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Resumo 
 
Lapertosa, CZ. Teste de detecção intervalos aleatórios de silêncio em tom puro 
em crianças com história de otite média recorrente. Pontificia Universidade 
Católica de São Paulo. SP, 2006. 
 
Introdução: A otite média é um processo inflamatório da orelha média de grande 
ocorrência na população infantil, sendo considerada um problema de saúde de 
caráter mundial. A presença de perda auditiva periférica e flutuante observada em 
alguns casos de otite média pode ocasionar alteração da percepção dos 
estímulos auditivos complexos, inclusive a fala. Esta alteração na percepção do 
sinal acústico pode causar prejuízo na representação de sons e nas habilidades 
auditivas que envolvem o reconhecimento da fala em ambientes ruidosos, 
memória auditiva, interação binaural e processos temporais. Objetivo: investigar o 
processamento auditivo temporal através do teste de detecção de intervalos de 
silêncio em crianças que tiveram otite média recorrente nos primeiros anos de 
vida. Método: Foram selecionadas 26 crianças com idade entre 7 e 8 anos que 
obedeciam aos seguintes critérios: ter histórico de 3 a 4 episódios de otite 
média/ano nos primeiros anos de vida, ter histórico de 3 a 4 episódios no primeiro 
anos de vida, ou ter timpanometria do tipo B ou C no momento da avaliação. As 
crianças foram submetidas à audiometria tonal, logoaudiometria, medida da 
imitância acústica  e à pesquisa do limiar de intervalo de silêncio -  RGDT 
(Random gap detection test). Resultado: Foi observado um aumento dos limiares 
do RGDT na freqüência de 1000 Hz nas crianças que tinham curva tipo B na 
timpanometria, assim como em relação ao reflexo do músculo estapédio 
contralateral alterado na mesma freqüência. Não houve correlação entre os 
valores do limiar do RGDT e o número de episódios de otite média. Os valores de 
média encontrados foram de 10 ms, desvio-padrão (dp)=2,7 ms, mediana=10 ms, 
moda=10ms, e valor mínimo encontrado igual a 5 ms e máximo igual a 15 ms. 
Comparados estes resultados com os de Dias (2004) estes valores foram maiores 
que os encontrados em crianças sem histórico de problema de ouvido ou de 
aprendizagem. Conclusão: a otite média recorrente nos primeiros anos de vida 
pode acarretar aumento na detecção de intervalos de silêncio o que pode explicar 
algumas das dificuldades de discriminação de ponto e modo articulatório 
encontradas nestas crianças. 



Abstract  
 
Lapertosa, CZ. Random gap detection test in children with recorrent otitis media. 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo. SP, 2006. 
 
Introduction: otitis media is an inflammatory disease of middle ear that has greater 
occurrence on pediatric population, being considered a helth public problem all 
around the world. Peripheral ans fluctuanting hearing loss may be observed and 
this may cause a disturbance on the complex auditory stimuli perception, including  
speech. This altered auditory perception may cause difficulties on sound acoustics 
representation and on the auditory abilities related to speech in noise recognition, 
auditory memory, binaural interaction and temporal processing. Objective: to 
investigate the temporal auditory processing throug random gap detection test in a 
group of children with recurrent otitis media history on the early year of life. 
Method: 26 children, aged from 7 of 8 years old, according to one these criteria: 
otological history of 3 to 4 episodes of otitis media/year on the early years of life; 3 
to 4 episodes of otitis media on their first moment life; type B ou C  tympanometry 
at the moment of audiological evaluation. All the children were submited to the 
following procedures – pure tone audiometry, speech audiometry, acoustic 
immitance measurement and to randm gap detection test (RGDT). Results: data 
showed RGDT hreshold longer for the frequency of 1000 Hz on the group of 
children with a type B timpanometry; the same happens with the group that 
showed abnormal acoustc reflex for 1000 Hz. Averange values for RGDT 
threshold ere 10 ms, sd of 2,7 ms, median of 10 ms, mode of 10 ms, minimum 
value was 5 ms an maximum was 15 ms. Compared to Dias (2004) values, the 
otitis media group showed longer threshold values. Conclusion: recurrent otitis 
media on early life years may produce a enlargement on the detection of silent 
intervals threshold.  
 



1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A otite média é uma doença inflamatória da orelha média que 

pode ser ou não de origem infecciosa. Muito comum durante os primeiros anos de 

vida, é hoje considerada um problema de saúde mundial. 

Atingindo crianças, principalmente durante a primeira infância, 

pode produzir complicações graves, dentre elas a perda auditiva transitória ou 

permanente. Os primeiros anos de vida da criança correspondem ao período de 

maior desenvolvimento tanto da linguagem quanto o psicossocial. Alterações do 

sinal acústico proveniente do meio ambiente podem produzir impacto na atuação 

futura dessas crianças, tanto no âmbito educacional e social como emocional. 

A incidência da otite média tem sido amplamente estudada e 

segundo alguns achados mostrou estar relacionada com a idade, sexo (mais 

comum em meninos), raças (atinge mais brancos que negros), fatores genéticos, 

estado sócio-econômico, estação e clima (Teele et al, 1980). 

Roland et al (1989) estudaram o efeito da otite em 483 crianças 

e mostraram que em um quarto dessas crianças o diagnóstico foi feito em 

consultas de rotina e a otite média foi classificada de silenciosa. 

Em um estudo epidemiológico feito no Brasil, observou-se uma 

prevalência de otite média crônica de 0,94%.  A rolha de cera foi encontrada em 

12,3% dos estudantes. Em 10,5% observou-se a prevalência de alterações 

(excluindo a cera) na otoscopia. 8,3% dos estudantes tiveram história passada de 

otite média e 7,7% histórico de otorréia.  Estes dois grupos especiais 

apresentaram associações estatisticamente significativas com otite média crônica, 

perda de audição e cirurgias otológicas (Godinho et al, 2001). 

As doenças da orelha média são a razão mais comum para as 

visitas ao pediatra.  Quase todas as crianças apresentam pelo menos um único 



episódio de otite média com efusão antes do primeiro ano de vida e taxas anuais 

da incidência excedem 50% em cada um dos primeiros cinco anos.  

Aproximadamente 10-15% das crianças têm otite média com efusão durante mais 

da metade de seus primeiros seis anos de vida (Hogan, Moore, 2003).                

Apesar do diagnóstico clínico desta doença ser simples, cerca 

de 50 a 80% das perdas auditivas por alterações de orelha média não chegam a 

ser detectadas (Katz, 1989). Para Bluestone e Klein (1996), isto ocorre porque a 

otite média nem sempre apresenta uma sintomatologia clássica e a grande 

dificuldade de se avaliar o comportamento da criança decorre do fato da perda 

auditiva normalmente ser flutuante. 

Os sintomas mais associados a estes quadros são a perda 

auditiva leve e flutuante. Esta audição flutuante confunde os pais que, 

freqüentemente, se queixam que a criança “só ouve quando quer”, que estão 

falando alto e que o volume da televisão é muito alto. Para compensar a 

dificuldade auditiva, as crianças costumam aumentar a atenção visual, o que 

aumenta a dispersão nas tarefas que requerem maior concentração. Estes 

sintomas podem vir acompanhados, também, de dificuldades nas situações de 

competição auditiva. 

É necessário um conhecimento prévio do comportamento da 

criança e das alterações relacionadas ao processo de otite média com efusão para 

diferenciá-los de outros distúrbios de comportamento e assim proporcionar o 

tratamento mais adequado. Há evidências cada vez mais fortes de que a otite 

média prejudica o desenvolvimento cognitivo das crianças, alterando 

negativamente seu comportamento. A perda condutiva atenua e atrasa a 

passagem do som através da orelha média. A audição binaural e outras funções 

da audição central dependem da alta fidelidade da transmissão sonora. Perdas 

condutivas persistentes levam a um prejuízo do processamento central do som 

que pode persistir mesmo depois da perda auditiva periférica ser resolvida.    As 

efusões da orelha média causam distorção na condução sonora durante os anos 

cruciais para a aquisição da linguagem.  Muitos estudos dos efeitos da otite média 

no desenvolvimento produziram resultados distintos.  Entretanto, existe o 



consenso de que o déficit auditivo mesmo quando leve nos anos pré-escolares 

interfere no desenvolvimento da linguagem, comportamental e emocional.  

Durante a primeira infância, o sistema nervoso central está em 

processo de desenvolvimento e, a diminuição da consistência do estímulo 

acústico devido à audição flutuante, nesta etapa, pode ser prejudicial para a 

criança. Além disso, o desenvolvimento diferente das duas orelhas pode predispor 

a dificuldades na integração binaural. Qualquer distorção da mensagem auditiva, 

por mais leve que seja, é suficiente para atrapalhar o desenvolvimento de 

importantes funções auditivas. Um outro aspecto, é que a otite média pode ser 

uma condição ruidosa. O fluído na orelha média, tão próximo da cóclea, pode 

produzir um ruído, mascarando o sinal acústico e perturbando a percepção da 

fala. Esta distorção do sinal de fala pode reduzir a velocidade e precisão da sua 

decodificação.  Mais importantes que a extensão da perda auditiva é o número e 

duração dos episódios de otite média. A presença de fluído na orelha média, 

mesmo que cause alteração mínima na audição, pode ter importante influência no 

desenvolvimento das habilidades auditivas. 

A presença de fluido na cavidade da orelha média provoca um 

atraso e uma distorção do sinal acústico. Esta lentificação pode ser observada nos 

achados eletrofisiológicos obtidos na PEATE (potenciais evocados auditivos de 

tronco encefálico) que em crianças com otite média, apresenta significativo atraso 

da onda V e aumento da latência nos intervalos interpicos entre as ondas I e V e III 

e V. Pode ser observado também, em crianças com história de otite média nos 

primeiros anos de vida um aumento significativo da latência da onda I. 

