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Resumo 

Introdução A triagem auditiva neonatal tem sido utilizada como forma de 
identificação precoce da deficiência auditiva, trazendo à clínica crianças 
pequenas que ainda não respondem fidedignamente para avaliação auditiva 
comportamental. Por isso, tem-se investido em procedimentos de diagnóstico 
objetivos. Um exemplo disso são os potenciais evocados auditivos de tronco 
encefálico há muito tempo utilizado na clínica com estimulação por via aérea e, 
recentemente, com estimulação por via óssea. Objetivo Estudar os tempos de 
latência para cliques por via aérea e óssea do Potencial Evocado Auditivo do 
Tronco Encefálico em crianças de até 2 meses de idade sem perdas auditivas 
e, também, descrever os resultados desse teste por via aérea e via óssea de 
uma criança de quatro meses de idade com malformação crânio-facial. 
Metodologia O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira, 12 crianças 
sem perdas auditivas foram avaliadas por meio do Potencial Evocado Auditivo 
do Tronco Encefálico por via aérea e via óssea, tendo antes passado por 
triagem auditiva neonatal e não apresentaram indicadores de risco para perda 
auditiva. Na segunda parte, foi realizado um estudo de caso, com o objetivo de 
mostrar os resultados da avaliação de uma criança com malformação crânio-
facial. Nas duas partes desta pesquisa a estimulação por via óssea foi 
realizada sem mascaramento contralateral. Resultados Foram avaliadas 6 
crianças do sexo feminino e 6 do masculino, com idade variando de 10 a 38 
dias de vida. O nível mínimo de resposta encontrado nas crianças sem perdas 
auditivas por via aérea e via óssea foi entre 20 e 30 dBnNA. Não houve 
diferença estatisticamente significante entre as orelhas e entre os sexos. O 
tempo de latência por via óssea foi maior do que o tempo de latência por via 
aérea. Já no caso da criança com malformação, o limiar para via aérea foi de 
70 dBnNA e para via óssea foi de 20 dBnNA. Esses dados podem mostrar que 
pelo menos uma das cócleas está funcionando adequadamente, já que não foi 
utilizado mascaramento contralateral. Conclusão O Potencial Evocado 
Auditivo do Tronco Encefálico por via aérea e via óssea auxilia no diagnóstico 
diferencial de perdas auditivas condutiva, neurossensorial e mista, devendo ser 
usado na prática clínica audiológica na avaliação de crianças que não 
respondem fidedignamente para avaliação comportamental. 
 



1) Introdução: 

“A linguagem é a faculdade humana e abstrata de 

representação de conteúdos (...) é por seu intermédio que 

o homem pode estabelecer contatos com seus 

semelhantes, desenvolvendo a habilidade de compartilhar 

suas experiências, pensamentos, (...) ou seja, comunicar-

se com outrem” (Russo e Santos, 1994). 

Este estudo se insere na linha de pesquisa Audição na Criança, do 

PEPG em Fonoaudiologia da PUC-SP, que tem como objetivo aprofundar 

conhecimentos nas áreas de prevenção, identificação e diagnóstico de perdas 

auditivas na infância, bem como sobre encaminhamentos, adaptação de 

dispositivos eletrônicos e intervenção terapêutica fonoaudiológica. 

A integridade do sistema auditivo é de extrema importância para o 

desenvolvimento humano, já que a audição é o caminho para a aquisição das 

habilidades de linguagem e fala. E é por meio delas que a criança organiza e 

entende o universo, transmite sentimentos, compreende o outro, interage com 

o meio e adquire conhecimentos (Jamieson, 1999).  

Nessa medida, o deficiente auditivo poderá ter dificuldades no 

desenvolvimento de linguagem, tanto oral como escrita, no cognitivo e, ainda, 

no sócio-emocional. Para que seja possível superá-las, potencializando a 

capacidade de comunicação e de aprendizagem, o Joint Committee on Infant 

Hearing (JCIH, 2000) recomenda que as crianças com perdas auditivas sejam 

identificadas, por meio da triagem auditiva neonatal universal (TANU), e 

encaminhadas para diagnóstico e intervenção o mais cedo possível. 

Nos Estados Unidos, um estudo realizado no estado de Rhode Island 

indicou a prevalência de 3,24 crianças com deficiência auditiva (DA) 

neurossensorial severa a profunda para cada 1000 nascimentos (White et al, 

1993). Já no que diz respeito às alterações condutivas, o mesmo estudo 

mostrou a prevalência de 20:1000 (White et al, 1993).  
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Diante desses números, o JCIH (2000) recomenda que a TANU seja 

realizada na alta hospitalar ou no primeiro mês de vida. No caso de falhas na 

triagem, deve ocorrer encaminhamento médico e fonoaudiológico. Para 

confirmar o diagnóstico de DA, deve ser realizada, então, uma bateria de 

testes, sendo que o diagnóstico deve ser concluído até o 3º mês de vida; 

preconizando o início da intervenção terapêutica até os 6 meses de idade.  

No Brasil, embora ainda não existam muitos dados quanto à 

prevalência de deficiência auditiva, um estudo realizado em um hospital 

particular de São Paulo apontou que de 1000 crianças nascidas vivas, 2,5  

possuem essa alteração (Jornal do CFFª, 2002a e 2002b).  

Além da observação do comportamento auditivo, existem técnicas de 

avaliação objetiva da audição para diagnosticar essas crianças, como: medidas 

de imitância acústica, emissões otoacústicas por estímulo transiente (EOAT) e 

produto de distorção (EOAPD), e Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico (PEATE), por via aérea (VA) e via óssea (VO). Essas técnicas 

devem ser utilizadas para a realização precisa do diagnóstico diferencial entre 

perdas auditivas neurossensorial, condutiva e mista, já que a observação do 

comportamento auditivo da criança menor de 6 meses pode não corresponder 

exatamente a sua acuidade auditiva. 

Na presente pesquisa, optamos por estudar o PEATE, tanto por via 

aérea como por via óssea, por tratar-se de um exame que amplia a 

possibilidade de um diagnóstico preciso no caso de crianças muito pequenas 

que não respondem fidedignamente na audiometria comportamental, o que 

pode comprometer o processo de (re) habilitação no que se refere à terapia, 

seleção e adaptação do dispositivo eletrônico (aparelho de amplificação sonora 

individual ou, eventualmente, implante coclear).  

O PEATE não é um exame auditivo, mas sim um teste que avalia a 

sincronia neural a partir de um estímulo sonoro externo, gerando uma resposta 

complexa que representa a atividade de algumas estruturas anatômicas. Junto 

com outros testes, permite estimar a audição, já que avalia a integridade da 
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atividade do nervo auditivo (VIII par craniano) até o tronco encefálico, mediante 

um estímulo sonoro (Hood, 1998). 

Sendo assim, o registro do PEATE pode sofrer influência quando 

houver uma alteração de condução sonora (por exemplo, uma perda auditiva 

neurossensorial ou condutiva) ou quando houver uma alteração na condução 

neural (por exemplo, uma neuropatia auditiva ou um tumor) (Hall III, 1992). 

Para estimar a audição e diferenciar as perdas auditivas condutivas 

das neurossensoriais e mistas, há um protocolo de avaliação do PEATE, no 

qual se testa a via aérea e a via óssea. Ambas podem ser avaliadas por 

estímulo com especificidade de freqüência (toneburst), como 500 Hz, 1500 Hz, 

entre outras que podem ser escolhidas pelo avaliador. E também com o clique, 

estímulo pulsátil com banda larga de freqüência (Hood, 1998), que foi utilizado 

neste estudo.  

Na rotina da clínica audiológica, inicia-se o registro do PEATE 

sempre pela via aérea. Quando esta mostra alteração, é indicada a realização 

do exame por via óssea. Os parâmetros para registrar os PEATE por VO são 

os mesmos utilizados por VA, porém, o estímulo é dado por um vibrador ósseo 

(Hall III, 1992; Hood, 1998). Tal procedimento possibilita o diagnóstico 

diferencial em caso de perdas auditivas condutiva, neurossensorial e mista. 

Casos de alterações de orelha média devem ter acompanhamento 

fonoaudiológico e médico, pois crianças com alterações condutivas da audição 

têm as informações auditivas diminuídas, recebendo pouca estimulação de 

linguagem e podendo ter, assim, seu desenvolvimento lingüístico 

comprometido (Maxon et al, 1993; JCIH, 2000). 

Assim, torna-se importante na clínica audiológica a avaliação 

completa da audição de crianças pequenas. Com o avanço da triagem auditiva 

neonatal, de fato, chegam à clínica crianças cada vez mais novas e, para 

realizar o diagnóstico delas, é preciso utilizar os avanços tecnológicos.  

O PEATE com estimulação por via aérea e óssea, como recomenda 

o JCIH (2000), é um desses recursos. Tal registro permite uma maior precisão 
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no diagnóstico das alterações auditivas de crianças pequenas, para que se 

possa discernir a natureza do tratamento, tanto no que diz respeito à 

intervenção médica quanto à fonoaudiológica. No caso da última, essa precisão 

favorece sobremaneira a seleção e adaptação do dispositivo eletrônico, que 

possibilita o aproveitamento máximo da audição residual, visando o 

desenvolvimento da linguagem. 
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2) Objetivos: 

Assim, os obje tivos deste estudo foram: 

1) Estudar os tempos de latências para cliques por via aérea e via óssea em 

crianças de até 2 meses de idade sem perdas auditivas. 

2) Descrever os resultados do PEATE por via aérea e óssea de uma criança 

de 4 meses de idade com malformação de meato acústico externo. 
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3) Revisão de Literatura: 

Neste capítulo apresentamos as características do PEATE, que 

tornam esse exame bastante útil na precisão do diagnóstico audiológico. 

O PEATE avalia a sincronia neural do sistema nervoso até o tronco 

encefálico, sendo eliciada por um estímulo auditivo externo apresentado por 

fones (de inserção ou supra aural), de início e recuperação rápido, de 

polaridade positiva (condensado), negativa (rarefeito) ou alternada (alternado) 

(Hall III, 1992; Hood, 1998). O estímulo com essas características e que, 

geralmente, é utilizado no PEATE é o clique, que possui, ainda, um espectro de 

freqüência de banda larga. O clique estimula vários neurônios simultaneamente 

em um curto período de tempo. Quanto mais neurônios disparam 

sincronicamente, melhor será o registro do PEATE (Hood, 1986). Pode ser 

utilizado, também, o toneburst, que é um estímulo que tem especificidade de 

freqüência (Hall III, 1992; Hood, 1998). 

As respostas do PEATE são captadas por eletrodos de superfície 

que registram a atividade elétrica que aparece como traçado em forma de 

ondas. Cada onda representa uma porção do trato auditivo (Hall III, 1992; 

Hood, 1998). 

Segundo Hood (1998), as primeiras ondas, denominadas I e II, 

originam–se na porção distal e proximal do VIII par de nervos craniano, 

respectivamente; a onda III é gerada no núcleo coclear; a IV, no complexo 

olivar superior e a onda V reflete a atividade do leminisco lateral e do colículo 

inferior. A autora refere que as ondas IV, V, VI e VII podem ter contribuições de 

mais de uma estrutura anatômica (pp. 14-15). 

Geralmente, a característica do PEATE analisada é a latência das 

ondas, que é o intervalo de tempo entre a apresentação do estímulo sonoro até 

o registro da onda, denominada latência absoluta (Hood, 1986; Gorga et al, 

1989; Yang et al, 1993; Hood, 1998).  
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Deve ser analisada, também, a latência interpicos, que é o tempo 

entre os picos das ondas; assim, avalia-se o intervalo entre as ondas I-III, III-V 

e I-V (Hood, 1986, 1998).  

Conforme a intensidade do estímulo decresce, o tempo de latência 

aumenta e a amplitude das ondas diminui. Isso é denominado função latência-

intensidade. Quando a intensidade sonora está próxima ao limiar auditivo do 

indivíduo, só é possível visualizar a onda V, que possui maior amplitude e, por 

isso, pode ser visualizada em intensidades fracas, próxima ao limiar auditivo. 

Pode-se inferir, então, o limiar auditivo do sujeito avaliado (Hood, 1998).  

O PEATE, portanto, não é um teste de audição, mas com ele é 

possível estimá-la, já que, para conduzir o estímulo sonoro e desencadear a 

sincronia neural, é necessária a integridade do sistema auditivo até o tronco 

encefálico (Hood, 1998). 

 

Figura 1: Exemplo de registro do PEATE em adulto demonstrando a função 

latência – intensidade.  
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Figura 2: Gráfico representativo da função latência – intensidade do 

equipamento Smart EP – Intelligent Hearing Systems. 

Quando há um problema no sistema auditivo periférico, haverá 

alteração no registro dos potenciais. No caso de perdas auditivas cocleares 

moderadas nas altas freqüências, a latência da onda V estará dentro da 

normalidade nas intensidades fortes e aumentará mais rapidamente conforme 

a intensidade do estímulo sonoro diminui. No caso de perda auditiva coclear 

severa nas altas freqüências, a latência estará muito aumentada já nas 

intensidades fortes. No caso de alterações retrococleares, dependendo do local 

da lesão, haverá aumento de latência entre as ondas, e o interpico I-V estará 

alterado (Hood, 1986; Hall III e Mueller III, 1997).  

Já quando se tem uma perda auditiva condutiva, haverá um 

prolongamento do tempo de latência de todas as ondas em todas as 

intensidades, e os intervalos entre as ondas serão mantidos no padrão de 

normalidade, pois o componente condutivo atenua a intensidade do estímulo 

sonoro, causando a mudança do tempo de latência de todas as ondas (Gorga 

et al, 1985; Hood, 1986; Hall III e Mueller III, 1997; Fergunson et al, 1998). 

Nesses casos, a estimulação por VO estará dentro da normalidade (Hall III e 

Mueller, 1997). 
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 Figura 3: Gráfico representativo da função latência – intensidade em um caso 

de perda auditiva condutiva do equipamento Smart EP – Intelligent Hearing 

Systems. 

Nos casos em que o PEATE por VA encontra-se alterado, Hood 

(1998) e o JCIH (2000) recomendam a realização do PEATE por VO. O 

procedimento é realizado da mesma forma que o registro por VA, porém o 

estímulo é apresentado por um vibrador ósseo disposto na fronte (Hood, 1998) 

ou na porção auricular póstero superior (Stuart et al, 1993; Chapchap, 2002). 

Devido à interferência elétrica e com o objetivo de diminuir o artefato no 

registro dos potenciais, a polaridade do estímulo utilizada é a alternada (Hood, 

1998). 

Hood (1998) sugere os seguintes parâmetros para o registro do 

PEATE por VA: estímulo clique de 100µs, com polaridade rarefeita e 

condensada; taxa de freqüência de 27.7 estímulos por segundo; janela de 

análise para crianças de 15 ms; filtros de 100 e 3000 Hz e 1000 a 2000 

estímulos com pelo menos duas reproduções do registro. Para VO, a autora 

sugere o mesmo protocolo, mudando apenas a polaridade do estímulo para 

alternado.  

As respostas encontradas no PEATE por via aérea e via óssea 

devem ser comparadas para avaliar o tipo de perda auditiva. Assim, se o 

mínimo de resposta encontrada por via óssea está rebaixado igual ou próximo 
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ao da via aérea, tem-se uma alteração neurossensorial; se a via óssea está 

dentro da normalidade, tem-se um comprometimento condutivo, e caso a via 

óssea esteja também rebaixada, mas melhor que a via aérea, tem-se uma 

alteração mista, como ocorre na audiometria comportamental (Weber, 1994; 

Hood, 1998). 

Assim, o registro dos PEATE por via aérea e via óssea podem ser 

utilizados no diagnóstico diferencial de perdas auditivas (Kavanagh e 

Beardsley, 1979; Yang et al, 1993; Weber, 1994; Hood, 1998; Beattie, 1998). 

