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RESUMO 
 

Araújo, MR. Programa de Monitoramento Auditivo de Crianças com 
Indicadores de Risco para a Deficiência Auditiva. Dissertação de 
Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 2009. 

Introdução O monitoramento auditivo tem sido recomendado e discutido em 
diversos estudos relacionados à saúde auditiva, no entanto não existe um 
protocolo para a sua realização. Objetivo Analisar os resultados encontrados 
em um Programa de Monitoramento Auditivo de crianças com indicadores de 
risco para a deficiência auditiva. Método A casuística foi composta de 127 
crianças com indicadores de risco que haviam passado na triagem auditiva 
neonatal. A técnica de avaliação auditiva comportamental de escolha para 
as crianças de seis a 24 meses foi a técnica da Audiometria de Reforço 
Visual, porém nas que não conseguiram realizar este teste, foi realizada a 
Observação de Comportamento Auditivo. Para as crianças com idade acima 
de 24 meses tentou-se a avaliação por meio da Audiometria Lúdica 
Condicionada. As crianças que não aceitaram a colocação dos fones de 
inserção para a avaliação comportamental foram submetidas ao registro das 
EOA. As crianças com suspeita de perda auditiva tiveram um retorno 
agendado para reavaliação, e nos casos em que a alteração se manteve foi 
realizado o registro do PEATE. Resultados O indicador de risco mais 
encontrado neste estudo foi a permanência em UTIN por período maior que 
cinco dias (75%), seguido pelo uso de medicação ototóxica em 63,0% dos 
casos. Das 127 crianças agendadas no monitoramento auditivo, 92 crianças 
(72,4%) compareceram a pelo menos um monitoramento. Com relação à 
média das idades das crianças avaliadas em cada monitoramento, 
obtivemos 13,2; 20,6; e 32,6 meses no primeiro, segundo e terceiro 
monitoramentos, respectivamente. No que tange às técnicas de avaliação 
comportamental, a maioria das crianças (95,6%) foi capaz de realizar a 
técnica da VRA, deste total 71,5% aceitaram a colocação dos fones de 
inserção e apenas 28,4% não aceitaram os fones, sendo realizado somente 
a VRA em campo livre. Nas três etapas do monitoramento auditivo foram 
encontrados 14 casos de suspeita de perda auditiva, totalizando 15,2% das 
92 crianças avaliadas, das quais três foram identificadas com alterações 
condutivas. Conclusão No primeiro monitoramento compareceram 72,4% 
das crianças agendadas, com evasão de 71,7% para o segundo 
monitoramento e de 80,7% para o terceiro monitoramento. A VRA se 
mostrou uma técnica viável para ser utilizada no monitoramento auditivo, 
sendo realizada em 95,6% das crianças. Foram encontrados três casos de 
perda auditiva condutiva (3,2%), que variou de grau leve a moderado. 

Palavras chave: indicadores de risco, perda auditiva, avaliação audiológica 
infantil. 
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ABSTRACT 
 

Araujo, MR. Audiologic Monitoring Program for Children with Risk 
Indicators for Hearing Loss. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
- 2009. 

 

Introduction Audiologic monitoring of infants with risk indicators for hearing 
loss has been recommended and discussed in several studies, however 
there is not a strict protocol. Objective To analyze the results of an audiologic 
follow-up program for children at risk for hearing loss. Method We studied 
127 children with risk indicators for hearing loss who had a normal newborn 
hearing screening. It was chosen the visual reinforcement audiometry 
technique to evaluate hearing for children from six to 24 months. The children 
who could not perform the visual reinforcement audiometry were submitted to 
the behavioral observation audiometry technique. Children older than 24 
months were evaluated with conditioned play audiometry. And, the OAE was 
performed in children who did not accept the insert earphones. Children with 
suspected hearing loss had appointments for new evaluation, and those with 
abnormal results were submitted to an ABR. Results The most frequently 
observed risk indicators were NICU for more than 5 days (75%) and the use 
of ototoxic drugs (63%). Ninety two (72.4%) of the 127 children analyzed 
attended at least one session of audiologic monitoring. The mean age in the 
first, second and third sessions were 13.2, 20.6 and 32.6 months, 
respectively. Regarding the behavioral assessment techniques, most of the 
children (95.6%) were able to perform VRA. Among them, 71.6% accepted 
the insert earphones. Only 28.4% did not accept the earphones, being tested 
through VRA in free field. In the three steps of this audiologic monitoring 14 
children (15.2%) had suspected hearing loss, three of which have been 
identified with conductive hearing loss. Conclusion In the first session, 72.4% 
of children who scheduled appointments were present. Almost 71.7% of 
children missed the second appointment and the 80.7% the third session. 
The VRA was a viable technique for monitoring hearing, performed in 95.6% 
of the children. We found three cases (3.2%) of conductive hearing loss, 
ranging from mild to moderate degree. 
  

Keyword: risk indicators, hearing loss, audiologic assessment in infants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Os primeiros anos de vida são considerados como o período 

fundamental para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de 

linguagem. Durante o primeiro ano de vida ocorre o processo de maturação 

do Sistema Nervoso Auditivo Central, e as experiências auditivas são 

essenciais para o desenvolvimento da linguagem (Azevedo, 1995). 

A criança com audição dentro da normalidade passa pelo processo 

fisiológico de maturação dos neurônios do tronco encefálico, com formação 

de várias conexões neurais e do córtex auditivo. Nos casos de deficiência 

auditiva, a entrada sensorial está alterada, resultando em paralisias ou 

colapsos de estruturas morfológicas e funcionais dos neurônios (Boechat, 

2002).  

A deficiência auditiva é considerada uma alteração de difícil 

reconhecimento devido a sua invisibilidade, e sendo assim, na tentativa de 

minimizar os prejuízos provocados pela privação sensorial, recomenda-se 

sua identificação imediata, seja pela triagem auditiva neonatal ou pela 

realização do monitoramento audiológico.  

Segundo o Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2000) nos 

mostra que a deficiência auditiva é o agravo mais freqüente encontrado no 

período neonatal (3:1000), principalmente quando comparada a outros 

distúrbios que podem ser rastreados ao nascimento, como a fenilcetonúria 

(1:10000), a anemia falciforme (2:10000) e o hipotiroidismo congênito 

(2,5:10000), normalmente identificados no “teste do pezinho”. 

Sobre a implementação de programas de triagem auditiva, 

recomenda-se a Triagem Auditiva Neonatal Universal, para que o 

diagnóstico audiológico seja definido até os três meses de idade e que a 

intervenção terapêutica se inicie até os seis meses de idade (National 
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Institute of Health - NIH, 1993; Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na 

Infância - CBPAI, 1999; Joint Committee on Infant Hearing - JCIH, 2007. 

O JCIH (2007) sugere que, independente do resultado satisfatório na 

triagem auditiva neonatal, a audição de todas as crianças seja monitorada 

por meio de testes comportamentais, pelo menos uma vez, e no máximo 

entre 24-30 meses de idade. Os lactentes que apresentarem indicadores de 

risco específicos para a deficiência auditiva progressiva ou de início tardio, 

como citomegalovírus e ventilação extra-corpórea devem ter monitoramento 

mais sistemático e com maior freqüência. Os monitoramentos médicos e 

audiológico são recomendados também para crianças com deficiência 

auditiva unilateral ou bilateral leve, pois estas podem apresentar distúrbios 

de fala, linguagem, assim como dificuldades no desenvolvimento social, 

emocional e acadêmico. Além disso, crianças com deficiência auditiva 

unilateral são consideradas de risco para desenvolvimento de perdas de 

audição progressiva e/ou bilateral. 

O exame considerado como “padrão ouro” para avaliar a audição é a 

audiometria tonal, usando-se técnicas comportamentais. Estudos mostram 

que a avaliação comportamental pode identificar a perda auditiva em 

crianças por volta dos seis meses de idade (Gravel e Wallace, 2000; 

Agostinho e Azevedo, 2005; Lemos et. al, 2007). 

Para a realização do monitoramento auditivo, as técnicas 

comportamentais são as mais indicadas como primeira escolha e devem 

estar associadas a outros tipos de avaliações quando necessário. O 

profissional deve ser capaz de optar pela técnica adequada para a avaliação 

auditiva de acordo com o nível de desenvolvimento da criança, sendo que, 

dentre as mais indicadas destacam-se: Observação do Comportamento 

Auditivo, Audiometria de Reforço Visual e Audiometria Lúdica Condicionada.  

Semiguen (2004) realizou uma pesquisa com o objetivo de estudar os 

achados audiológicos do monitoramento auditivo crianças que 
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permaneceram em Unidade de Terapia Intensiva mais de 48 horas no 

período neonatal. Foram estudadas 18 crianças com idade de até cinco 

meses. A avaliação envolveu os seguintes testes: timpanometria, avaliação 

comportamental, registro das EOA – automáticas e PEATE – automático. 

Dentre as causas que levaram as crianças a permanecerem em UTI por 

mais de 48 horas, destacaram-se a prematuridade, o baixo peso ao 

nascimento e a asfixia neonatal. Ao final de todas as avaliações, não foram 

encontradas evidências de deficiência auditiva sensório-neural, mas foi 

identificado um caso de deficiência auditiva condutiva que foi encaminhado 

para avaliação Otorrinolaringológica. A autora concluiu que as EOA tiveram 

papel importante para a identificação da alteração de orelha média, 

principalmente quando ocorreram falso-negativos na timpanometria. E 

enfatizou a importância do monitoramento nos primeiros anos de vida, 

utilizando avaliações objetivas e comportamentais, para identificar o mais 

cedo possível a deficiência auditiva sensório-neural e condutiva. 

Johnson et al. (2005) publicaram um artigo científico que teve por 

objetivo monitorar a audição de 3462 crianças que haviam falhado nas EOA 

e  passado no PEATE-A no momento da triagem auditiva neonatal.  As 

crianças foram monitoradas ao completarem sete meses de idade corrigida. 

Essa avaliação foi realizada por meio da Audiometria de Reforço Visual, 

Timpanometria, Emissões Otoacústicas, e Potencial Evocado Auditivo de 

Tronco Encefálico caso necessário, para confirmação do diagnóstico. Das 

3462 crianças, apenas 973 compareceram para o monitoramento e destas, 

21 crianças (2,1%) apresentaram deficiência auditiva permanente aos nove 

meses de idade. Diante destes resultados, os autores defenderam a 

necessidade do acompanhamento sistemático das crianças que apresentam 

indicadores de risco para a deficiência auditiva, monitorando tanto o nível de 

audição quanto o desenvolvimento de linguagem. 

Weichbold et al. (2006) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

determinar a porcentagem de crianças com deficiência auditiva adquirida no 
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período pós-natal. O estudo retrospectivo foi realizado com 105 crianças que 

apresentavam perda auditiva sensório-neural bilateral, maior que 40 dBNA 

na melhor orelha, sem mascaramento, e que haviam realizado triagem 

auditiva neonatal, porém foram posteriormente monitoradas por meio da 

audiometria tonal. A deficiência auditiva foi caracterizada como pós-natal 

quando a criança havia passado na triagem neonatal e mais tarde 

apresentou a perda de audição na avaliação por meio da audiometria. Das 

105 crianças avaliadas, 23 (22%) apresentavam deficiência auditiva 

caracterizada como pós-natal, sendo que 17 apresentavam pelo menos um 

indicador de risco para a deficiência auditiva, e seis não apresentavam 

riscos.  

Vale ressaltar a importância da continuidade do processo de 

diagnóstico precoce não só por meio da triagem auditiva neonatal, mas 

também com o monitoramento auditivo da criança com indicador de risco, 

uma vez que esses estudos concluíram que um resultado satisfatório na 

triagem auditiva não elimina a necessidade de um monitoramento 

sistemático e consistente do desenvolvimento da linguagem e da função 

auditiva da criança. 

Inserido na linha de pesquisa Audição na Criança, o presente estudo 

teve então como proposta contribuir para a identificação da deficiência 

auditiva nos primeiros estágios de desenvolvimento para que as habilidades 

auditivas sejam menos prejudicadas, favorecendo assim o encaminhamento 

o mais cedo possível para a intervenção terapêutica, o que permite uma 

diminuição dos distúrbios de linguagem provocados pela privação auditiva. 

 
  

 



 

  

5 

2. OBJETIVOS  
 

O objetivo do presente estudo foi analisar os resultados encontrados 

em um Programa de Monitoramento Auditivo de crianças com indicadores de 

risco para a deficiência auditiva, realizado em um serviço de Referência de 

Saúde Auditiva de São Paulo.  

 

Os objetivos específicos foram: 

 caracterizar a população de crianças de risco para a deficiência auditiva, 

com relação aos indicadores encontrados; 

 estudar o protocolo de avaliação utilizado no monitoramento auditivo; 

 estudar o número de atendimentos realizados no programa de 

monitoramento auditivo; 

 estudar a ocorrência de perdas auditivas quanto ao seu tipo e grau, 

segundo os indicadores de risco para a deficiência auditiva. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Os estudos apresentados em cada tópico da revisão de literatura 

obedeceram a ordem cronológica de publicação. 

 

3.1 - POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA 
 

Segundo o IBGE, de acordo com o mais recente censo demográfico 

realizado no Brasil em 2000, pelo menos 5,7 milhões de brasileiros possuem 

algum grau de deficiência auditiva. 

Considerando, então, a magnitude social da perda auditiva na 

população brasileira e suas conseqüências, assim como a necessidade de 

estruturar uma rede de serviços regionalizada e  hierarquizada que 

estabelecesse uma linha de cuidados integrais e integrados no manejo das 

principais causas da deficiência auditiva, em 28 de setembro de 2004 foi 

publicada no Diário Oficial a Portaria N° 2073/GM, instituindo a Política 

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (http://www.saude.gov.br). 

Essa Portaria estabeleceu que o Programa de Saúde Auditiva fosse 

implantado em todas as unidades federadas de forma articulada entre o 

Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde e as Secretarias 

Municipais de Saúde, respeitando as competências das três esferas de 

gestão e os princípios e diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde 

(universalidade, eqüidade, regionalização, hierarquização e integralidade da 

atenção à saúde). 