Se existe uma latência maior na condução do estimulo em 

crianças com passado de otite média poderíamos supor que houvesse alteração 

na detecção de intervalos de silencio, o que por sua vez, pode dar origem a uma 

dificuldade no processamento temporal e conseqüentemente na percepção de fala 

e no reconhecimento dos fonemas. 

Uma vez que poderiam ter alterados os processos de 

maturação da função auditiva e desenvolvimento do comportamento auditivo 

diferentes das demais, as crianças com passado de episódios repetidos de otite 



média poderiam também apresentar comportamentos diferentes das crianças 

pesquisadas por Dias (2004), que estudou a habilidade de detectar intervalos de 

silêncio em crianças sem histórico de otite média de repetição. 

A questão que tem sido apontada por vários profissionais e 

estudiosos da criança e seu desenvolvimento é se essas crianças que tiveram um 

passado de otite média recorrente, terão valores dos limiares de detecção de 

intervalos de silencio diferentes daquelas que não tiveram otite média de 

repetição.  

Baseado nisso, o objetivo desse estudo é investigar o 

processamento auditivo temporal através do teste de detecção de intervalos de 

silêncio em crianças que tiveram otite média recorrente, nos primeiros anos de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Neste capítulo será realizada uma revisão da literatura a 

respeito da otite média recorrente e o seu efeito na função auditiva central, no 

desenvolvimento da linguagem e na aprendizagem. Os estudos serão divididos 

em três subtítulos e apresentados a permitir maior clareza do leitor, sem 

estabelecer um rigor em relação à ordem cronológica dos trabalhos comentados. 

 

2.1 - Sinais e sintomas comportamentais da otite média 

 

A otite média é um processo inflamatório da orelha média de 

grande ocorrência, sendo considerada um problema de saúde de caráter mundial. 

É uma das doenças mais comuns da infância, tendo maior incidência nos 

primeiros três anos de vida. Com alta morbidade e baixa mortalidade, 

aproximadamente 75 % de todas as crianças apresentarão pelo menos um 

episódio de otite média antes dos cinco anos de idade. Destas, 30% terão três ou 

mais episódios de otite antes dos três anos de vida e, destas últimas, 20 a 25% 

tendem a ter episódios recorrentes de otite média (Sih, 2003). 

Segundo Northern e Downs (1989), o desenvolvimento da 

função auditiva e das habilidades da linguagem ocorreriam simultaneamente. 

Ressaltaram que, crianças com alterações auditivas, como por exemplo as 

doenças da orelha média, receberiam estimulação acústica inadequada e 

poderiam apresentar atraso neste desenvolvimento, além de dificuldades 

escolares e/ou distúrbios de aprendizagem. Os fatores que poderiam provocar 

estas alterações auditivas seriam a imaturidade estrutural e funcional da tuba 

auditiva, fatores alérgicos, deficiência imunológica, alterações respiratórias e 

fatores ambientais e/ou sociais. Os autores sugerem, como critério geral, que se 

estabeleça como perda auditiva na criança limiares iguais ou inferiores a 15 



dBNA, pois ela necessita detectar e discriminar todos os parâmetros  acústicos do 

sinal da fala para poderem determinar o correto significado para cada palavra que 

ouve. Enfatizam que o diagnóstico desta deve ser feito a partir de um processo 

completo, com avaliação da linguagem expressiva e receptiva da criança, bem 

como da vocalização, da qualidade do discurso e suas manifestações 

comportamentais.  

Para Davis (1989), as doenças da orelha média são um dos 

problemas de saúde que atingem crianças pequenas e que podem trazer sérios 

problemas de aprendizagem. 

Segundo Katz e Tillery (1997), embora seja uma condição 

flutuante, afete freqüentemente uma orelha e geralmente não ocasione mais que 

uma perda leve de audição, a otite média está claramente associada a limitações 

importantes na comunicação e aprendizagem. 

O sistema nervoso central, nos primeiros anos de vida, está em 

constante processo de desenvolvimento e maturação. A distorção ou diminuição 

do estímulo sonoro devido à perda auditiva flutuante pode trazer sérios prejuízos 

para a criança tais como dificuldade na discriminação dos fonemas durante a fala 

rápida, na percepção de alterações de ritmo, inflexões e entonação, dificuldade na 

percepção da fala em ambientes ruidosos, perda das informações emocionais da 

fala e desenvolvimento inadequado dos padrões semânticos da fala.  

    As crianças que apresentaram otite média recorrente têm alto 

risco de sofrer atraso na aquisição da linguagem oral e déficits nas habilidades 

educacionais e na competência lingüística. A habilidade de percepção da fala, 

particularmente a habilidade para selecionar a mensagem ouvida em presença de 

ruído competitivo pode ser prejudicada por episódios repetidos de infecções da 

orelha média. Esta tem sido uma das maiores causas de dificuldades de 

aprendizagem escolar (Northern e Downs, 1989). 

A presença de líquido na cavidade da orelha média, provocada 

pela otite média secretora geralmente provoca perda auditiva. O volume de ar na 

orelha média é reduzido, a rigidez da membrana do tímpano é aumentada e a 

sensibilidade para sons de baixa freqüência pode estar diminuída. A diminuição 



da audição normalmente é leve e flutuante, com limiar auditivo em torno de 20 a 

25 dBNA  (com fones de ouvido) e 30 dBNPS (audiometria em campo) (Bamford e 

Saunders, 1985, 1991).  Segundo esses autores, algumas crianças com otite 

média secretora, apesar de apresentarem audiometria tonal dentro da 

normalidade, mostram dificuldades para a percepção da fala. A habilidade da 

percepção da fala, principalmente a habilidade de selecionar a mensagem ouvida 

em presença de ruído competitivo pode ser prejudicada por episódios repetidos 

de infecção da orelha média. Esta dificuldade se apresenta como uma das 

maiores causas de dificuldades de aprendizagem escolar. 

Para Balbani e Montovani (2003), o caráter flutuante da perda 

auditiva nas otites médias (podendo alternar períodos de audição normal) leva a 

uma estimulação sonora inconsistente do sistema nervoso auditivo central, 

dificultando a percepção dos sons da fala pela criança. Além disso, o fluido na 

orelha média pode provocar ruído junto à cóclea, distorcendo a percepção sonora. 

Para Roark e Berman (1995), as perdas auditivas flutuantes 

ocasionadas por otites médias recorrentes, durante os primeiros anos de vida, 

podem produzir uma recepção auditiva inconsistente comprometendo a 

aprendizagem. 

Pereira (1993) afirmou que a otite média, nos primeiros anos 

de vida, pode ser fator de risco para problemas de linguagem, fala, aprendizagem 

e processamento auditivo. Para a autora, a privação sensorial da informação de 

fala que a criança recebe, ocasionada pela perda auditiva condutiva, pode alterar 

o processo de memória e interferir na maturação do sistema nervoso central. 

Pereira (1993) ressalta, ainda, que “a audição é o principal meio pelo qual a 

linguagem é adquirida”.    

Damasceno (2003) relatou vários trabalhos em que os autores 

estudaram a otite média nos primeiros anos de desenvolvimento e concluíram que 

as afecções de orelha média podem provocar alterações auditivas leves, 

flutuantes e/ou transitórias, e que estas alterações podem interferir no 

desenvolvimento cognitivo e lingüístico, como a linguagem, processamento 



temporal da fala (discriminação auditiva, análise fonêmica), aprendizagem, leitura 

e escrita. 

Para Skinner (1978), as perdas auditivas leves e flutuantes, 

provocadas por otite média recorrente, em crianças em fase de aquisição e 

aprendizado da linguagem, podem ocasionar uma série de dificuldades, entre 

elas: 

• a diminuição da constância das pistas auditivas quando a informação   

flutua – é difícil para a criança adquirir um código lingüístico correto quando 

a informação chega diferente a cada momento;  

• a confusão de parâmetros acústicos na fala rápida – cada fonema recebe a 

interferência do fonema anterior e do posterior. Em fala com ritmo 

acelerado, essas pistas auditivas ficam mais indefinidas dificultando a 

análise  acústica dos sons da fala para a criança com deficiência auditiva 

leve; 

• mascaramento em ambiente ruidoso – o nível de ruído a que estamos 

expostos diariamente é maior que aquele considerado adequado (em torno 

de 30 dBNPS) para o aprendizado da linguagem. A perda auditiva diminui 

a capacidade da criança para perceber a fala em presença de ruído 

prejudicando o aprendizado; 

• diminuição da habilidade precoce para perceber os sons da fala – o bebê, 

desde o seu nascimento, já consegue discriminar sons. Se esses sons não 

são percebidos adequadamente, a criança pode ter seu aprendizado 

prejudicado; 

• confusão na segmentação e na prosódia – a criança com perda auditiva 

pode deixar de perceber as alterações de ritmo, inflexões e entonação, que 

marcam a fala e são tão importantes para a interpretação; 

• diminuição da habilidade precoce para perceber significados – quando 

perdemos alguma pista auditiva dos sons da fala, somos capazes de 

compreender o que foi dito utilizando as experiências que temos 



armazenadas. Como a criança ainda não possui essa habilidade, ao deixar 

de ouvir esses sons, pode desenvolver padrões semânticos inadequados, 

alterando sua capacidade para se comunicar; 

• falha na abstração de regras gramaticais – as palavras de curta duração e 

baixa intensidade fazem com que o portador de deficiência auditiva leve 

tenha dificuldade para identificar as relações entre palavras e para 

entender a morfologia da sua gramática; 

• perda de padrões sutis de acentuação – nas perdas auditivas condutivas a 

audição é pior nas freqüências mais baixas. Como é nessas freqüências 

que geralmente se encontram a informação emocional da fala, a criança 

pode apresentar dificuldades em compreender o conteúdo emocional da 

fala. 