Hood (1998) e Beattie (1998) recomendam que cada equipamento 

seja padronizado para as diferentes faixas etárias e sexos antes de ser 

utilizado para diagnóstico. Hood (1998) sugere que esse procedimento seja 

efetivado com dez indivíduos sem alterações na audição, preferencialmente 

cinco do sexo masculino e cinco do feminino.  

Diversos autores têm estudado os PEATE por via aérea e via óssea 

e ressaltam sua importância no diagnóstico diferencial de alterações auditivas, 

principalmente em crianças pequenas e em indivíduos que não respondem 

bem para avaliação comportamental.  

Em 1979, Kavanagh e Beardsley avaliaram as aplicações clínicas do 

PEATE por via óssea em 15 indivíduos com audição normal, 10 com DA 

neurossensorial, 10 com DA condutiva, 1 adulto com DA neurossensorial 

assimétrica e 1 criança de 7 semanas com atresia de meato acústico externo 

direito. Para tanto, utilizaram o estímulo clique de 100 µseg, de polaridade 

alternada, com taxa de freqüência de 31 estímulos por segundo, 3000 

estímulos e filtros de 150 e 3000 Hz. A VO foi realizada com 60 dB de ruído 

branco de mascaramento contralateral e o vibrador ósseo posicionado na 

mastóide.  

Os autores observaram que o registro dos PEATE por VO é de difícil 

visualização, sendo que a amplitude da onda é pequena devido à intensidade 

máxima dos equipamentos ser, aproximadamente, 50 dBNA. Apesar disso, 

concluíram que a VO pode diferenciar DA neurossensorial e condutiva e, ainda, 
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acessar a função coclear em casos de perdas auditivas condutivas severas, 

como por exemplo em casos de malformação de orelha externa. 

Cornacchia e col (1983) compararam os PEATE por VA e por VO 

entre um grupo de adultos e um grupo de crianças, todos com audição normal 

e sem sinais de alterações de orelha média. Utilizaram clique de 100 µseg de 

polaridade alternada, com taxa de freqüência de 17 estímulos por segundo, 

filtros de 250 e 1600 Hz e vibrador ósseo posicionado na fronte. 

Nesse estudo, todos os sujeitos apresentaram respostas na VO 

menores ou iguais a 15 dBNA, e na VA, menores ou iguais a 20 dBNA. Nos 

dois grupos a amplitude da resposta da VO foi maior que na VA, em todas as 

intensidades avaliadas. Segundo os autores, isso ocorreu por causa da 

estimulação binaural ao se realizar o registro por VO. Também nos dois grupos 

o tempo de latência da VO foi mais longo do que na VA, sendo nos adultos, em 

média, 0,56 ms mais longo, e nas crianças, em média, 0,88 ms maior que a 

VA. Tanto na VA quanto na VO a latência das respostas das crianças foi maior 

do que nos adultos, porém, na VA, conforme a intensidade se aproximou do 

limiar, essa diferença diminuiu. 

Os autores sugeriram que fosse considerada a diferença de 

impedância do crânio dos adultos e das crianças, já que é utilizada a mastóide 

artificial que simula o crânio dos primeiros para calibrar o vibrador ósseo; 

quando o vibrador é utilizado no crânio de crianças, pode-se ter, então, 

atenuação diferente.  

Gorga e col, em 1985, estudaram o caso de uma criança do sexo 

masculino de 6 anos e 9 meses com história de perda auditiva condutiva de 

leve a moderada em altas freqüências. Uti l izaram o estímulo cl ique de 

100 µseg com taxa de freqüência de 13 estímulos por segundo, 1024 

estímulos, de polaridade condensada e rarefeita, com filtros de 100 e 3000 Hz. 

Os autores observaram que a 90 dBnNA todas as ondas estavam prolongadas 

e os interpicos encontravam-se no limite inferior da faixa de normalidade, e 

concluíram então que a perda auditiva condutiva atenua o estímulo, causando 

o atraso do tempo de latência das ondas. 
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Em 1987, Zimmerman e col estudaram as características do PEATE 

por VA em 22 recém nascidos (RN) a termo sem indicadores de risco para 

deficiência auditiva, acompanhando-os até os 6 meses de vida. Realizaram o 

PEATE nas crianças com 1 a 4 dias de vida e depois com 2, 4, 6, 9, 12 e 26 

semanas de idade, acompanhando as modificações no resultado. 

Para tanto, os autores utilizaram como parâmentros do PEATE clique 

de 100 µseg, de polaridade rarefeita com 1024 estímulos e filtros de 150 e 

1500 Hz, e variaram a freqüência do estímulo em 11.1, 33.3 e 66.6 cliques por 

segundo. Com 66.6 cliques por segundo, registraram somente na intensidade 

de 75 dBnNA. Com 33.3 cliques por segundo, registraram nas intensidades de 

75 a 25 dBnNA, variando-as de 10 em 10 dBnNA. E com 11.1 cliques por 

segundo, realizaram o teste nas intensidades de 75, 55 e 35 dBnNA. 

Os autores observaram que, conforme a criança cresce, a latência 

das ondas diminui, sendo que, após duas semanas de vida, a onda I já não tem 

diferença estatística quando comparada aos resultados de adultos. E até os 6 

meses de idade, as crianças apresentaram as ondas III e V mais longas do que 

as dos adultos. Observaram também que, conforme a taxa de freqüência do 

estímulo foi aumentada, o tempo de latência das ondas aumentou.  

No que se refere aos interpicos das ondas, os autores observaram 

que os interpicos I-III e I-V diminuem conforme aumenta a idade e diminui a 

taxa de freqüência do estímulo. Já o interpico III-V não apresentou modificação 

com a idade, não possuindo diferença significativa quando comparado ao dos 

adultos. 

Zimmerman e col (1987) chegaram as seguintes conclusões: a 

maturação das estruturas que geram a onda I é mais rápida (até 4 semanas de 

vida); mudanças no registro do PEATE são mais rápidas nos primeiros três 

meses de vida e continuam até os 12 meses; mudanças no tempo de latência 

das ondas do PEATE com o aumento da idade da criança sustentam a 

hipótese do processo de maturação ser caudal-rostral, isto é, estruturas 

geradoras de ondas mais altas demoram mais tempo até a maturação 

completa. 
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Morgan e col (1987) estudaram a variabilidade dos PEATE por VA 

em 50 neonatos e 20 crianças e adultos (de 9 a 29 anos), utilizando clique de 

100 µseg, de polaridade rarefeita com 1024 estímulos e f i l tros de 150 e 

1500 Hz, variando a intensidade de 75 a 25 dBnNA e a taxa de freqüência de 

11.1, 33.3 e 66.6 estímulos por segundo. Observaram que a latência absoluta 

das ondas do grupo de recém nascidos foi maior do que a do grupo de crianças 

mais velhas e adultos, sendo que para a onda I essa diferença foi menor 

quando comparada às onda III e V, para as diferentes taxas de estímulo.  

Segundo os autores, as latências dos PEATE de recém nascidos 

podem ser caracterizadas por grande variabilidade intersujeitos, com 

resultados em ampla faixa de valores que são considerados normais. Além 

disso, o estudo sugere que a função do sistema auditivo normal do recém 

nascido representa uma complexa interação entre a influência dos efeitos da 

orelha externa e média e a maturação do sistema nervoso, sendo que, nessa 

pesquisa, a principal causa das diferenças entre PEATE dos neonatos e do 

grupo de crianças e adultos foi que o primeiro grupo está em processo de 

maturação neurológica. 

Em 1989, Gorga e col descreveram o resultado do PEATE por VA de 

535 crianças de 3 meses a 3 anos de idade com audição normal. Para isso, 

utilizaram como parâmetros de teste: clique rarefeito de 100 µseg, com taxa de 

freqüência de 13 estímulos por segundo, 1024 estímulos, com fones DT48, 

filtros de 100 e 3000 Hz e tempo de análise de 15,36 ms. As crianças foram 

divididas em onze grupos, por faixa etária de 3 em 3 meses. Todas 

apresentaram resposta a 20 dBnNA bilateralmente. A 80 dBnNA, não 

houve diferença estatística para a latência da onda I nas diferentes faixas 

etárias estudadas. Já no que se refere à onda V, a latência foi, 

aproximadamente, 0,6 ms mais curta em crianças de 33 a 36 meses, quando 

comparadas ao grupo de 3 a 6 meses. E na comparação do grupo de 33 a 36 

meses com a norma de adultos, observou-se diferença de 0,1  ms maior 

nas crianças. 

Os autores observaram, ainda, que a latência interpicos diminui com 

o aumento da idade, sendo que, quando a criança atinge a faixa de 18 a 24 
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meses, os valores interpicos são os mesmos dos adultos, sugerindo que o 

caminho neural gerador das ondas I até V finaliza a maturação até os 2 anos 

de idade. 

Também foi avaliada nesse estudo a similaridade interaural. Nesse 

aspecto, os autores observaram que a diferença é muito pequena e não 

depende da idade, o que sugere que as orelhas de um indivíduo são altamente 

correlacionadas. 

Em 1990, Yang e Stuart descreveram o método usado no registro do 

PEATE por VO com crianças. Estudaram então 182 crianças, sendo que 82 

eram consideradas de risco para DA. Por 4 meses, 82 delas (das 182) foram 

acompanhadas; destas, 48 eram consideradas de risco para DA. Foram 

utilizados cliques de 100 µseg, de polaridade alternada, com taxa de freqüência 

de 57.7 estímulos por segundo, com 2048 estímulos, com filtros de 30 e 3000 

Hz, rejeição de 25 µV e janela de análise de 15 ms. A VA foi realizada a 30, 45 

e 60 dBnNA, e a VO a 15 e 30 dBnNA. Foi recomendada a colocação do 

vibrador ósseo na porção auricular póstero superior a 45º do orifício do meato 

acústico externo, preso com uma banda elástica de velcro com força de 400 a 

450 g. 

De acordo com os autores, é difícil identificar o componente 

condutivo em DA severa/profunda, pois a faixa dinâmica do clique por VO é 

limitada a, aproximadamente, 50 dBNA, enquanto a VA é a, aproximadamente, 

100 dBNA. Recomendam mais estudos na área e, ainda, que cada clínico deve 

desenvolver sua própria norma para o PEATE por VA e VO em diferentes 

faixas etárias. 

Adelman e col (1990) estudaram os limiares, as latências e os 

interpicos das ondas de 125 orelhas de neonatos normais logo após o parto e 

analisaram como esses dados se aproximam dos valores encontrados em 

adultos. Para tanto, utilizaram 1024 cliques, com taxa de freqüência de 10 – 20 

estímulos por segundo, de polaridade alternada, com janela de análise de 

12,75 ms e fi l tros de 200 e 2000 Hz. Observaram que o limiar nas primeiras 

cinco horas de vida foi 29 dB maior do que o dos adultos e que, a cada dia, o 

limiar diminuiu 2,15 dBNA. Com duas semanas de vida, o limiar das crianças 
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ficou igual ao dos adultos e também a latência da onda I não apresentou 

diferença estatística quando comparada com os valores da mesma onda de 

adultos.  

Segundo os autores, essas diferenças ocorrem devido à maturação, 

sendo que, conforme há o desenvolvimento, os valores se aproximam dos 

apresentados pelos adultos. 

Yang e col, em 1991, estudaram o efeito da variação de força do 

vibrador ósseo Radioear B70-B no PEATE de 20 recém nascidos sem risco 

para DA, utilizando como parâmetros de teste: clique de 100 µseg, 2048 

estímulos de polaridade alternada, com taxa de freqüência de 57.7 estímulos 

por segundo, com filtros de 30 e 3000 Hz, rejeição de 25 µV e janela de análise 

de 15 ms. Para esse estudo, o vibrador ósseo foi posicionado na porção 

auricular póstero superior esquerda, com quatro forças diferentes, quais sejam: 

225 ± 25g; 325 ± 25g; 425 ± 25g e 525 ± 25g. 

Os autores observaram que, quanto menor a força do vibrador, maior 

o tempo de latência; portanto, a localização e a força do vibrador ósseo podem 

contribuir para a variação do PEATE por VO. Também consideraram que a 

eficiência do exame é maior com força de 425 a 525g e que menor força que 

essa (como 325 e 225g) prolonga significativamente o tempo de latência da 

onda V, o que mostra menor eficiência em estimular a cóclea. Por isso, 

sugeriram que a força do vibrador ósseo seja controlada e mantida a, 

aproximadamente, 400 a 450g em recém nascidos. Concluíram, ainda, que o 

PEATE por VO é um método simples, barato e fácil de ser implementado na 

prática clínica e tem demonstrado resultados consistentes, mas reconhecem 

que ainda está em fase de aprimoramento. 

Em 1992, Van Campen e col compararam os PEATE registrados com 

fones de inserção (Etymotic ER3A) e dois tipos de fones supra-aural (TDH39p 

e TDH49p) em um grupo de adultos ouvintes. Como parâmetros para o 

registro, utilizaram estímulo clique de 100 µseg, com até 2000 estímulos a 21.1 

cliques por segundo, de polaridade rarefeita, filtros de 30 e 3000 Hz e janela 

de análise de 12 ms.  
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Os autores observaram diferença estatisticamente significante dos 

limiares obtidos entre os fones utilizados, sendo que a média do limiar obtida 

com o fone de inserção foi significantemente maior do que a obtida com o fone 

TDH39p. Já entre o fone de inserção e o fone TDH49p e entre os dois fones 

supra-aural, não houve diferenças significantes. 

No que se refere ao tempo de latência, os autores observaram que o 

uso do fone de inserção aumentou o tempo de latência absoluta das ondas 

quando comparado aos fones supra-aural. Já o interpico I-V foi 

estatisticamente equivalente entre os três tipos de fones estudados a 

80 dBnNA. 

A amplitude da onda I com o uso do fone de inserção é 

significantemente menor quando comparada ao uso dos fones supra-aural, 

dificultando sua identificação. Os autores concluem que, se é difícil visualizar a 

onda I com os fones de inserção, fica comprometido determinar com precisão a 

latência absoluta dessa onda e os interpicos. Sugerem que, para melhorar esse 

registro, seja utilizado o eletrodo no meato acústico externo ou na membrana 

timpânica que realça o registro da onda I. 

Apesar disso, os autores concluem, ainda, que o uso dos fones de 

inserção no PEATE trazem benefícios, como o aumento da atenuação do ruído 

ambiental, a eliminação do colabamento do meato acústico externo, além de 

ser mais confortável para o paciente. E sugerem que, antes da utilização 

clínica, cada técnico realize a normatização de seus equipamentos com os 

fones de inserção. 

Amantini (1993) estudou os tempos de latência do PEATE por VA de 

40 crianças (de 6 a 14 meses) e 40 jovens (18 a 30 anos) audiologicamente 

normais. Utilizou como parâmetros de teste 1000 estímulos clique de 100 µseg, 

a 80, 60, 40 e 20 dBNA. Nesse estudo não observou diferença estatística entre 

orelhas e sexo nos dois grupos avaliados, mas concluiu que houve diferença 

estatística entre os tempos de latência de crianças e adultos, sendo que as 

primeiras apresentaram tempo de latência prolongado por ainda estarem em 

processo de maturação.  
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Em 1993, Hall e Gorse estudaram o PEATE em crianças com história 

de otite média com efusão que apresentavam audição normal na hora do 

exame. Testaram dois grupos: um controle, com 13 crianças de 5 a 8 anos, e 

outro experimental, com 14 crianças de 5 a 9 anos. O PEATE foi realizado com 

2000 cliques de 100µseg, de polaridade rarefeita, com taxa de freqüência de 21 

estímulos por segundo e filtros de 100 e 3000Hz. Os autores observaram que, 

no grupo experimental, as ondas III e V resultaram mais longas do que no 

grupo controle. Já quanto à onda I, não houve diferença entre os grupos. 