A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva foi constituída a 

partir dos seguintes componentes fundamentais: 

http://www.saude.gov.br/
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I - Atenção básica: realizar ações de caráter individual ou coletivo, 

voltadas para a promoção da saúde auditiva, prevenção e identificação 

precoce dos problemas auditivos, bem como de ações informativas, 

educativas e de orientação familiar, realizando encaminhamentos, quando 

necessário, para o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Média 

Complexidade; 

II - Média complexidade: realizar triagem e monitoramento da audição, 

oferecer diagnóstico e terapia especializada, excluindo o diagnóstico e a 

protetização de crianças até três anos de idade, que devem ser 

encaminhadas para os Serviços de Atenção à Saúde Auditiva na Alta 

Complexidade, assim como pacientes com afecções associadas, perda 

auditiva unilateral ou que apresentarem dificuldade na realização da 

avaliação audiológica; 

III - Alta complexidade: realizar atenção diagnóstica e terapêutica 

especializada para crianças de até três anos de idade, pacientes com 

afecções associadas (neurológicas, psicológicas, síndromes genéticas, 

cegueira, visão subnormal) e perdas auditivas unilaterais.  Tem como 

finalidade prestar assistência multiprofissional especializada às pessoas com 

doenças otológicas e em especial às pessoas com deficiência auditiva. 

Neste sentido, deve contar com equipamentos para realizar o diagnóstico 

diferencial das perdas auditivas e exames complementares (emissões 

otoacústicas por estímulo transiente e por produto de distorção; potencial 

evocado auditivo de tronco encefálico de curta, média e longa latência). 

A Portaria ressaltou a importância da identificação precoce dos 

neonatos que devem ser referenciados para avaliação especializada, a partir 

da história clínica, da presença de agravos que comprometem a saúde 

auditiva, e dos fatores de risco para deficiência auditiva, assim como o 

monitoramento auditivo dessa população. 
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O Ministério da Saúde listou os indicadores de risco para a deficiência 

auditiva de acordo com o Comitê Brasileiro de Perda Auditiva na Infância – 

(CBPAI, 1999) e o Joint Committee Infant Hearing (JCIH, 2000), os quais 

são relatados a seguir. 

 

3.2 - INDICADORES DE RISCO PARA A DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
 

O Joint Committee Infant Hearing foi criado em 1969, sendo composto 

por representantes da Audiologia, Otorrinolaringologia, Pediatria e 

Enfermagem. Esse comitê foi responsável por estabelecer recomendações 

acerca da identificação precoce de crianças com deficiência auditiva, ou com 

indicadores de risco para deficiência auditiva, e sobre a implementação da 

triagem auditiva. 

Em 1972, o comitê delineou então os primeiros indicadores de risco 

para a deficiência auditiva: historia familiar de perda auditiva na infância, 

infecções congênitas (rubéola, citomegalovírus, herpes), anomalias 

craniofaciais, peso ao nascimento inferior a 1500 g, e bilirrubina em níveis 

superiores a 20 mg/dl. Em 1982, meningite bacteriana e asfixia severa foram 

adicionados a essa lista, e outros riscos foram acrescentados entre 1982 e 

1994. 

O JCIH publicado em 1994 recomendou que a triagem auditiva 

neonatal fosse universal e não mais seletiva, defendendo que todas as 

crianças com deficiência auditiva deveriam ser identificadas até os três 

meses de idade e que a intervenção deveria iniciar até os seis meses de 

idade.  

Meyer et al. (1999) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

determinar a incidência da deficiência auditiva, os indicadores de risco e a 

viabilidade de um programa de triagem auditiva seletiva. Os indicadores de 
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risco foram baseados no JCIH de 1994 e a triagem auditiva foi realizada por 

meio do registro do PEATE-A 35 dBNA. Os indicadores de risco para a 

deficiência auditiva mais freqüentemente encontrados no estudo foram: as 

medicações ototóxicas em 60,3%; peso ao nascimento inferior a 1500 g em 

32,1%; ventilação mecânica 17,2%; hiperbilirrubinemia em 3,4% e a 

hereditariedade em 3,2%. O resultado do PEATE-A revelou 2% das crianças 

avaliadas com alteração bilateral e 3,3% com alteração unilateral. Os 

autores concluíram que anomalias craniofaciais, hereditariedade e infecções 

congênitas são indicadores de risco que estavam associados de forma 

significativa com a alteração do PEATE, enquanto que o peso ao nascimento 

inferior a 1.500 g e prematuridade não estavam ligados a este tipo de 

alteração no estudo. 

Em 2000, O JCIH publicou uma revisão da lista de indicadores de 

risco, acrescentando os seguintes itens: permanência em Unidade de 

Terapia Intensiva por mais de 48 horas; toxoplasmose, incluída nas 

infecções congênitas; hipertensão pulmonar persistente; ventilação extra-

corpórea assistida e otite média com efusão por mais de três meses. 

Em um artigo de revisão de literatura sobre as infecções congênitas 

como indicador de risco para a deficiência auditiva, Vieira et al. (2005) 

elencaram o histórico, a patogênese e o padrão audiológico encontrados em 

cada uma delas – rubéola, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus e herpes 

simples. Os autores concluíram que, com exceção da rubéola, não há um 

padrão audiológico característico das perdas auditivas provocadas pelas 

infecções congênitas; porém, todas as infecções congênitas podem lesar a 

cóclea. E afirmaram que o risco de aparecimento tardio e/ou progressão das 

perdas auditivas já existentes ao nascimento justificam o diagnóstico 

etiológico e o acompanhamento audiológico dessas crianças até os três 

anos de idade. 

De acordo com o JCIH (2007), as crianças consideradas de risco para 

a deficiência auditiva são aquelas que apresentam: suspeita do cuidador em 
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relação à audição, atraso de desenvolvimento de fala e linguagem; histórico 

familiar de deficiência auditiva permanente na infância; permanência em UTI 

por mais de cinco dias: ventilação extra-corpórea assistida, ventilação 

mecânica, medicamentos ototóxicos ( exemplos: gentamicina e tobramicina) 

ou diuréticos (furosemida/lasix) e hiperbilirrubinemia com necessidade de ex-

sanguíneo transfusão; infecções congênitas, como citomegalovírus, herpes, 

rubéola, sífilis e toxoplasmose; anomalias craniofaciais; síndromes 

associadas a perdas auditivas sensório-neurais e/ou condutivas 

permanentes; síndromes associadas à deficiência auditiva progressiva e/ou 

de início tardio (neurofibromatoses, osteopetroses e síndromes de Usher, 

Waardenburg, Alport, Pendred, e Lange-Nielson); desordens 

neurodegenerativas como síndrome de Hunter, ou neuropatias sesório-

motoras, como ataxia de Friedreich e síndrome de Charcot-Marie-Tooth; 

infecções pós-natais associadas à deficiência auditiva sensorioneural, como 

meningite bacteriana e herpes vírus; traumatismo craniano; e quimioterapia. 

Figura 1 - Quadro de alterações dos indicadores de risco, segundo o Joint 
Committee Infant Hearing (JCIH, 1972, 1982, 1990, 1994, 2000, 2007). 

1972 Hereditariedade, infecções congênitas, mal formações, peso ao nascimento inferior a 1500g 
e hiperbilirrubinemia.  

1982 Hereditariedade, infecções congênitas, mal formações, peso ao nascimento inferior a 1500g, 
hiperbilirrubinemia, meningite bacteriana e asfixia severa.  

1990 Hereditariedade, infecções congênitas, anomalias craniofaciais, peso ao nascimento inferior 
a 1500g, hiperbilirrubinemia, ototóxicos, meningite bacteriana, asfixia severa, ventilação 
mecânica por mais de 5 dias e síndromes associadas à deficiência auditiva condutiva ou 
sensório neural.  

1994 Hereditariedade, infecções congênitas, anomalias craniofaciais, peso ao nascimento inferior 
a 1500g, hiperbilirrubinemia, ototóxicos, meningite bacteriana, Apgar 0-4 no primeiro minuto 
ou 0-6 no segundo minuto, ventilação mecânica por mais de 5 dias e síndromes associadas 
à deficiência auditiva condutiva ou sensório neural. 

2000 Permanência em UTI por mais de 48 horas, síndromes associadas à deficiência auditiva 
condutiva ou sensório neural, hereditariedade, anomalias craniofaciais e infecções 
congênitas.  

2007 Suspeita do cuidador de deficiência auditiva* ou atraso de linguagem, hereditariedade*, UTI 
por mais de 5 dias (ECMO*, ventilação mecânica, ototóxicos e hiperbilirrubinemia), 
infecções congênitas (citomegalovírus*, herpes, sífilis, toxoplasmose e rubéola), anomalias 
craniofaciais, síndromes associadas à deficiência auditiva condutiva ou sensório neural, 
síndromes associadas à deficiência auditiva progressiva ou de início tardio, desordens 
neurodegenerativas*, infecções pós natais*, traumatismo craniano* e quimioterapia*.  

                 * Indicadores de risco relacionados à deficiência auditiva de início tardio. 
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Em estudo recente, Pereira et al. (2007) avaliaram a associação entre 

a perda de audição e os indicadores de risco em um programa de triagem 

auditiva neonatal, verificando a prevalência de alterações auditivas. As 

variáveis utilizadas para a correlação dos achados foram: peso ao 

nascimento, idade gestacional, relação peso e idade gestacional e os 

indicadores de risco para a deficiência auditiva. Foi realizada uma análise 

retrospectiva das avaliações de 1696 crianças, sendo 648 nascidos pré-

termo e 1048 a termo. Na avaliação foram incluídos: registro das EOAT, 

Reflexo Cócleo-Palpebral e Imitanciometria. A perda auditiva sensório-neural 

foi identificada em 0,82% das crianças nascidas a termo, e em 3,1% das 

crianças nascidas pré-termo, havendo diferença estatisticamente significante 

entre essas variáveis. Já a perda auditiva condutiva foi a mais freqüente 

encontrada nas duas populações - 14,6% das crianças nascidas a termo e 

16,3% das crianças nascidas pré-termo. Os indicadores de risco para a 

deficiência auditiva mais encontrados nas crianças nascidas a termo foram: 

baixo peso ao nascimento, seguido de uso de ototóxico e ventilação 

mecânica; e nas crianças nascidas pré-termo foram: infecção congênita, 

antecedentes familiares de perdas auditivas e uso de drogas ototóxicas. As 

autoras concluíram que quanto menor a idade gestacional e o peso ao 

nascimento, maior a chance da criança apresentar falha na triagem auditiva. 

Além disso, naquelas nascidas prematuras houve maior ocorrência de perda 

auditiva sensório-neural, e nas nascidas a termo houve correlação 

significante entre a perda auditiva e a presença de síndromes.    

Com o objetivo de descrever os indicadores de risco para a 

neuropatia auditiva, Beutner et al. (2007) realizaram estudo com 5.548 

crianças com idade entre um e 15 anos cuja capacidade auditiva estivesse 

sob suspeita ou que apresentassem indicadores de risco para a deficiência 

auditiva. A avaliação auditiva envolveu uma bateria de testes, dentre os 

quais: audiometria, timpanometria, EOAT e PEATE. Foram encontrados 37 

casos de neuropatia auditiva, dos quais 31 apresentavam alteração bilateral. 

Dos indicadores de risco encontrados destacaram-se: 21 crianças (56,8%) 
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com histórico de complicações perinatais, dentre as quais prematuridade, 

hiperbilirrubinemia, hipóxia, ventilação mecânica e ex-sangüíneo transfusão; 

três crianças (8,1%) tinham como indicador de risco as infecções, das quais 

se destacaram toxoplasmose e meningite; 5,4% (duas) das crianças com 

síndromes, uma com a síndrome de Pierre-Robin e as outras duas com 

síndromes não características; 5,4 % apresentavam causas genéticas e 

outros 5,4% apresentavam outras causas. Do total de crianças, sete (18,9%) 

não apresentavam indicador de risco conhecido para a deficiência auditiva. 

Diante desses resultados, os autores concluíram que existem indicadores de 

risco muito variados relacionados à neuropatia auditiva e que o método mais 

eficiente para o diagnóstico é a triagem auditiva que associa a EOA e o 

PEATE. 

Vieira et al. (2007) realizaram estudo sobre a ocorrência dos 

indicadores de risco para a deficiência auditiva infantil no decorrer de quatro 

anos em um programa de triagem auditiva neonatal de um hospital publico 

em São Paulo. A pesquisa caracterizou-se por um estudo retrospectivo de 

prontuários de 382 crianças prematuras atendidas pelo programa de triagem 

auditiva. A lista de indicadores de risco para a deficiência auditiva foi 

adaptada do JCIH de 2000, sendo acrescentados: consangüinidade, mãe 

portadora de HIV positivo, peso ao nascimento inferior a 1.500 g, Apgar de 

0-4 no primeiro minuto e de 0-6 no segundo minuto, alcoolismo materno e/ou 

uso de drogas na gestação e hemorragia peri-intraventricular. O estudo 

revelou que o indicador de risco mais freqüente foi a permanência em UTIN 

com período superior a 48 horas, em torno de 80% da população, seguido 

da necessidade de ventilação mecânica (46,7%) e uso de ototóxicos (40%). 

No decorrer dos quatro anos estudados, os autores observaram aumento de 

ocorrência de alguns indicadores de risco, como antecedentes familiares e 

ventilação mecânica, enquanto que a ocorrência de infecções congênitas 

diminuiu de forma estatisticamente significante e outros indicadores variaram 

aleatoriamente. Os autores concluíram, então, que estes dados poderiam 
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estar relacionados com o aumento das medidas de prevenção primária e o 

avanço da tecnologia das UTI Neonatais. 

 

3.3 - MONITORAMENTO AUDIOLÓGICO 
 

Um dos primeiros estudos internacionais sobre o acompanhamento 

audiológico de crianças com indicadores de risco para a deficiência auditiva 

foi publicado por Abramovich et al. em 1979, com o objetivo de estudar a 

ocorrência da deficiência auditiva em crianças com peso ao nascimento 

inferior a 1.500 gramas e que permaneceram em UTI neonatal. Durante 

cinco anos, 111 crianças foram avaliadas por meio de avaliações periódicas, 

as crianças eram avaliadas com a técnica da audiometria de tom puro 

quando elas atingiam idade suficiente para serem submetidas ao teste. Uma 

medição do ruído ambiental na UTI neonatal foi realizada com o objetivo de 

verificar a associação entre a perda auditiva e o ruído ambiental. Essa 

verificação demonstrou que o ruído ambiental variou de 65 a 75 dBNPS, 

sendo que o resultado das avaliações periódicas evidenciou que 9% das 

crianças apresentaram perda auditiva sensório-neural permanente. Os 

autores concluíram então que não houve evidências de que o ruído pudesse 

estar associado à deficiência auditiva, mas destacaram a importância da 

verificação desse aspecto.  