Nas perdas auditivas neurossensoriais de grau leve, a audição 

é reduzida nas freqüências altas, importantes na percepção das pistas acústicas 

dos fonemas consonantais. A inteligibilidade da fala é 95% dependente das 

consoantes, e estas correspondem a apenas 5% da energia geral da fala. Nos 

problemas condutivos, a intensidade dos sons que chegam na cóclea é reduzida, 

produzindo uma perda de aspectos como profundidade, riqueza e dimensão da 

fala. Estes fatores parecem indicar que os efeitos de uma audição flutuante na 

aquisição e desenvolvimento da linguagem são maiores que os de uma perda 

auditiva neurossensorial congênita. A má qualidade da audição afeta as 

habilidades auditivas que dela dependem tais como a localização da fonte sonora, 

a compreensão da fala em presença de ruído e a realização das tarefas 

escolares, principalmente em atividades de linguagem oral (Santos, 1996). 

A perda auditiva periférica e flutuante observada em casos de 

otite média pode ocasionar alteração da percepção dos estímulos auditivos 

complexos, inclusive a fala. Esta diminuição do sinal auditivo pode causar prejuízo 

na representação de sons e nas habilidades auditivas que envolvem a 

compreensão da fala em ambiente ruidoso, memória auditiva, interação binaural e 

processos temporais (Santos et al, 2001). 



O desenvolvimento da linguagem se inicia precocemente, e a 

criança é capaz de reconhecer vozes e sons da fala ainda no período pré-natal. 

Sabe-se que existe um padrão universal para a aquisição da linguagem, ou seja, 

os fonemas, sílabas e a prosódia parecem surgir na mesma seqüência e na 

mesma idade em todas as línguas já estudadas e se torna mais específico, 

adquirindo as características da língua pátria de cada criança. Ao praticar a 

produção de sons e palavras, a criança, gradativamente percebe e incorpora o 

vocabulário, sintaxe e pronúncia. Nesta fase, a compreensão da linguagem é 

maior do que sua produção, isto é, a criança entende mais palavras e frases do 

que consegue emitir.Dos 18 meses aos três anos de idade o vocabulário da 

criança aumenta de cinqüenta para mil palavras. Essa expansão obviamente 

depende não só da integridade do sistema auditivo, mas também da comunicação 

com as outras crianças e os adultos que vivem no mesmo ambiente. Crianças 

com perda auditiva nesta faixa etária têm maior dificuldade para aquisição da 

linguagem, menor percepção dos sons da fala que contenham consoantes mudas 

ou fricativas como /s/ e /z/, e apresentam, freqüentemente, erros fonéticos na 

pronúncia de /l/ e /r/. A causa mais comum para isso é a hipoacusia condutiva 

leve – ainda que unilateral – provocada pelas otites médias. Durante essas 

infecções, a criança recebe estímulos sonoros distorcidos, o que explica os erros 

fonéticos (Borg et al, 2002). 

Segundo Santos (1996), grande parte do aprendizado de uma 

criança pequena é influenciado por sua exposição acidental às situações de 

conversação ao seu redor. Desse modo, uma perda auditiva, mesmo leve, 

atrapalharia seu aprendizado. Uma cadeia de fonemas interdependentes compõe 

a fala, onde o espectro acústico de um depende e interfere no outro. No adulto, 

como as habilidades de linguagem e audição já estão adquiridas, uma perda 

auditiva leve não lhe trará grandes dificuldades, pois este utilizará as pistas de 

alta redundância que o sinal de fala lhe fornece e as experiências de linguagem 

anteriores que possui para compensar sua deficiência e manter o seu nível de 

compreensão da linguagem. Na criança estas habilidades ainda estão se 

desenvolvendo e a acuidade auditiva é essencial. Para conseguir armazenar as 

informações de cada segmento da fala e adquirir as estruturas das unidades 

perceptivas, a recepção do sinal auditivo deve ser constante e acurada. As perdas 



auditivas leves e flutuantes podem afetar algumas unidades da fala mais 

susceptíveis, como por exemplo, os fonemas fricativos, os finais transitórios das 

palavras e os intervalos entre palavras, por serem muito rápidos ou muito fracos 

para serem retidos na memória. 

 



2.2 - Efeitos da otite média no desenvolvimento da linguagem e na 
aprendizagem 

 

Vários estudos foram realizados com o objetivo de estudar o 

efeito da otite média, e da conseqüente perda auditiva, no desenvolvimento e 

aquisição da linguagem e no futuro desempenho escolar. 

Sebastião (1994) avaliou a audição de 52 alunos do 1o grau 

com e sem histórico de retenção escolar com o objetivo de estabelecer possíveis 

relações entre o passado de otite média recorrente e as dificuldades no 

desempenho escolar. A autora não observou associação entre o número de 

episódios de problemas otológicos e a retenção, embora tenha comprovado 

estatisticamente que um número maior de crianças com história de repetência na 

escola apresentaram e continuavam apresentando, na época do estudo, 

problemas de orelha média. Os escolares sem história de retenção nunca 

apresentaram alterações de orelha média. 

Guerrero, Kumabe e Santos (1994), ao estudar o desempenho 

de um grupo de crianças com e sem passado de otite média para o teste PSI – 

teste de inteligibilidade pediátrico de Jerger (1984)1 – e para o índice de 

reconhecimento de fala na presença de ruído em diferentes relações de sinal / 

ruído (S/R), não observou diferenças significativas entre os dois grupos para o 

teste PSI.  O grupo com otite apresentou índices de reconhecimento de fala 

piores para S/R – 20 dB. Ao analisar as trocas fonêmicas, observou conforme 

piorava a relação sinal / ruído, que os grupos apresentavam maiores dificuldades 

de reconhecimento das palavras apresentadas, possibilitando    a  identificação  

das   trocas   fonêmicas  quanto  ao   ponto  e  modo de articulação. As trocas 

fonêmicas mais freqüentes foram: 1) quanto ao ponto articulatório (fonema 

posterior / anterior; fonema anterior / posterior; anterior/ periférico); 2) quanto ao 

modo articulatório (fricativo / oclusivo; oclusivo / líquido; líquido / oclusivo); 3) 

                                                 
1 O teste usado por Guerreiro foi desenvolvido por Jerger (Jerger S, Jerger J. Pediatric speech intelligibility 
test: Performance – Intensity characteristics. Ear Hear, 3: 325-34, 1982) e adaptado para o português por 
Almeida e Caetano (Almeida CIR, Almeida MHV.Logoaudiometria pediátrica (PSI). Ver. Brás.Otorr, 54(3): 
73-76, 1988). 



quanto à sonoridade (as crianças com problemas de orelha média apresentaram 

maior número de erros). 

Saringer, Brocoletti e Orsolim (1995) pesquisaram os efeitos da 

otite média recorrente na percepção auditiva de escolares da 1a série do 1o grau 

e observaram que apesar de apresentarem limiares auditivos tonais normais, as 

crianças que tiveram curva timpanométrica do tipo B (característica de problemas 

de orelha média) apresentavam dificuldades significativas nas situações de fala 

em presença de ruído. 

Maw et al (1999) em um estudo com 182 crianças portadoras 

de otite média secretora bilateral, cuja idade média era de dois anos, avaliaram 

alterações de linguagem, comportamento e aprendizado. Metade das crianças 

recebeu tratamento clínico (medicamentoso) e a outra metade foi submetida a 

timpanocentese. Após nove meses, a perda auditiva permanecia significativa no 

grupo não operado, havendo atraso médio de três meses em relação ao nível de 

compreensão da fala previsto para a idade. Quando comparadas a crianças sem 

problemas auditivos, ambos os grupos apresentaram déficit na expressão verbal. 

Todas as crianças submetidas ao tratamento da otite média secretora (clínico ou 

cirúrgico) apresentaram linguagem normal, após 18 meses de acompanhamento. 

Ruben (1999) avaliou 30 crianças com um ano de idade quanto 

à incidência de otites médias. As crianças foram submetidas ao PEATE 

(potenciais evocados auditivos de tronco encefálico) e acompanhadas até os nove 

anos. A maioria das crianças com diagnóstico de otite média aguda bilateral em 

30% ou mais das consultas de puericultura teve limiares auditivos alterados no 

primeiro ano de vida, tornando normais nos anos seguintes. Porém, durante o 

acompanhamento, 60% dessas crianças apresentaram algum distúrbio de 

linguagem. 

Em um outro estudo, Van Cauwenberge, Watelet e Dhooge 

(1999) apontaram que crianças com otite média nos primeiros três anos de vida 

continuam apresentando dificuldade para compreensão de linguagem visual, 

articulação de palavras, atenção e capacidade de leitura até os 11 anos de idade. 



Em seu estudo, Luotonen et al. (1998) observaram que 

crianças com história de otite média aguda de repetição nos três primeiros anos 

de vida tinham aproveitamento escolar insatisfatório na leitura, na compreensão 

de textos, na expressão verbal e escrita. As meninas, além das dificuldades de 

linguagem, também apresentaram comprometimento de habilidades matemáticas. 

O que pode ser atribuído à íntima relação entre o processamento cortical da 

linguagem e à capacidade de realizar operações matemáticas, e às diferenças 

metabólicas e de organização funcional das áreas cerebrais da linguagem entre 

os sexos masculino e feminino. 

Paradise (1998) acredita que o motivo pelo qual alguns estudos 

concluíram que não há relação causal entre presença de efusão na orelha média 

e atraso da aquisição de linguagem seja o fato de muitas crianças com otite 

média secretora terem limiares auditivos normais.    

Santos et al (2001) avaliaram 25 crianças de 6 a 13 anos de 

idade com queixa de alteração do processamento auditivo central. Estas crianças 

foram submetidas aos testes de localização sonora, teste de memória para sons 

verbais e não verbais em seqüência, teste de fala com ruído branco, teste dicótico 

de dígitos, teste dicótico não verbal e PSI em português. As crianças com 

antecedentes de otite média recorrente apresentaram comportamentos 

semelhantes aos das sem antecedentes. A presença de otite média não piorou o 

desempenho em testes comportamentais que avaliam a função auditiva central. 

