulo clique, nas 

intensidades de 30 e 35 dBnNA. 

 

• O estímulo Hi-Lo CE-chirp® mostrou ser sensível para alterações 

sensorioneurais. No entanto, apresentou baixa especificidade com 

alta taxa de falso-positivos quando apresentado no PEATE-A a 35 

dBnNA. 

 

• O tempo médio de detecção de resposta para o PEATE-A com 

estímulo Hi-Lo CE-chirp® foi consideravelmente curto, apresentando 

uma média de 63,8 e 77,9 segundos na orelha direita e esquerda, 

respectivamente. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No presente estudo, observou-se que o novo estímulo, quando 

apresentado em níveis de energia de 35 dBnNA, não apresentou boa 

sensibilidade para alterações condutivas leves.  

 

No campo da anatomofisiologia, hipóteses para tentar explicar os 

resultados encontrados neste estudo podem ser discorridas nesse momento. 

Sabe-se que o estímulo CE-chirp® apresenta amplitudes de onda V quase 

duas vezes maior que o estímulo clique em fracas intensidades, aspecto 

favorável à sua utilização na triagem auditiva (Dau et al., 2000; Petoe et al., 

2010). Sabe-se, também, que presença de vérnix ou fluido na orelha média, 

principal causa de alterações condutivas transitórias ao nascimento, 

ocasiona uma diminuição no nível de energia sonora que alcança a orelha 

interna (OI). No presente estudo, para o CE-chirp®,  provavelmente, a 

energia sonora residual que alcançou a OI ainda foi suficiente para estimular 

eficientemente a membrana basilar (uma vez que as células ciliadas 

estavam normais) e promover boa sincronia neural, produzindo uma 

resposta com amplitude capaz de ser detectada pelos métodos de detecção 

automática. Já para o estímulo clique, o nível de energia sonora não deve 

ter sido suficiente para produzir uma sincronia neural e produzir respostas 

eletrofisiológicas com respostas com amplitudes suficientes para serem 

detectadas. 

 

Considerando o exposto, estudos utilizando o CE-chirp® devem ser 

realizados em busca de se entender o comportamento desse estímulo nas 

alterações condutivas de diferentes graus e configurações, tanto nas 

alterações  temporárias como nas permanentes.  

 

Como no presente estudo não foram observados casos de perda 

auditiva sensorioneural leve, nada se pode inferir sobre o comportamento do 

novo estímulo nesses casos. Estudos com perdas auditivas sensorioneurais 
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são igualmente importantes, para verificar se o aumento da amplitude da 

resposta promovida pelo CE-chirp® pode ocasionar falso-negativos para 

perdas leves, e até mesmo para perdas auditivas moderadas. 

 

No entanto, se o objetivo do programa de triagem auditiva for detectar 

perdas permanentes e incapacitantes, o novo estímulo se comporta 

diminuindo o número de reteste, de falso-positivos e do encaminhamento 

para diagnóstico audiológico; e, consequentemente, diminuindo o custo do 

programa de TAN e a ansiedade dos pais.  

 

Por outro lado, o fato do CE-chirp®  a 35 dBnNA, no Estudo 1, ter 

apresentado uma sensibilidade menor para alterações leves condutivas (o 

que leva a questionamentos sobre a confiabilidade em identificação perdas 

auditivas leves) e o fato de que, no Estudo 2, o estímulo em 30 dB 

apresentou especificidade semelhante á 35 dBnNA, nos leva a reflexão de 

que o uso clínico do CE-chirp®  com fins de triagem auditiva seria mais 

confiável se realizado na intensidade de 30 dB; caso a intenção do programa 

fosse identificar perdas auditivas leves condutivas e sensorioneurais. 

 

Os resultados mostraram ainda que há a necessidade de 

aprimoramento do estímulo Hi-Lo CE-chirp® para utilização em 

procedimentos automáticos com fins de triagem auditiva, uma vez que a 

taxa de falso-positivos é um fato importante para o sucesso de um programa 

e um indicador de qualidade do serviço. Portanto, mais estudos precisam ser 

realizados, e uma otimização do estímulo ou do método de detecção de 

resposta são necessários. 
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10. ANEXOS 
!

Anexo I - Comitê de ética e pesquisa 

 
 

 

 

  

 

Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 
Tel/Fax: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br  – site: http://www.pucsp.br/cometica  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

Protocolo de Pesquisa nº 118/2011 
 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Dóris Ruthy Lewis 
Autor(a): Mabel Gonçalves Almeida 
 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Tese de Doutorado, intitulado A utilização do 
estímulo chirp na triagem auditiva neonatal 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 30/05/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 118/2011. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 
 

São Paulo, 30 de maio de 2011. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP
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Anexo II - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PARTICIPANTE DO 

ESTUDO 
 Seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa que se intitula: “A Utilização do estímulo CE-

chirp®  na Triagem Auditiva Neonatal com Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico”. O objetivo 
desse estudo será investigar a utilidade de um estímulo novo na Triagem Auditiva Neonatal, verificando se há 
melhora no tempo de execução do exame e se permite uma Triagem Auditiva com maior qualidade e precisão.  