Também no grupo experimental os intervalos interpicos apresentaram-se 

maiores do que no grupo controle. Concluíram, então, que crianças com 

história de otite média com efusão, mesmo com a audição normal, tem o 

PEATE alterado. 

Yang e col (1993) compararam a variabilidade no registro do PEATE 

por VO e VA, realizando teste e reteste em 20 recém nascidos com indicadores 

de risco para deficiência auditiva. As crianças foram testadas e retestadas com 

PEATE por VA a 30dBnNA e VO nas intensidades de 30 e 15dBnNA. Os 

parâmetros utilizados para o registro das respostas dos PEATE foram: clique 

de 100µseg, alternado, com taxa de freqüência de 57.7 estímulos por segundo 

e 2048 estímulos. A VO foi realizada sem mascaramento, e o vibrador ósseo 

colocado na área auricular póstero superior. 

Os autores observaram que não houve diferença significativa de 

latência e amplitude entre o teste e o reteste, o que indica que o registro do 

teste – reteste para VA e VO foi similar. Concluíram que o PEATE por VO é um 

procedimento válido e seu uso recomendado para acessar a reserva coclear 

em crianças pequenas com suspeita de perda auditiva condutiva. 

Também em 1993, Gorga e col estudaram o limiar e a latência dos 

PEATE por VA e VO em adultos com audição normal. Para tanto, utilizaram o 

estímulo clique de 100 µseg, 2000 estímulos com taxa de freqüência de 17 

estímulos por segundo, polaridade rarefeita, filtros de 100 e 3000 Hz e, na 

realização da VO, mascaramento contralateral. Nesse estudo, foi observada 

uma tendência do limiar de VA ser melhor, aproximadamente 1 dBnNA, do que 

o limiar da VO, sendo que a média da VA foi de 5 dBnNA e da VO de 7 dBnNA. 
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Já no que diz respeito à latência da onda V, na VA foi, em média, 0,45 ms mais 

curta que na VO, diferença esta não significativa no estudo. Os autores 

sugeriram que essa diferença possa ocorrer por causa da diferença que existe 

na transmissão de energia do estímulo por via aérea e por via óssea, hipótese 

confirmada por Sohmer e Freeman (2001).  

Segundo Gorga e col (1993), os registros do PEATE por VA e VO 

identificam e quantificam a magnitude da perda auditiva condutiva. 

Stuart e col, em 1993, estudaram o PEATE por VA e VO em 20 

adultos e 20 neonatos com audição normal, uti l izando como estímulo o  

clique de 100 µseg, 2048 estímulos com taxa de freqüência de 57.7 

estímulos por segundo, de polaridade alternada, filtros de 30 e 3000 Hz e 

rejeição de 25 µV. Para as crianças, não foi utilizado mascaramento, já que 

este só é recomendado para intensidades maiores que 35 dBnNA. Para os 

adultos, a VO foi realizada com 20 dBNA de mascaramento acima da 

intensidade do estímulo apresentada no vibrador ósseo. 

Nesse estudo, foi observado que, no grupo dos neonatos, não houve 

diferença significativa entre o limiar de VA e VO. Já no grupo dos adultos, 

houve diferença significante entre os limiares de VA e VO (3,75 dBNA e 

18,75 dBNA, respectivamente). Quando comparados os dois grupos, foi 

observado diferença significante entre as vias ósseas de crianças e adultos 

(1,25 dBNA e 18,75 dBNA, respectivamente). De acordo com os autores, essa 

diferença pode estar relacionada à força com que o vibrador ósseo foi 

posicionado, que nas crianças foi de 400 a 450g e nos adultos de 250 a 350g, 

e, ainda, pela diferença do crânio de crianças e adultos; neste caso, a VO seria 

mais efetiva em evocar PEATE em neonatos do que em adultos.  

Os autores concluíram que a realização dos PEATE por VO é viável 

e pode fornecer informações sobre a reserva coclear, principalmente em recém 

nascidos. 

Em 1994, Stuart e Yang investigaram o efeito do filtro passa alto no 

PEATE de 20 neonatos para triagem em fraca intensidade (30 dBnNA). Para 

isso, examinaram a latência e amplitude da onda V em função do filtro passa 

alto. Realizaram VA e VO e utilizaram clique de 100 µseg, 2048 estímulos, com 
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taxa de freqüência de 57.7 estímulos por segundo, de polaridade 

alternada, rejeição de 25 µV e janela de análise de 15 ms. O vibrador 

ósseo foi posicionado na porção auricular póstero superior com força de 

425 ± 25 g. Testaram os f i l tros: 30 e 3000 Hz; 100 e 3000 Hz; 150 e 

3000 Hz nas inte nsidades de 20, 30 e 40 dBnNA. 

Os autores constataram que a mudança do filtro passa alto altera o 

PEATE. Observaram que os filtros 100 e 150 Hz cortam de 40 a 50 % da 

amplitude da onda V quando comparados com o filtro de 30 Hz, tanto para VA 

quanto para VO. Porém, quanto menor o filtro, mais o PEATE está sujeito a 

ruídos fisiológicos e elétricos externos. Recomendaram o uso do filtro de 30 Hz 

para fracas intensidades em neonatos e, quando houver muito artefato 

muscular, o aumento do filtro passa alto. 

Muchnik e col, em 1995, descreveram as características do PEATE 

por via óssea em adultos e crianças com audição normal e, ainda, estudaram 

como a perda auditiva condutiva, devido à efusão de orelha média, afeta o 

PEATE VA e VO em crianças. Nesse estudo, dividiram os sujeitos em quatro 

grupos, sendo: 75 adultos com audição normal, 10 crianças com efusão de 

orelha média, 11 crianças de alto risco para deficiência auditiva e otoscopia 

normal e 11 crianças de alto risco com suspeita de efusão de orelha média. Os 

parâmetros para o registro dos PEATE foram: clique de 100 µseg, alternado, 

1024 estímulos com taxa de freqüência de 31 estímulos por segundo e filtros 

de 200 e 2500 Hz. O vibrador ósseo foi posicionado na mastóide, e a VO foi 

realizada com 70 dBNPS de ruído mascarante na orelha contralateral. 

Os autores observaram, então, que nas crianças com suspeita de 

perda auditiva condutiva, o nível mínimo de respostas registrado nos PEATE 

por VA foi significantemente maior do que nos grupos de indivíduos com 

audição normal. A latência da onda V na VA foi estatisticamente mais longa 

que na VO nos grupos com suspeita de alteração de orelha média. Também 

observaram que a latência da onda V de crianças com audição normal é maior 

que de adultos com audição normal, provavelmente pelo fato de as vias 

auditivas das crianças ainda não estarem totalmente maturadas, causando o 

atraso do tempo de latência dessa onda. Concluíram, ainda, que os PEATE por 
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VA e VO podem ajudar no diagnóstico diferencial de perdas auditivas condutiva 

e neurossensorial.  

Esse estudo também aponta para algumas dificuldades no uso do 

PEATE por VO, tais como a máxima intensidade efetiva ser de 

aproximadamente 40 dBnNA e a presença de artefatos devido à energia 

eletromagnética emitida pelo vibrador ósseo (Kavanagh e Beardsley, 1979; 

Weber, 1994; Hood, 1998). Para diminuir os artefatos, Muchnik e col (1995) 

sugeriram que o eletrodo seja colocado no lóbulo da orelha em vez de na 

mastóide e, ainda, que seja utilizada a polaridade do estímulo alternada. 

Em 1997, Cone-Wesson e Ramirez estudaram o PEATE por VO com 

clique em 60 crianças sem intercorrências pré, peri e pós natais e que 

possuíam PEATE por VA e EOAT presentes. Os autores utilizaram como 

parâmetros para o teste: estímulo clique a 100 µseg, filtros de 30 e 1000 Hz, 

rejeição de 20 µV ou máximo de 6000 amostras e janela de 40 mseg. O 

vibrador ósseo foi posicionado na porção antero superior da mastóide, com 

força de 400 ± 25g. 

Nesse estudo, não foram observadas ondas I e III, talvez por estarem 

mascaradas pelo artefato. Entre os sexos, houve diferença significante para 

limiares, mas não houve diferenças entre as orelhas. Foi observado que o 

limiar para o sexo feminino foi menor do que o do sexo masculino. Já para 

latência e amplitude, não houve diferença significativa entre sexos e orelhas. 

Os autores sugeriram, então, que o PEATE por VO, quando as EOA não 

mostram respostas, é mais apropriado para diferenciar perdas auditivas 

condutiva, neurossensorial e mista, e concluíram que o seu uso aumenta a 

eficácia dos protocolos de avaliação audiológica. 

Em 1998, Ferguson e col estudaram se a DA condutiva crônica em 

adultos resultaria em mudanças no PEATE por VA similar ao observado em 

crianças com história de otite média com efusão. Para isso, investigaram dois 

grupos: um controle, sem história de alteração de orelha média, e outro 

composto de 12 adultos com DA condutiva unilateral. 

Os autores utilizaram 1500 cliques de 100 µseg, com taxa de 

freqüência de 15.1 estímulos por segundo, com filtros de 100 e 3000 Hz e com 
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intensidade de 60, 70 e 90 dBNA para o grupo controle e até 100 dBNA para o 

grupo experimental. O estudo mostrou aumento significativo do tempo de 

latência da onda V e não significativo das ondas I e III, com intervalos 

interpicos também prolongados.  

Os autores concluíram que o PEATE se altera pela perda de 

sensibilidade auditiva; portanto, alterações no PEATE do grupo de adultos 

estudado foram similares às encontradas em crianças. 

Beattie (1998) durante normatização do equipamento, estudou a 

função latência-intensidade da onda V no PEATE em adultos, utilizando fone 

de inserção EARTONE 3A e vibrador ósseo Radioear B-71. Para tanto, testou 

40 sujeitos com audição normal, utilizando clique de 100 µseg, de 1000 a 4000 

estímulos, com taxa de freqüência de 33.1 estímulos por segundo, na 

polaridade alternada, com filtros de 150 e 3000 Hz e rejeição de 10 µV. Utilizou 

as intensidades 55, 40, 30, 20 e 10 dBNS para VA e VO, além de, também, 

utilizar 70 dBNS para VA. Na VO, utilizou mascaramento contralateral com 

ruído de banda larga a 10 dB acima da intensidade do estímulo apresentado no 

vibrador ósseo. 

O limiar médio encontrado nesse estudo foi de 11 dBNS (desvio-

padrão de ± 5dB) na VA e 13 dBNS (desvio-padrão de ± 4,6dB) na VO. Já no 

que se refere à latência da onda V, a autora observou que não houve diferença 

estatística entre VA e VO a 55 dBNS. Para as intensidades mais fracas, houve 

diferença estatística, sendo que a média dessa diferença a 40 dBNS foi 

0,29  ms mais longa na VO que na VA; a 30 dBNS foi 0,40 ms maior na VO 

que na VA; a 20 dBNS foi 0,50 ms maior na VO que na VA; e a 10 dBNS o 

tempo de latência foi maior 0,76 ms na VO quando comparado a VA. Vale 

ressaltar que, nessas diferenças, a autora não considerou a correção dos fones 

de inserção, que aumenta o tempo de latência em, aproximadamente, 1,0 ms.   

A autora propôs que, para cada intensidade testada, haja valores 

diferentes de correção entre VA e VO. Assim, com seu estudo, recomendou 

que, para 55 dBNS, VA e VO sejam iguais, sem correção; para 40 dBNS, 

VO seja 0 ,3 ms maior que VA; para 30 dBNS, VO seja 0,4 ms maior que VA; 
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para 20 dBNS, VO seja 0,5 ms maior que VA; e para 10 dBNS, VO seja 0,8 ms 

maior que VA. 

A razão para essas diferenças ainda é desconhecida, mas, segundo 

o estudo, pode ser pela diferença do espectro de energia da VA e VO, que 

atinge a cóclea de forma diferente. Sendo assim, a autora recomendou que, se 

forem utilizados outros parâmetros de teste, deve-se utilizar nova 

normatização, pois, mudando os parâmetros, mudam-se as respostas. Em sua 

concepção, o uso do PEATE por VO estima a presença e magnitude do 

componente condutivo e indica componente neurossensorial em crianças 

pequenas com patologias de orelha média, como sugerem também Stuart e col 

(1993), Muchnik e col (1995) e Cone-Wesson e Ramirez (1997).  

Assim como Kavanagh e Beardsley (1979), Weber (1994), Muchnik e 

col (1995) e Hood (1998), Beattie (1998) apresentou como limitações da 

utilização da VO a máxima intensidade do equipamento 

(aproximadamente 50 dBnNA) e o artefato eletromagnético emitido pelo 

vibrador ósseo. Apresentou, ainda, outras características, tais como: a 

possibilidade de usar mascaramento; a possível necessidade de mais 

estímulos para identificar as ondas, o que aumenta o tempo do teste; o 

posicionamento do vibrador ósseo sempre com uma força padrão, o que pode 

ser difícil, principalmente, em crianças; e a relação latência-intensidade, que é 

diferente para adultos e crianças, o que torna necessário a normatização do 

equipamento por idades. 

Em 2000, Sohmer e col estudaram o envolvimento do líquido cérebro 

espinhal na transmissão da energia vibratória. Para isso, realizaram:  

a) PEATE por VO em crianças de 12 dias a 5 meses que 

apresentavam VA normal, com vibrador ósseo em duas posições: no crânio e 

na fontanela para comparar os limiares. Utilizaram clique alternado, com taxa 

de freqüência de 21 estímulos por segundo, 1024 estímulos com filtros de 100 

e 1500 Hz. Observaram que a vibração da cabeça era menor com o vibrador 

posicionado na fontanela do que no crânio, sendo que o PEATE foi registrado 

com pouco envolvimento da caixa craniana. 
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b) Audiometria por VO em dois pacientes com craniotomia com o 

vibrador em duas posições: no crânio e por craniotomia. Observaram que a 

audiometria por VO foi um pouco melhor pela craniotomia, mas muito similar 

quando estimulada pelo crânio. 

c) Audiometria por VO em 10 mulheres jovens com audição normal, 

com o vibrador ósseo em diferentes posições: na mastóide, na fronte, no olho e 

em uma área restrita da região temporal acima do arco zigomático de 1 a 5 cm 

em frente da orelha (região fina de osso). Observaram que o limiar de VO com 

estimulação na região do osso temporal mais fina foi significantemente melhor 

de 5 a 12 dBNA do que na fronte (região mais grossa) em todas as 

freqüências. Notaram, ainda, que, quando o vibrador foi posicionado na 

mastóide, a resposta foi melhor do que no olho. 

d) medidas da magnitude da vibração do crânio em diferentes 

lugares da cabeça durante estimulação óssea com o vibrador posicionado na 

fronte, em 3 indivíduos do experimento acima. Observaram que, quanto mais 

distante do vibrador ósseo, menor a magnitude de vibração. Assim, quanto 

mais distante da fronte, menor a magnitude. 

Com esses experimentos, os autores concluíram que a maior rota da 

transmissão do estímulo vibratório é o conteúdo do crânio, provavelmente o 

líquido cérebro espinhal e, assim, a condução óssea pode ser obtida na 

ausência de qualquer vibração de osso. 

Dias (2000) estudou o PEATE por VA de 51 crianças, sendo 26 

menores de 18 meses e 25 maiores de 18 meses. Utilizou como parâmetros 

para o exame: 1000 estímulos cliques, a 24 cliques por segundo, de polaridade 

alternada, nas intensidades de 80 e 30 dBnNA. No grupo de crianças menores 

de 18 meses, a autora encontrou diferença estatística entre sexos para onda III 

a 80 dBnNA e para onda V a 30 dBnNA. Na onda I e V a 80 dBnNA, não houve 

diferença significante. Já no grupo de crianças maiores de 18 meses, houve 

diferença estatística entre os sexos para ondas III e V a 80 dBnNA e para onda 

V a 30 dBnNA.  