Ribeiro (2004) realizou um estudo das habilidades auditivas de 

90 crianças entre os sete e doze anos de idade, expostas a episódios repetidos 

de otite média nos quatro primeiros anos de vida. Utilizou os seguintes testes 

comportamentais: fala com ruído, dissílabos alternados (SSW), teste padrão de 

freqüência e limiar diferencial de mascaramento (MLD). A autora observou que 

apesar de não encontrar associação estatisticamente significante entre otite e 

alteração das habilidades auditivas, existe uma tendência para grupos menos 

expostos mostrarem melhor desempenho em tarefas que avaliam as habilidades 

auditivas centrais. 

3 - Resolução e processamento temporal 



 

Dias (2004) relatou vários estudos da percepção auditiva da 

fala, segundo os quais o ouvido analisa o estímulo a partir de três parâmetros: 

freqüência, intensidade e tempo. Estas análises são denominadas de resolução 

de freqüência, resolução de intensidade e resolução temporal. Esta última se 

define como a capacidade do indivíduo em discriminar diferenças sutis entre dois 

estímulos muito semelhantes. Essa discriminação ocorre através das vias 

auditivas periféricas e centrais que analisam essas diferenças sutis dos estímulos 

acústicos que chegam.  A forma como o indivíduo interpreta as diferenças que 

ocorrem durante a emissão dos sons irá influenciar na inteligibilidade da fala. 

Como ocorre, por exemplo, entre uma sílaba átona e uma tônica ou entre uma 

sentença exclamativa e uma afirmativa. Uma alteração no processamento 

temporal poderá interferir nestas habilidades de reconhecimento e discriminação 

do estímulo auditivo. 

Schochat (1996) ressaltou que após ser modificado e ampliado 

pelo sistema auditivo periférico, o sinal de fala é processado pelo sistema auditivo 

central que extrai deste sinal informações acústicas sobre a estrutura do espectro, 

freqüência fundamental, mudanças na fonte, intensidade e duração do sinal e 

amplitude. Estes padrões temporais e de espectro do sinal de fala são 

armazenados na memória sensorial onde são analisados. O resultado desta 

análise constitui nas representações auditivas do sinal de fala e posteriormente é 

usado para a classificação fonética.  

O processamento temporal é fundamental para uma ampla 

variedade de tarefas auditivas incluindo a percepção de fala e da música. Na 

percepção da fala, é uma das funções necessárias para a discriminação de 

diferenças sutis na pronuncia (por exemplo, /t/ e /d/) e a discriminação entre 

palavras similares (por exemplo, pasta e patas) – esta discriminação depende em 

grande parte da capacidade de perceber a duração destas consoantes e da 

ordem temporal em que elas aparecem em cada palavra (Bellis, 2003).  

Além da resolução temporal, outro aspecto do processamento 

auditivo temporal é a capacidade do ouvinte de ordenar e seqüencializar dois ou 



mais estímulos auditivos em relação à sua ordem de ocorrência no tempo. 

Segundo Balen (1997), ao ouvir, o individuo organiza os segmentos da fala 

(vogais e consoantes), acusticamente, de forma seqüencial definida pelo padrão 

da língua que aprendeu. Ao analisar as pistas acústicas emitidas pelo falante, o 

ouvinte consegue caracterizá-lo quanto ao sexo, idade, língua falada, estado 

emocional, entre outros aspectos.  

Balen (1997) ressaltou que as habilidades envolvidas nos 

aspectos temporais da audição são muito importantes para a percepção acústica 

dos segmentos isolados da fala, principalmente na fala contínua. Com o auxílio da 

capacidade de resolução temporal o indivíduo consegue identificar pequenas 

variações acústicas do sinal de fala que possibilitarão realizar distinções 

segmentais, silábicas e das palavras na fala contínua. Déficits nesta capacidade 

poderão resultar em dificuldades na produção correta dos sons da fala ou na 

interpretação da mensagem ouvida. 

Ao determinar os limiares de detecção de intervalos aleatórios 

de silêncio (RGDT), descrito por Keith (2000), de 74 crianças dos sete aos dez 

anos de idade, Dias (2004) observou que os valores do limiar dos brasileiros 

apresentavam-se maiores em comparação com os dos norte-americanos. Este 

achado poderia estar relacionado às diferenças de demandas de análise acústica 

características de cada língua, no caso, do português brasileiro e à formação de 

padrão neural de decodificação e acesso à informação acústica diferentes. A 

língua inglesa e a portuguesa se diferem em vários aspectos relacionados às 

características acústicas e prosódicas da língua e aos processos de resolução 

temporal necessários para a decodificação fonêmica em função das demandas 

exigidas pelo idioma.  

O RGDT tem objetivo de detectar desordens do processamento 

auditivo temporal que podem estar relacionadas a déficits no processamento 

fonológico, problemas na discriminação auditiva, na linguagem receptiva e na 

leitura. É um teste de baixa exigência lingüística e cognitiva. Segundo Keith 

(2000), qualquer sujeito com valores de limiar de detecção de intervalos de 

silêncio maiores que 20 ms pode apresentar dificuldade no processamento 

temporal interferindo na percepção da fala e no reconhecimento de fonemas. 



Quanto maior o valor destes limiares, maior a probabilidade de uma alteração de 

processamento temporal interferir na percepção da fala.  

O sistema auditivo necessita detectar intervalos breves de 

silêncio, que caracterizam, certas consoantes e as mudanças de freqüência entre 

os fonemas. Se o sistema auditivo de uma criança não está apto a fazer estas 

distinções, ela poderá perceber incorretamente as informações, interferindo nas 

suas experiências articulatórias, de aprendizagem e de linguagem. 

Branco – Barreiro (2003) estudou o processamento auditivo 

temporal de estudantes com idade variando entre nove e 11 anos de idade. Os 

estudantes foram divididos em dois grupos: os com dificuldade de leitura e os sem 

dificuldade de leitura. Os testes utilizados foram o RGDT, o teste seqüencial de 

padrão de freqüência, teste seqüencial de padrão de duração e o teste de 

discriminação de intensidade. No RGDT, a autora encontrou diferença estatística 

significante entre os dois grupos na freqüência de 2000 Hz e média dos 

resultados das quatro freqüências, indicando que a média do grupo sem 

dificuldade de leitura foi significativamente menor. Nas demais freqüências (500, 

1000 e 4000 Hz) os dois grupos apresentaram limiares de detecção semelhantes. 

O desempenho dos dois grupos estudados foi inferior aos valores normais médios 

propostos por Keith (2000). 

A perda condutiva da audição atenua e atrasa a passagem do 

som através da orelha média. Isto prejudica a audição binaural e outras funções 

do processamento auditivo central dependentes da alta fidelidade da transmissão 

sonora. A perda condutiva persistente conduz à deterioração central que persiste, 

mesmo depois da resolução da perda auditiva periférica. As crianças que tiveram 

episódios repetidos de otite média com efusão nos primeiros anos de vida podem 

apresentar uma detecção pobre dos sons em ambientes ruidosos, evidenciada 

pela ausência da redução do mascaramento binaural (reduced binaural 

unmasking - BU). Recente pesquisa mostra que um nível mínimo de otite média 

com efusão é preciso para produzir uma deterioração da capacidade de redução 

do mascaramento binaural (BU). Crianças que tiveram otite média com efusão em 

um ou ambos ouvidos por mais de 50% dos primeiros seus cinco anos de vida, 

apresentaram alteração na redução do mascaramento binaural (BU). Pesquisas 



com animais, usando tampão por um longo período, sugeriram que a duração 

mais do que a idade em a criança teve a doença, seria o fator determinante o 

efeito desta ausência de redução do mascaramento binaural. Animais criados 

com tampões auditivos bilaterais também têm a resolução auditiva temporal pobre 

e redução da sensibilidade para tons “curtos” em presença de ruído de fundo, 

depois de removido os tampões. Entretanto, após o período de seis a vinte e 

quatro meses e após serem treinados, todos os animais apresentaram resolução 

temporal normal (Moore, Hartley e Hogan, 2003). 

Ao se comparar os achados eletrofisiológicos dos potenciais 

evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE) de crianças com história de otite 

média com os de crianças sem passado otológico vários autores observaram um 

aumento da latência da onda I (um) que poderia ser justificado pela lentificação da 

passagem do sinal acústico, sugerindo uma associação entre este transtorno e o 

tempo de condução central do estímulo (Bellis, 2003). 

Segundo Hartley e Moore (2005), existe grande quantidade de 

evidências que sugerem que a otite média com efusão está associada com 

déficits do processamento auditivo que persistem após a resolução da perda 

auditiva periférica. Em um estudo, para investigar os efeitos residuais da otite 

média com efusão na resolução temporal, os autores mediram os limiares de 

detecção para tons de curta duração apresentados antes ou durante a presença 

de um ruído mascarante em crianças de seis e oito anos de idade. As crianças de 

seis anos foram selecionadas de um grupo que foi estudado de modo prospectivo, 

e apresentavam histórico de otite média com efusão. As crianças com oito anos 

compunham um grupo estudado de forma retrospectiva com história de otite 

média com efusão. Em cada um dos grupos havia crianças com baixa e alta 

ocorrência de otite média com efusão. É importante salientar que o grupo de oito 

anos foi selecionado a partir de dados obtidos em um hospital da região. 

Nenhuma das crianças apresentava otite média com efusão no momento do teste.   

Os achados do estudo mostraram que a despeito da história de 

otite média com efusão, as crianças de seis anos apresentaram limiares tonais 

similares em todas as tarefas de mascaramento. Em contraste, as de oitos anos 

com história de otite média recorrente apresentaram limiares médios de 18 e 4 dB 



mais elevados para as condições de mascaramento pré-estimulatório2 e 

simultâneo, respectivamente, quando comparadas com as crianças da mesma 

idade do grupo controle (baixa prevalência de otite média).  