No Brasil, Azevedo (1991) publicou um estudo sobre a avaliação e 

acompanhamento audiológico de neonatos de risco para a deficiência 

auditiva, descrevendo o Programa de Avaliação de Neonatos de risco 

desenvolvido em um hospital público em São Paulo. A pesquisa envolveu a 

avaliação de 152 crianças que permaneceram na UTI neonatal do hospital, a 

avaliação envolveu a técnica da Observação do Comportamento Auditivo, 

realizada nas crianças de até nove meses de idade e a técnica da 

Audiometria de Reforço Visual, realizada nas crianças de nove a 15 meses 

de idade.  Das 152 crianças avaliadas, 58,5% apresentaram um ou mais 
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indicadores de risco para a deficiência auditiva, sendo os mais freqüentes: 

ototoxidade (28,3%), peso ao nascimento inferior a 1.500 g (23,7%), 

hiperbilirrubinemia (17, 8%), asfixia severa ao nascimento (17,8%) e 

infecções congênitas (5,3%). As respostas mais encontradas nas crianças 

com idade até três meses foram o Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) – 92%, a 

Reação de Sobressalto – 67% e Resposta de Atenção – 21%. Nas crianças 

com idade entre três e seis meses, as respostas mais encontradas foram: o 

RCP – 94%, Procura da Fonte – 68%, Atenção – 29%, Sobressalto – 26% e 

Localização da Fonte – 15%. Na idade entre seis e nove meses, foram: 

Localização – 88% e RCP – 94%. Entre nove e 15 meses, a localização e o 

RCP estavam presentes em 100% das crianças, e 87% delas realizaram a 

Audiometria de reforço visual, com a obtenção dos níveis mínimos de 

resposta nas freqüências de 0.5 a 4 kHz. Das crianças que realizaram as 

avaliações, 2,6% apresentaram a deficiência auditiva. Os resultados desse 

estudo sugeriram a evidência de diferenças entre as respostas de crianças 

nascidas pré-termo e que permaneceram em UTI neonatal com relação às 

crianças sem essas características. 

O JCIH publicado no ano de 1994 recomendou a realização do 

monitoramento audiológico para todas as crianças com indicadores de risco 

para a deficiência auditiva. Esse monitoramento deveria ser realizado pelo 

menos uma vez a cada seis meses até a criança com indicadores de risco 

completar os três anos de idade.  

Azevedo (1995) realizou estudo com o objetivo de obervar o 

desenvolvimento do comportamento auditivo de crianças sem evidência de 

deficiência auditiva frente a estímulos sonoros. A autora comparou as 

respostas de crianças nascidas pré-termo e atendidas em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal com as de crianças nascidas a termo, sem 

necessidade de cuidados especiais. Foram avaliadas 396 crianças de até 13 

meses de idade, sendo 194 crianças a termo (grupo I) e 202 pré-termo que 

necessitaram de atendimento em UTIN (grupo II). Após a alta hospitalar, os 
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sujeitos foram acompanhados por equipe multidisciplinar em consultas 

periódicas. Para a avaliação da audição, foram realizadas: Observação do 

Comportamento Auditivo, com sons instrumentais; e Audiometria de Reforço 

Visual, com Audiômetro Pediátrico para a pesquisa dos níveis mínimos de 

resposta nas freqüências de 1, 2, 4 e 0.5 kHz, nessa ordem, com tom puro 

modulado warble. Nos resultados da Observação do Comportamento 

Auditivo, tanto o grupo I como o grupo II apresentaram, com o avanço da 

idade, uma evolução das habilidades de respostas a sons instrumentais, das 

mais primitivas às mais elaboradas.  No entanto, o grupo II apresentou uma 

defasagem de localização da fonte sonora, não sendo encontrada uma 

diferença estatisticamente significante em relação ao sexo em ambos os 

grupos. Já nos resultados da Audiometria de Reforço Visual, tanto o grupo I 

quanto o grupo II apresentaram níveis mínimos de resposta melhores com o 

avanço da idade, sendo a pior resposta encontrada na freqüência de 0.5 Hz. 

Aqui, houve diferença estatisticamente significante entre os sexos, mas não 

entre os lados. Na comparação entre os grupos, observou-se uma 

ocorrência de níveis mínimos de resposta melhores no grupo I em relação 

ao grupo II. A autora concluiu que essa evolução das habilidades de 

respostas com o avanço da idade estava relacionada ao processo de 

maturação do Sistema Nervoso Central e que as crianças com indicadores 

de risco também apresentavam essa evolução, porém com atraso na 

habilidade de localização sonora, que desaparece até o final do primeiro ano 

de vida da criança. 

Ficchino et al. (2000) publicaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a audição de crianças com indicadores de risco para a deficiência auditiva, 

segundo o JCIH de 1994. Foram avaliadas 32 crianças de até dois anos de 

idade que apresentaram, pelo menos, um indicador de risco para a 

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

Emissões Otoacústicas por estímulo transiente e a Observação do 

Comportamento Auditivo com a utilização de instrumentos como fonte 

sonora. Os indicadores de risco para a deficiência auditiva mais encontrados 
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no estudo foram: permanência em incubadora por período superior a sete 

dias; utilização de medicação ototóxica; baixo peso ao nascimento e 

ventilação mecânica; apenas 3,2% apresentaram infecções congênitas com 

indicador de risco. Do total de 32 crianças participantes da pesquisa, cinco 

(18,7%) com quadro de prematuridade apresentaram atraso no 

desenvolvimento da função auditiva na Observação Comportamental, porém 

com presença de EOAT. Ao separar os resultados das avaliações por 

orelha, foram observadas sete orelhas com EOAT ausentes, porém com 

respostas comportamentais adequadas para a idade. As autoras concluíram 

que o atraso no desenvolvimento das cinco crianças prematuras seria devido 

à imaturidade do Sistema Auditivo Central e que as EOA foram de grande 

importância na identificação das perdas auditivas condutivas de grau leve.  

Diante deste fato, defenderam a utilização dos dois métodos de avaliação da 

audição, uma vez que são complementares e ressaltaram a necessidade do 

monitoramento auditivo em crianças que apresentam indicadores de risco 

para a deficiência auditiva. 

Em 2000, o JCIH sugeriu que o monitoramento auditivo deveria ser 

realizado em todas as crianças, porém com especial atenção para as que 

apresentassem algum indicador de risco para a deficiência auditiva; e 

acrescentou que as crianças com deficiência auditiva sensório-neural leve, 

unilateral, ou condutiva persistente também deveriam ter sua audição 

monitorada. 

Widen et al. (2000) destacaram a importância e a necessidade do 

monitoramento da função auditiva em lactentes que apresentam indicadores 

de risco para a deficiência auditiva. Os autores tinham como propósito 

realizar o monitoramento auditivo nas 4868 crianças que passaram na 

triagem auditiva neonatal, porém apenas 3134 crianças (64,4%) com idade 

entre oito e 12 meses de idade compareceram para o monitoramento, 

realizado por meio da Audiometria de Reforço Visual. O estímulo sonoro 

utilizado para a obtenção dos níveis mínimos de resposta foi o tom puro 
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modulado warble, nas freqüências de 1, 2 e 4 kHz. Do total de crianças 

avaliadas, 95,6% das crianças realizaram a audiometria de reforço visual 

com sucesso. Para a avaliação das 3134 crianças, foram necessárias 4933 

consultas, sendo que 29% tiveram que retornar para reavaliação por 

apresentarem alterações na timpanometria e níveis mínimos de resposta 

pior que 20 dBNA. Ao final do estudo, foram identificadas 2,2% das crianças 

com perda de audição permanente bilateral e 3,4% com perda de audição 

unilateral. Os autores concluíram que a Audiometria de Reforço Visual é um 

método confiável para a obtenção de resposta auditiva comportamental 

monoaural desta faixa etária, definindo-a como avaliação “padrão ouro”. E 

ressaltaram a importância do monitoramento auditivo de crianças com 

indicadores de risco para a deficiência auditiva, por meio de uma avaliação 

contínua devido à possibilidade de desenvolvimento da perda auditiva 

progressiva e/ou de início tardio. 

Yoon et al. (2003) publicaram um artigo cientifico sobre o 

acompanhamento do desenvolvimento auditivo de crianças que 

permaneceram em UTI por período maior que 48 horas. O estudo envolveu 

82 sujeitos que passaram no PEATE automático na triagem auditiva 

neonatal, sendo avaliados durante os dois primeiros anos de vida. Desse 

total, 31 crianças (37%) apresentaram timpanometria alterada relacionada à 

OME e duas foram diagnosticadas com deficiência auditiva de início tardio. 

O caso 1 permaneceu por um mês em UTI e neste período, foram 

administradas ampicilina e gentamicina por sete dias e vancomicina por dois 

dias. Aos 14 meses de idade, foram observadas ausência de EOA na OE e 

presença na OD; aos 15 meses, a criança foi submetida ao PEATE com 

sedação, que apresentou resultado sugestivo de deficiência auditiva 

sensório-neural moderada bilateral. O caso 2 permaneceu por duas 

semanas em UTI devido a uma hemorragia subdural, com administração de 

ampicilina e gentamicina por 48 horas. Aos 22 meses de idade, foi 

observada ausência de EOA na OD e presença na OE; dois meses após, foi 

observada ausência de EOA bilateral, e Audiometria de Reforço Visual em 



 

  

18 

campo livre indicou deficiência auditiva leve-moderada. Aos 30 meses de 

idade, a criança foi submetida ao PEATE com sedação, que apresentou 

resultado compatível com deficiência auditiva sensório-neural moderada 

bilateral. Os autores concluíram que a população que permanece em UTI 

neonatal tem maior vulnerabilidade à deficiência auditiva condutiva ou 

sensório-neural, tanto devido às razões congênitas quanto às iatrogênicas. E 

recomendaram para a população com indicadores de risco para a deficiência 

auditiva progressiva ou de início tardio o registro das EOA, a cada quatro 

meses no primeiro ano de vida, e a avaliação auditiva comportamental, a 

cada seis meses até os cinco anos de idade. 

Semiguen (2004) realizou uma pesquisa com o objetivo de estudar os 

achados audiológicos do monitoramento auditivo de crianças que 

permaneceram em Unidade de Terapia Intensiva mais de 48 horas no 

período neonatal e que haviam realizado e passado na triagem auditiva até 

os cinco meses de idade. O monitoramento foi dividido em duas etapas - a 

primeira etapa foi realizada três meses após a triagem auditiva, da qual 

participaram 18 crianças, e a segunda etapa realizada após seis meses da 

triagem, com participação de 17 crianças. A avaliação envolveu os seguintes 

testes: timpanometria; avaliação comportamental com sons não calibrados 

realizada com instrumentos, e com sons calibrados realizada com 

Audiômetro Pediátrico com estímulo de banda larga White Noise; registro 

das EOA-automáticas e PEATE-automático. As causas mais freqüentemente 

encontradas para justificar a permanência em UTI neonatal por mais de 48 

horas foram: prematuridade, presente em 94,4% das crianças; baixo peso ao 

nascimento, presente em 72,2% e asfixia, presente em 16,6% das crianças. 

A média de idade das crianças no primeiro monitoramento foi de cinco 

meses e no segundo, de oito meses, sendo esta média mais alta do que o 

esperado devido à tendência de a preocupação dos pais diminuir com o 

aumento da idade das crianças em relação à preocupação logo após o 

nascimento, uma vez que já obtiveram um resultado dentro do que é 

considerado normal. Não foram identificados casos de deficiência auditiva 
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sensório-neural; porém, quatro crianças apresentaram atraso nas 

habilidades de localização lateral no primeiro monitoramento e uma criança 

foi identificada com deficiência auditiva condutiva, sendo encaminhada para 

avaliação e conduta otorrinolaringológica. A autora concluiu que o atraso nas 

respostas da observação do comportamento auditivo encontrado em quatro 

crianças no primeiro monitoramento seria devido à imaturidade do Sistema 

Nervoso Central, uma vez que todas apresentaram respostas dentro do 

esperado para a faixa etária no segundo monitoramento. Também ressaltou 

que as EOA tiveram papel importante para a identificação da alteração de 

orelha média, principalmente quando ocorreram falso-negativos na 

timpanometria, e enfatizou a importância do monitoramento nos primeiros 

anos de vida, utilizando avaliações objetivas e comportamentais, para 

identificar o mais cedo possível a deficiência auditiva sensório-neural e 

condutiva.  

De acordo com Johnson et al. (2005), o método mais efetivo de 

triagem auditiva neonatal envolve medidas eletrofisiológicas e 

eletroacústicas, porém não diminui a importância da avaliação 

comportamental, pois são exames complementares. O objetivo do estudo foi 

determinar a ocorrência de deficiência auditiva progressiva ou de início 

tardio em crianças que falharam nas EOA no momento da triagem auditiva 

neonatal, mas que passaram no PEATE-A. A população constava de 3462 

crianças que falharam nas EOA, mas que passaram no PEATE no momento 

da triagem auditiva neonatal; porém, os pais de apenas 1524 crianças 

aceitaram participar da pesquisa. Destas, apenas 63,8% (973 crianças) 

compareceram ao monitoramento auditivo. A avaliação constou de: 

Timpanometria, Audiometria de Reforço Visual, registro das EOAT e EOAPD 

e, caso necessário, registro do PEATE para complementação do diagnostico 

audiológico. Das 973 crianças avaliadas, 67,6% completaram o 

monitoramento em apenas uma sessão, 24,5% completaram em duas 

sessões e 7,9% necessitaram de três ou mais sessões para completar o 

monitoramento auditivo. Do total, 21 crianças (2,16%) apresentaram 
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deficiência auditiva aos nove meses de idade, sendo três casos de 

deficiência auditiva condutiva permanente e 18 casos de deficiência auditiva 

sensório-neural. Todas as crianças identificadas com deficiência  auditiva 

apresentaram um ou mais indicadores de risco para a deficiência auditiva 

progressiva ou de início tardio, segundo o JCIH. Os autores recomendaram 

que fossem dadas orientações às famílias sobre o desenvolvimento auditivo, 

ressaltando que um resultado satisfatório na triagem auditiva neonatal não 

elimina a necessidade de um monitoramento sistemático e consistente do 

desenvolvimento de linguagem e da função auditiva da criança. Concluíram, 

ainda, que os resultados evidenciam uma necessidade de melhores 

informações sobre a incidência, as causas e a correlação da deficiência 

auditiva de início tardio.  