E, ainda, comparando os dois grupos, a autora concluiu que há 

diferença significante entre o tempo de latência das ondas III e V, sendo que há 
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um prolongamento do tempo de latência registrado nas crianças menores, 

podendo ser referente à maturação das vias auditi vas. 

Em relação aos efeitos do gênero na latência e no limiar do PEATE 

por VA e VO, Stuart e Yang (2001) avaliaram 202 recém nascidos, sendo 103 

do sexo masculino e 99 do feminino, todos com PEATE por VA a 30 dBnNA 

presentes. Utilizaram clique de 100 µseg, 2048 estímulos, com taxa de 

freqüência de 57.7 estímulos por segundo, na polaridade alternada, com filtros 

de 30 e 3000 Hz e rejeição de 25 µV. Nesse estudo, observaram que a onda V 

nas crianças do sexo feminino é significantemente mais curta 

(aproximadamente 0,2 a 0,3 ms) na VA do que nas do sexo masculino; porém, 

no que se refere à VO, não foram observadas diferenças significativas quanto à 

latência em relação ao sexo. E, ainda, quanto ao limiar, também não foram 

encontradas diferenças significantes entre os gêneros. 

Chapchap (2002) avaliou 30 crianças com PEATE por VA e VO, 

utilizando como parâmetros: clique de 100 µseg, com taxa de freqüência de 

27.7 estímulos por segundo e filtros de 100 e 3000 Hz, tanto para VA quanto 

para VO. Na VA, utilizou polaridade do estímulo rarefeita, e na VO, alternada, 

com vibrador ósseo posicionado com força de 400 ± 25g. A autora observou 

que: a latência da onda V em crianças do sexo feminino foi mais curta para VA 

do que para VO e não houve diferença para o sexo masculino; a latência da 

onda V foi menor para o sexo feminino, quando comparada ao sexo masculino; 

todas as crianças testadas apresentaram respostas eletrofisiológicas a partir de 

30 dBnNA para VO e metade da população apresentou respostas a 20 dBnNA. 

A autora concluiu que as duas metodologias são viáveis e complementares na 

avaliação auditiva de neonatos. 

Em 2003, Marques e col estudaram o PEATE de 75 crianças que 

falharam na TAN com EOA, analisando o tempo de latência da onda V. A faixa 

etária estudada foi de RN a 1 ano de idade. Para tanto, utilizaram como 

parâmetros para realização do exame 1024 estímulos, clique rarefeito, com 

taxa de freqüência de 17.7 estímulos por segundo, filtros de 100 e 1500 Hz. 
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Utilizaram fones de inserção e, no caso de a criança possuir microtia, foi 

utilizado vibrador ósseo.  

Os autores encontraram 40,67% das orelhas testadas com nível 

mínimo de resposta de 30 dBNA. A alteração mais encontrado no estudo foi o 

prolongamento da latência da onda V que, segundo os autores, pode se dar 

pelo processo de maturação das vias auditivas, ou por alteração condutiva, ou 

ainda retrococlear. Concluem que metade das crianças que falham na TAN 

possui limiar eletrofisiológico normal, mas que todas essas falhas devem ser 

encaminhadas para diagnóstico médico e audiológico. 

Em 2004, Campbell e col estudaram as dificuldades técnicas do uso 

da VO no PEATE e levantaram algumas ressalvas quanto: à faixa dinâmica 

estreita, pois a saída máxima do vibrador é de aproximadamente 55 dBnNA; ao 

artefato causado pela energia eletromagnética do vibrador ósseo, 

recomendando usar, para amenizá-lo, polaridade alternada do estímulo; à PA 

condutiva que, geralmente, atinge as freqüências baixas, enquanto que o clique 

VO estimula a partir de 1000 Hz; e, ainda, à possível necessidade de utilizar 

mascaramento na orelha contralateral. Apesar dessas dificuldades, os autores 

recomendaram a utilização da VO para determinar o tipo e grau da perda 

auditiva, principalmente nos casos de falha na triagem auditiva neonatal e em 

casos de malformação de pavilhão auricular e orelha externa. 

Freitas e col (2004) estudaram a aplicabilidade do PEATE por VO 

para determinar a função coclear de crianças com malformação de orelha 

externa e/ou média, avaliando 7 crianças de 1 a 3 anos de idade. Os autores 

observaram que não houve influência da perda auditiva condutiva na pesquisa 

do nível mínimo de respostas por VO, sendo que o limiar eletrofisiológico de 

todas as crianças apresentou-se dentro da normalidade. Eles concluíram que o 

PEATE por VO é uma ferramenta importante para avaliar a integridade da 

cóclea em crianças com malformação de orelha externa e/ou média. 

Nos quadros a seguir, encontram-se o resumo com os parâmetros e 

resultados de alguns estudos aqui apresentados. 



autor ano sujeito estímulo polaridade intensidade freqüência filtro rejeição janela
Cornacchia e col 1983 40 clique 100 micro seg. alternada 60/50/40/30/20 17/s 250-1600Hz 10-20ms

Gorga e col 1985 1 clique 100 micro seg.
condensado e 

rarefeito
90/80/60/50/40 13/s 100-3000Hz 15,36ms

11.1/s
33.3/s
66.6/s
11.1/s
33.3/s
66.6/s

Gorga e col 1989 535 clique 100 micro seg. rarefeito 80/60/40/20 13/s 100-3000Hz 15,36ms

Adelman e col 1990 125 orelhas clique 100 micro seg. alternada 80/70/60/50/40/35/30/25 10-20/s 200-2000Hz 12,75ms

Yang e col 1990 182 clique 100 micro seg. alternada 60/45/30 57.7/s 30-3000Hz 25µV 15ms
Yang e col 1991 20 clique 100 micro seg. alternada 30 57.7/s 30-3000Hz 25µV 15ms
Van Campen e col 1992 10 clique 100 micro seg. rarefeito 80/60/40/20 21.1/s 30-3000Hz 12ms
Yang e col 1993 20 clique 100 micro seg. alternada 30 57.7/s 30-3000Hz 25µV 15ms

13 controle

14 
experimental

Gorga e col 1993 10 clique 100 micro seg. alternada 17/s 100-3000Hz
Stuart e col 1993 40 clique 100 micro seg. alternada 57.7/s 30-3000Hz 25µV 15ms

30-3000Hz
100-3000Hz
150-3000Hz

Muchnik e col 1995 107 clique 100 micro seg. alternada 200-2500Hz
Ferguson e col 1998 33 clique 100 micro seg. até 100 dBNA 15.1/s 100-3000Hz
Beattie 1998 40 clique 100 micro seg. alternada 70/55/40/30/20/10 33.1/s 150-3000Hz 10µV 10-12ms
Stuart e col 2001 202 clique 100 micro seg. alternada 60/45/30 57.7/s 30-3000Hz 25µV 15ms
Chapchap 2002 30 clique 100 micro seg. alternada 70/50/30 27.7/s 100-3000Hz 25µV 16ms
Os campos em branco não foram mencionados no texto

75/55/45/35/25 150-1500Hz

Zimmerman e col 1987 22 clique 100 micro seg. rarefeito 75/65/55/35/25

15ms

Hall e col 1993 clique 100 micro seg. rarefeito 80 21/s 100-3000Hz

alternada 40/30/20 57.7/s 25µVStuart e col 1994 20 clique 100 micro seg.

150-1500Hz

QUADRO 1: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS ESTUDOS COM PEATE POR VA

Morgan e col 12ms1987 50 clique 100 micro seg. rarefeito



autor ano idades
20 RN 60dB 6,58 (0,30) 50dB 6,81 (0,32) 40dB 7,09 (0,34) 30dB 7,41 (0,42) 20dB 7,83 (0,50)

20 adultos 60dB 6,00 (0,24) 50dB 6,27 (0,25) 40dB 6,68 (0,29) 30dB 7,20 (0,31) 20dB 7,75 (0,36)
Gorga e col 1985 6a9m 90dB 6,43 80dB 6,81 60dB 8,43 50dB 9,27 40dB 11,02

75dB 6,91 (0,39) 55dB 7,50 (0,56) 35dB 8,42 (0,71)
75dB 7,26 (0,40) 65dB 7,52 (0,46) 55dB 7,76 (0,48) 45dB 8,16 (0,63) 35dB 8,61 (0,73) 25dB 9,09 (0,75)
75dB 7,74 (0,43)

RN 75dB 7,24 (0,47) 65 dB 7,50 (0,50) 55 dB 7,76 (0,51) 45 dB 8,05 (0,63) 35 dB 8,53 (0,68) 25 dB 8,92 (0,58)
2 semanas 75 dB 6,89 (0,36) 65 dB 7,10 (0,37) 55 dB 7,37 (0,34) 45 dB 7,70 (0,40) 35 dB 8,05 (0,42) 25 dB 8,50 (0,51)
4 semanas 75 dB 6,87 (0,35) 65 dB 7,07 (0,35) 55 dB 7,32 (0,35) 45 dB 7,60 (0,35) 35 dB 7,96 (0,38) 25 dB 8.41 (0,45)
6 semanas 75 dB 6,73 (0,26) 65 dB 6,93 (0,28) 55 dB 7,18 (0,31) 45 dB 7,46 (0,30) 35 dB 7,80 (0,32) 25 dB 8,25 (0,32)
9 semanas 75 dB 6,61 (0,26) 65 dB 6,78 (0,26) 55 dB 7,04 (0,31) 45 dB 7,32 (0,32) 35 dB 7,69 (0,34) 25 dB 8,13 (0,40)
12 semanas 75 dB 6,59 (0,24) 65 dB 6,76 (0,26) 55 dB 6,96 (0,29) 45 dB 7,24 (0,29) 35 dB 7,63 (0,30) 25 dB 8,04 (0,36)
26 semanas 75 dB 6,38 (0,29) 65 dB 6,58 (0,29) 55 dB 6,83 (0,38) 45 dB 7,10 (0,42) 35 dB 7,44 (0,46) 25 dB 7,80 (0,37)

3-6m 80dB 6,253 (0,321) 60dB 6,734 (0,331) 40dB 7,426 (0,358) 20dB 8,717 (0,526)
6-9m 80dB 6,101 (0,265) 60dB 6,563 (0,286) 40dB 7,276 (0,375) 20dB 8,591 (0,612)
9-12m 80dB 5,899 (0,268) 60dB 6,310 (0,290) 40dB 7,049 (0,366) 20dB 8,310 (0,537)
12-15m 80dB 5,913 (0,273) 60dB 6,295 (0,333) 40dB 7,009 (0,454) 20dB 8,280 (0,601)
15-18m 80dB 5,845 (0,267) 60dB 6,242 (0,245) 40dB 6,999 (0,381) 20dB 8,329 (0,609)
18-21m 80dB 5,736 (0,194) 60dB 6,190 (0,180) 40dB 6,949 (0,356) 20dB 8,219 (0,624)
21-24m 80dB 5,712 (0,262) 60dB 6,138 (0,287) 40dB 6,794 (0,334) 20dB 8,052 (0,582)
24-27m 80dB 5,711 (0,187) 60dB 6,088 (0,224) 40dB 6,888 (0,291) 20dB 8,301 (0,457)
27-30m 80dB 5,602 (0,223) 60dB 6,082 (0,283) 40dB 6,753 (0,333) 20dB 7,981 (0,417)
30-33m 80dB 5,675 (0,267) 60dB 6,073 (0,310) 40dB 6,789 (0,323) 20dB 8,115 (0,528)
33-36m 80dB 5,678 (0,273) 60dB 6,062 (0,307) 40dB 6,815 (0,378) 20dB 8,103 (0,684)

Yang e col 1991 crianças 30dB 8,52
10 TDH 39 80 dB 5,76 (0,21) 60 dB 6,13 (0,26) 40 dB 6,77 (0,38) 20 dB 7,81 (0,53)
10 TDH 49 80 dB 5,74 (0,20) 60 dB 6,13 (0,30) 40 dB 6,92 (0,40) 20 dB 7,89 (0,54)
10 ER-3A 80 dB 5,76 (0,20) 60 dB 6,25 (0,33) 40 dB 7,12 (0,52) 20 dB 8,07 (0,29)

Yang e col 1993 crianças 30dB 8,65 (0,38)
crianças normais 80dB 5,48 (0,15)

crianças OME 80dB 5,63 (0,19)
40dB 7,94 (0,39) 30dB 8,34 (0,33) 20dB 8,82 (0,43)
40dB 7,91 (0,38) 30dB 8,32 (0,34) 20dB 8,76 (0,44)
40dB 7,87 (0,40) 30dB 8,26 (0,34) 20dB 8,71 (0,46)

75 adultos 40dB 6,10 (0,21)
10 crianças OM 40dB 7,54 (0,39)

11 crianças 40dB 6,89 (0,29)
11 crianças OM 40dB 8,43 (0,54)

21 adultos controle 90dB 5,49 (0,21) 70dB 5,74 (0,22) 60dB 6,04 (0,22)
12 adultos PA 100dB 5,95 (0,28)

Beattie 1998 adultos 70dB 6,66 (0,26) 55dB 7,05 (0,23) 40dB 7,60 (0,32) 30dB 8,00 (0,29) 20dB 8,52 (0,38) 10dB 9,07 (0,35)
RN feminino 60dB 7,535 45dB 7,877 30dB 8,435

RN masculino 60dB 7,71 45dB 8,171 30dB 8,69
Chapchap 2002 RN 70dB 7,00 (0,30) 50dB 7,58 (0,32) 30dB 8,33 (0,39)

QUADRO 2: ESTUDOS DOS TEMPOS DE LATÊNCIA DA ONDA V NO PEATE POR VA
 média das latências da onda V (desvio padrão)
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autor ano sujeitos Vibrador polaridade intensidade freqüência masc. filtro rejeição janela força vib.

Kavanagh e col 1979 37 mastóide alternada
95/85/75/65/55/

45/35
31/s 60 dB WN 150-3000Hz

Cornacchia e col 1983 40 fronte alternada 60/50/40/30/20 17/s não 250-1600Hz 10-20ms

Yang e col 1990 182
porção auricular 
póstero superior

alternada 30/15 57.7/s não 30-3000Hz 25µV 15ms 400-450g

225 (25)g
325 (25)g
425 (25)g
525 (25)g

Yang e col 1993 20
porção auricular 
póstero superior

alternada 30/15 57.7/s não 30-3000Hz 25µV 15ms 425 (25)g

Gorga e col 1993 10 mastóide rarefeito 37/s 80 dB NPS 100-3000Hz

Stuart e col 1993 40
porção auricular 
póstero superior

alternada 57.7/s
20dB banda 

larga
30-3000Hz 25µV 15ms 250-350g

30-3000Hz
100-3000Hz
150-3000Hz

Muchnik e col 1995 107 mastóide alternada 70dBNPS 200-2500Hz
Cone-Wesson e 
col 1997 60 25/s não 30-1000Hz 20µV 40ms 400 (25)g

Beattie 1998 40 mastóide alternada 55/40/30/20/10 33.1/s até 65dB 150-3000Hz 10µV 10-12ms 6 N

Sohmer e col 2000 5 fontanela e crânio alternada
70/65/60/55/50/

45/40
21/s não 100-1500Hz

Stuart e col 2001 202
porção auricular 
póstero superior

alternada 30/15 57.7/s não 30-3000Hz 25µV 15ms 425 (25)g

Chapchap 2002 30
porção auricular 
póstero superior

alternada 50/40/30/20/10 27.7/s não 100-3000Hz 25µV 16ms 400 (25)g

Os campos em branco não foram mencionados no texto. Todos os autores realizaram o exame com estímulo clique de 100 micro segundos

25µV 15msYang e col 1991 20
porção auricular 
póstero superior

alternada 30/15 57.7/s

40/30/20 57.7/s

30-3000Hznão

QUADRO 3: PARÂMETROS UTILIZADOS NOS ESTUDOS COM PEATE POR VO

não 25µV 15ms 425 (25)gStuart e col 1994 20
porção auricular 
póstero superior

alternada



autor ano idades 60 55 50 40 30 20 15 10
Kavanagh e col 1979 36 adultos 1 criança

20 RN 7,24 (0,36) 7,51 (0,50) 7,84 (0,50) 8,36 (0,53) 9,16 (0,66)
20 adultos 6,59 (0,36) 6,88 (0,36) 7,19 (0,38) 7,73 (0,48) 8,34 (0,50)

Yang e col 1990 crianças
RN força de 225 (25)g 9,05 9,92
RN força de 325 (25)g 8,89 9,61
RN força de 425 (25)g 8,69 9,42
RN força de 525 (25)g 8,40 9,14

Yang e col 1993 crianças 8,63 (0,32) 9,35 (0,39)
Gorga e col 1993

20 RN
20 adultos

RN filtros 30-3000Hz 7,92 (0,41) 8,19 (0,48) 8,67 (0,46)
RN filtros 100-3000Hz 7,91 (0,43) 8,16 (0,46) 8,64 (0,45)
RN filtros 150-3000Hz 7,84 (0,42) 8,14 (0,48) 8,61 (0,46)

75 adultos 6,46 (0,24)
10 crianças OM 6,53 (0,19)

11 crianças 6,81 (0,29)
11 crianças OM 7,02 (0,32)

Cone-Wesson e col 1997 crianças
Beattie 1998 adultos 7,04 (0,35) 7,31 (0,35) 7,60 (0,31) 8,02 (0,35) 8,31 (0,35)

Sohmer e col 2000 12 dias a 5m
RN feminino 8,456 9,372

RN masculino 8,592 9,444
Chapchap 2002 RN 7,64 (0,40) 7,97 (0,40) 8,42 (0,50) 8,71 (0,54)

Os campos em branco não foram mencionados nos textos.