As possíveis explicações para estes resultados incluíram: 1) 

influência do recrutamento, ao invés da otite média com efusão, contribuem para 

as diferenças nas habilidades de processamento auditivo entre as crianças de oito 

anos de idade, ou, 2) baixo desempenho das crianças com otite média com 

efusão em ambas as idades, mas isto não foi visto nas crianças de seis anos, 

devido ao efeito teto3.  Para tentar esclarecer os resultados obtidos neste estudo, 

os autores realizaram um segundo experimento, no qual buscaram distinguir entre 

estas possibilidades, estudando a resolução temporal usando o efeito do 

mascaramento pré-estimulatório e a detecção da amplitude de modulação, no 

grupo de crianças estudadas prospectivamente quando atingiram os oito anos de 

idade. A despeito da história de otite média com efusão, estas crianças 

apresentaram habilidades de processamento auditivo temporal similares. Os 

resultados deste segundo experimento sugerem que a influência do recrutamento 

é a explicação mais provável para a diferença nas habilidades de processamento 

auditivo entre crianças de oito anos de idade com baixa e alta ocorrência de otite 

média com efusão encontrada no primeiro experimento. 

 

                                                 
2 Backward masking: condição na qual o sinal precede o mascarador, também conhecido mascaramento pré-
estimulatório  (Moore BCJ. Hearing. San Diego, Academic press, 2ed,1995. p. 194) 
3 Efeito teto: em análise de dados significa a informação resultante é diminuída porque o desempenho 
máximo obscurece as diferenças nas habilidades entre aqueles que obtiveram os índices mais altos ou o nível 
do teto (Stach BA. Comprehensive dictionary of audiology. Willians &Wilkins. Baltimore, USA, 1997. p. 
39) 



3 - MÉTODO 

 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma clínica, localizada na 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), tendo recebido parecer 

de número 0023/2005 (anexo 2). 

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 

2005 a janeiro de 2006. As crianças foram encaminhadas pelo médico 

otorrinolaringologista que foi informado a respeito da pesquisa e dos critérios de 

inclusão. 

Foi feito um primeiro contato com os pais das crianças e a eles 

explicado o objetivo desse estudo, quais seriam os sujeitos da amostra e o que 

seria feito. 

Um termo de consentimento foi assinado por aqueles que 

permitiram que seu filho(a) participasse da pesquisa (anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

• Amostra: 



 

A amostra foi composta por 26 crianças na faixa etária de 7 a 8 

anos de idade, sendo  11 (42,3%) com 7 anos  e 15 (57,7%) com 8 anos. 

         Das 26 crianças da amostra 12 (46,2%) eram do sexo 

masculino e 14 (53,8%) do sexo feminino.  

Tabela 1 – Distribuição da amostra (n=26) em relação às variáveis faixa etária e 
sexo.  
 
Idade Feminino Masculino 
 n % n % 
 
7 7 (27) 4 (15,3) 

8 7 (27) 8 (30,7) 
 
Total 14 (54) 12 (46) 

 

 

Os critérios de inclusão utilizados foram: 

Ter histórico de 3 a 4 episódios de otite média por ano nos 

primeiros quatro anos de vida; ou 

Ter histórico de 3 a 4 episódios no primeiro ano de vida; ou 

Ter timpanometria do tipo B ou C no momento da avaliação. 

 



• Procedimentos: 

 

A pesquisa seguiu o seguinte protocolo de avaliação: 

1. Realização de anamnese, através de questionário fechado, a 

ser respondido pelos pais. Nesta etapa, foi realizada investigação do histórico 

otológico da criança, antecedentes familiares de problemas de orelha média, 

dados sobre aprendizagem e desenvolvimento de fala e linguagem (anexo 3). 

2. Otoscopia do meato acústico externo (MAE), com o objetivo 

de verificar a presença de qualquer alteração que impeça a realização dos 

exames.  

3. Avaliação audiológica das crianças, constituída de: 

3.1 - Audiometria tonal limiar por via aérea (nas freqüências de 

250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) e por via óssea (500, 1000, 

2000, 3000, 4000 Hz), ambos por meio da técnica descendente – ascendente 

para determinar os limiares auditivos (Russo, Santos, 1993). Foi utilizado 

audiômetro da marca Amplaid, modelo A 177. O teste foi realizado em cabine 

acusticamente tratada. Foram considerados dentro da normalidade os limiares 

auditivos tanto aéreos quanto ósseos, nas freqüências citadas, menores ou iguais 

a 15 dBNA bilateralmente (Northern e Downs, 1989). 

3.2 - Logoaudiometria: foram obtidos o índice de 

reconhecimento de fala (IRF) e o limiar de reconhecimento de fala (LRF), 

apresentando uma lista de palavras a viva voz. Foi utilizado um audiômetro da 

marca Amplaid, modelo A 177. O estímulo foi apresentado por via aérea utilizando 

fones TDH 49 P. O teste foi realizado em cabine acusticamente tratada. Foram 

considerados normais índices de reconhecimento de fala iguais ou superiores a 

88% (Jerger, 1970). 

3.3 - Timpanometria e pesquisa do reflexo acústico do músculo 

estapédio da via aferente contralateral (nas freqüências de 500 a 4000 Hz). Foi 

considerada normal a curva timpanométrica do tipo A e com alterações de orelha 



média as curvas do tipo B ou C, bem como a presença ou alteração dos reflexos 

acústicos do músculo estapédio da via aferente contralateral em uma ou ambas 

as orelhas. Foram considerados normais os reflexos com limiares entre 70 e 100 

dBNA (Jerger, 1970). O imitanciômetro utilizado foi da marca Amplaid, modelo A 

750.  

Os protocolos utilizados nas avaliações audiométrica, 

imitanciométrica e logoaudiométrica encontram-se no anexo 4.  

3.4 - Aplicação do teste de detecção de intervalos de silencio 

em tom puro (RGDT – Random Gap Detection Test), desenvolvido por Keith 

(2000), versão Auditec of Saint Louis, realizado em cabine acusticamente tratada, 

utilizando um audiômetro de 2 (dois) canais ( o mesmo utilizado na etapa anterior) 

e um reprodutor de CD de uso individual, acoplado ao audiômetro. No RGDT, o 

estímulo sonoro consiste em pares de tons puros, apresentados aleatoriamente, 

nas freqüências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, sendo que o intervalo de tempo 

entre os dois tons varia de 0 a 40 ms. Estes estímulos acústicos são  semelhantes 

ao som de duas gotas de água caindo,quase simultaneamente. A criança ao ouvir 

o estímulo sonoro deveria levantar um dedo quando detectasse o som como o de 

“uma gota” e dois dedos se detectasse o som como o de “duas gotas”.  

O teste foi realizado em condição binaural e em intensidade 

confortável para a criança (60 dBNA). Consistiu em duas etapas: 

Subteste 1: Treino – esta etapa teve o objetivo de mostrar à 

criança como responder ao teste e de ter certeza que ela entendeu a tarefa e que 

responderia adequadamente.  

Subteste 2: Teste padrão – é o teste propriamente dito. 



O protocolo utilizado na realização desta etapa encontra-se no 

anexo 5. 

No RGDT, o limiar é estabelecido para cada freqüência como o 

menor intervalo em que a criança identificou a presença de dois estímulos. O 

resultado final do teste é obtido a partir da média dos valores dos limiares das 

quatro freqüências pesquisadas. 

 



• Critérios de análise dos resultados: 

 

Os resultados obtidos foram analisados da seguinte forma: 

1 - Classificação do grau, tipo e configuração dos achados 

audiométricos, segundo o Comitê de Audição da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (2004). 

 

1.1 - Quanto ao grau (média de 500 a 2000 Hz para cada 

orelha): 

Normal – 0 a 15 dBNA; 
Discreta ou mínima – 16 a 25 dBNA; 
Leve – 26 a 40 dBNA; 
Moderada – 41 a 55 dBNA; 
Moderadamente/severa – 56 a 70 dBNA; 
Severa – 71 a 90 dBNA; 
Profunda – 91 dBNA +.           
   

 1.2 - Quanto ao tipo: 

Condutivo – caracteriza alteração da orelha externa ou mais 

freqüentemente da orelha média. Apresentam limiares de via óssea normais (até 

15 dBNA),  limiares de via aérea rebaixados (maior que  25 dBNA) e gap entre via 

aérea e óssea igual ou maior que 15 dBNA com perda máxima na condução 

óssea de 60 a 70 dBNA; 

Neurossensorial ou sensórioneural – é características das 

alterações na cóclea ou no nervo auditivo. Apresentam limiares de via óssea e via 

aérea abaixo dos limites de normalidades e ausência de gap aéreo / ósseo; 

Mista – neste tipo, tanto o componente condutivo quanto o 

neurossensorial estão presentes. Apresenta perda auditiva tanto na via óssea 



quanto na via aérea, sendo nesta, a perda maior. Os limiares por via aérea e 

óssea estão abaixo do normal e o gap entre elas é maior que 10 dBNA. 

 

1.3 - Quanto à configuração: 

Ascendente – melhora de 5 ou mais dB / oitava; 

Descendente – pode ser: 

Leve: piora de 5 a 15 dB / oitava; 

Acentuada: piora de 15 a 20 dB /oitava; 

Em “ski”: horizontal ou descente leve e rapidamente piora 25 
dB / oitava; 

Horizontal – melhora ou piora em torno de 5 dB / oitava; 

U invertido – 20 dBNA ou mais de perda nas freqüências altas 
em relação às freqüências médias; 

U – perda de 20 dBNA ou mais nas freqüências  médias em 
relação às freqüências baixas e altas; 

Entalhe – perda acentuada em uma freqüência acentuada com 
recuperação na freqüência imediatamente adjacente; 

 

2 - Classificação dos tipos de curvas timpanométricas segundo 

Jerger (1970); 

Tipo A – encontrada em indivíduos que não apresentam 

alteração da orelha média. O pico de complacência máxima é inferior a -100 

daPa, em valores de pressão. 

Tipo B – observada em indivíduos que apresentam efusão na 

orelha média. Este tipo não apresenta pico de máxima de complacência. 

Tipo C – encontrada com freqüência em indivíduos com 

disfunção da tuba auditiva. Apresenta pico de máxima complacência deslocada 

para as pressões negativas abaixo de -100 daPa. 