Weichbold et al. (2006) publicaram um artigo com o objetivo 

determinar a porcentagem de crianças com deficiência auditiva pós-natal e a 

porcentagem destas crianças que apresentavam indicadores de risco para a 

deficiência auditiva. O estudo retrospectivo foi realizado com 105 sujeitos 

com perda auditiva sensório-neural bilateral (maior que 40 dB, na melhor 

orelha, sem mascaramento) e que haviam realizado a triagem auditiva 

neonatal entre os anos de 1995 e 2000, sendo posteriormente avaliados por 

meio da Audiometria de tom puro. A deficiência auditiva era reconhecida 

como pós-natal quando a criança havia passado na triagem neonatal, 

apresentando, mais tarde, a perda de audição. Os indicadores de risco 

foram baseados na classificação do JCIH de 2000, com acréscimo de 

hipertensão pulmonar persistente e prematuridade.  Das 105 crianças que 

participaram do estudo, 23 (22%) crianças apresentavam deficiência auditiva 

pós-natal; destas, 17 apresentavam pelo menos um indicador de risco e seis 

não apresentava riscos para a deficiência auditiva. Os indicadores 

encontrados foram: três casos de hereditariedade, dois casos de meningite 

bacteriana, dois de anomalias craniofaciais, um de hipertensão pulmonar 

persistente, um de citomegalovírus, um de ventilação extra-corpórea 

assistida, um de otite média com efusão persistente, cinco de uso de 
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medicação ototóxica e dois de prematuridade. Em 35% das crianças 

avaliadas a perda de audição teve início após os três anos de idade. Os 

resultados do estudo sugerem que aproximadamente 25% das deficiências 

auditivas na infância são de origem pós-natal, independente de serem 

adquiridas, progressivas ou de início tardio, e que esse número justifica a 

necessidade do monitoramento auditivo. Como não foram encontrados 

indicadores de risco em algumas crianças, e em outras o início da 

deficiência auditiva se deu após os três anos de idade, os autores sugeriram 

métodos adicionais de avaliação além do monitoramento auditivo, como a 

triagem auditiva em pré-escolares e escolares.  Além disso, ressaltaram a 

importância da confiabilidade na triagem auditiva neonatal, utilizando a 

associação do registro da EOA e do PEATE-A, para que, assim, a 

deficiência auditiva possa ser caracterizada como pós-natal e não como um 

falso negativo da triagem auditiva. 

O novo consenso do Joint Committee Infant Hearing (2007) sugere 

que o monitoramento seja realizado em todas as crianças, ao menos uma 

vez até a idade de 24-30 meses. Essa modificação foi baseada no fato de 

que a recomendação anterior, na qual as crianças com indicadores de risco 

deveriam ser acompanhadas pelo monitoramento a cada seis meses, 

ocasionou uma grande sobrecarga para os fonoaudiólogos e não poderia ser 

realizado na maior parte do mundo. Além disso, o JCIH considerou que 

existem crianças que apresentam indicadores de risco desconhecidos que 

envolvem o aparecimento tardio da deficiência auditiva. Portanto, a sugestão 

de 2007 foi no sentido de deslocar a responsabilidade pelo 

acompanhamento das crianças consideradas de risco para o provedor de 

atenção primária, que deverá encaminhar para os fonoaudiólogos, conforme 

a necessidade, qualquer criança com indícios de deficiência auditiva. 

De qualquer forma, a recomendação do JCIH continua sendo para 

que crianças que apresentam indicadores de risco específicos para a 

deficiência auditiva progressiva ou de início tardio sejam acompanhadas 
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com maior freqüência, sendo que o tempo e número de reavaliações devem 

ser individualizados e personalizados, dependendo da probabilidade de 

ocorrência da deficiência auditiva progressiva ou de início tardio.  

Avaliações mais precoces e em maior número podem ser indicadas 

para crianças com infecção congênita por citomegalovírus, síndromes 

associadas à deficiência auditiva progressiva ou de início tardio, desordens 

neurodegenerativas, traumatismo craniano (especialmente de base de 

crânio ou de osso temporal), ou cultura positiva de infecção pós-natal 

associada à deficiência auditiva; e também em crianças que receberam 

ventilação assistida extracorpórea ou quimioterapia, suspeita do cuidador de 

atraso de fala/linguagem/audição, e historia familiar de deficiência auditiva 

na infância.  

 

3.4 - AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA INFANTIL 
 

Para a avaliação audiológica em crianças muito pequenas, existe uma 

bateria de testes que envolvem medidas objetivas, que independem das 

habilidades cognitivas da criança e medidas comportamentais, que nos seis 

primeiros meses de idade são complementares, até que seja possível a 

utilização da técnica de Audiometria de Reforço Visual. Estas medidas 

podem nos assegurar o diagnóstico audiológico diferencial no primeiro ano 

de vida da criança. 

De acordo com a literatura (Russo e Santos, 1994), para a avaliação 

auditiva infantil são recomendados os seguintes procedimentos: 

- Imitanciometria: A timpanometria é um teste objetivo que avalia a 

mobilidade da membrana timpânica e a pressão da orelha média, 

compreendendo a observação do movimento da membrana timpânica diante 

da variação de pressão (de -200daPa a +200daPa) introduzida no meato 
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acústico externo. Seu conceito fundamental baseia-se no fato de que a 

transmissão do som por meio do mecanismo da orelha média é máxima 

quando as pressões da orelha média e orelha externa são igualadas; e é 

especialmente importante considerando a alta incidência de otite média com 

efusão (OME) em crianças. Já a pesquisa do reflexo acústico verifica a 

integridade e o processo maturacional das vias auditivas aferentes e 

eferentes e as respostas dessas estruturas frente a um estímulo sonoro 

intenso. 

- Emissões Otoacústicas (EOA): sons com origem na cóclea, nas 

células ciliadas externas, que podem ser registrados no meato acústico 

externo, caracterizando uma medida fisiológica e objetiva que independe da 

cooperação do paciente.  Recomenda-se a utilização das Emissões 

Otoacústicas Evocadas por estímulo transiente (EOAT), que são eliciadas 

por um estímulo breve (click ou toneburst), e das Emissões Otoacústicas 

Evocadas – produto de distorção (EOAPD), que são eliciadas por um par de 

tons puros apresentados de modo simultâneo. 

- Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE): medida 

objetiva, eletrofisiológica, que avalia a integridade da atividade neural ao 

longo da transmissão do estímulo sonoro pela via aferente no Sistema 

Auditivo Nervoso Central.   Os estímulos sonoros mais utilizados para 

estimar a acuidade auditiva são click e toneburst. O estímulo por condução 

óssea também pode ser utilizado para determinar a natureza da alteração 

(condutiva, sensório-neural ou mista).  

- Avaliação Auditiva Comportamental: A possibilidade de se obter uma 

medida eletrofisiológica da audição não diminui a importância da avaliação 

auditiva comportamental, que fornece dados relacionados à atenção e ao 

reconhecimento auditivo da criança. A Observação do Comportamento 

Auditivo (BOA) consiste na observação das reações da criança após a 

apresentação de um estímulo sonoro (calibrado ou não-calibrado), avalia a 

acuidade auditiva e utiliza respostas não condicionadas ao estímulo. Trata-
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se de uma observação qualitativa do comportamento auditivo. A Observação 

do Comportamento Auditivo é recomendada para crianças de até seis meses 

de idade. Já para crianças com idade entre seis e 24 meses recomenda-se a 

Audiometria de Reforço Visual (VRA), que utiliza o condicionamento 

operante para obtenção de uma resposta auditiva comportamental 

relacionada a uma imagem visual, estímulo sonoro / resposta / reforço 

visual.  A partir dos 25 meses de idade, o teste de escolha é a Audiometria 

Lúdica Condicionada (ALC), em que a criança é condicionada a dar uma 

resposta lúdica para o estímulo acústico.  

Segundo Wilson e Thompson (1984), o profissional deve escolher a 

avaliação e o tipo de reforço que considera mais eficaz para a idade de cada 

criança a ser avaliada. 

Em seu artigo sobre a avaliação auditiva infantil, Sininger (2003) 

descreveu os tipos de avaliação mais utilizados para as determinadas faixas 

etárias. A autora ressaltou que, antes dos seis meses de idade, apesar de 

não identificar deficiências auditivas de grau leve a moderado, a Observação 

do Comportamento Auditivo é a técnica utilizada para se obter uma resposta 

comportamental em relação ao estímulo sonoro, técnica de escolha para 

essa faixa etária em associação ao testes objetivos. Para crianças com 

idade entre seis e 30 meses, com desenvolvimento motor e visual normal, a 

autora recomendou a utilização da técnica da Audiometria de Reforço Visual, 

sendo que, mediante a cooperação da criança com idade superior a 24 

meses, podemos utilizar a técnica da Audiometria Lúdica Condicionada.  

Na figura 2 temos um quadro das idades mínimas e máximas (em 

meses) em relação ao tipo de avaliação comportamental, adaptado de 

Sininger (2003). 
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Figura 2 - Quadro de idades mínimas e máximas em relação ao tipo de 
técnica de avaliação comportamental, segundo Sininger (2003). 

0 . . . . . 6 . . . . . 12 . . . . . 18 . . . . . 24 . . . . . 30 . . . . . 36 . . . . . 42

BOA

VRA

ALC

Idade (meses)

           Adaptado de Sininger (2003). 

 

Uma vez que neste estudo as técnicas de Avaliação Auditiva 

Comportamental foram de grande utilização, serão descritas a seguir. 

 

3.5 - AUDIOMETRIA DE OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL (BOA) 
 

A Audiometria de Observação Comportamental consiste na 

observação do comportamento da criança frente à apresentação de um 

estímulo sonoro. Uma variedade de estímulos, respostas e protocolos pode 

ser empregada. As respostas comportamentais apresentadas pela criança 

são reflexas e não decorrem de um aprendizado, podendo envolver desde 

respostas internas, como a freqüência cardíaca; movimentos do corpo, como 

de rosto e olhos; até a excitação ou inibição de reflexos ou atenção (Lloyd, 

1966).  

Nesse contexto, as respostas são restritas antes da idade em que a 

criança possa localizar o som, sendo utilizado em crianças até os seis 

meses de idade. No entanto, pode também ser utilizado para avaliar 

crianças de outras faixas etárias, quando o procedimento adequado para 

sua idade cronológica não for possível (Thompson, 1974). 
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Porém, segundo Wilson e Thompson (1984), os resultados da BOA 

podem ser prejudicados pela variedade de respostas apresentadas pela 

criança, o que dificulta a avaliação, pois há uma necessidade de 

consistência nas respostas apresentadas.  

Para Hodgson (1985), para a realização da Observação do 

Comportamento Auditivo podem ser utilizados tanto estímulos sonoros 

calibrados como não calibrados, embora os sons calibrados sejam mais 

recomendados por permitirem quantificar a sensibilidade auditiva em função 

da freqüência sonora e por proporcionarem um controle eficaz do nível de 

intensidade. Segundo o autor, a avaliação comportamental possibilita 

identificar crianças com deficiência auditiva de grau severo e profundo, uma 

vez que as crianças podem não responder aos estímulos sonoros de fraca 

intensidade e não apresentar consistência nestas respostas.  

A Observação do Comportamento Auditivo é conhecida como um 

teste de confiabilidade limitada, pois algumas crianças podem apresentar 

resposta mesmo não ouvindo o som, e outras podem ouvir o som e não 

demonstrar nenhuma resposta observável (Williamson, 2001). Mesmo em 

circunstâncias favoráveis, crianças muito jovens podem não responder aos 

sons mais fracos que eles conseguem ouvir, demonstrando respostas em 

níveis supra-liminares. 

Considerando então que o desenvolvimento da função auditiva de 

crianças até seis meses idade é rudimentar, a observação comportamental 

baseia-se na presença ou ausência de respostas frente um determinado 

estímulo sonoro, nãos sendo aplicada para definir níveis mínimos de 

respostas auditivas.   
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3.6 - AUDIOMETRIA DE REFORÇO VISUAL (VRA) 
 

Algumas crianças revelam respostas primitivas de orientação ao 

estímulo sonoro, podendo apresentar o reflexo cócleo-oculogiro, 

caracterizado pelo movimento dos olhos em direção à fonte sonora, e da 

cabeça, que também pode virar.  Entretanto, no início, os esforços de 

localização são grosseiros e limitados à habilidade da criança para controlar 

os movimentos de cabeça. As respostas de localização se desenvolvem em 

crianças normais apenas por volta dos seis meses de idade, quando é 

possível observar movimentos de localização razoavelmente claros, que são 

valiosos para a avaliação da sensibilidade auditiva das crianças do ponto de 

vista do desenvolvimento entre seis e 24 meses de idade, esta avaliação foi 

chamada de Visual Reinforcement Audiometry - VRA (Liden e Kankkunen, 

1969). 

A Audiometria de Reforço Visual é um procedimento de rotina usado 

para a avaliação audiológica de crianças com idade entre seis e 24 meses. 

Liden e Kankkunen (1969) utilizaram esse termo para descrever a técnica 

que utiliza o condicionamento operante para obtenção de uma resposta 

auditiva comportamental relacionada a uma imagem visual, estímulo sonoro 

/ resposta / reforço visual. O reforço das respostas de localização é 

normalmente necessário porque as crianças tendem a perder o interesse e 

param de responder a estes tipos de som de forma razoavelmente rápida.  

Moore, Wilson e Thompson (1977) estudaram o efeito do reforço 

visual complexo nas respostas de localização sonora de crianças de até 12 

meses de idade utilizado um brinquedo animado. Os autores avaliaram 60 

crianças, das quais 30 receberam reforço visual complexo e 30 não 

receberam nenhum tipo de reforço, caracterizando o grupo controle. 

Concluíram então que a técnica da Audiometria de Reforço Visual pode ser 

aplicada com eficiência a partir dos cinco meses de idade e que os reforços 
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visuais complexos se mostraram com os mais eficientes na manutenção das 

respostas. 

Decrescendo-se o nível de intensidade de apresentação do estímulo, 

obtêm-se os níveis mínimos de resposta para cada freqüência sonora. Este 

valor é denominado como nível mínimo de resposta ao invés de limiar 

auditivo devido à possibilidade de melhora dessa resposta em função da 

maturação do Sistema Nervoso Central (Azevedo, 1993). 

Devido à necessidade de estabelecimento de objetividade na 

aplicabilidade dos procedimentos de avaliação comportamental, Widen 

(1993) descreveu um sistema computadorizado de audiometria de reforço 

visual que visava controlar a apresentação dos estímulos.  

No Brasil, Schubert (2000) estudou a aplicabilidade da Audiometria de 

Reforço Visual Informatizada (Intelligent Visual Reinforcement Audiometry – 

IVRA) em 28 crianças de seis a 24 meses de idade com desenvolvimento 

normal, e avaliou as diferenças entre os resultados com fones TDH 39P e 

em campo livre, nas diferentes faixas etárias. As crianças foram divididas em 

três grupos: grupo 1 – crianças entre seis e 11 meses de idade, grupo 2 – 

crianças entre 12 e 17 meses de idade e grupo 3 – crianças entre 18 e 24 

meses de idade. Uma unidade de reforço visual foi localizada a um ângulo 

de 90º à direita da criança. O estímulo sonoro escolhido foi o tom modulado 

warble, nas freqüências de 0.5, 1, 2, e 4 kHz e o tempo de intervalo 

determinado para o estabelecimento da resposta foi em torno de cinco 

segundos. A autora verificou que a duração média de cada avaliação foi de 

11 minutos na pesquisa dos níveis mínimos de respostas em campo livre e 

de 10 minutos com a utilização dos fones convencionais. Das 28 crianças 

avaliadas em campo livre, apenas 13 crianças (23%) permitiram a colocação 

dos fones supra-aurais. 