Stuart e col 2001

Stuart e col 1994

Muchnik e col 1995

Yang e col 1991

Stuart e col 1993

média das latências da onda V (desvio padrão)
QUADRO 4: ESTUDOS DOS TEMPOS DE LATÊNCIA DA ONDA V NO PEATE POR VO

Cornacchia e col 1983



30 

No Brasil, a maioria das pesquisas com PEATE ainda trabalha, 

somente, com a estimulação por via aérea. São trabalhos que pesquisaram os 

potenciais evocados auditivos de tronco encefálico em indivíduos 

audiologicamente normais (crianças, RN pré termo, adultos), definindo os 

tempos de latência esperados para normalidade; em indivíduos com síndromes 

(como Parkinson, West, hipotireoidismo subclínico, Landau-Kleffner), avaliando 

o efeito da patologia no PEATE;  em casos de perdas auditivas e neuropatias 

auditivas (Ejnisman, 1994; Costa, 1997; Queiroz e col, 2001; Spinelli e col, 

2001; Pineroli  e col, 2002; Figueiredo e col, 2003; Toma e col, 2003; Parra e 

col, 2003; Pereira Filho e col, 2004; Anias e col, 2004). 

Com base nesses dados da literatura, verificamos a escassez de 

estudos nacionais com o PEATE por VO, o que nos leva a pensar que esse 

teste não está sendo utilizado na avaliação audiológica, demandando maiores 

pesquisas para posterior aplicação clínica. 
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4) Material e Método: 

Para realizar os objetivos propostos, o presente trabalho foi dividido 

em duas partes. 

4.1) Primeira fase: Crianças sem perdas auditivas 

4.1.1) Sujeitos: 

Foram avaliadas doze crianças do serviço de triagem auditiva 

neonatal da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC – PUC/SP). As crianças que compareceram à TAN 

foram convidadas a participar da pesquisa. Os pais que aceitaram participar 

assinaram o termo de consentimento (anexo I). 

Os critérios para inclusão na pesquisa foram: 

a) os responsáveis não terem queixas quanto à audição das crianças; 

b) as crianças não apresentarem intercorrências pré, peri e/ou pós natais e 

nem indicadores de risco para deficiência auditiva, segundo o JCIH (2000) 

(Anexo II); 

c) as crianças possuírem timpanometria tipo “A”, com pico de máxima 

complacência ao redor de 0 daPa, cuja variação não excedesse -100 daPa 

(Jerger, 1970); 

d) as crianças apresentarem presença de emissões otoacústicas por estímulo 

transiente (EOAT), com reprodutibilidade geral ≥ 50% e com 3 bandas de 

freqüência consecutivas com relação sinal-ruído de 6 dBpNPS nas 3 

últimas, incluindo 4000 Hz e estabilidade da sonda ≥ 75% (Hall, 2000; 

Prieve, 2002). 
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4.1.2) Local: 

A pesquisa foi realizada no serviço de Audiologia 

clínica/eletrofisiologia da DERDIC. O projeto passou pelo Comitê de Pesquisa 

da instituição para aprovação e também pelo Comitê de Ética da PUC/SP, sob 

n.º 0142/2003 (Anexo III). 

4.1.3) Procedimento de coleta de dados: 

a) entrevista com os pais para verificar a possibilidade de inclusão das 

crianças na pesquisa, conforme descrito no item 4.1.1 (Anexo IV); 

b) timpanometria, para avaliação de orelha média e EOAT, para avaliação de 

orelha interna, conforme descrito no item 4.1.1; 

c) registro do PEATE por via aérea e óssea; 

d) as crianças que não possuíam os critérios de inclusão desta pesquisa foram 

excluídas e encaminhadas para reteste e posterior avaliação médica e 

audiológica, sempre que se fez necessário. 

4.1.3.1) Registro do PEATE por VA e VO: 

Preparação do paciente: 

O registro do PEATE por VA e VO foi realizado nas crianças em sono 

natural, geralmente após a alimentação.  

A pele da criança foi limpa, retirando a oleosidade com álcool para 

colocação dos eletrodos de superfície. Os eletrodos de referência foram 

dispostos nas mastóides direita (A2) e esquerda (A1), e os eletrodos ativo (Fz) e 

terra (Fpz), na fronte. A impedância entre os eletrodos foi considerada menor 

que 5000 O. 
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Para o registro do PEATE por VA foram utilizados fones de inserção 

EARTONE 3A, com adaptadores próprios para recém nascido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Foto mostrando a disposição dos eletrodos e fone de inserção no 

momento do exame 

Para o registro do PEATE por VO foi utilizado vibrador ósseo 

Radioear B-71 disposto na porção auricular póstero superior. O vibrador ósseo 

foi fixado com uma bandagem elástica autoaderente, Coban modelo 1582 (3M 

do Brasil), de 5 cm de largura, com força de 400 ± 25 g, medida por meio de 

uma balança com escalas, Ohaus – Spring Scale modelo 8264-M. O teste foi 

realizado sem mascaramento contralateral. 

Eletrodo A2 

Eletrodo Fz Eletrodo Fpz 

Fone de inserção 

com adaptador para 

RN  

Eletrodo A1 
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Figura 5: Foto mostrando a disposição e fixação, com banda elástica, do 

vibrador ósseo no momento do exame. 

Os parâmetros usados para o registro do PEATE foram os sugeridos 

por Hood (1998) e adaptados a este estudo. 

QUADRO 5: PARÂMETROS UTILIZADOS NO REGISTRO DO PEATE POR VA E 

VO 

Parâmetro VA VO 

Estímulo 100 µseg clique 100 µseg clique 

Polaridade Alternada Alternada 

Intensidades 80,60,40,30,20,10 dB 50,40,30,20,10 dB 

Freqüência do estímulo 27.7/Seg 27.7/Seg 

Janela 25 mseg 25mseg 

Filtros 100-3000 Hz 100-3000Hz 

Número de estímulos No mínimo 2000 No mínimo 2000 

Reproduções  2 registros 2 registros 

Adaptado de Hood (1998). 

Eletrodo Fz 

Eletrodo A2 
Eletrodo A1

Vibrador 

ósseo 

Eletrodo Fpz 
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4.1.4) Material: 

a) imitanciômetro GSI 33 com sonda de 226 Hz; 

b) EOAT ILO292 – Otodynamic; 

c) PEATE – Smart EP – Intelligent Hearing Systems versão 2.1X; 

d) Bandagem elástica Coban modelo 1582 de 5 cm de largura 3M do Brasil; 

e) Balança com escala Ohaus – Spring Scale modelo 8264-M. 

 

Figura 6: Balança com escala Ohaus – Spring Scale. 

4.2) Segunda fase: Estudo de caso  

4.2.1) Sujeito: 

Foi selecionada uma criança de 4 meses de idade, com malformação 

de pavilhão auricular e com vestígio de meato acústico externo à esquerda e 

ausência de meato acústico externo à direita. A criança passou por processo 

diagnóstico na DERDIC e realizou os exames de acordo com a rotina proposta 

pela instituição, que consta de: avaliação comportamental, imitância acústica, 

emissões otoacústicas, PEATE por via aérea. Para esta pesquisa, foi realizado 

o PEATE por via óssea.  

O critério de inclusão desta criança na pesquisa foi apresentar: 

a) timpanometria curva tipo “B”, plana, sem pico de complacência; 
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b) otoscopia médica. 

O responsável pela criança foi informado quanto a pesquisa e 

assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I). 

4.2.2) Local: 

A pesquisa foi realizada no serviço de Audiologia 

clínica/eletrofisiologia da DERDIC. O projeto passou por aprovação da 

instituição. 

4.2.3) Procedimento de coleta de dados: 

a) Entrevista com o responsável pela criança para inclusão na pesquisa; 

b) Timpanometria; 

c) PEATE por via aérea e óssea; 

d) Os parâmetros para realização do PEATE foram os sugeridos por Hood 

(1998), conforme descritos no item 4.1.3.1.  

4.2.4) Material: 

a) Imitanciômetro GSI 33 com sonda de 226 Hz; 

b) PEATE – Smart EP – Intelligent Hearing Systems versão 2.1X. 
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5) Resultados: 

5.1) Crianças sem perdas auditivas: 

Foram avaliadas 12 crianças, sendo 6 do sexo masculino e 6 do sexo 

feminino, todas a termo, sem indicadores de risco para perda auditiva e que 

passaram na triagem auditiva. 

A idade variou de 10 a 38 dias de vida, sendo que a média de idade 

foi de 20 dias. 

Na tabela 1, encontram-se os valores de média e desvios-padrão do 

tempo de latência para a onda I, nas orelhas direita e esquerda, na intensidade 

de 80 dBnNA no registro do PEATE por VA.  

Tabela 1- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DOS TEMPOS DE 

LATÊNCIAS (ms) DA ONDA I OBSERVADOS NAS ORELHAS DIREITA E 

ESQUERDA DAS CRIANÇAS, POR SEXO, NA INTENSIDADE DE 80 dBnNA 

POR VIA AÉREA 

Orelha Sexo N Média 

(ms) 

DP (ms) Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

Direita Feminino 6 2,35 ,25 2,00 2,40 2,65 

 Masculino 6 2,43 ,10 2,30 2,40 2,60 

 Total 12 2,39 ,19 2,00 2,40 2,65 

        

Esquerda Feminino 5 2,38 ,19 2,05 2,45 2,50 

 Masculino 6 2,41 ,22 2,10 2,45 2,65 

 Total 11 2,40 ,20 2,05 2,45 2,65 

 

Na figura abaixo estão representados os valores individuais e as 

médias da onda I, por sexo e orelha, na intensidade de 80 dBnNA. 
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Figura 7 - Gráfico dos valores individuais e médias da latência (ms) da onda I 

na intensidade de 80 dBnNA, por sexo e orelha, por via aérea. 

Os gráficos dos valores individuais, Figura 7, e a Tabela 1 sugerem 

que a variabilidade das latências não é a mesma para crianças dos sexos 

masculino e feminino, nas duas orelhas. Entretanto, pelo teste de Levene, não 

foi detectada diferença significativa entre as variâncias das latências nos dois 

sexos: p=0,073 na orelha direita e p=0,360 na orelha esquerda. Foram então 

comparadas as médias das latências nos dois sexos por meio do 

teste t-Student para amostras independentes, considerando variâncias iguais 

nos dois grupos. Não houve evidências para rejeitar a hipótese de igualdade 

das latências médias em crianças dos dois sexos: p=0,475 na orelha direita e 

p=0,825 na esquerda (resultados semelhantes foram obtidos pelo teste de 

Kruskal - Wallis para a comparação das medianas das latências nos dois 

sexos). 

Quando realizado o teste de igualdade das médias nas duas orelhas 

(teste t-pareado), obtivemos p=0,614 e, portanto, não temos evidências para 
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rejeitar a hipótese de igualdade das latências médias, não havendo diferença 

significante entre as orelhas. 

Nas tabelas 2 e 3 observamos os valores de médias e desvios-

padrão para o tempo de latência da onda III nas orelhas direita e esquerda, no 

registro por via aérea, nas diferentes intensidades e por sexo. 

Tabela 2- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DOS TEMPOS DE 

LATÊNCIAS (ms) OBSERVADOS DA ONDA III NA ORELHA DIREITA DAS 

CRIANÇAS, POR SEXO E INTENSIDADE (dBnNA), POR VIA AÉREA 

Intensidade 

(dBnNA) 

Sexo N Média 

(ms) 

DP (ms) Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

80 Feminino 6 3,90 ,21 3,70 3,88 4,20 

 Masculino 6 3,95 ,19 3,65 3,97 4,15 

 Total 12 3,93 ,19 3,65 3,95 4,20 

        

60 Feminino 6 4,32 ,26 4,05 4,22 4,75 

 Masculino 6 4,42 ,28 3,95 4,53 4,70 

 Total 12 4,37 ,26 3,95 4,38 4,75 

        

40 Feminino 6 4,92 ,27 4,65 4,90 5,35 

 Masculino 5 5,13 ,34 4,65 5,30 5,45 

 Total 11 5,01 ,31 4,65 4,95 5,45 

        

30 Feminino 4 5,55 ,47 5,15 5,43 6,20 

 Masculino 4 5,65 ,30 5,20 5,78 5,85 

 Total 8 5,60 ,37 5,15 5,68 6,20 
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Tabela 3- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DOS TEMPOS DE 

LATÊNCIAS (ms) OBSERVADOS DA ONDA III NA ORELHA ESQUERDA 

DAS CRIANÇAS, POR SEXO E INTENSIDADE (dBnNA) POR VIA AÉREA 

Intensidade 

(dBnNA) 

Sexo N Média 

(ms) 

DP (ms) Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

80 Feminino 6 3,93 ,14 3,80 3,88 4,20 

  Masculino 6 4,01 ,14 3,85 4,00 4,25 

  Total 12 3,97 ,14 3,80 3,93 4,25 

        

60 Feminino 6 4,45 ,29 4,20 4,35 4,95 

  Masculino 6 4,52 ,29 4,15 4,53 4,85 

  Total 12 4,48 ,28 4,15 4,35 4,95 

        

40 Feminino 6 5,07 ,36 4,60 5,00 5,65 

  Masculino 6 5,13 ,15 4,95 5,10 5,40 

  Total 12 5,10 ,26 4,60 5,08 5,65 

        

30 Feminino 5 5,71 ,48 5,25 5,55 6,45 

  Masculino 5 5,62 ,31 5,15 5,70 5,95 

 Total 10 5,67 ,38 5,15 5,63 6,45 

 

Para a onda III, assim como para a onda I, foi primeiramente 

investigado o efeito de sexo e orelha na média das latências. Porém, para a 

onda III, foram feitas medidas em diferentes intensidades. 