 Nesta pesquisa seu filho será submetido a quatro exames de audição, três deles são chamados de 
Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico e o outro é conhecido como Emissões Otoacústicas. Esses 
exames são realizados em sono natural e não causam riscos ou desconfortos ao seu bebê. Para a realização do 
exame, a pele de seu filho será limpa com álcool, na qual serão colocados eletrodos, que são como adesivos. 
Será colocada também uma sonda com uma pequena oliva (borracha) na orelha externa da criança por onde 
serão emitidos sons suaves. As respostas produzidas pelo sistema auditivo serão detectadas pelo equipamento. 

 A avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa demorará em torno de 1 hora, podendo ser 
necessário o retorno pré-agendado da criança para a finalização do exame. Não existem benefícios médicos 
diretos para o sujeito deste estudo. Porém, este exame irá contribuir para uma triagem auditiva neonatal mais 
precisa, podendo assim, ser contribuir para o diagnóstico precoce da perda auditiva. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizar os exames mesmo que já 
tenha assinado o consentimento de participação. Se desejar, poderá retirar seu consentimento a qualquer 
momento e isto não trará nenhum prejuízo ao seu atendimento. A clínica não pagará nenhum valor em dinheiro ou 
qualquer outro bem pela sua participação, assim como o (a) Sr. (a) não terá nenhum custo adicional. 

 Os seus dados serão mantidos em sigilo. Posteriormente serão analisados em conjunto com os de outros 
pacientes e não serão divulgados dados de nenhum paciente isoladamente. O (a) Sr. (a) poderá esclarecer suas 
dúvidas durante toda a pesquisa com a fonoaudióloga Mabel Gonçlaves Almeida pelo telefone (011) 8709-7912, no 
endereço: Rua Marquês de itu, nº836, apto 75, São Paulo-SP; que, como pesquisadora responsável, compromete-
se a utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízo, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

_________________________   __/__/___       ___________________________    __/__/__ 
 
Assinatura do responsável    Data              Assinatura da testemunha                  Data                   
 
 

  
Declaro que obtive apropriado e voluntário Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a participação 
neste estudo. 
 

________________________   __/__/___       ___________________________    __/__/__ 
 
      Assinatura do pesquisador                 Data                     Assinatura da testemunha             Data                   
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Anexo III – Ordem de Apresentação dos Testes 

 

 

 
ORDEM DE INÍCIO DOS TESTES – ESTUDO 1 

 

SUJEITO! PEATEOD! PEATEOE! TITANOD! TITANOE!

1! 1! 3! 2! 4!

2! 1! 2! 3! 4!

3! 4! 1! 3! 2!

4! 1! 2! 3! 4!

5! 1! 2! 3! 4!

6! 4! 1! 3! 2!

7! 3! 4! 2! 1!

8! 4! 1! 3! 2!

9! 3! 4! 2! 1!

10! 1! 3! 2! 4!

11! 4! 1! 3! 2!

12! 1! 2! 4! 3!

13! 2! 3! 1! 4!

14! 1! 4! 2! 3!

15! 1! 3! 2! 4!

16! 4! 1! 3! 2!

17! 4! 1! 3! 2!

18! 4! 1! 3! 2!

19! 1! 4! 2! 3!

20! 4! 1! 3! 2!
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21! 1! 2! 4! 3!

22! 1! 4! 2! 3!

23! 2! 1! 4! 3!

24! 1! 4! 2! 3!

25! 1! 4! 2! 3!

26! 2! 3! 1! 4!

27! 2! 4! 1! 3!

28! 1! 2! 4! 3!

29! 1! 4! 2! 3!

30! 2! 1! 3! 4!

31! 4! 1! 3! 2!

32! 4! 1! 3! 2!

33! 4! 2! 3! 1!

34 2! 3! 1! 4!

35 4! 2! 3! 1!

36 3! 1! 4! 2!

37 3! 2! 1! 4!

38 4! 1! 3! 2!

39 4! 2! 3! 1!

40 2! 3! 1! 4!

41 4! 1! 3! 2!

42 2! 3! 1! 4!

43 2! 4! 1! 3!

44 2! 3! 1! 4!

45 2! 3! 1! 4!

46! 4! 1! 3! 2!
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47! 1! 2! 4! 3!

48! 4! 1! 3! 2!

49! 2! 3! 1! 4!

50! 2! 3! 1! 4!

51! 3! 2! 4! 1!

52! 4! 1! 3! 2!

53! 1! 4! 2! 3!

54! 1! 4! 2! 3!

55! 2! 3! 1! 4!

56! 3! 2! 4! 1!

57! 3! 2! 4! 1!

58! 1! 3! 2! 4!

59! 2! 1! 3! 4!

60! 4! 1! 3! 2!

61! 1! 4! 2! 3!

62! 4! 1! 3! 2!