O estímulo sonoro pode ser o tom puro modulado (warble tone) ou o 

ruído de banda estreita narrow band, descritos na literatura como os mais 
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indicados para avaliar a audição de crianças por facilitar a manutenção da 

atenção durante a realização da avaliação (ASHA, 2004) e também a 

percepção do estímulo sonoro (Oda et al., 2003). 

Os estímulos podem ser apresentados em campo livre, por meio de 

alto-falantes, em fones supra-auriculares, em fones de inserção ou por meio 

do vibrador ósseo (Delaroche et al., 2004). 

Quanto ao tipo de reforço apresentado, Schmida et al. (2003) 

sugeriram o uso de filmes infantis, a partir de digital vídeo-disco, como 

reforço para a avaliação condicionada em crianças de até dois anos de 

idade, e Jayarajan et al. (2005) sugeriram a utilização de brinquedos 

animados e iluminados. 

Versolatto (2005) realizou estudo com o objetivo de investigar o 

conjunto de relações entre o desenvolvimento sensório motor, as 

características individuais e o desempenho na técnica de Audiometria de 

Reforço Visual na obtenção dos níveis mínimos de resposta auditiva. A 

autora discutiu então as contribuições da inclusão desses aspectos no 

protocolo de avaliação audiológica. Participaram da pesquisa 13 crianças 

ouvintes, com idade entre cinco e nove meses, nascidas a termo, de ambos 

os sexos e sem queixas quanto à audição. Além disso, os sujeitos não 

deveriam apresentar indicadores de risco para a deficiência auditiva, 

segundo o JCIH de 2000, assim como alterações visuais, motoras ou 

neurológicas; e também alterações de timpanometria e EOA. Para isso, a 

autora utilizou o registro de comportamento das crianças desde a sua 

chegada e permanência na sala de espera para o atendimento e durante as 

avaliações; a análise minuciosa da aplicação da técnica da VRA adaptada 

do protocolo de Gravel (2000) e das respostas das crianças; e a observação 

dos aspectos relativos ao desenvolvimento neuromotor e sensório motor das 

crianças selecionadas. Os resultados revelaram uma tendência de as 

crianças mais novas levarem mais tempo para concluir a avaliação por ser 

necessário um estímulo mais longo e intervalo maior para que a criança 
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voltasse à posição de linha média e que a menor média dos níveis mínimos 

de resposta encontrados foi na freqüência de 1 kHz, enquanto a maior foi na 

freqüência de 0.5 kHz . A autora concluiu que os brinquedos de distração e 

os brinquedos iluminados do reforço visual foram suficientemente 

interessantes para manter o desempenho das crianças avaliadas. Além 

disso, apesar de estas crianças possuírem capacidade motora e cognitiva 

para serem submetidas à técnica da VRA a partir dos cinco meses de idade, 

as características individuais podem demandar ajustes e adaptações no 

protocolo utilizado, no sentido de obter níveis mínimos de resposta válidos e 

confiáveis.  

Em 2005, Agostinho e Azevedo realizaram uma pesquisa sobre a 

Audiometria de Reforço Visual com fones em crianças de cinco a 16 meses 

de idade, com o objetivo de caracterizar a efetividade desta técnica para a 

avaliação auditiva nessa faixa etária. A pesquisa foi constituída de 29 

crianças com idade entre cinco e 16 meses, nascidas a termo, sem 

intercorrências pré, peri e pós natais, presença de EOAT no período 

neonatal e curva timpanométrica tipo A no dia da avaliação com a 

Audiometria de Reforço Visual. A VRA foi realizada com fones em cabina 

acusticamente tratada, e técnica descendente para a obtenção dos níveis 

mínimos de resposta nas freqüências de 0.5, 1, 2 e 4 kHz, sendo utilizado o 

reforço visual complexo. Os resultados desta pesquisa mostraram que a 

grande maioria aceitou a colocação dos fones para a realização da VRA, 

totalizando 93,1% das crianças, apenas duas crianças não retiraram os 

fones mesmo após várias tentativas e não completaram a avaliação. O 

brinquedo animado e iluminado foi suficientemente interessante, fazendo 

com que as crianças ficassem mais tempo sob o condicionamento, 

permitindo a pesquisa dos níveis mínimos de resposta em todas as 

freqüências propostas. Diante dos resultados do estudo, as autoras 

concluíram que o uso de fones na avaliação audiológica em crianças 

pequenas é efetivo, proporcionando níveis mínimos de resposta melhores e 
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mais confiáveis, sendo que esses níveis mínimos de resposta diminuem com 

a evolução da idade. 

Em estudo recente, Vieira e Azevedo (2007) estudaram os diferentes 

estímulos sonoros na Audiometria de Reforço Visual em crianças, 

considerando as variáveis: lado de apresentação sonora, sexo, idade, e tipo 

de estímulo. Foram avaliadas 75 crianças de ambos os sexos, com idade 

entre seis e 34 meses, distribuídas em dois grupos conforme sua condição 

auditiva: grupo I - 50 crianças com audição normal e grupo II - 25 crianças 

com deficiência auditiva sensório-neural bilateral simétrica. Os grupos foram 

subdivididos conforme a faixa etária: de seis a 12 meses; 13 a 24 meses e 

acima de 24 meses. A avaliação foi realizada em campo livre, utilizando dois 

tipos de estímulo sonoro, o tom puro modulado warble por meio de 

Audiômetro Pediátrico e os sons instrumentais filtrados e normatizados em 

amplitude e duração do Sistema Sonar. Todas as crianças da amostra foram 

avaliadas com os tipos de estimulo selecionados para a pesquisa. As 

respostas obtidas com os dois estímulos em relação ao lado de 

apresentação não mostraram diferença significativa tanto para o grupo I 

quanto para o grupo II. Na avaliação com o tom puro modulado warble não 

foi observada diferença estatisticamente significante das respostas do grupo 

I em relação ao sexo, o que ocorreu com o Sistema Sonar; já no grupo II não 

houve diferença significativa entre os estímulos. Com relação à faixa etária, 

houve diferença estatisticamente significante entre os tipos de estímulo para 

os dois grupos avaliados. As autoras ressaltaram que os níveis mínimos de 

resposta não variaram em função do lado de apresentação do estímulo 

sonoro; com tom puro modulado não há diferença significativa em relação ao 

sexo e que em crianças ouvintes os níveis mínimos de resposta reduzem 

com o avanço da idade independente do estímulo. 

Lemos et al. (2007) realizaram estudo sobre a avaliação do nível 

mínimo de audição em lactentes de seis a 24 meses de idade por meio do 

reforço visual, tendo como objetivo investigar o comportamento auditivo de 
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lactentes ouvintes quanto aos aspectos de duração da avaliação, nível 

mínimo de resposta e análise critica do método utilizado. Foram avaliados 30 

lactentes de seis a 24 meses de idade cronológica por meio do reforço 

visual, utilizando audiômetro pediátrico PA5 em campo livre. A amostra foi 

dividida em três grupos segundo faixa etária: grupo I – seis a 12 meses, 

grupo II – 12 a 18 meses e grupo III – 18 a 24 meses. As freqüências de 0.5, 

1, 2 e 4 kHz foram pesquisadas em campo livre com tom puro modulado 

warble, de forma não seqüencial. Os autores obtiveram como resultados 

uma média de idade de 15,2 meses entre os três grupos. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre os níveis mínimos 

de resposta em relação ao gênero, em relação à orelha ou em relação à 

faixa etária. O grupo I, por apresentar menor faixa de idade, teve menor 

desenvolvimento e maturação neuronal, além de tempo de atenção 

reduzido; o grupo II mostrou-se mais homogêneo entre as freqüências 

estudadas e o grupo III evidenciou menor motivação para o teste, 

desinteressando-se pelo reforço visual mais rapidamente. As autoras 

concluíram que estes aspectos não inviabilizam o procedimento, mas 

requerem maior experiência dos avaliadores, e que o método mostrou-se 

eficiente para investigar os níveis mínimos de resposta na faixa etária 

pesquisada. 

 

3.7 - AUDIOMETRIA LÚDICA CONDICIONADA (ALC) 
 

A avaliação auditiva subjetiva convencional pode ser realizada em 

crianças a partir dos dois a três anos de idade, utilizando o método da 

Audiometria Lúdica Condicionada desenvolvida por Barr (1955), no qual a 

criança é condicionada a efetuar uma ação motora em resposta ao estímulo 

sonoro.  

O condicionamento consiste na realização de um comportamento 

voluntário após a apresentação de um determinado estímulo, e esse 
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comportamento deve ser reforçado positivamente para que possa se repetir. 

Assim, para caracterizar a Audiometria Lúdica Condicionada, a criança é 

condicionada a realizar uma atividade lúdica após a apresentação de um 

estímulo sonoro. Crianças a partir dos dois anos de idade já conseguem 

desempenhar com êxito este tipo de avaliação, sendo que, em alguns casos, 

a Audiometria Lúdica Condicionada pode ser mais eficiente do que a técnica 

da Audiometria de Reforço Visual para esta faixa etária (Thompson, 1989).  

De acordo com Northern e Downs (1989), é necessária motivação 

para que as crianças pequenas mantenham a atenção durante o teste, o que 

pode ser identificado por alguns comportamentos, como: sorrir, bater palmas 

ou balançar a cabeça com sinal afirmativo. 

Russo e Santos (1994) ressaltaram que, assim como em qualquer 

outro tipo de avaliação infantil comportamental, o estímulo sonoro na 

Audiometria Lúdica deve ser apresentado em campo livre num primeiro 

momento. Mas, posteriormente, deve-se tentar a colocação dos fones, pois 

isso permite à criança conhecer o estímulo sonoro e aprender a responder a 

este quando presente. As autoras também sugeriram a introdução de uma 

história ou dramatização como, por exemplo, “dar comida para o passarinho 

quando ele cantar”, para inserir o estímulo sonoro dentro de um contexto 

lúdico. 

Como o Audiometria Lúdica é uma técnica que visa manter a atenção 

da criança e motivá-la a responder ao estimulo sonoro para assim definir o 

limiar auditivo por meio do condicionamento, a utilização de brinquedos de 

encaixe pode facilitar esta tarefa. Os brinquedos devem ser coloridos, 

resistentes e despertar o interesse da criança; quando houver muitas peças, 

ela permanecerá mais tempo realizando a tarefa, sem a necessidade de 

mudança na atividade (Lasmar, 1996). 

Segundo Nielsen e Olsen (1997), aos dois anos de idade, cerca de 

50% das crianças estão aptas a estabelecer níveis mínimos de respostas em 
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pelo menos três freqüências, e a partir de três anos, 75% estabelecem níveis 

mínimos em seis freqüências ou mais. 

Rabinovich, em 1997, recomendou que o examinador executasse a 

tarefa juntamente com a criança até que ela compreenda a atividade e esteja 

condicionada a realizá-la sozinha. Só a partir deste momento deve-se dar 

início à pesquisa dos níveis mínimos de resposta, seja em campo livre ou 

com o uso de fones, o que dependerá da aceitação de cada criança. 

Em 2003, Delfino realizou uma pesquisa com o objetivo de estudar os 

elementos envolvidos no processo de condicionamento durante a realização 

da Audiometria Lúdica em crianças com idade entre três e cinco anos. Como 

critérios de seleção, a autora incluiu crianças que nunca tivessem realizado 

a avaliação; que não apresentassem distúrbios motores, neurológicos, 

psicológicos ou visuais e; que não apresentassem alterações na 

timpanometria para excluir a possibilidade de alteração de orelha média. A 

população foi dividida em dois grupos: um grupo formado por cinco crianças 

sem queixas auditivas e outro grupo formado por duas crianças com queixas 

relacionadas à audição. Para a realização da Audiometria Lúdica 

Condicionada foi utilizado o estímulo de tom modulado warble nas 

freqüências de 0.5, 1, 2 e 4 kHz com método combinado das técnicas 

descendente e ascendente, começando sempre pela freqüência de 1 kHz na 

orelha direita. Na fase inicial do teste, foi estabelecida uma intensidade de 

apresentação do som de 50 dBNA para as crianças sem queixas de audição 

e 90 dBNA para as crianças com queixas, devido à necessidade de iniciar o 

teste com sons suficientemente audíveis para proporcionar o 

condicionamento. O tempo de condicionamento para a realização da 

Audiometria Lúdica Condicionada variou de um minuto a três minutos e 48 

segundos, e o número de estímulos sonoros necessários para o 

condicionamento variou de dois a oito estímulos, não havendo diferença 

relevante entre o grupo de crianças ouvintes e o grupo de crianças com 

deficiência auditiva em relação a esses dados. Já em relação ao tempo de 
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confirmação do condicionamento após a colocação dos fones, o grupo de 

crianças com deficiência auditiva apresentou uma média significativamente 

superior à média encontrada no grupo de crianças ouvintes. A autora 

destacou como fatores positivos envolvidos no processo de condicionamento 

durante a realização da ALC: a utilização de material lúdico com o maior 

número de peças possível, o estabelecimento de uma situação confortável 

para a criança, fornecimento de regras da brincadeira de acordo com a 

necessidade e particularidade de cada criança e a presença de 

comportamentos motivadores. Com relação aos fatores negativos, a autora 

destacou, principalmente, o tempo de teste prolongado. Concluiu então que, 

para obter um condicionamento efetivo, deve-se considerar a situação 

ambiental na qual a resposta solicitada irá ocorrer. 
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4. MÉTODO 
 

 
4.1 - PROCEDIMENTO ÉTICO 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, conforme a Resolução nº 196 de 10 de 

outubro de 1996, sob o parecer do Protocolo de Pesquisa número 121 / 

2008 (anexo I). 

 
4.2 - LOCAL 

 

O estudo foi realizado no Centro de Audição na Criança, na Divisão 

de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC-

PUC/SP), serviço de Alta Complexidade credenciado ao Sistema Único de 

Saúde, na rede estadual de Atenção à Saúde Auditiva de São Paulo, e 

Laboratório de Pesquisa da Linha Audição na Criança do PEPG em 

Fonoaudiologia/PUCSP.  Lá são realizadas as avaliações audiológicas de 

crianças de até três anos de idade, nos seguintes programas: triagem, 

monitoramento, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.  