A investigação do efeito de sexo e orelha na média das latências foi 

realizada por meio da construção de curvas de crescimento (Pothoff and Roy, 

1964). Essas curvas descrevem o comportamento da latência (variável 

resposta) em função da intensidade (variável preditora), considerando que as 

latências observadas em uma mesma criança a diferentes intensidades podem 

ser correlacionadas. As curvas médias correspondentes a cada sexo e orelha 

são comparadas.  
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Um primeiro passo para a construção das curvas é construir os 

gráficos apresentados nas Figuras 9 e 10, nos quais são representadas as 

latências observadas em cada criança a cada intensidade. Unindo os pontos 

correspondentes a cada criança, obtemos o perfil dessa criança. A finalidade 

desses gráficos é sugerir o tipo de relação adequado para descrever a relação 

entre latência e intensidade (reta, parábola, etc) (figura 8). Esses gráficos 

sugerem que uma parábola é adequada para descrever a latência como função 

da intensidade, tanto na orelha direita (Figura 9) como na esquerda (Figura 10) 

para os dois sexos. Os gráficos também sugerem que os perfis 

correspondentes a crianças dos dois sexos são bastante similares, ocorrendo 

também semelhança entre as orelhas. 
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Figura 8 –  Parábola obtida no ajuste das curvas de crescimento dos tempos 

de latências (ms) em função das intensidades (dBnNA) da onda III, por via 

aérea. 

No ajuste das curvas de crescimento, obtivemos que: 

Não existe efeito de sexo (p=0,325) nem de orelha (p=0,199) nas 

médias das latências a cada intensidade, ou seja, as curvas são coincidentes. 

A curva média obtida foi: 
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latência = 7,446 - 0,072 * Intensidade +0,00036* Intensidade 2 

Por exemplo: 7,446 – 0,072 * 60 + 0,00036 * 602 = 4.422 ms. 

Assim, quando passamos de 80 dBnNA para 60 dBnNA, a latência 

aumenta, em média 0,43 ms; quando passamos de 60 para 50, a latência 

aumenta, em média, 0,32 ms; de 50 para 40  o aumento é de 0,39 ms e de 40 

para 30, é de 0,47 ms. 

 

Intensidade (dB nNA)

La
tê

n
ci

a
 (

m
s)

806040

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

806040

F M bebê

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2

Variável definidora do painel: sexo

Feminino Masculino Criança

 

Figura 9 - Perfis individuais dos tempos de latências (ms) em crianças dos dois 

sexos para onda III na orelha direita, por via aérea. 
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Figura 10 - Perfis individuais dos tempos de latências (ms) em crianças dos 

dois sexos para onda III na orelha esquerda por via aérea. 

Nas tabelas 4 e 5, observamos os valores de médias e desvios-

padrão para o tempo de latência da onda V nas orelhas direita e esquerda, no 

registro por via aérea, nas diferentes intensidades e por sexo. 
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Tabela 4- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DOS TEMPOS DE 

LATÊNCIAS (ms) DA ONDA V OBSERVADOS NA ORELHA DIREITA DAS 

CRIANÇAS, POR SEXO E INTENSIDADE (dBnNA) POR VIA AÉREA 

Intensidade 

(dBnNA) 

Sexo N Média 

(ms) 

DP (ms) Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

80  Feminino 6 5,95 ,28 5,55 5,95 6,40 

  Masculino 6 6,16 ,41 5,65 6,13 6,85 

  Total 12 6,05 ,35 5,55 6,00 6,85 

        

60  Feminino 6 6,53 ,65 5,75 6,40 7,55 

  Masculino 6 6,79 ,40 6,30 6,70 7,30 

  Total 12 6,66 ,53 5,75 6,65 7,55 

        

40  Feminino 6 7,11 ,80 6,45 6,88 8,60 

  Masculino 5 7,65 ,56 7,20 7,45 8,60 

  Total 11 7,35 ,73 6,45 7,30 8,60 

        

30  Feminino 4 7,63 ,88 6,75 7,53 8,70 

  Masculino 5 8,19 ,64 7,65 8,05 9,25 

  Total 9 7,94 ,76 6,75 7,95 9,25 

        

20  Feminino 2 7,53 ,11 7,45 7,53 7,60 

  Masculino 1 8,60 0 8,60 8,60 8,60 

  Total 3 7,88 ,63 7,45 7,60 8,60 
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Tabela 5- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DOS TEMPOS DE 

LATÊNCIAS (ms) DA ONDA V OBSERVADOS NA ORELHA ESQUERDA DAS 

CRIANÇAS, POR SEXO E INTENSIDADE (dBnNA) POR VIA AÉREA 

Intensidade 

(dBnNA) 

Sexo N Média 

(ms) 

DP (ms) Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

80  Feminino 6 5,98 ,37 5,65 5,88 6,65 

  Masculino 6 6,11 ,40 5,75 5,98 6,85 

  Total 12 6,04 ,37 5,65 5,95 6,85 

        

60  Feminino 6 6,43 ,44 5,95 6,35 7,25 

  Masculino 6 6,57 ,40 6,15 6,48 7,25 

  Total 12 6,50 ,41 5,95 6,40 7,25 

        

40  Feminino 6 7,34 ,67 6,35 7,55 8,00 

  Masculino 6 7,53 ,60 6,95 7,40 8,50 

  Total 12 7,43 ,61 6,35 7,55 8,50 

        

30  Feminino 5 7,82 ,60 7,10 7,85 8,45 

  Masculino 5 8,09 ,97 7,30 7,90 9,70 

  Total 10 7,96 ,77 7,10 7,88 9,70 

        

20  Feminino 2 8,55 ,92 7,90 8,55 9,20 

  Masculino 1 8,40 0 8,40 8,40 8,40 

  Total 3 8,50 ,66 7,90 8,40 9,20 

No ajuste das curvas de crescimento dos tempos de latências da 

onda V, obtivemos que não existe efeito de sexo (p=0,598) nem de orelha 

(p=0,967) nas latências médias. A curva obtida foi (figura 11): 

latência = 9,91 - 0,077* Intensidade + 0,00036 * Intensidade 2 

Por exemplo: latência = 9,91 – 0,077*30 + 0,00036*302 = 7,924 ms. 
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Figura 11 – Parábola obtida no ajuste das curvas de crescimento dos tempos 

de latências (ms) em função das intensidades (dBnNA) da onda V, por via 

aérea. 

Assim como para a onda III, essa curva nos permite avaliar a 

mudança que ocorre, em média, na latência para uma dada variação da 

intensidade. Por exemplo, quando a intensidade muda de 80 dBnNA para 

60 dBnNA, a latência aumenta, em média, 0,23ms. 

Nas figuras 12 e 13 encontram-se os perfis individuais dos tempos de 

latências da onda V dos dois sexos, para cada orelha. 
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Figura 12 - Perfis individuais dos tempos de latências (ms) em crianças dos 

dois sexos, para onda V, na orelha direita, por via aérea. 



 48 

Intensidade (dB nNA)

La
tê

n
ci

a
 (

m
s)

806040

10

9

8

7

6

806040

F M bebê

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2

Variável definidora do painel: sexo

Feminino Masculino Criança

 

Figura 13 - Perfis individuais dos tempo de latências (ms) em crianças dos dois 

sexos, para onda V, na orelha esquerda, por via aérea. 

Nas próximas tabelas observamos os valores do tempo de latência 

dos interpicos das ondas I-III, I-V e III-V, na intensidade de 80 dBnNA, no 

registro do PEATE por VA, em cada orelha. 
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Tabela 6- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DAS DIFERENÇAS DAS 

LATÊNCIAS (ms) OBSERVADOS ENTRE OS APARECIMENTOS DAS 

ONDAS I, III E V, NAS ORELHAS DIREITA E ESQUERDA DE CRIANÇAS, 

POR SEXO, NA INTENSIDADE DE 80 dBnNA POR VIA AÉREA 

Orelha Diferença Sexo N Média 

(ms) 

DP 

(ms) 

Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

Direita I - III Feminino 6 1,55 ,38 1,10 1,50 2,05 

   Masculino 6 1,52 ,22 1,25 1,53 1,75 

   Total 12 1,53 ,29 1,10 1,53 2,05 

Direita III – V Feminino 6 2,05 ,23 1,80 2,03 2,35 

   Masculino 6 2,21 ,48 1,55 2,20 3,00 

   Total 12 2,13 ,37 1,55 2,13 3,00 

Direita I – V Feminino 6 3,60 ,45 3,10 3,48 4,40 

   Masculino 6 3,73 ,43 3,15 3,68 4,45 

   Total 12 3,66 ,42 3,10 3,60 4,45 

         

Esquerda I – III Feminino 5 1,54 ,34 1,35 1,40 2,15 

   Masculino 6 1,60 ,23 1,35 1,63 1,95 

   Total 11 1,57 ,27 1,35 1,45 2,15 

Esquerda III – V Feminino 6 2,05 ,25 1,80 1,98 2,45 

   Masculino 6 2,10 ,45 1,75 1,95 2,95 

   Total 12 2,08 ,35 1,75 1,95 2,95 

Esquerda I - V Feminino 5 3,63 ,58 3,15 3,50 4,60 

   Masculino 6 3,70 ,58 3,15 3,45 4,65 

   Total 11 3,67 ,55 3,15 3,50 4,65 

 

Na  construção dos gráficos, é realizada apenas a estimação das 

médias das latências e de percentis populacionais a cada intensidade. Assim, 

as observações provenientes das duas orelhas podem ser agrupadas, desde 

que sejam provenientes da mesma distribuição de probabilidades. Vimos que 

as latências médias são iguais nas duas orelhas em todas as intensidades. Os 

desvios-padrão apresentados nas Tabelas 4 e 5 também sugerem que as 
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variabilidades são iguais nas duas orelhas. E, ainda, a semelhança das 

distribuições pode ser observada nos box-plots apresentados na figura abaixo. 

Assim, as observações nas duas orelhas serão agrupadas na construção do 

gráfico de referência da onda V (figura 15). 
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Figura 14 – Box-plots dos tempos de latências (ms) nas orelhas direita e 

esquerda a cada intensidade para onda V, por via aérea. 
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Figura 15 - Intervalos de referência para a latência (ms) da onda V com ±2 e 3 

desvios-padrão a cada intensidade, por via aérea. 

Na próxima tabela, observamos o nível mínimo de resposta 

encontrado nas orelhas direita e esquerda das crianças por sexo na via aérea. 

Tabela 7- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO DAS INTENSIDADES MÍNIMAS 

(dBnNA) PARA A OCORRÊNCIA DA  ONDA V OBSERVADOS NAS 

ORELHAS DIREITA E ESQUERDA DE CRIANÇAS POR SEXO - VIA AÉREA 

Orelha Sexo N Média (dBnNA) DP (dBnNA) Mediana (dBnNA) 

Direita Feminino 6 30,0 8,9 30 

  Masculino 6 33,3 13,7 30 

  Total 12 31,7 11,1 30 

      

Esquerda Feminino 6 28,3 7,5 30 

  Masculino 6 30,0 6,3 30 

  Total 12 29,2 6,7 30 
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No registro dos PEATE por VO foi observado somente o tempo de 

latência da onda V nas diferentes intensidades. A média, mediana e os 

desvios-padrão do tempo de latência encontram-se na tabela 8. 

Tabela 8- MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO (DP) DOS TEMPOS DE 

LATÊNCIAS (ms) DA ONDA V OBSERVADOS EM CRIANÇAS, POR SEXO E 

INTENSIDADE (dBnNA) POR VIA ÓSSEA 

Intensidade 

(dBnNA) 

Sexo N Média 

(ms) 

DP 

(ms) 

Mínimo 

(ms) 

Mediana 

(ms) 

Máximo 

(ms) 

50  Feminino 3 8,83 ,35 8,50 8,80 9,20 

  Masculino 1 8,60 0 8,60 8,60 8,60 

  Total 4 8,78 ,31 8,50 8,70 9,20 

        

40  Feminino 6 9,38 ,33 9,05 9,28 9,95 

  Masculino 6 8,99 ,50 8,45 8,95 9,70 

  Total 12 9,18 ,45 8,45 9,18 9,95 

        

30  Feminino 5 9,72 ,47 9,40 9,50 10,50 

  Masculino 5 9,74 ,66 9,05 9,70 10,70 

  Total 10 9,73 ,54 9,05 9,60 10,70 

        

20  Feminino 2 10,40 ,14 10,30 10,40 10,50 

  Masculino 3 9,92 ,68 9,50 9,55 10,70 

  Total 5 10,11 ,55 9,50 10,30 10,70 

        

10  Masculino 1 10,30 0 10,30 10,30 10,30 

  Total 1 10,30 0 10,30 10,30 10,30 

  

Na figura 16 encontram-se os perfis individuais dos tempos de 

latências de cada criança por sexo e intensidade, e na figura 17, os intervalos 

de referências para a latência da onda V a cada intensidade, por via óssea. 
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Figura 16 – Perfis individuais das latências (ms) em crianças dos dois sexos 

para onda V por via óssea. 
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Figura 17 -  Intervalos de referência para a latência (ms) da onda V com ±2 e 3 

desvios-padrão a cada intensidade, por via óssea. 

5.2) Estudo de caso: 

A criança J. chegou à DERDIC com 4 meses de vida, encaminhada 

pelo Amparo Maternal para diagnóstico audiológico, por apresentar 

malformação crânio-facial e ter falhado na triagem auditiva realizada na própria 

maternidade. 

J. nasceu em 22/06/2004 de parto normal e a termo, sendo que a 

mãe não referiu nenhuma intercorrência durante a gestação e o parto.  

Segundo avaliação médica realizada na DERDIC, a criança 

apresentava malformação de pavilhão auricular direito e esquerdo, vestígio de 

meato acústico externo à esquerda e ausência de meato acústico externo à 

direita. Diante disso, foi apenas possível inserir o fone de inserção à esquerda, 

para realização dos testes. No exame das emissões otoacústicas evocadas por 

estímulo transiente (EOAT), J. apresentou ausência de resposta, e na 

timpanometria, curva tipo “B”. Em avaliação instrumental da audição, 
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apresentou atenção para sons de média intensidade com guizo, reco-reco e 

voz, bilateralmente, e ausência de reflexo cócleo-palpebral (RCP). 

O PEATE por via aérea foi realizado na orelha esquerda e 

apresentou nível mínimo de resposta em 70 dBnNA. As ondas I, III e V foram 

registradas em 90 dBnNA com tempo de latência aumentado, mas com 

intervalo interpicos dentro da normalidade. Há 80 dBnNA e 70 dBnNA foram 

identificadas as ondas III e V, também com os tempos de latências 

aumentados, quando comparados ao grupo de crianças sem alterações. 

Tabela 9: TEMPOS DE LATÊNCIAS (ms), POR INTENSIDADE, 

ENCONTRADOS NO PEATE POR VA DA CRIANÇA COM MALFORMAÇÃO 

CRÂNIO-FACIAL 

Intensidade 

(dBnNA) 

I (ms) III (ms) V (ms) I-III (ms) III-V (ms) I-V (ms) 

90 2.85 4.95 6.95 2.10 2.00 4.10 

80  5.35 7.15  1.80  

70  5.80 8.00  2.20  

 

Inserindo esses dados no gráfico do intervalo de referência para a 

latência da onda V, com ± 2 e 3 desvios-padrão, por via aérea, elaborado com 

os dados dos crianças sem alterações, temos a figura 18. 
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Figura 18 -  Intervalos de referência para a latência (ms) da onda V a cada 

intensidade por via aérea em relação aos valores obtidos com o criança com 

malformação crânio-facial. 

Estando o PEATE por VA alterado, foi realizado o PEATE por via 

óssea em J.. O nível mínimo de resposta encontrado na VO foi de 20 dBnNA, 

com tempo de latência um pouco mais curto a 50 dBnNA, quando comparado 

ao grupo de crianças sem alterações nessa mesma intensidade. A onda I não 

foi identificada. 