 

3 - Classificação do reflexo acústico do músculo estapédio em 

normal ou alterado, sendo considerado normais os limiares entre 70 e 100 dB 

(Jerger, 1970). 

4 – A Análise dos resultados obtidos no RGDT a partir do 

estabelecimento dos limiares segundo os valores obtidos por Dias (2004). O limiar 

médio encontrado pela autora foi de 8,7 ms (dp + 4,5). 

 



•  Análise estatística dos resultados obtidos: 

 

Foi adotado o nível de significância de 5% (α = 0,050  

significância adotada), para a aplicação dos testes estatísticos deste estudo, ou 

seja, quando a significância calculada (p) for menor do que 5% (0,050), 

encontramos uma diferença (ou relação) estatisticamente significante (marcada 

em vermelho); quando a significância calculada (p) for igual ou maior do que 5% 

(0,050), encontramos uma diferença (ou relação) estatisticamente não-

significante, ou seja, uma semelhança. 

Aplicação da Análise de Correlação de Pearson, com o objetivo 

de avaliarmos o comportamento entre a média do RGDT e o número de 

episódios.  

Aplicação do Teste de Kruskal – Wallis, com o objetivo de 

verificar possíveis diferenças dos valores de RGDT, em função dos três tipos de 

timpanometria. 

Como uma diferença estatisticamente significante foi 

encontrada para a variável RGDT – 1000 Hz, foi aplicado o Teste de Mann – 

Whitney, com o objetivo de identificar quais categorias da variável timpanometria 

diferenciam-se entre si na freqüência de 1000 Hz. 

Aplicação do Teste de Mann – Whitney, com o intuito de 

verificarmos possíveis diferenças dos valores de RGDT, em função das duas 

categorias da resposta do reflexo acústico. 

Aplicação do Teste de Mann – Whitney, com o intuito de 

verificarmos possíveis diferenças dos valores de RGDT, em função das duas 

categorias da variável número de episódios. 

 

 





4 – RESULTADOS 

 

 

  Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos. Para 

facilitar a organização dos dados estes serão divididos em duas etapas: 

Etapa I – Análise descritiva da amostra 

Etapa II – Análise de correlação entre os valores de RGDT e 

os achados de anamnese, timpanometria e reflexo acústico do músculo 

estapedio.  

 

4.1 – Análise Descritiva da Amostra 

 

Tabela 2 – Análise dos dados coletados na avaliação audiométrica do grupo de 
crianças (n=26) segundo as variáveis orelha examinada e condição 
normal/alterada. 

Avaliação 
Audiométrica 

 

n=26 
 
 

Normal bilateral 18 (69,3%) 
OD alterada 3(11,5%) 
OE alterada 0 (0%) 

Alterada bilateral 5 (19,2%) 

Total 26 (100%) 

    

   



  Na análise dos dados coletados na avaliação 

audiometrica do grupo de crianças em relação à configuração da curva 

timpanométrica observou-se que todas as crianças (n =26) 

apresentaram curvas do tipo horizontal. 

 

Tabela 3 – Análise dos dados coletados na avaliação audiométrica do grupo de 
crianças (n=26) em relação ao tipo de curva audiométrica. 

Tipo de curva 
n=26 

 

OD 
 

OE 

Normal 18 (69,3) 21 (80,8%) 
Condutiva 7 (26,9%) 4 (15,4%) 

Mista 1 (3,8%) 1 (3,8%) 

Neurossensorial - - 

Total 26 (100%) 26 (100%) 

 

 

Tabela 4 – Análise das timpanometrias coletadas do grupo de crianças (n=26) 
segundo a condição – normal ou alterada. 

Timpanometria 
 

Orelhas 

 Direita 
 

Esquerda 

 
Normal 

 
18 (69,3%) 

 
21 (80,8%) 

Alterada 
 

8 (30,7%) 5 (19,2%) 

 
Total 

 
26 (100%) 

 
26 (100%) 

 



Tabela 5 – Distribuição da amostra (n=26) em relação às variáveis tipo de curva 
timpanométrica e orelha. 

Tipo de curva 
n=26 

 
OD 

 

 
OE 

Tipo A  
18 (69,3) 

 
21 (80,8%) 

 
Tipo B 

 
5 (19,2%) 

 
3 (11,5%) 

 
Tipo C 

 
3 (11,5%) 

 
2 (7,7%) 

 
Total 

 
26 (100%) 

 
26 (100%) 

 

 

Tabela 6 – Distribuição das crianças (n=26) segundo os resultados de reflexos 
acústicos do músculo estapédio contralateral para as freqüências examinadas, 
segundo os valores de limiar de reflexo encontrados (normal/alterado). 

Reflexos acústicos contralaterais 
normais 

Reflexos acústicos contralaterais alterados 

 Unilateral Bilateral 
N % n % n % 
 

12 
 

 
46,2 

 
0 

 
0 

 
14 

 
53,8 

 

 



Tabela 7 – Análise da distribuição do grupo (n=26) em relação às variáveis 
freqüência e limiar do intervalo de silêncio, em milissegundos, encontrado para o 
grupo de crianças submetidas ao RGDT. 

Resultado 
(n=26) 

 

RGDT – Freqüências (Hz) 

Milissegundos (ms) n % n % n % n % 

 
2 
 

 
1 

 
3,8 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3,8 

 
3 

 
11,5 

5 
 

4 15,4 6 23,1 9 34,6 7 26,9 

10 
 

7 26,9 17 65,4 12 46,2 12 46,2 

15 
 

9 34,6 3 11,5 4 15,4 2 7,7 

20 
 

5 19,3 - - - - 2 7,7 

25 
 

- - - - - - - - 

30 
 

- - - - - - - - 

         

 

 

Tabela 8 – Valores descritivos de média, desvio padrão, mediana e moda do valor 
de detecção de intervalo de silêncio, em milissegundos, obtido no grupo de 
crianças (n=26) submetidas ao RGDT para a variável freqüência examinada.  

Frequência (Hz) 
 

 

500 
 

1000 2000 4000 

Média ± dp (ms) 16,3 ± 5,3 
 

9,4 ± 2,9 8,7 ± 3,7 8,9 ± 4,8 

Mediana (ms) 15 
 

9,4 8,9 8,7 

Moda (ms) 15 
 

10 10 10 

Tabela 9 – Valores do limiar médio de detecção de intervalo de silêncio, em 
milissegundos, obtido a partir da análise dos valores de média, mediana, moda, 
desvio padrão, mínimo e máximo. 



Limiar do RGDT (ms) 
 

 
Amostra 
(n=26) 

 
Média 

 

 
dp 

 
Mediana 

 
Moda 

 
Mínimo 

 
Máximo  

 10 ms 
 

2,7 ms 10 ms 10 ms 5 ms 15 ms 

 

 

Tabela 10 – valores do limiar de intervalos de silêncio, em milissegundos, obtidos 
a partir da análise dos valores de média e dp nas crianças desta amostra (n=26) e 
nas crianças da amostra de Dias (2004). 

 Valores 
desta amostra 

 

Valores 
Dias (2004) 

Idade (anos) Média dp Média dp 

7 8,7 2,5 8,73 6,96 

8 9,8 2,7 8,69 3,92 

 

 



4.2 – Análise de correlação entre os valores de RGDT e os 
achados de anamnese, timpanometria e reflexos acústicos do 
músculo estapédio. 

 

Tabela 11 – Valores dos limiares médios dos intervalos de silêncio, em 
milissegundos, em relação ao número de episódios de otite. 
 

Nº de 

episódios 

n (%) Limiar de RGDT 
(ms) 

3 – 5 10 (38,5) 10,5 

6 – 10 13 (50) 9,75 

10 ou mais 3 (11,5) 8,5 

 

 

Tabela 12 – Correlação entre números de episódios de otite média, idade e 
valores de média, mínimo e máximo do RGDT. 
 

7 anos (ms) 8 anos (ms) Nº de episódios 

Média ± dp Mínimo Máximo Média ± dp Mínimo Máximo

de 3 a 5 10,2 ± 2,9 6,75 15 10,8 ± 1,1 10 12,5 

de 6 a 10 9,8 ± 1,9 6,75 12,5 9,6 ± 3,5 5 12,5 

mais de 10 - - - 8,5 ± 2,1 6,25 10,5 

  

  



Tabela 13 – Correlação entre o número de episódios de otite e o valor da média 
do RGDT. 
 

Par de Variáveis Coeficiente de Correlação Significância (p) 

RGDT média x nº episódios  
 - 0,199 0,329 

Análise de Correlação de Pearson (p= 0,329) 

   

  Não foi encontrada relação estatística entre o 

número de episódios de otite média e o valor da média do RGDT. 

 

Tabela 14 –Valores do RGDT para cada freqüência examinada, obtido a partir da 
análise dos valores de média e desvio padrão em relação à variável número de 
episódios de otite média. 
 

Variável Nº de episódios n Média Desvio-padrão Significância (p)
de 3 a 5 10 12,70 5,93 RGDT 500 

Mais de 5 16 12,50 5,16 
> 0,999 

de 3 a 5 10 10,50 2,84 RGDT1000 
Mais de 5 16 8,75 2,89 

0,141 

de 3 a 5 10 10,50 3,69 RGDT2000 
Mais de 5 16 7,63 3,40 

0,060 

de 3 a 5 10 8,40 5,30 RGDT4000 
Mais de 5 16 9,19 4,68 

0,613 

de 3 a 5 10 10,53 2,15 RGDT 
média Mais de 5 16 9,52 2,71 

0,379 

Teste de Mann-Whitney 

 



Tabela 15 – Análise dos valores do RGDT em relação aos tipos de timpanometria 
da orelha direita. 