 

4.3 - CASUÍSTICA 
 

A população foi constituída de 127 crianças que realizaram a triagem 

auditiva neonatal e foram incluídas no Programa de Monitoramento da 

Audição, por apresentarem indicadores de risco para a deficiência auditiva. 

Os dados foram coletados no período de fevereiro de 2007 a julho de 2008; 

ou seja, todas as crianças que realizaram pelo menos um monitoramento 

auditivo neste período foram incluídas, segundo os critérios a seguir: 
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- ter idade mínima de seis meses; 

- apresentar pelo menos um indicador de risco para a deficiência 

auditiva, segundo o JCIH (2007), sendo acrescentados: peso ao nascimento 

inferior a 1.500 g e mãe HIV positivo (Azevedo, 2004); 

- ter realizado e passado na triagem auditiva neonatal no Hospital ou 

no CeAC, com EOAT e PEATE-A (35 dBNA) em ambas as orelhas. 

 

4.4 - MATERIAL 
  

Foram utilizados os seguintes materiais para a realização do 

monitoramento auditivo: 

 Otoscópio marca Heine, tipo Standard N 2.5 V de fibras óticas; 

 Imitanciômetro Interacoustics modelo AT 235h; 

 Audiômetro Interacoustics modelo AC33;  

 Caixa de reforço visual, com brinquedos iluminados que se movimentam 

quando acionados; 

 Objetos de distração; 

 Brinquedos de encaixe; 

 Otodynamic Analizer, modelo ILOv6; 

 Smart EP – Intelligent Hearing Systems versão 2.1x. 
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4.5 - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

Em princípio a proposta do Programa de Monitoramento Auditivo era 

realizar uma avaliação da audição periódica e sistemática das crianças que 

apresentavam indicadores de risco para a deficiência auditiva, que seria 

realizada a cada seis meses até a criança completar os três anos de idade, 

assim como a recomendação do JCIH de 2000. Os agendamentos para o 

monitoramento auditivo ficavam sob responsabilidade dos pais, que eram 

orientados quanto à importância do monitoramento auditivo e da 

periodicidade com que deveriam realizar estes agendamentos. Entretanto, 

foi observada uma elevada evasão das crianças incluídas no Programa de 

Monitoramento, acompanhada de uma falta de periodicidade em relação aos 

agendamentos.  

Por este motivo, uma vez que o comparecimento das crianças não 

obedeceu ao protocolo inicial, as avaliações foram realizadas em intervalos 

aleatórios de acordo com o agendamento, independente de estar fora dos 

meses programados para a avaliação. Desta forma, devido às idades das 

crianças no momento das avaliações serem muito distintas, assim como os 

estágios de desenvolvimento neuro-psicomotor e cognitivo, não foi possível 

estabelecer um único protocolo para a avaliação de todas as crianças. 

Um fluxograma foi elaborado para especificar a ordem e os tipos de 

avaliações realizadas nas crianças que compareceram ao monitoramento 

auditivo, de acordo com a idade cronológica (figura 3 e figura 4): 
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Figura 3 - Fluxograma dos tipos de avaliações realizadas no monitoramento 
auditivo em crianças de seis a 24 meses de idade. 
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Para as crianças com idade entre seis e 24 meses, a avaliação 

comportamental de escolha foi a técnica da Audiometria de Reforço Visual, 

porém para as crianças que não conseguiram, por algum motivo realizar 

este tipo de avaliação, a VRA foi substituída pela técnica da Observação do 

Comportamento Auditivo. A avaliação foi iniciada com a apresentação do 

estímulo sonoro em campo livre e, nas crianças que permitiram a colocação 

dos fones de inserção, foi realizada novamente com a utilização de fones de 

inserção para obtenção de níveis mínimos de respostas em cada orelha 

separadamente. No entanto, todos os casos submetidos à Observação do 

Comportamento Auditivo foram realizados apenas em campo livre devido às 

alterações de desenvolvimento neuro-psicomotor apresentadas pelas 

crianças avaliadas com essa técnica. 
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Figura 4 - Fluxograma dos tipos de avaliações realizadas no monitoramento 
auditivo em crianças com mais de 24 meses de idade. 
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Já para as crianças com idade superior a 24 meses, a avaliação foi 

iniciada pela técnica da Audiometria de Reforço Visual e, posteriormente 

realizada uma tentativa de avaliação por meio da Audiometria Lúdica 

Condicionada. Nestas crianças, a avaliação foi iniciada pela VRA em campo 

livre, posteriormente realizada uma tentativa de avaliação por meio da 

Audiometria Lúdica Condicionada em campo livre. Nas crianças que 

permitiram a colocação dos fones, o nível mínimo de resposta foi pesquisado 

com o uso de fones de inserção na técnica em que a criança apresentou 

melhor desempenho em campo livre. Todas as crianças que realizaram a 

avaliação por meio da ALC aceitaram a colocação dos fones de inserção. 
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4.5.1 - Audiometria de Reforço Visual (VRA) 
 

A Audiometria de Reforço Visual foi realizada em sala acusticamente 

tratada com audiômetro da marca Interacoustics, modelo AC-33. 

O estímulo sonoro utilizado para a avaliação foi o tom puro modulado 

warble tone. Foram pesquisadas as freqüências de 0.5, 1, 2 e 4 kHz, 

iniciando pela freqüência de 1 kHz e, para o estabelecimento do nível 

mínimo de resposta em cada freqüência foi utilizada a combinação das 

técnicas descendente e ascendente.  

A Audiometria de Reforço Visual foi realizada primeiramente em 

campo livre, e nas crianças que permitiram a colocação dos fones, os níveis 

mínimos de respostas foram obtidos com a utilização de fones de inserção. 

O critério considerado como padrão de normalidade foi nível mínimo de 

resposta melhor ou igual a 20 dBNA em todas as freqüências, tanto em 

campo livre quanto com o uso de fones de inserção (Bamford et al, 2001). 

O protocolo utilizado para a realização da Audiometria de Reforço 

Visual foi o proposto por Bamford et al em 2001, no qual os autores 

recomendam o início da avaliação pela freqüência de 1 kHz em uma 

intensidade considerada supra-limiar, como por exemplo 60-70 dBNA. Para 

o estabelecimento dos níveis mínimos de resposta, os autores sugerem a 

associação das técnicas descendente e ascendente, decrescendo a 

intensidade de 10 em 10 dB e aumentando de 5 em 5 dB e, que a resposta 

devia ser confirmada três vezes numa mesma intensidade.  

Assim como no protocolo proposto pelos autores, neste estudo o 

reforço visual foi posicionado a 90º azimute, para tornar mais claro o retorno 

de cabeça para a posição inicial e foram utilizados dois examinadores para a 

realização do teste, o examinador 1 manuseava o equipamento e 

apresentava o reforço visual sempre que necessário, e o examinador 2 
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distraía a criança com objetos de distração para que ela não se fixasse ao 

reforço visual. 

As crianças que não permitiram a colocação dos fones de inserção e 

realizaram apenas a VRA em campo livre, mesmo com níveis mínimos de 

resposta considerados dentro do padrão de normalidade, foram submetidas 

ao registro das Emissões Otoacústicas, para excluir a uma possível perda 

auditiva unilateral. As crianças que não conseguiram realizar a VRA foram 

avaliadas com a Observação do Comportamento Auditivo para a obtenção 

de uma resposta comportamental, e também foram submetidas ao registro 

das EOA. 

Nos casos em que os níveis mínimos de resposta obtidos estivessem 

fora do padrão de normalidade seriam encaminhados para o registro das 

Emissões Otoacústicas, a Imitanciometria e o registro do Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico. 

 

4.5.2 - Audiometria Lúdica Condicionada (ALC) 
 

A Audiometria Lúdica Condicionada foi realizada nas crianças com 

idade superior a 24 meses e apresentaram bom desempenho no 

condicionamento operante com brinquedos de encaixe, no qual foi inserida a 

história de “dar comida ao passarinho”. 

A ALC foi realizada em sala acusticamente tratada com audiômetro da 

marca Interacoustics, modelo AC-33. 

O estímulo sonoro utilizado para a avaliação foi o tom puro modulado 

warble tone. Foram pesquisadas as freqüências de 0.5, 1, 2 e 4 kHz, 

iniciando pela freqüência de 1 kHz e, para o estabelecimento do nível 

mínimo de resposta em cada freqüência foi utilizada a combinação das 
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técnicas descendente e ascendente, segundo recomendações de 

Kabinovich (1997).  

O teste foi iniciado com intensidade de 60 dBNA e a apresentação do 

estímulo sonoro nesta intensidade se manteve até que a criança estivesse 

condicionada, a partir deste momento diminuía-se a intensidade de 10 em 10 

dB até que a criança não respondesse mais ao estímulo sonoro, então a 

intensidade era aumentada de 5 em 5 dB para estabelecer o nível mínimo de 

resposta. 

A avaliação foi realizada por dois examinadores, o examinador 1 

manuseava o equipamento e o examinador 2 auxiliava a criança. 

Inicialmente o examinador 2 executava a tarefa junto com a criança, até que 

ela tivesse entendido a atividade, estando condicionada a realizá-la sozinha, 

a partir deste momento o examinador 2 tinha como objetivo manter a 

atenção da criança ao teste, enquanto o examinador 1 pesquisava o nível 

mínimo de resposta em cada freqüência. 

Assim como na VRA, o critério de normalidade considerado para a 

Audiometria Lúdica Condicionada foi de nível mínimo de resposta melhor ou 

igual a 20 dBNA. 

 

4.5.3 - Observação do Comportamento Auditivo (BOA)  
 

A Observação do Comportamento Auditivo foi realizada com a 

apresentação de sons calibrados nos casos em que não foi possível a 

realização da Audiometria de Reforço Visual ou a Audiometria Lúdica 

Condicionada. 

A BOA foi realizada em sala acusticamente tratada com audiômetro 

da marca Interacoustics, modelo AC-33. 
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O estímulo sonoro utilizado para a avaliação foi o tom puro modulado 

warble tone. Foram pesquisadas as freqüências de 0.5, 1, 2 e 4 kHz, 

iniciando pela freqüência de 1 kHz e, para o estabelecimento da menor 

intensidade em que se observava algum tipo de comportamento em resposta 

ao estímulo sonoro foi utilizada a combinação das técnicas descendente e 

ascendente. 

O teste foi iniciado com intensidade de 60 dBNA e, caso a criança 

apresentasse algum tipo de resposta comportamental, diminuía-se a 

intensidade de 10 em 10 dB até que a criança não respondesse mais ao 

estímulo sonoro, então a intensidade era aumentada de 5 em 5 dB para 

estabelecer o nível mínimo de resposta. Caso a criança não apresentasse 

nenhum tipo de resposta comportamental com a intensidade inicial de 60 

dBNA, essa intensidade era aumentada de 10 em 10 dB até que a criança 

apresentasse resposta ou até o limite de 90 dBNA. 

As respostas consideradas como sendo respostas comportamentais 

frente ao estímulo sonoro foram: movimentos do corpo, como de rosto e 

olhos; a excitação ou inibição de reflexos ou atenção ao som (Sininger, 

2003).  

A avaliação foi realizada por dois examinadores, o examinador 1 

manuseava o equipamento e o examinador 2 distraía a criança, e quando o 

estímulo sonoro era apresentado ambos observavam o comportamento da 

criança.  

A avaliação foi realizada em campo livre, e por este motivo todas as 

crianças foram submetidas ao registro das Emissões Otoacústicas. E devido 

às limitações citadas pela literatura sobre a utilização da BOA, seu resultado 

foi considerado normal com a associação da presença de EOAT e EOAPD. 
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4.5.4 - Emissões Otoacústicas  
 

As crianças que não permitiram a realização da Audiometria de 

Reforço Visual ou da Audiometria Lúdica Condicionada com a utilização de 

fones de inserção, que realizaram apenas a Observação do Comportamento 

Auditivo ou que não apresentaram níveis mínimos de resposta melhor ou 

igual a 20 dBNA, foram submetidas ao registro das Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Estímulo Transiente e Produto de Distorção. O equipamento 

utilizado para o registro das EOAT e EOAPD foi o Otodynamic Analizer, 

modelo ILOv6. 

O registro das EOA foi realizado com as crianças em sono natural, 

geralmente após a alimentação; e em sala tratada acusticamente para evitar 

que o ruído ambiental interferisse no resultado do teste. 

Os critérios de normalidade das Emissões Otoacústicas por Estímulo 

Transiente foram (segundo Prieve, 2002):   

 reprodutibilidade geral maior ou igual a 50%; 

 relação sinal/ruído de 3 dBNPS nas duas primeiras bandas de 

freqüências e 6 dBNPS nas três ultimas; 

 presença em quatro bandas de freqüências consecutivas e; 

 estabilidade da sonda maior ou igual a 75%.  

  Os critérios de normalidade das Emissões Otoacústicas Produto de 

Distorção foram (segundo Gorga, 2000): 

 relação sinal/ruído de 6 dBNPS nas freqüências pesquisadas, com 

relação de 2f1-f2 e L1/L2 = 65 dBNPS e 55 dBNPS. 
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4.5.5 - Imitanciometria  
 

As crianças que apresentaram níveis mínimos de resposta pior que 20 

dBNA na avaliação comportamental com fones de inserção ou Emissões 

Otoacústicas ausentes eram submetidas à realização da Imitanciometria, 

para  avaliação da condição da orelha média. 

O teste foi realizado com o equipamento denominado analisador das 

funções da orelha média, marca Interacoustics, modelo AT235h. A 

freqüência da sonda utilizada foi de 226 Hz. 

Para a análise do timpanograma foi utilizada a classificação proposta 

por Jerger (1970): Tipo A – pico máximo de complacência situado entre os 

valores de pressão de 0 daPA, não excedendo -100 daPA, sugerindo função 

de orelha média normal; Tipo B – ausência de pico de máxima 

complacência, curva timpanométrica plana e inalterável, mesmo com grande 

variação de pressão no meato acústico externo, sugere provável presença 

de fluido na orelha média ou perfuração de membrana timpânica; Tipo C – 

pico máximo de complacência deslocado para pressão negativa além de -

100daPA, sugere provável disfunção de tuba auditiva.  

 

4.5.6 – Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
 

As crianças que apresentaram níveis mínimos de resposta pior que 20 

dBNA na avaliação comportamental com fones de inserção, Emissões 

Otoacústicas ausentes e/ou alteração na Timpanometria foram 

encaminhadas para a realização do registro do Potencial Evocado Auditivo 

de Tronco Encefálico para complementação do diagnóstico audiológico. O 

equipamento utilizado para o registro do PEATE foi o Smart EP – Intelligent 

Hearing Systems versão 2.1x. 
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O registro do PEATE por via aérea, e por via óssea quando 

necessário, foi realizado com as crianças em sono natural, geralmente após 

a alimentação. 