Tabela 10: TEMPOS DE LATÊNCIA (ms), POR INTENSIDADE, DO PEATE 

POR VO DA CRIANÇA COM MALFORMAÇÃO CRÂNIO-FACIAL 

Intensidade (dbNA) III (ms) V (ms) III-V (ms) 

50 5.35 7.30 1.95 

40  7.85  

30  8.75  

20  9.20  
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Inserindo esses dados no gráfico do intervalo de referência para a 

latência da onda V com ± 2 e 3 desvios-padrão por via óssea, elaborado com 

os dados dos crianças sem alterações, temos a figura 19. 
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Figura 19 -  Intervalos de referência para a latência (ms) da onda V a cada 

intensidade por via óssea em relação aos valores obtidos com a criança com 

malformação crânio-facial. 

A seguir, podemos visualizar o registro dos traçados de ondas da 

criança com malformação crânio-facial, tanto por VA quanto por VO. 
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Figura 20 -  Registro do PEATE por VO e VA da criança com malformação 

crânio-facial. 

Na figura 20 observamos o registro do PEATE por VA (à direita) com 

tempo de latência prolongado e nível mínimo de resposta a 70 dBnNA. À 

esquerda, nessa figura, observamos o registro por VO com nível mínimo de 

resposta a 20 dBnNA. 
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6) Discussão: 

Com o avanço da TAN, surge na clínica fonoaudiológica maior 

demanda para avalição da audição de crianças pequenas. Aquelas que falham 

nessa triagem inicial, tanto nas EOA quanto nos PEATE, são encaminhadas 

para diagnóstico audiológico o mais cedo possível. Deparamos, então, com 

uma população que ainda não está apta a responder à audiometria 

convencional e, portanto, não nos fornece dados sobre sua condição auditiva. 

Faz-se, assim, necessário o estudo de procedimentos objetivos para avaliar 

essas crianças.  

Para a conclusão do diagnóstico audiológico dessa população, 

dispomos hoje de uma bateria de testes, tais como: avaliação do 

comportamento auditivo, imitânciometria, emissões otoacústicas evocadas por 

estímulo transiente e produto de distorção e, ainda, os PEATE, sendo 

necessário que todos sejam realizados para se concluir o diagnóstico 

audiológico. Neste trabalho, porém, optamos por estudar uma pequena parte 

dessa bateria, focalizando o trabalho no estudo dos PEATE por estimulação 

aérea e óssea. 

Foram estudadas 12 crianças, sendo 6 do sexo masculino e 6 do 

sexo feminino, com idades variando de 10 a 38 dias de vida (média de 20 dias), 

o que caracteriza um grupo homogêneo, tanto na variável sexo quanto idade, 

sugerindo processos maturacionais semelhantes, dado importante para o 

estudo dos PEATE (Hall, 1992; Hood, 1998).  

Os critérios de inclusão – timpanometria curva tipo “A” e EOAT 

presentes – garantiram que as orelhas externa, média e interna das crianças 

avaliadas não apresentassem alterações. 

O tempo médio para o registro dos PEATE por VA e por VO foi de, 

aproximadamente, 1 hora e 30 minutos. Como o trabalho foi realizado com 

crianças pequenas, para facilitar, os testes foram realizados quando elas 

dormiam, geralmente após a alimentação. Algumas, porém, acordavam, não 
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sendo possível, então, devido ao número de artefatos envolvidos, continuar o 

registro, até que as mães amamentassem as crianças e estas voltassem a 

dormir. Quando isso ocorreu, antes de recomeçar o teste, a impedância dos 

eletrodos era novamente verificada e ajustada de acordo com os parâmetros 

estabelecidos. Vale lembrar que quando trabalhamos com crianças, de fato, é 

preciso respeitar o tempo delas; portanto, durante os procedimentos de 

avaliação aqui apresentados, sempre que necessário foram feitas pausas – 

para amamentação ou para troca de fraldas, sempre aguardando-se o 

momento de sono natural para recomeçar o exame.  

6.1) PEATE por VA: 

Para o tempo de latência das ondas I (p=0,475), III (p=0,325) e V 

(p=0,598), não houve diferença estatística entre os sexos, como ocorreu 

também no trabalho de Morgan e col (1987). Esse dado, porém, diferem do 

encontrado por outros autores, como Stuart e col (2001) e Chapchap (2002).  

Segundo estudo de Stuart e col (2001), as crianças do sexo feminino 

apresentaram tempo de latência para onda V significantemente mais curto 

quando comparado às crianças do sexo masculino (p=0,0016). Já Chapchap 

(2002) encontrou em seu estudo diferença estatística entre sexos nas 

intensidades de 50 dBnNA (p=0,0088) e 30 dBnNA (p=0,0082) para onda V, 

e em 70 dBnNA para onda III (p=0,0100). Nessas intensidades e para essas 

ondas, as crianças do sexo masculino apresentaram tempo de latência maior 

que as do sexo feminino. Para onda I e para onda V em 70 dBnNA, a autora 

não encontrou diferença entre os sexos (p=0,4735 e p=0,0673, 

respectivamente). 

No que se refere ao efeito de orelhas, não houve no presente estudo  

diferença estatística entre a direita e a esquerda para as ondas I (p=0,614), III 

(p=0,199) e V (p=0,967), o que está de acordo com o trabalho de Morgan e col 

(1987) e de Gorga e col (1989), que, no trabalho que realizaram com crianças, 

sugeriram que as duas orelhas de um indivíduo são altamente correlacionadas, 

sendo, portanto, muito parecidas. Já Chapchap (2002) encontrou a 70 e 
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50 dBnNA para o sexo feminino valores menores para onda V na orelha 

esquerda do que na direita, sendo essa diferença significante (p=0,0369 para 

70 dBnNA e p=0,0362 para 50 dBnNA). Para o sexo masculino e para as 

demais ondas e intensidades no sexo feminino, a autora não encontrou 

diferença significante. 

Na máxima intensidade registrada neste estudo, 80 dBnNA, foram 

identificadas as ondas I, III e V, exceto em uma orelha de uma criança, na qual 

a onda I não foi visualizada. Nas demais intensidades, não foi possível 

identificar a onda I, que foi a mais sensível à diminuição da intensidade. Já a 

onda V pode ser identificada até em intensidades mais fracas (20 - 30 dBnNA). 

A intensidade mais fraca registrada na qual foi identificada a onda V 

foi determinada como o nível mínimo de resposta, também denominada limiar 

eletrofisiológico (Adelman e col, 1990; Van Campen, 1992; Hall, 1992; Hood, 

1998). A partir do nível mínimo de resposta encontrado, pode-se inferir o limiar 

auditivo do indivíduo (Hall, 1992; Hood, 1998). 

O nível mínimo de resposta encontrado na maioria das orelhas 

foi 30 dBnNA. Em 6 orelhas foi identificada a onda V em 20 dBnNA. Portanto, 

no equipamento aqui utilizado, níveis mínimos de respostas de 30 dBnNA 

podem ser considerados normais, tendo em vista que a população estudada foi 

considerada com audição normal, segundo dados da triagem auditiva de 

inclusão na pesquisa. 

A onda I (tabela 1) foi registrada com tempo de latência atrasado 

quando comparado à norma de adultos e, além disso, foi de difícil visualização, 

pois apresentou pequena amplitude. Esse dado corrobora com os de Van 

Campen e col (1992), que estudaram o uso de fones de inserção no registro 

dos PEATE e observaram que, quando comparados aos fones supra-aurais, a 

onda I foi registrada com maior tempo de latência e menor amplitude. Hood 

(1998) sugere, ainda, a utilização de eletrodos nos lóbulos das orelhas para 

registrar melhor a onda I, eliminando o registro de artefatos musculares das 

mastóides. Porém, não foi possível utilizar essa montagem no presente estudo, 
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já que este foi realizado com eletrodos descartáveis que são grandes para os 

lóbulos das orelhas das crianças. 

Devido ao aumento do tempo de latência da onda I, os interpicos I-III 

e I-V (tabela 6) ficaram mais curtos quando comparados aos de Morgan e col 

(1987), Gorga e col (1989) e Adelman e col (1990). Tais estudos foram 

realizados com fones supra-aurais. 

A onda III foi identificada em 30 dBnNA em 18 das 24 orelhas aqui 

testadas (tabela 2 e 3) e registrada com amplitude maior do que a onda V. 

Segundo Hood (1998), essa é uma característica dos PEATE de crianças que 

ainda não têm as vias auditivas totalmente maturadas, o que está de acordo 

com os achados de Zimmerman e col (1987), segundo os quais o processo de 

maturação ocorre de forma caudal-rostral, sendo que os geradores das ondas 

III e V demoraram mais para completar o processo de maturação. 

Em algumas crianças do presente estudo, a onda V foi registrada a 

partir de 20 dBnNA (tabela 4 e 5). O tempo de latência dessa onda a 80 dBnNA 

variou de 5,55 ms a 6,85 ms. Conforme a intensidade diminuiu, o tempo de 

latência aumentou, e a diferença entre o tempo de latência mínimo e o máximo, 

encontrada nos registros, também amentou. Isso resulta em uma ampla faixa 

de valores normais (figura 15), como referem Morgan e col (1987) e Hood 

(1998), havendo uma grande variabilidade intersujeitos nos resultados dos 

PEATE de crianças e aumento do tempo de latência absoluta das ondas, 

quando comparado com os adultos. 

6.2) PEATE VO: 

Embora seja registrado e interpretado da mesma forma com na VA, o 

PEATE por VO apresenta algumas particularidades. Na execução deste 

protocolo, encontramos algumas dificuldades que devem ficar registradas para 

futuros trabalhos.  

O vibrador ósseo emite energia eletromagnética que interfere no 

registro, causando artefatos (Yang e col, 1990; Yang e col, 1991; Hood, 1998; 
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Beattie, 1998; Campbell e col, 2004). Dessa forma, o vibrador ósseo não pode 

encostar ou permanecer muito próximo ao eletrodo. Para minimizar os artefatos 

eletromagnéticos emitidos pelo vibrador ósseo, Campbell e col (2004) 

sugeriram o uso do eletrodo no lóbulo da orelha ou no canal auditivo e o uso da 

polaridade do estímulo alternada. No presente trabalho, foi utilizada a 

polaridade do estímulo alternada, mas não foi possível utilizar o eletrodo no 

lóbulo da orelha, já que foram utilizados eletrodos descartáveis que são muito 

grandes para os lóbulos das orelhas das crianças. 

O posicionamento e a força do vibrador ósseo alteram o tempo de 

latência da onda V (Yang e col, 1991). Por essa razão, o vibrador ósseo 

precisa ser utilizado sempre na mesma posição e com a mesma força em todos 

os sujeitos; caso contrário, pode-se registrar o PEATE com tempo de latência 

prolongado, alterado em comparação à norma. É necessário, portanto, definir 

um protocolo para ser utilizado na clínica, que possa ser comparado com a 

literatura, e também definir uma normatização com sujeitos sem alterações 

auditivas. Esse protocolo deve ser sempre repetido na prática clínica (Yang e 

col, 1990; Beattie, 1998). 

O ruído ambiental também influencia no registro dos PEATE por VO, 

podendo alterar o nível mínimo de resposta registrado, tendo em vista que o 

meato acústico externo está aberto. No presente estudo, a máxima intensidade 

emitida pelo vibrador no equipamento estudado foi de 50 dBnNA, porém, em 

poucos casos foi possível registrar nessa intensidade, devido ao excesso de 

artefato, limitando a faixa dinâmica de 50 dBnNA a 20 dBnNA. O limite da faixa 

dinâmica dificulta o diagnóstico diferencial de perda auditiva neurossensorial 

severa a profunda de perda auditiva mista severa a profunda (Yang e col, 

1990). 

Existe, ainda, a questão do mascaramento da orelha contralateral, 

quando são utilizadas intensidades fortes. A atenuação interaural do clique por 

condução óssea em crianças pequenas é de, aproximadamente, 25 a 

35 dBNA, e em crianças de 1 ano é de 15 a 25 dBNA (Yang e col, 1990). 

Desta forma, em intensidades mais fortes pode ser necessária a utilização do 
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mascaramento na orelha não testada. Neste estudo, optamos por não utilizar o 

mascaramento contralateral, já que a população estudada era de crianças sem 

alterações auditivas, e somente em poucos casos foi possível registrar o 

PEATE na intensidade de 50 dBnNA. A maioria dos registros foi feita com 

intensidades iguais ou inferiores a 40 dBnNA. 

Tais dificuldades já foram relatadas em estudos como os de 

Kavanagh e Beardsley (1979), Yang e col (1990), Yang e col (1991), Weber 

(1994), Muchnik e col (1995), Hood (1998), Beattie (1998) e Campbell e col 

(2004). 

Neste estudo não houve diferença estatística entre sexos (p=0,956), 

como também ocorreu nas pesquisas de Cone-Wesson (1997), Stuart e col 

(2001) (p=0,11) e Chapchap (2002) (p=0,8363). 

Assim como no trabalho de Cone-Wesson (1997), no presente 

estudo não foram identificadas as ondas I e III. O artefato causado pela energia 

eletromagnética emitida pelo vibrador ósseo pode impedir a visualização 

dessas ondas (Muchnik, 1995; Cone-Wesson, 1997). Além disso, a máxima 

intensidade emitida pelo vibrador ósseo foi de, aproximadamente, 50 dBnNA, o 

que gera uma amplitude de resposta pequena (Kavanagh e col, 1979; Yang e 

col, 1990; Campbell e col, 2004). Por essas razões, foi difícil a identificação das 

ondas I e III, sendo então estudada somente a onda V. 

O nível mínimo de resposta encontrado na maioria das crianças foi 

de 30 dBnNA. Em alguns casos (3 orelhas) foi encontrado 20 dBnNA (tabela 8), 

dado esse que está de acordo com os achados no PEATE por VA deste 

estudo. Portanto, para estimar a magnitude do componente condutivo e realizar 

o diagnóstico diferencial de perdas auditivas neurossensorial, mista e 

condutiva, deve-se comparar o gap VA-VO no PEATE (Gorga e col, 1993; 

Beattie, 1998). 

No que se refere ao tempo de latência da onda V no registro por via 

óssea, o tempo foi maior do que o registro por VA. Em 40 dBnNA, o tempo de 

latência da VO foi maior, em média, 1,79 ms; em 30 dBnNA o tempo foi maior 
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em média 1,78 ms; e em 20 dBnNA foi maior em 1,92 ms. Vários autores 

relatam que o tempo de latência do registro por VO é maior do que o por VA 

(Cornacchia e col, 1983; Gorga e col, 1993; Beattie, 1998). Gorga e col (1993) 

sugeriram que a diferença entre os registros por VA e VO pode ocorrer devido 

à diferença existente na transmissão de energia pelos transdutores (fones e 

vibrador ósseo). Além disso, o espectro de freqüência do clique por condução 

óssea apresenta pico de energia em 1-2 kHz, atingindo a cóclea de maneira 

diferente da condução por VA (Cornacchia e col, 1983; Beattie, 1998). 

As diferenças do tempo de latência da VO deste trabalho não 

correspondem aos achados publicados na literatura, mas vale lembrar que 

cada trabalho utilizou protocolos diferentes, o que, por si só, já justifica as 

diferenças. Como já foi exposto, força e posicionamento do vibrador ósseo 

também interferem diretamente no tempo de latência do registro da onda V 

(Yang e col, 1990; Yang e col, 1991; Beattie, 1998). 

Beattie (1998) e Hood (1998) sugeriram que cada clínico realize a 

normatização de seu equipamento, tanto por VA quanto por VO, com 

indivíduos audiologicamente normais, definindo o padrão de cada equipamento 

para determinados parâmetros. Isso porque, quando são usados diferentes 

protocolos, o tempo de latência das ondas pode alterar. Desta forma, antes de 

o clínico utilizar o registro do PEATE clinicamente, é preciso que defina o 

protocolo a ser utilizado e o estude em indivíduos com audição normal, 

observando os resultados em seu equipamento e, assim, definindo a norma 

para sua prática clínica.  