Variável Timpanometria OD n Média Desvio-padrão Significância (p) 
A 18 12,22 5,21 
B 5 16,00 4,18 
C 3 9,00 6,56 

0,197 
RGDT 500 

Total 26 12,58 5,35 
A 18 8,61 2,87 
B 5 10,00 0,00 
C 3 13,33 2,89 

0,039* 
RGDT1000 

Total 26 9,42 2,94  
A 18 8,72 3,91 
B 5 8,00 2,74 
C 3 10,00 5,00 

0,809 
RGDT2000 

Total 26 8,73 3,73 
A 18 8,28 4,53 
B 5 3,00 4,47 
C 3 5,67 4,04 

0,065 
RGDT4000 

Total 26 8,88 4,84 
A 18 9,46 2,63 
B 5 11,75 2,09 
C 3 9,50 0,90 

0,201 
RGDT média 

Total 26 9,90 2,51 
 Teste de Kruskal – Wallis  

Observação: Valores de significância calculada (p) entre 0,050 (5%) e 

0,10 (10%). 

 

Como foi encontrada diferença estatisticamente 

significante para os valores do RGDT na freqüência de 1000 Hz em 

relação a timpanometria do tipo C na orelha direita, aplicou-se o teste 

de Mann – Whitney, com o intuito de identificar quais categorias da 

variável Timpanometria diferenciam-se entre si na freqüência de 1000 

Hz do RGDT. Timpanometria do tipo A em relação ao tipo B encontrou-

se significância (p) igual a 0,247. O tipo A em relação ao tipo C, 

significância igual a 0,027* e na relação do tipo B com o tipo C a 



significância encontrada foi de 0,049*. Logo, a categoria C diferencia-

se das outras duas (A e B), que, por sua vez, se assemelham. 

 
 

Tabela 16 – Análise dos valores do RGDT em relação aos tipos de timpanometria 
da orelha esquerda. 

Variável Timpanometria OE n Média Desvio-padrão Significância (p) 
A 21 12,24 5,40 
B 3 16,67 5,77 
C 2 10,00 0,00 

0,292 
RGDT500 

Total 26 12,58 5,35 
A 21 9,05 3,01 
B 3 11,67 2,89 
C 2 10,00 0,00 

0,341 
RGDT1000 

Total 26 9,42 2,94 
A 21 7,95 3,54 
B 3 11,67 2,89 
C 2 12,50 3,54 

0,091 
RGDT2000 

Total 26 8,73 3,73 
A 21 8,76 4,45 
B 3 10,67 9,02 
C 2 7,50 3,54 

0,906 
RGDT4000 

Total 26 8,88 4,84 
A 21 9,50 2,46 
B 3 12,67 2,25 
C 2 10,00 0,00 

0,116 
RGDT média 

Total 26 9,90 2,51 

Teste de Kruskal - Wallis 
 
 
 

Tabela 17 – Valores do RGDT para cada freqüência examinada, obtido a partir da 
análise dos valores de média e desvio padrão em relação à variável reflexo do 
músculo estapédio (normal/alterado). 

Variável Reflexo 500 n Média Desvio-padrão Significância 
(p=0,05) 

RGDT 500 Alterado 12 12,67 5,47 0,894 



Normal 14 12,50 5,46 

Alterado 12 10,83 2,89 RGDT1000 
Normal 14 8,21 2,49 

0,026* 

Alterado 12 9,58 3,96 RGDT2000 
Normal 14 8,00 3,49 

0,317 

Alterado 12 8,67 5,28 RGDT4000 
Normal 14 9,07 4,62 

0,763 

Alterado 12 10,44 2,42 
RGDT 
média Normal 14 9,45 2,59 

0,274 

Teste de Mann – Whitney 
 
 
 

 Foi observada diferença estatisticamente significante entre os 

valores do RGDT encontrados em 1000 Hz e a alteração do reflexo contralateral 

do músculo estapédio na freqüência de 500 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISCUSSÃO 

 

 

 A proposta desta discussão foi realizar uma análise crítica dos 

resultados obtidos, como também compará-los àqueles encontrados na literatura. 

A amostra do presente estudo foi constituída na maioria por 

crianças que apresentaram limiares auditivos tonais normais (69,3%), durante a 

realização dos testes. Das que tinham limiares alterados três (11,5%) 

apresentavam alteração em apenas uma orelha e cinco (19,2%) em ambas as 

orelhas (tabela 2). Das orelhas alteradas observou-se que sete (26,9%) tinham 

perda condutiva e apenas um (3,8%) tinha perda do tipo mista (tabela 3).  

Quanto a timpanometria observou-se maior ocorrência de 

curvas do tipo A (timpanometria normal). Das crianças que tinham alteração 

timpanométrica  cinco (19,2%) apresentavam curva do tipo B na orelha direita e 

três (11,5%) na orelha esquerda. A curva do tipo C foi encontrada em três (11,5%) 

na orelha direita e dois (7,7%) na esquerda (tabela 5). 

A distribuição das crianças segundo os resultados da pesquisa 

dos reflexos acústicos do músculo estapédio contralateral a partir dos valores de 

limiar de reflexo encontrados (tabela 6) mostrou que 12 (46,2%) apresentavam 

limiares de reflexos normais e 14 (53,8%) limiares alterados bilateralmente. Em 

nenhuma criança foi observada alteração do reflexo em apenas uma orelha. 

No teste de detecção de intervalos aleatórios de silêncio, a 

média do menor intervalo de silêncio detectado pelas crianças da amostra em 500 

Hz foi de 12,6 ms, na freqüência de 1000 Hz foi de 9,4 ms, em 2000 Hz foi 8,7 ms 

e 8,9 ms na freqüência de 4000 Hz (tabela 8). 

A média encontrada na freqüência de 500 Hz foi 

significativamente maior do que nas demais freqüências testadas. Os resultados 

em 1000 Hz, apesar de menores que na freqüência de 500 Hz, se mostraram 



maiores que os da freqüência de 4000 Hz (tabela 8). Branco-Barreiro (2003) e 

Dias (2004) também observaram tendência a um pior desempenho, no grupo 

experimental de seus respectivos estudos, nas freqüências de 500, 1000 e 4000 

Hz, sendo que esta última freqüência foi a que mostrou menor diferença. Segundo 

as autoras isto acontece porque a maturação da resolução temporal ocorre nas 

freqüências altas e depois nas freqüências baixas.  

Os valores da média do limiar de intervalo de silêncio no RGDT 

nesta pesquisa (tabela 10) foi de 9,2 ms, encontrando-se maiores que os obtidos 

por Dias (2004) em crianças sem passado otológico, que foi de 8,7 ms. Estes 

achados nos sugerem que a otite média recorrente nos primeiros anos de vida 

pode levar a uma lentificação do processamento auditivo temporal. 

Os valores do limiar de intervalos de silêncio, em 

milissegundos, obtidos a partir da análise dos valores de média e dp nas crianças 

de oito anos (9,8 + 2,7 ms) foram maiores que os encontrados nas crianças de 

sete anos (8,7+2,5 ms) (tabela 10). O mesmo não foi observado por Dias (2004) 

que encontrou média de 8,7 + 6,92 ms nas crianças de sete anos e 8,7 + 3,9 ms 

nas crianças de oito anos. Observou-se menor desvio-padrão nas crianças com 

passado de otite média em relação às sem passado estudas por Dias. Estes 

dados mostram uma resposta mais homogênea entre as crianças que tem 

histórico de otite média recorrente do que a encontrada entre as crianças 

avaliadas por Dias (2004). 

Hartley e Moore (2005) observaram que as crianças de seu 

estudo que tiveram maior ocorrência de otite média com efusão apresentavam 

limiares de mascaramento pré-estimulatório e simultâneo mais elevados 

comparados àqueles obtidos nas crianças com baixa ocorrência de otite média 

com efusão. Esta talvez seja uma explicação possível para os achados de 

limiares mais elevados nas crianças de oito anos de idade do presente estudo. O 

grupo de crianças de oito anos pode ter tido maior ocorrência de otite média. O 

que foi confirmado de acordo com a tabela 12. 

As crianças com sete anos de idade apresentaram limiares 

semelhantes aos obtidos por Dias (2004) para a mesma faixa etária. Santos et al 



(2001) e Ribeiro (2004), em seus respectivos estudos, submeteram as crianças a 

outros testes que avaliavam a função auditiva central e  também observaram que 

crianças com antecedentes de otite média recorrente apresentaram 

comportamentos semelhantes aos das crianças sem antecedentes. Para Ribeiro 

(2004) parece haver uma tendência para grupos menos expostos a alterações de 

orelha média mostrarem melhor desempenho em tarefas que avaliam as 

habilidades auditivas centrais. Paradise (1998) acredita que o motivo pelo qual 

alguns estudos concluíram que não há relação causal entre a presença de efusão 

na orelha média e atraso da aquisição  de linguagem seja o fato de muitas 

crianças com otite média secretora terem limiares auditivos normais. 

Não foi observada correlação entre o número de episódios de 

otite e a média do RGDT (Tabela 15). Parece que a duração de cada episódio 

pode trazer prejuízo maior para o desenvolvimento auditivo e lingüístico da 

criança que o número de episódios que ela teve.  Moore, Hartley e Hogan (2003), 

sugerem que a duração dos episódios pode ter interferência maior na resolução 

temporal que a idade em que ocorreu a doença. Talvez por isso, não tenhamos 

observado relação entre o número de episódios e os valores obtidos no teste.  

Sebastião (1994) também não observou associação entre o número de episódios 

de problemas otológicos e a retenção escolar, embora tenha comprovado que um 

número maior de crianças com história de repetência na escola apresentaram, na 

época do estudo, problemas de orelha média. As crianças sem antecedentes de 

retenção nunca apresentaram alterações de orelha otite média. 