A oleosidade da pele das crianças foi retirada com álcool e gaze para 

a colocação dos eletrodos de superfície. Para o registro do PEATE por VA 

foram utilizados fones de inserção EARTONE 3A e para o registro do 

PEATE por VO foi utilizado vibrador ósseo RADIOEAR B71 disposto na 

porção auricular póstero-superior. E sempre que necessário, foi utilizado 

mascaramento contralateral com o ruído de banda larga White Noise. 

As crianças com alterações auditivas encontradas no monitoramento 

auditivo foram encaminhadas para Avaliação com médico 

Otorrinolaringologista para a devida conduta otorrinolaringológica. 

 

4.6 - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE DADOS 
 

Inicialmente foi feita a caracterização da amostra por meio da 

construção de tabelas de freqüências e porcentagens das variáveis 

qualitativas e tabelas com os valores das estatísticas descritivas: média, 

desvio padrão, mínimo, mediana e máximo das variáveis quantitativas. 

 Para comparar o comportamento da idade das crianças avaliadas, da 

idade gestacional, do número de indicadores de riscos, e do número de dias 

de internação em UTI neonatal nas avaliações comportamentais e nos 

resultados da avaliação (normal ou suspeita de perda auditiva) foi adotado o 

teste de Kruskal–Wallis (Neter et al., 2005). No estudo da associação entre 

variáveis qualitativas foi utilizado o teste da razão de verossimilhanças ou 

teste exato de Fisher (Agresti, 1990). Em cada teste de hipótese realizado foi 

fixado nível de significância de 0,05. 
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Foram analisados: 

 Número de crianças, origem, profissional que realizou o encaminhamento 

e os indicadores de risco apresentados; 

 Caracterização das crianças com relação à idade cronológica, sexo, 

idade gestacional e indicadores de risco para a deficiência auditiva;  

 Número de crianças que realizaram a BOA em campo livre, a VRA em 

campo livre, a VRA com fones de inserção ou a ALC com fones de 

inserção, com relação à idade cronológica, idade gestacional e os 

indicadores de riscos em cada monitoramento; 

 O protocolo realizado no monitoramento auditivo nas diferentes faixas 

etárias, segundo os indicadores de risco apresentados; 

 Número de crianças com perdas auditivas condutivas x riscos 

apresentados.  
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5. RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes à 

caracterização da amostra e em seguida os dados referentes ao Programa 

de Monitoramento Auditivo. 

Como podemos observar na tabela 1, iniciou-se a composição da 

amostra com a casuística agendada para o programa de monitoramento 

auditivo.  Foram agendadas 127 crianças, sendo 55 (43,3%) do sexo 

feminino e 72 (56,7%) do sexo masculino. 

Tabela 1 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao gênero das 
crianças agendadas no programa de monitoramento auditivo. 

Gênero Freqüência % 

F 55 43,3 
M 72 56,7 

Total 127 100 

  

Todos os sujeitos incluídos neste estudo deveriam apresentar 

resultado satisfatório na triagem auditiva neonatal, uma vez que o programa 

de monitoramento está disponível para aquelas que não apresentam 

alterações na primeira triagem realizada no período neonatal. Algumas 

dessas crianças realizaram a triagem auditiva na própria maternidade em 

que nasceram; outras, no entanto, foram encaminhadas pelas maternidades 

para a realização da triagem auditiva no Centro de Audição da Criança - 

CeAC. A tabela 2 mostra quais as formas pelas quais os pais foram 

encaminhados ao CeAC, seja para a realização da triagem auditiva ou 

realização do monitoramento auditivo. 
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Tabela 2 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao local que 

realizou o encaminhamento para o CeAC. 

Local Freqüência % 

Sem informação 1 0,8 
Internet 1 0,8 
UBS 2 1,6 
Maternidades 116 91,3 
Outras Instituições 7 5,5 

Total 127 100 

 

No que se refere aos encaminhamentos para o Programa de 

Monitoramento Auditivo (tabela 3), grande parte deles foi realizada por 

fonoaudiólogos (66,1%). Isso porque as crianças que realizaram a triagem 

auditiva neonatal no CeAC e foram identificadas com indicadores de risco 

para a deficiência auditiva receberam orientação dos fonoaudiólogos para 

darem continuidade ao processo de saúde auditiva no programa de 

monitoramento da própria instituição. As demais crianças, que foram 

encaminhadas ao CeAC pelo médico pediatra (33,9%) por apresentarem 

algum indicador de risco para a deficiência auditiva, realizaram a triagem 

auditiva na maternidade. 

 

Tabela 3 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao profissional 
que encaminhou as crianças para o monitoramento auditivo. 

Profissional Freqüência % 

Pediatra 43 33,9 
Fonoaudiólogo 84 66,1 

Total 127 100 

 

Como já descrito no método, além obterem resultado satisfatório na 

triagem auditiva neonatal, todas as crianças deste estudo apresentavam, no 

mínimo, um indicador de risco para a deficiência auditiva, sendo então 

incluídas no Programa de Monitoramento Auditivo. 
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As freqüências e porcentagens de ocorrência de cada um dos 

indicadores de risco apresentados pelas crianças que realizaram ao menos 

um monitoramento auditivo encontram-se na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Freqüências e porcentagens de ocorrência dos indicadores de 
risco apresentados pelas crianças que realizaram o monitoramento auditivo. 

Risco Freqüência % 

UTIN – mais de 5 dias 69 75 
Ventilação mecânica 20 21,73 
Uso de ototóxicos 58 63,04 
Hiperbilirrubinemia 8 8,69 
Citomegalovirus 0 0 
Herpes 0 0 
Sífilis 2 2,17 
Toxoplasmose 2 2,17 
Rubéola 1 1,08 
Meningite 10 10,86 
Anomalia craniofacial 1 1,08 
Síndrome 6 6,52 
Trauma craniano 0 0 
Hereditariedade 12 13,04 
Mãe HIV positivo 1 1,08 
Baixo peso 20 21,73 

 

O número de indicadores de risco para a deficiência auditiva em uma 

mesma criança variou de um a cinco. Do total da amostra, 69 (75%) crianças 

ficaram na UTIN (Tabela 4), e para essas crianças, foram calculadas 

estatísticas descritivas para o número de dias de permanência na UTIN, 

cujos valores são apresentados na Tabela 5. Também na Tabela 4, temos 

que 20 (21,73%) das crianças foram caracterizadas como muito baixo peso, 

por apresentarem peso ao nascimento inferior a 1500 gramas. Os valores de 

estatísticas descritivos para o peso dessas crianças são apresentados na 

Tabela 6. 
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Tabela 5 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
dias de internação em UTI neonatal. 

N Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

69 24,26 20,32 5 17 90 

 

Tabela 6 - Valores observados de estatísticas descritivas para o peso das 
crianças categorizadas como muito baixo peso ao nascimento (inferior a 
1500 g). 

N Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

20 1228 218,47 775 1285 1470 

 

 

5.1 - MONITORAMENTO AUDITIVO  
 

São apresentados aqui os dados referentes ao Programa de 

Monitoramento Auditivo, os quais foram organizados obedecendo-se à 

ordem de realização dos monitoramentos, em que o número máximo de 

agendamentos para o programa foi de três monitoramentos por criança, não 

considerando neste momento os retornos agendados para os casos com 

suspeita de perda auditiva, e encaminhados para diagnóstico. 

As crianças que compõem o primeiro monitoramento não 

necessariamente realizaram o segundo e o terceiro monitoramento, o que 

caracterizou a evasão do programa de monitoramento. Um fluxograma foi 

elaborado para apresentar o número de crianças que participaram do 

Programa de Monitoramento, apresentado na figura 5. 
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Figura 5 - Fluxograma do número de crianças agendadas no Programa de 
Monitoramento Auditivo. 
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No total, foram realizados 135 atendimentos para concluir o processo 

de avaliação de todas as crianças que compareceram ao Programa de 

Monitoramento Auditivo, isso devido aos retornos agendados para os casos 

suspeitos de deficiência auditiva, totalizando uma média de 1,47 

atendimentos por criança.  

Vale ressaltar que todas as avaliações auditivas comportamentais do 

Programa de Monitoramento por meio da técnica da Observação do 

Comportamento Auditivo foram realizadas apenas em campo livre e que 

todas as avaliações por meio da técnica da Audiometria Lúdica 

Condicionada foram realizadas com a utilização de fones de inserção. 

Os resultados encontrados em cada um dos monitoramentos serão 

descritos a seguir: 
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5.1.1 – Primeiro monitoramento 
 

Os resultados obtidos no primeiro monitoramento são descritos e 

analisados considerando-se a idade cronológica das crianças, idade 

gestacional, número de dias na UTIN e número de indicadores de risco, 

sendo o objetivo de verificar a associação entre essas variáveis e o 

resultado do monitoramento auditivo. 

Das 127 crianças que foram agendadas para o Programa de 

Monitoramento Auditivo, 92 compareceram ao primeiro monitoramento, 

realizando, no mínimo, uma avaliação. Na tabela 7 é possível observar que a 

taxa de evasão inicial foi de 27, 56%. 

 

Tabela 7 - Freqüências e porcentagens das crianças agendadas no primeiro 
monitoramento. 

1º Monitoramento Freqüência % 

Faltas 35 27,56 
Avaliadas 92 72,44 

Total 127 100 

 

Na tabela 8 são apresentados valores observados de estatísticas 

descritivas para a idade das crianças agendadas no primeiro monitoramento. 

 

Tabela 8 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
(meses) das crianças agendadas no primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Faltas 35 9,68 4,24 6 7 19 
Avaliadas 92 13,21 5,94 6 13 33 

Total 127 12,2 5,8 6 12 33 
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Com relação aos tipos de técnica de avaliação comportamental 

utilizados no primeiro monitoramento, na tabela 9 e na figura 6 observa- se 

que 88 crianças (95,65%) que compareceram ao monitoramento realizaram 

a VRA. Deste total, 71,59% aceitaram a colocação dos fones de inserção, 

como mostra a tabela 10. 

 

Tabela 9 - Freqüências e porcentagens das técnicas de avaliação 
comportamental realizadas no primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento  Freqüência % 

VRA 88 95,65 
BOA 
ALC 

3 
1 

3,26 
1,09 

Total 92 100 

 

Figura 6 - Gráfico das porcentagens das técnicas de avaliação 
comportamental realizadas no primeiro monitoramento. 

 

 

Tabela 10 - Freqüência e porcentagem das crianças que realizaram o VRA 
no primeiro monitoramento. 

VRA Freqüência % 

Com fone 63 71,59 
Campo livre 25 28,41 

Total 88 100 
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Estatísticas descritivas para a idade das crianças que realizaram o 

primeiro monitoramento, relacionadas à técnica de avaliação 

comportamental, são apresentadas na Tabela 11, e os valores individuais e 

médios estão representados na Figura 7. Pelo teste de Kruskal-Wallis, não 

foi detectada diferença entre as distribuições das idades nos quatro tipos de 

avaliação comportamental (p = 0, 295). 

 

Tabela 11 - Valores observados de estatísticas descritivas para a idade 
(meses) por tipo de avaliação comportamental no primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 63 13,34 5,99 6 13 33 
VRA campo 25 12,68 5,17 6 13 28 

BOA 3 9,66 4,72 6 8 15 
ALC fone 1 29 0 29 29 29 

Total 92 13,21 5,94 6 13 33 

 

Figura 7 - Gráfico dos valores individuais e médios da Idade (meses) por tipo 
de avaliação no primeiro monitoramento. 
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Como já apresentado na tabela 11, a maioria das crianças que 

realizou o primeiro monitoramento foi avaliada pela técnica da VRA. Para 

avaliar o efeito da idade nessas crianças, elas foram divididas em duas 
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categorias - crianças de até 24 meses e crianças com idade acima de 24 

meses (tabela 12). Pelo teste exato de Fisher, não há diferença significativa 

entre as porcentagens de crianças que fizeram VRA nas duas categorias de 

Idade (p = 0, 203).   

 

Tabela 12 - Técnica de avaliação comportamental utilizada em relação à 
idade (meses) no primeiro monitoramento. 

Idade VRA BOA ALC Total 

<24 meses 
84 

96,55% 
3 

3,45% 
 87 

100,00% 

>24 meses 
4 

80,00% 
 1 

20,00% 
5 

100,00% 

Total 
88 

95,65% 
3 

3,26% 
1 

1,09% 
92 

100,00% 

 

As quatro crianças com idade superior a 24 meses que realizaram a 

técnica da VRA apresentavam idade média de 29,5 meses e um número 

médio de indicadores de risco de 2,75, sendo três delas prematuras.  

Valores de estatísticas descritivas para a idade gestacional 

relacionados à técnica de avaliação comportamental são apresentados na 

tabela 13, e os valores individuais e médios dessa variável estão 

representados na Figura 8. Não foi detectada diferença entre as distribuições 

da idade gestacional nos quatro grupos definidos pelo tipo de avaliação 

comportamental (p = 0, 138). 

 

Tabela 13 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
gestacional (semanas) por tipo de avaliação comportamental no primeiro 
monitoramento. 

1º Monitoramento N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 63 34,12 4,20 24 33 41 
VRA campo 25 33,72 2,74 29 33 39 

BOA 3 30 1,73 28 31 31 
ALC fone 1 38 0 38 38 38 

Total 92 33,92 3,84 24 33 41 
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Figura 8 - Gráfico dos valores individuais da Idade gestacional (semanas) 
por tipo de avaliação comportamental no primeiro monitoramento. 
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Na Tabela 14 constam os valores de estatísticas descritivas para o 

número de indicadores de risco nos quatro tipos de avaliação 

comportamental; os valores individuais e médios são representados na 

Figura 9. A maior média de indicadores de risco foi observada nas crianças 

que realizaram a Observação do Comportamento Auditivo, e a menor, na 

criança que realizou Audiometria Lúdica Condicionada. Pelo teste de 

Kruskal-Wallis, não foi detectada diferença significativa entre as distribuições 

do número de riscos nos quatro tipos de avaliação (p = 0, 267).  

 

Tabela 14 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
indicadores de risco por tipo de avaliação comportamental no primeiro 
monitoramento. 