6.3) Estudo de caso – PEATE por VA e VO: 

Como pode ser observado na figura 18, o tempo de latência para 

onda V da criança com malformação crânio-facial está aumentado, sendo 

maior que +3 desvios-padrão da média das crianças sem alterações. Além 

disso, o nível mínimo de resposta encontrado foi de 70 dBnNA (figura 20). 
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Autores como Kavanagh e col (1979), Hall e col (1993), Muchnik e 

col (1995), Campbell e col (2004) também encontraram em seus estudos com 

crianças com alteração de orelha média e externa aumento do tempo de 

latência da onda V e níveis mínimo de resposta elevados. Isso ocorre pois o 

componente condutivo atenua a intensidade do estímulo sonoro, causando a 

mudança do tempo de latência (prolongamento) das ondas (Gorga et al, 1985; 

Hood, 1986; Hall III e Mueller III, 1997; Fergunson et al, 1998). Nesses casos, 

autores como Hall III e Mueller III (1997), Hood (1998), Campbell e col (2004) e 

o JCIH (2000) recomendam que seja realizado o PEATE por VO. 

Dessa forma, no presente estudo foi realizado o PEATE por VO 

(figura 19). O nível mínimo de resposta encontrado foi de 20 dBnNA e o tempo 

de latência da onda V foi registrado dentro dos limites de -3 desvios-padrão 

encontrados nas crianças sem alterações, exceto em 50 dBnNA (figura 20). 

Esses dados corroboram com os achados de Kavanagh e col (1979), Muchnik 

e col (1995), Campbell e col (2004), que em seus estudos com indivíduos com 

alterações de orelha média, também encontraram o PEATE por VO dentro dos 

padrões de normalidade. 

Na intensidade de 50 dBnNA, o tempo de latência da onda V da 

criança estudada apresentou-se mais curto do que os das crianças sem 

alterações. Isso talvez tenha ocorrido pelo fato da criança estudada possuir o 

meato acústico externo fechado, reforçando o registro da via óssea. 

Quando comparamos os níveis mínimos de respostas encontrados 

no registro por VA (70 dBnNA) com os de VO (20 dBnNA) – gap VA-VO, 

podemos medir a magnitude do componente condutivo, como na audiometria 

tonal (Gorga e col, 1993; Beattie, 1998). 

É importante lembrar que, neste estudo, o PEATE não foi realizado 

com mascaramento contralateral e, portanto, não podemos afirmar que as duas 

cócleas da criança estudada estavam íntegras. Mas, com esse registro, 

podemos afirmar que pelo menos uma das cócleas estava funcionando 

adequadamente (Campbell e col, 2004). 
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Com esses achados, foi possível observar que o registro do PEATE 

por estimulação VO pode revelar a função coclear em casos do registro por VA 

estar alterado e das EOA estarem ausentes, trazendo contribuições para a 

avaliação auditiva e possibilitando, assim, o diagnóstico diferencial de perdas 

auditivas condutiva, neurossensorial e mista (Kavanagh e col, 1979; Muchnik e 

col, 1995; Cone-Wesson e col, 1997; Beattie, 1998; Campbell e col, 2004). 

Vale ressaltar que a avaliação audiológica infantil deve ser composta 

por uma bateria de testes e não somente por um único exame. Assim, para 

concluir o diagnóstico de perda auditiva é importante realizar as emissões 

otoacústicas evocadas por estímulo transiente e produto de distorção, a 

timpanometria e a pesquisa do reflexo acústico, além da avaliação auditiva 

comportamental.  

Nos casos de crianças pequenas e/ou de indivíduos que não 

respondem fidedignamente a avaliação comportamental, a bateria de testes 

deve ser complementada pelo potencial evocado auditivo do tronco encefálico, 

como foi realizado no caso estudado da criança com malformação crânio-facial, 

que ainda não tinha idade suficiente para ser condicionada para a audiometria 

de reforço visual. Nesse caso, e em todos os casos que o PEATE com 

estimulação via aérea resultar alterado, é necessário realizar o PEATE com 

estimulação óssea. 

Assim, é recomendado realizá-lo não só nos casos de malformações 

de orelha externa e/ou média, mas também nos casos de alterações 

condutivas, como por exemplo, as otites médias, para avaliar a integridade da 

função coclear e, ainda, nos casos de perdas auditivas mistas, avaliando 

também a magnitude do componente condutivo e realizando, desta forma, o 

diagnóstico diferencial das perdas auditivas (Kavanagh e col, 1979; Muchnik e 

col, 1995; Cone-Wesson e col, 1997; Beattie, 1998; Campbell e col, 2004).  
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7) Conclusões: 

A partir dos resultados aqui obtidos e tendo em vista os objetivos 

desta pesquisa concluímos que: 

PEATE por VA: 

Ø A média do tempo de latência da onda I, a 80 dBnNA foi de 2,39 ms 

(± 0,19) na orelha direita e de 2,40 ms (± 0,20) na orelha esquerda. 

Ø A média do tempo de latência da onda III na orelha direita foi de 

3,93 ms (±0,19) a 80 dBnNA; 4,37 ms (±0,26) a 60 dBnNA; 5,01 ms 

(±0,31) a 40 dBnNA e 5,60 ms (±0,37) a 30 dBnNA. Na orelha 

esquerda foi de 3,97 ms (±0,14) a 80 dBnNA; 4,48 ms (±0,28) 

a 60 dBnNA; 5,10 ms (±0,26) a 40 dBnNA e 5,67 ms (±0,38) a 

30 dBnNA. 

Ø A média do tempo de latência da onda V na orelha direita foi de 

6,05 ms (±0,35) a 80 dBnNA; 6,66 ms (±0,53) a 60 dBnNA; 7,35 ms 

(±0,73) a 40 dBnNA; 7,94 ms (±0,76) a 30 dBnNA e 7,88 ms (±0,63) a 

20 dBnNA. Na orelha esquerda a média foi de 6,04 ms (±0,37) 

a 80 dBnNA; 6,50 ms (±0,41) a 60 dBnNA; 7,43 ms (±0,61) a 

40 dBnNA; 7,96 ms (±0,77) a 30 dBnNA e 8,50 ms (±0,66) a 

20 dBnNA. 

Ø A média do tempo de latência do interpico I-III a 80 dBnNA na orelha 

direita foi de 1,53 ms (±0,29) e na orelha esquerda foi de 1,57 ms 

(±0,27). 

Ø A média do tempo de latência do interpico III-V a 80 dBnNA na orelha 

direita foi de 2,13 ms (±0,37) e na orelha esquerda foi de 2,08 ms 

(±0,35). 
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Ø A média do tempo de latência do interpico I-V a 80 dBnNA na orelha 

direita foi de 3,66 ms (±0,42) e na orelha esquerda foi de 3,67 ms 

(±0,55). 

Ø A média do nível mínimo de resposta encontrado na orelha direita foi 

de 31,7 dBnNA, e na orelha esquerda foi de 29,2 dBnNA. 

Ø Não houve diferença estatística entre sexos e entre orelhas para as 

ondas I, III e V nas intensidades avaliadas. 

PEATE por VO: 

Ø Não foram identificas as ondas I e III. 

Ø A média do tempo de latência da onda V a 50 dBnNA foi de 8,78 ms 

(±0,31); a 40 dBnNA foi de 9,18 ms (±0,45); a 30 dBnNA foi de 9,73 ms 

(±0,54) e a 20 dBnNA foi de 10,11 ms (±0,55). A 10 dBnNA foi realizado 

somente um registro, sendo o tempo de latência obtido de 10,30 ms. 

Ø A média do nível mínimo de resposta encontrado foi de 24,1 dBnNA, 

sendo que na metade do grupo foi encontrado em 30 dBnNA, em 5 

casos em 20 dBnNA e somente em 1 caso em 10 dBnNA. 

Ø Não houve diferença estatística entre sexos. 

Ø O PEATE por VO foi registrado com tempo de latência prolongado 

quando comparado a VA. 

Estudo de caso – PEATE por VA e VO: 

Ø O nível mínimo de resposta encontrado no registro por VA 

foi de 70 dBnNA à esquerda. Na orelha direita não foi possível realizar 

o exame.  

Ø No registro por VO, o nível mínimo de resposta encontrado foi 

de 20 dBnNA. 
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Ø No registro por VA, o tempo de latência das ondas I, III e V 

apresentou-se prolongado quando em comparação com as crianças sem 

alterações. 

Ø No registro por VO, o tempo de latência da onda V apresentou-se 

dentro da faixa de até 3 desvios-padrão das crianças sem alterações. 
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8) Considerações finais: 

A avaliação audiológica infantil deve ser composta por uma bateria 

de exames para que possamos concluir o diagnóstico de DA e permitir a 

intervenção adequada, tanto médica como fonoaudiológica. Essa bateria deve 

conter: emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente e produto de 

distorção, imitanciometria, avaliação audiológica comportamental e potencial 

evocado auditivo de tronco encefálico. 

Porém, crianças abaixo de seis meses de idade não mostram 

respostas confiáveis na avalição audiológica comportamental. Assim sendo, o 

PEATE, registro objetivo das respostas elétricas do sistema nervoso auditivo 

central, tem fornecido informações valiosas no diagnóstico precoce da DA. No 

entanto, deve-se aprimorar a realização da bateria de testes, incluindo não só o 

PEATE por VA, como também o registro por VO. 

O registro por VO é recomendado nos casos em que há alterações 

do registro por VA, como parte do processo diagnóstico de DA, em indivíduos 

que ainda não realizam avaliação comportamental tonal por VA e VO, 

realizando assim, o diagnóstico diferencial entre perdas auditivas condutiva, 

neurossensorial e mista.  

Desta forma, o PEATE por VA e VO deve ser realizado quando há 

suspeita de perdas auditivas de qualquer tipo, para avaliarmos se existe o 

componente condutivo e qual a sua magnitude e, também, para avaliarmos a 

função coclear nos casos de malformação crânio-facial, nas suspeitas de 

alterações de orelha média e em síndromes, como a de Down. 
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9) Anexos: 

Anexo I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 

PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 

O seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa que se intitula: 
“Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico: Um estudo de cliques por 
via aérea e via óssea em crianças”  

O objetivo deste trabalho é: 1) Estudar os tempos de latências para 
cliques por via aérea e via óssea em crianças de até 6 meses de idade sem 
perdas auditivas; 2) Descrever os resultados do PEATE por via aérea e óssea 
de crianças com suspeita de perda auditiva condutiva. 

Caso autorize seu filho a participar como sujeito desta pesquisa, ele terá 
sua audição avaliada por meio dos seguintes testes:  

a) timpanometria – exame que indica alteração na orelha média, ou seja, se 
há infecção de ouvido, para isso será colocado um fone na criança que 
ouvirá um som e o computador analisará a resposta;  

b) emissões otoacústicas – exame que indica se as células do ouvido do 
criança estão funcionando, será feito também com um fone que emitirá um 
som e o computador registrará as respostas;  

c) potencial evocado auditivo de tronco encefálico por via aérea e óssea – 
exame que indica se o nervo auditivo está conduzindo o som 
adequadamente. Para realizar este exame é colocado um fone na orelha do 
criança que ouvirá um som e será colocado eletrodos atrás das orelhas e 
testa da criança que vão captar as respostas. 

A avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa demorará em 
torno de 1 a 3 horas. 

Os exames aos quais as crianças serão submetidas não geram riscos 
médicos ou desconfortos. Seu filho fará os testes em sono natural, em dia e 
hora marcados previamente. Se necessário, o exame receberá quantas 
interrupções o seu filho quiser, para descansar ou se alimentar. 

Não existem benefícios médicos diretos para o sujeito deste estudo. 
Porém, caso haja qualquer alteração nos exames a criança será encaminhada 
para atendimento médico adequado, gratuitamente, na instituição. Além disso, 
os resultados deste estudo podem ajudar os pesquisadores a realizar o 
diagnóstico diferencial de crianças com alterações de audição e melhor 
conduzir o tratamento e medidas de (re) habilitação necessárias. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a 
realizar todos os exames se não quiser, 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. 



 73 

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. 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 Silvia Nápole Fichino pelo telefone 9804 8912, 
no endereço: Av. Jacutinga 579/142. 

Eu, como pesquisador responsável, comprometo-me 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 esclarecimentos 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. 

 
____________________________________ 

                 Nome do paciente 

 

____________________________________                            ____/____/______ 

              Assinatura do responsável                                                 Data 

 

____________________________________                            ____/____/______ 

              Assinatura da testemunha                                            Data 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo. 

 
____________________________________                            ____/____/______ 

Assinatura do responsável pelo estudo                                  Data 
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Anexo II 

Indicadores de risco para perdas auditivas segundo o JCIH (2000): 

1) Crianças que permanecem por 48 hs ou mais na UTI neonatal 

2) Síndromes associadas a DA neurossensorial e/ou condutiva 

3) História familiar de DA neurossensorial 

4) Anomalias cranio-faciais, incluindo mal formações de pavilhão auricular e 

meato auditivo 

5) Infecções congênitas como citomegalus vírus, herpes, toxoplasmose ou 

rubéola. 
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Anexo IV 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PEPG em Fonoaudiologia 

1) Dados pessoais 

Nome:_________________________________________ D/N: ____________ 

Nome da mãe: ___________________________________________________ 

Nome do pai: ____________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone: _____________ Encaminhado por: ___________________________ 

2) História: 

IG: __________ Apgar: ___________ peso ao nascer: ________________ 

(   ) Permanência em UTI por mais de 48 hs 

(   ) Síndromes associadas a DA neurossensorial e/ou condutiva 

(   ) História familiar de DA neurossensorial 

(   ) Anomalias cranio-faciais, incluindo mal formações de pavilhão auricular e 

meato auditivo 

(   ) Infecções congênitas como citomegalus vírus, herpes, toxoplasmose ou 

rubéola 

(   ) Suspeita dos pais de deficiência auditiva 

3) Avaliação: 

Timpanometria: OD ____________________ OE: ____________________ 

Emissões Otoacústica evocadas por transientes: OD: _______ OE: ______ 

(   ) aceitou participar da pesquisa 
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Abstract 

Introduction Newborn hearing screening has been used as a strategy for early 
hearing loss identification, bringing to audiologic clinics small children who do 
not respond to the behavior audiologic assessment in a trustworthy manner. 
Therefore, the reason to include objective testing in the audiological battery is to 
achieve information, which can be useful for hearing aid selection and 
intervention. An example is the air conduction Auditory Brainstem Response, 
which has been used at audiologic clinics for a long time and, recently, the bone 
conduction is being included for very young children and neonates. Objective 
The objective of the present research was to study the findings of the air-bone 
conduction Auditory Brainstem Response, focusing on the latency-intensity 
function for clicks in children younger than two months old. A second objective 
was to describe the results for air-bone conduction Auditory Brainstem 
Response in a four months old child with craniofacial anomaly. Methodology In 
the first part of the research 12 children who passed neonatal hearing screening 
with no risk factors, were tested for air-bone conduction Auditory Brainstem 
Response. In the second part a four months old child was tested for air-bone 
conduction Auditory Brainstem Response. At the whole research, bone 
conduction was performed without masking the non-tested side. Results 6 baby 
girls and 6 baby boys with age ranging between 10 and 38 days were tested. 
The air-bone conduction threshold found on children with no hearing loss was 
between 20 and 30 dBnHL. There was no statistically significant difference 
between ears nor between genders. The bone conduction latency was greater 
than the one found for air conduction latency. For the child with craniofacial 
anomaly, however, the air conduction threshold was 70 dBnHL and the bone 
conduction threshold was 20 dBnHL. These data show that at least one 
cochleae is working properly, as no masking was used at the non-tested side. 
Conclusion In the air conduction Auditory Brainstem Response the latency-
intensity function found was consistent with the literature; although the bone 
conduction was found with larger latency. The air-bone Auditory Brainstem 
Response supports the conductive, sensorineural and mixed hearing loss 
differential diagnosis and should be used at audiologic clinics in small children 
who do not respond to the behavior audiologic assessment in a trustworthy 
manner. 
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