Neste estudo observou-se diferença estaticamente significante 

para a média dos limiares do RGDT na freqüência de 1000 Hz e uma tendência 

na freqüência de 4000 Hz em relação à curva timpanométrica do tipo C, na orelha 

direita. As crianças que, durante a realização do teste, apresentaram curva 

timpanométrica do tipo C tiveram valores de limiar do RGDT na freqüência de 

1000 Hz maiores em relação àquelas que tinham curva tipo A ou B. Este achado 

sugere que a criança com alteração de orelha média pode apresentar maior 

dificuldade em detectar e reconhecer diferenças sutis entre os sons. Saringer et al 

(1995) observaram que as crianças com curva timpanométrica do tipo B 

apresentavam dificuldades significativas nas situações de fala em presença de 



ruído. O mesmo foi observado por Guerrero et al (1994). Embora as autoras não 

tenham encontrado diferenças significativas no grupo com passado de otite média 

em relação ao índice de reconhecimento de fala, o grupo com otite apresentou 

maior dificuldade no reconhecimento de fala piores para sinal /ruído em -20 dB. 

Observou-se também neste estudo diferença estatisticamente 

significativa entre os valores do RGDT em 1000 Hz e a alteração do reflexo 

contralateral do músculo estapédio na freqüência de 500 Hz (Tabela 17). Este 

achado pode estar relacionado com o fato de ser comum acharmos reflexos do 

músculo estapédio ausentes ou aumentados em crianças com alterações de 

orelha média. A relação entre este aumento dos limiares de RGDT e a alteração 

do reflexo acústico merece ser melhor investigada pois o papel do reflexo acústico 

no processamento da informação auditiva ainda não está totalmente esclarecido. 

Estes limiares de RGDT estariam aumentados devido à presença de alterações 

de orelha média e não propriamente pela alteração do reflexo acústico. 

O presente estudo vem ao encontro das várias pesquisas 

publicadas que mostram que a otite média recorrente nos primeiros anos de vida 

contribui para a dificuldade em realizar tarefas de processamento temporal. Neste 

caso específico, na detecção das diferenças de intervalo de silêncio entre 

estímulos acústicos próximos e semelhantes – RGDT.  

 



6. CONCLUSÃO 

 

 

  A partir da análise dos resultados obtidos nesta 

pesquisa pode-se concluir que: 

•    Os valores do limiar de RGDT das crianças com 

passado de otite média recorrente foram maiores que os encontrados em 

crianças sem passado de otite média.  

•    As crianças de oito anos de idade tiveram maiores 

limiares para o RGDT que as crianças de sete anos de idade. 

•    Não foi encontrada diferença estatística significante 

entre o número de episódios de otite média e o valor da média do RGDT. 

•    Foi observada diferença estatisticamente significante 

para os valores do RGDT na freqüência de 1000 Hz em relação à curva 

timpanométrica do tipo C. 

•   Observou-se diferença estatisticamente significante 

entre os valores do RGDT encontrados em 1000 Hz e a alteração do 

reflexo contralateral do músculo estapédio na freqüência de 500 Hz. 

 



5 – ANEXOS 
 
 



 Anexo 2  
 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
ao Participante deste Estudo 

 
 
 
Nome da criança: 
Nome do responsável: 
Tel.:                                          Nº  
 
 
  O filho(a) está sendo convidado a participar da pesquisa que se 
intitula “Teste de detecção de intervalos de silêncio em tom puro em crianças com 
história de otite média recorrente”. 
  O objetivo deste estudo é pesquisar se as crianças que tiveram um 
passado de otite média recorrente apresentam dificuldades para perceber a 
diferença de tempo entre dois sons. 
  Esta pesquisa será realizada na Multiclínica, localizada na Rua 
Santa Cruz, nº 153 – bairro: Venda Nova. Cep 31510 – 070. Telefone: (31)3451-
3065. A data e o horário deverão ser previamente agendados. 
  Caso aceite que seu filho(a) participe como sujeito da pesquisa, 
ele(a) terá sua audição avaliada por meio dos seguintes testes: avaliação 
audiológica, medida da função da orelha média, teste de detecção de intervalos  
de silêncio (a criança ouvirá dois sons muito próximos, parecidos com sons de 
gotas e ela terá que informar quando são duas gotas ou quando é uma). A 
avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa é simples, indolor, não 
envolve qualquer perigo para a criança e durará em torno de 40 minutos. 
  Esta pesquisa tem o objetivo de trazer benefícios futuros através de 
novas estratégias educacionais para crianças com propensão à alteração de 
orelha média repetitiva, e melhor compreensão das diferenças apresentadas por 
elas quando têm perda auditiva de grau leve. Com esta pesquisa, tenho o objetivo 
também de alertar para a importância do diagnóstico e tratamento precoce da 
otite média recorrente. 
  Fica claro que a participação é voluntária, não sendo seu filho(a) 
obrigado a realizar todos os exames se não quiser, mesmo já tendo assinado o 
consentimento de participação. Se desejar, poderá retirar seu consentimento a 
qualquer momento e isto não lhe trará nenhum prejuízo. 
  Não haverá pagamento de nenhum valor em dinheiro ou qualquer 
outro bem pela participação, assim como o Sr. Pai não terá nenhum custo 
adicional. 
  Os seus dados serão mantidos em sigilo. Serão analisados em 
conjunto com os de outros pacientes e não serão divulgados dados de nenhum 
paciente isoladamente. O Sr. Pai poderá esclarecer dúvidas durante toda a 
pesquisa com a fonoaudióloga Claudia Zanforlin Lapertosa  nos telefones: 
(31)3442-9192 / (31)99573442. 
  A pesquisadora responsável comprometeu-se a utilizar os dados 
coletados somente para esta pesquisa. 



  Consentimento pós – esclarecido: 
  Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das 
informações que li, descrevendo o estudo “Teste de detecção de intervalos de 
silêncio em tom puro em crianças com história de otite média recorrente”. 
  Eu discuti com a fonoaudióloga Claudia Zanforlin Lapertosa sobre a 
minha decisão de participar do estudo. Ficaram claros para mim quais os 
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficaram claro também que a participação de meu filho(a) é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente que meu filho(a) participe deste estudo e poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízos, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 

Nome do paciente 
 
 
 
 
 
 

                               _________________________________________          
___/___/___ 
                                                    Assinatura do responsável                      
Data 

 
 
 
 

  Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimento Livre e Esclarecido do responsável deste paciente para a 
participação deste estudo. 
 
 
 
 
  __________________________________________          
___/___/___ 
                                                       Assinatura do pesquisador                      
Data 
 
  
                                              
 
   



  
 
 
Anexo 3 
 
 

Anamnese – Questionário 
 
 
 
 

Nome: _______________________________________________________________ 

Nº: ___________________   Série escolar: _________________________ 

Idade: ____ anos ____ meses   Sexo:  M (  )     F (  )  

Tel.: ____________________  Responsável: _________________________ 

 
 
 
 
 Sim Não Não 

sei 
1. Você acha que seu filho(a) ouve bem? 

 
   

2. Seu filho(a) já teve problema de ouvido? 
 
Que tipo? ____________________________ 
 

   

3. Seu filho(a) já teve algum problema de ouvido antes de 1 
anos de idade? 
 

   

4. Seu filho(a) já teve otorréia? (o ouvido purgou?) 
 

   

5. Aproximadamente quantos problemas de ouvido seu filho(a) teve durante a vida? 
(Marque com um X) 
 
0 – 2 ___     3 – 5 ___     6 – 10 ___     10 ou mais ___ 
 
6. Seu filho(a) tende a ter 4 ou mais problemas de ouvido por 
ano? 
 

   

7. Seu filho(a) teve problemas de ouvido nos últimos 6 meses? 
 

   

8. Seu filho(a) teve problemas de ouvido nos 3 meses ou 
menos? 
 

   

9. Alguém na família tem ou teve problema de ouvido? 
 

   



10. Seu filho(a) já foi tratado por um otorrinolaringologista? 
 
Quando foi a última consulta? ___________________________ 
 
 

   

11. Seu filho(a) usou tubo de ventilação no ouvido? 
Se sim, quantas vezes? _____________________ 
 
 
Com qual idade? __________________________ 
 
 

   

12. Seu filho(a) tem alguma perda auditiva permanente? 
 

   

13. Seu filho(a) fala muito  “hã” ou  “o quê“? 
 

   

14. Seu filho(a) tem ou teve algum problema de fala ou de 
linguagem? 
 

   

15. Seu filho(a) tem ou teve algum problema de aprendizagem 
ou escolar? 
 
 

   

16. Seu filho(a) já recebeu algum tratamento especializado? 
(fonoaudilogia, pedagogia, psicologia ou neurologia)? 
17. Seu filho(a) tem alguma deficiência visual ou motora? 
 

   

18. Seu filho(a) tem ou já teve alguma doença grave? 
 
Qual? _______________________________________ 
 

   

 



Anexo 4  
 
 
 
Nome: ____________________________________________   Nº _____ 
 
 
 
OTOSCOPIA: 
 
NORMAL 
 

ALTERADO 

OD 
 

OE OD OE 

 
 
 
IMITANCIOMETRIA: 
 
 
 NORMAL ALTERADO 

OD 
 

 
TIMPANOMETRIA  

OE  
 

  

OD 
 

 
REFLEXOS 

OE 
 

  

 
 
 
AUDIOMETRIA: 
 
 
 NORMAL ALTERADO 

 
OD 
 

  

OE 
 

  

 
 
 



 
Anexo 5  

 
 

RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) 
(REVISED AFT - R) – Robert Keith (2000) – AUDITEC of St. Louis 

 
 

 
Nome: ________________________________________________   Nº ____ 
 
 
TONES: 
SUBTEST 1: Screening / Practice: 
  0 2 5 10 15 20 25 30 40  
500 Hz                                                                                     Lowest 
Gap ___ms 
 
SUBTEST 2: Standard: 
 
 
  10 40 15 5 0 25 20 2 30 
500 Hz                                                                                     Lowest 
Gap ___ms 
 
  
  
 
  30 10 15 2 0 40 5 20 25 
1000 Hz                                                                                     Lowest 
Gap ___ms 
 
 
 
 
  20 2 40 5 10 25 15 0 30 
2000 Hz                                                                                     Lowest 
Gap ___ms 
 
 
 
 
  5 10 40 15 20 2 30 0 25 
 
4000 Hz                                                                                     Lowest 
Gap ___ms 
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