63! 1! 4! 2! 3!

64! 1! 4! 2! 3!

65! 4! 1! 3! 2!

66! 1! 4! 2! 3!

67! 1! 4! 2! 3!

68! 1! 4! 2! 3!

69! 1! 4! 2! 3!

70! 3! 1! 4! 2!

71! 3! 2! 4! 1!

72! 2! 3! 4! 1!
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73! 3! 4! 2! 1!

74! 3! 4! 2! 1!

75! 4! 3! 1! 2!

76! 3! 4! 2! 1!

77! 4! 3! 1! 2!

78! 4! 3! 1! 2!

79! 4! 1! 3! 2!

80! 4! 1! 3! 2!

81! 2! 1! 3! 4!

82! 4! 3! 1! 2!

83! 4! 3! 1! 2!

84! 1! 4! 2! 3!

85! 2! 1! 4! 3!

86! 3! 4! 2! 1!

87! 4! 3! 1! 2!

88! 4! 3! 1! 2!

89! 4! 3! 1! 2!

90! 3! 4! 2! 1!

91! 4! 3! 1! 2!

92! 4! 3! 2! 1!

93! 2! 1! 3! 4!

94! 1! 2! 4! 3!

95! 2! 1! 3! 4!

96! 3! 4! 2! 1!

97! 4! 3! 1! 2!

98! 4! 3! 1! 2!
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99! 3! 1! 2! 4!

100! 4! 1! 3! 2!

 

 

ORDEM DE INÍCIO DOS TESTES – ESTUDO 2 

 

SUJEITO! PEATEOD! PEATEOE! TITANOD! TITANOE!

1 1! 4! 2! 3!

2 4! 1! 3! 2!

3 1! 4! 2! 3!

4 1! 4! 2! 3!

5 1! 4! 2! 3!

6 3! 2! 4! 1!

7 3! 2! 4! 1!

8 4! 2! 3! 1!

9 3! 4! 2! 1!

10 4! 2! 3! 1!

11 4! 3! 1! 2!

12 4! 3! 2! 1!

13 4! 3! 1! 2!

14 4! 3! 1! 2!

15 4! 1! 3! 2!

16 4! 1! 3! 2!

17 2! 1! 4! 3!

18 4! 3! 1! 2!

19 4! 3! 1! 2!

20 1! 4! 2! 3!
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21 2! 1! 4! 3!

22 2! 3! 1! 4!

23 4! 3! 1! 2!

24 4! 3! 1! 2!

25 4! 3! 1! 2!

26 3! 4! 2! 1!

27 4! 3! 1! 2!

28 3! 4! 2! 1!

29 3! 4! 2! 1!

30 3! 4! 2! 1!

31 2! 1! 3! 4!

32 3! 4! 2! 1!

32 4! 3! 1! 2!

34 4! 3! 2! 1!

35 3! 2! 1! 4!

36 1! 4! 2! 3!

37 4! 1! 3! 2!

38! 3! 4! 2! 1!

39! 1! 3! 2! 4!

40! 4! 1! 3! 2!
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ORDEM DE INÍCIO DOS TESTES – ESTUDO 3 

 

SUJEITO! PEATEJFEOD! PEATEFEOE! TITANOD! TITANOE!

1 1! 4! 2! 3!

2 1! 3! 2! 4!

3 4! 1! 3! 2!

4 4! 1! 3! 2!

5 1! 4! 2! 3!

6 4! 1! 3! 2!

7 1! 2! 4! 3!

8 1! 4! 2! 3!

9 2! 1! 4! 3!

10 1! 4! 2! 3!

11 1! 4! 2! 3!

12 2! 3! 1! 4!

13 2! 4! 1! 3!

14 4! 1! 3! 2!

15 4! 1! 3! 2!

16 4! 2! 3! 1!

17 4! 3! 1! 2!

18 2! 4! 1! 3!

19 4! 2! 3! 1!

20 4! 1! 3! 2!

21 4! 2! 3! 1!

22 4! 1! 3! 2!

23 2! 4! 1! 3!

24 2! 3! 1! 4!
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25 4! 1! 3! 2!

26 4! 1! 3! 2!

27 2! 3! 1! 4!

28 4! 1! 3! 2!

29 3! 2! 4! 1!

30 1! 4! 2! 3!

31 1! 4! 2! 3!

32 4! 1! 3! 2!

33 1! 4! 2! 3!

34 1! 4! 2! 3!

35 4! 2! 3! 1!

36 1! 4! 2! 3!

37 3! 1! 4! 2!

38 3! 2! 4! 1!

39 3! 4! 2! 1!

40 4! 3! 2! 1!

41 3! 4! 1! 2!

42 3! 4! 2! 1!

43 4! 3! 1! 2!

44 4! 3! 1! 2!

45 4! 1! 3! 2!

46 4! 1! 3! 2!

47 2! 1! 4! 3!

48 4! 3! 1! 2!

49 1! 3! 2! 4!

50 4! 2! 3! 1!
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