1º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 63 2,12 1,05 1 2 5 
VRA campo 25 2,52 1,15 1 3 5 

BOA 3 3,33 0,57 3 3 4 
ALC fone 1 2 0 2 2 2 

Total 92 2,27 1,09 1 2 5 
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Figura 9 - Gráfico dos valores individuais do número de indicadores de risco 
por tipo de avaliação comportamental do primeiro monitoramento. 
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Os resultados da análise do número de dias de permanência na UTIN 

por tipo de avaliação comportamental encontram-se nas Tabelas 15 e 16 e 

Figura 10. Todas as crianças que realizaram a Observação do 

Comportamento Auditivo ficaram na UTIN, enquanto que nos outros tipos de 

avaliação havia crianças que não permaneceram nessa unidade hospitalar. 

Pelo teste de Kruskal-Wallis, não foi detectada diferença entre as 

distribuições do número de dias de permanência na UTIN nos quatro tipos 

de avaliação comportamental (p = 0, 074). Pelo teste da razão de 

verossimilhanças, não foi detectada diferença entre as porcentagens de 

número de dias de internação em UTIN nas avaliações VRA com fones, VRA 

campo e BOA (p = 0, 055). No entanto, percebemos que o único caso com 

avaliação ALC com fones não foi internado na UTIN.  
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Tabela 15 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
dias de internação em UTIN por tipo de avaliação comportamental do 
primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA com fone 63 18,41 22,89 0 10 90 
VRA campo 25 15,44 11,64 0 14 45 

BOA  3 42,33 11,23 30 45 52 
ALC fone 1 0 0 0 0 0 

Total 92 18,18 20,50 0 12 90 

 

 

 

Figura 10 - Gráfico dos valores individuais do número de dias de internação 
em UTIN por tipo de avaliação comportamental do primeiro monitoramento. 
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Tabela 16 -  Distribuições de freqüências e porcentagens das crianças que 
permaneceram em UTIN em relação ao tipo de avaliação comportamental do 
primeiro monitoramento. 

Tipo de avaliação 
UTI 

Total 
Não Sim 

ALC fone 
1  1 

100,00%  100,00% 

BOA 
 3 3 
 100,00% 100,00% 

VRA campo 
3 22 25 

12,00% 88,00% 100,00% 

VRA fone 
20 43 63 

31,70% 68,30% 100,00% 

Total 
24 68 92 

26,10% 73,90% 100,00% 

   

As freqüências e porcentagens do resultado encontrado nas 92 

crianças que realizaram o primeiro monitoramento estão descritas na tabela 

17. Como já descrito no método, foram considerados como suspeita de 

perda auditiva todos os casos em que os resultados da VRA e da ALC com 

fones de inserção encontraram-se fora dos padrões de normalidade e nos 

casos em que foram realizados VRA em campo livre e BOA, sempre que as 

EOA estavam alteradas. Os valores de estatísticas descritivas para a idade 

por categoria de resultado encontram-se na tabela 18. Na tabela 19 são 

apresentados os valores de estatísticas descritivas para a idade gestacional 

em cada categoria de resultado.  

 

Tabela 17 - Freqüência e porcentagem do resultado das avaliações das 
crianças que realizaram o primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento  Freqüência % 

Normal 82 89,13 
Suspeita de PA 10 10,87 

Total 92 100 
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Tabela 18 - Valores observados de estatísticas descritivas para a idade 
(meses) por resultado da avaliação no primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 82 13,28 6,15 6 13 33 
Suspeita de PA 10 12,78 4,02 6 13,5 18 

Total 92 13,21 5,94 6 13 33 

 

Tabela 19 - Valores observados de estatísticas descritivas para a idade 
gestacional (semanas) por resultado da avaliação no primeiro 
monitoramento. 

1º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 82 34 3,94 24 33 41 
Suspeita de PA 10 33,3 2,94 28 32,5 38 

Total 92 33,92 3,84 24 33 41 

  

Valores de estatísticas descritivas para o número de indicadores de 

risco apresentados pelas crianças e para o número de dias de permanência 

em UTIN, segundo o resultado das avaliações, são apresentados nas 

tabelas 20 e 21, respectivamente. 

 

Tabela 20 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
indicadores de risco por resultado da avaliação no primeiro monitoramento. 

1º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 82 2,23 1,10 1 2 5 
Suspeita de PA 10 2,4 1,17 1 2,5 4 

Total 92 2,27 1,09 1 2 5 
 

Tabela 21 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
dias de internação em UTIN por resultado da avaliação no primeiro 
monitoramento. 

1º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 82 18,23 21,10 0 11 90 
Suspeita de PA 10 17,8 15,62 0 13 45 

Total 92 18,18 20,50 0 12 90 
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Não foram detectadas diferenças entre as distribuições da idade, 

idade gestacional, número de indicadores de risco e número de dias de 

permanência na UTIN nos grupos Normal e Suspeita de PA (p = 0, 845 para 

a idade, p = 0, 543 para a idade gestacional, p = 0, 644 para dias de 

permanência na UTIN e p = 0, 682 para número de indicadores de risco).  

Do total de dez crianças caracterizadas com suspeita de perda 

auditiva e que tiveram retorno agendado para confirmação desse resultado, 

quatro não retornaram para a conclusão do diagnóstico; quatro 

apresentaram resultados dentro dos padrões de normalidade no retorno; 

uma criança apresentou resultados dentro dos padrões de normalidade, 

porém com presença de componente condutivo; e uma criança apresentou 

perda auditiva condutiva leve na orelha direita e moderada na orelha 

esquerda. Não foram encontrados casos de deficiência auditiva sensório-

neural. 

 

Figura 11 - Resultados da avaliação audiológica da criança 1, com suspeita 
de perda auditiva. 

 VRA com fone Timp. EOAT e 
PD 

PEATE  Diagnóstico 

OD Média = 20dB Tipo C Ausentes NMR VA= 20dBNA  
Aumento Latência 

Audição Normal 
com componente 
condutivo 

OE Média = 25dB Tipo B Ausentes NMR VA= 20dBNA 
Aumento Latência 

P. A. Condutiva 
Leve 

Média das freqüências de 0.5, 1 e 2 kHz. 

Como é possível observar na figura 11, a média dos níveis mínimos 

de resposta obtidos na VRA foi de 20 dBNA à direita e 25 dBNA à esquerda. 

As Emissões Otoacústicas por estímulo transiente e produto de distorção 

estavam ausentes bilateralmente. As respostas obtidas no PEATE 

apresentaram níveis mínimos dentro dos padrões de normalidade, porém 

com aumento da latência absoluta caracterizando a alteração condutiva. 

Como conduta, a criança foi encaminhada para a avaliação 

otorrinolaringológica. 
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Figura 12 - Resultados da avaliação audiológica da criança 2, com suspeita 
de perda auditiva. 

 BOA campo 
livre 

Timp. EOAT e PD PEATE Diagnóstico 

OD Não foram 
observadas 
respostas 

Tipo B Ausentes NMR VA= 20dBNA  
Aumento Latência 

Audição Normal 
com componente 
condutivo 

OE Não foram 
observadas 
respostas 

Tipo B Ausentes NMR VA = 50dBNA 
Aumento Latência 
NMR VO = 20dBNA 

P. A. Condutiva 
Moderada 

 

Na figura 12, constata-se que não foi possível a observação de 

respostas na avaliação do comportamento auditivo, uma vez que a criança 

tinha diagnóstico de atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor, 

dificultando a observação das respostas comportamentais. A timpanometria 

demonstrou alteração de orelha média bilateral pela presença de curva do 

tipo B. As Emissões Otoacústicas por estímulo transiente e produto de 

distorção também estavam ausentes bilateralmente. Do lado direito as 

respostas obtidas no PEATE apresentaram nível mínimo dentro dos padrões 

de normalidade, porém com aumento da latência absoluta caracterizando a 

presença de componente condutivo. No lado esquerdo o nível mínimo de 

resposta encontrado foi de 50 dBNA por via aérea demonstrando a 

necessidade de pesquisa da via óssea, que apontou nível mínimo em 20 

dBNA, caracterizando a alteração condutiva de grau moderado. Vale 

ressaltar que a pesquisas dos potencias por via óssea foi realizada com 60 

dBWN de mascaramento contralateral. Assim como no caso anterior, como 

conduta, a criança foi encaminhada para avaliação otorrinolaringológica. 

 

5.1.2 - Segundo Monitoramento 
 

Das 92 crianças que realizaram o primeiro monitoramento, apenas 32 

(34,78%) agendaram o segundo monitoramento, e destas, seis crianças não 

compareceram, totalizando 26 crianças avaliadas. A taxa de evasão nesta 
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etapa do monitoramento foi de 71,74%, considerando que 92 crianças 

poderiam realizar o segundo monitoramento, mas apenas 26 foram 

avaliadas. 

As freqüências e porcentagens dos tipos de técnicas de avaliação 

comportamental realizados são apresentadas na tabela 22. É possível 

observar que, das 26 crianças que compareceram ao segundo 

monitoramento, 88,4% realizaram a técnica da VRA.  

 

Tabela 22 - Freqüências e porcentagens dos tipos de técnicas de avaliação 
comportamental realizados no segundo monitoramento. 

Avaliação comportamental Freqüência % 

ALC fone 3 11,5 
VRA campo 7 26,9 
VRA fone  16 61,5 

Total 26 100 

 

Na tabela 23 encontram-se as distribuições de freqüências de 

permanência na UTIN em cada tipo de avaliação comportamental. Pelo teste 

da razão de verossimilhanças, não foi detectada diferença significativa entre 

as porcentagens de permanência em UTIN nos três tipos de avaliação (p = 

0, 337).  

 

Tabela 23 - Distribuições de freqüências e porcentagens da UTIN em 
relação ao tipo de avaliação comportamental do segundo monitoramento. 

Tipo de avaliação  
UTIN 

Total 
Não Sim 

VRA fone 
5 11 16 

31,25% 68,75% 100,00% 

VRA campo 
2 

28,57% 
5 

71,43% 
7 

100,00% 

ALC fone 
 
 

3 
100,00% 

3 
100,00% 

Total 
7 19 26 

26,92% 73,08% 100,00% 
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Os valores de estatísticas descritivas para a idade (meses) dessas 

crianças segundo o tipo de avaliação comportamental realizado no segundo 

monitoramento encontram-se na tabela 24. 

Tabela 24 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
(meses) por tipo da avaliação realizada no segundo monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 16 19,62 6,46 9 20,5 31 
VRA campo 7 18,71 6,87 13 15 29 
ALC fone 3 30,66 3,05 28 30 34 

Total 26 20,65 7,13 9 20,5 34 

 

Para avaliar o efeito da idade nos tipos de técnicas de avaliação 

comportamental utilizados, as crianças foram divididas em duas categorias - 

crianças de até 24 meses e crianças acima de 24 meses de idade. As 

porcentagens de utilização de cada técnica de avaliação comportamental em 

cada categoria de idade ( 24meses ou > 24 meses) no segundo 

monitoramento são apresentadas na tabela 25. É possível observar que 

100% das crianças com idade menor ou igual a 24 meses foram avaliadas 

com a técnica da VRA.  Pelo teste exato de Fisher, a porcentagem de 

utilização da VRA nas crianças mais novas é maior que naquelas com mais 

de 24 meses.  

 

Tabela 25 - Técnica de avaliação comportamental utilizada em relação à 
idade (meses) no segundo monitoramento. 

Idade VRA ALC Total 

<24 meses 
16 

100,00% 
 16 

100,00% 

>24 meses 
7 

70,00% 
3 

30,00% 
10 

100,00% 

Total 
23 

88,46% 
3 

11,54% 
26 

100,00% 
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Os valores de estatísticas descritivas para idade gestacional, número 

de dias de internação na UTIN e número de indicadores de risco, segundo o 

tipo de avaliação comportamental realizada no segundo monitoramento 

encontram-se, respectivamente, nas tabelas 26, 27 e 28. 

 

Tabela 26 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
Gestacional (semanas) por tipo da avaliação no segundo monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 16 34,4 3,75 29 35,5 40 
VRA campo 7 34,57 2,37 32 34 39 
ALC fone 3 37 4,35 32 39 40 

Total 26 34,76 3,46 29 35 40 

 

Pelo teste de Kruskal-Wallis, os indivíduos que foram submetidos à 

ALC com fones de inserção no segundo monitoramento são mais velhos que 

os indivíduos que realizaram as demais técnicas (p = 0, 044), o que já era o 

esperado de acordo com a literatura. Não foi detectada diferença entre as 

distribuições da idade gestacional, número de dias de internação na UTI e 

número de indicadores de riscos nos três grupos definidos pelo tipo de 

avaliação comportamental (p = 0, 574 para idade gestacional, p = 0, 811 

para número de dias de internação em UTIN e p = 0, 978 para número de 

indicadores de risco). 

 

Tabela 27 - Valores observados de estatísticas descritivas para número de 
dias de internação em UTIN por tipo da avaliação no segundo 
monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 16 13,68 12,70 0 13 35 
VRA campo 7 24,71 32,66 0 12 90 
ALC fone 3 14 3,6 10 15 17 

Total 26 16,69 19,45 0 13 90 
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Tabela 28 - Valores observados de estatísticas descritivas para número de 
indicadores de risco por tipo da avaliação no segundo monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 16 2,18 1,1 1 2 4 
VRA campo 7 2,14 1,46 1 1 4 
ALC fone 3 2 0 2 2 2 

Total 26 2,15 1,12 1 2 4 

 

Das 26 crianças avaliadas, três foram consideradas com suspeita de 

perda auditiva pelos critérios já descritos. Os valores de estatísticas 

descritivas para a idade por resultado são apresentados na tabela 29. Nas 

tabelas 30, 31 e 32 encontram-se os valores de estatísticas descritivas para 

a idade gestacional, número de dias de internação em UTIN e número de 

indicadores de risco em cada categoria de resultado, respectivamente. 

 

Tabela 29 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
(meses) por resultado da avaliação no segundo monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 23 21,39 7,23 9 24 34 
Suspeita de DA 3 15 2,64 13 14 18 

Total 26 20,65 7,13 9 20,5 34 

 

Tabela 30 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
Gestacional (semanas) por resultado da avaliação no segundo 
monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 23 34,78 3,66 29 35 40 
Suspeita de DA 3 34,66 1,52 33 35 36 

Total 26 34,76 3,46 29 35 40 
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Tabela 31 - Valores observados de estatísticas descritivas para o Número de 
dias de internação em UTIN por resultado da avaliação no segundo 
monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 23 17,73 20,29 0 14 90 
Suspeita de DA 3 8,66 9,60 0 7 19 

Total 26 16,69 19,45 0 13 90 

 

Tabela 32 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
indicadores de risco por resultado da avaliação no segundo monitoramento. 

2º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 23 2,3 1,1 1 2 4 
Suspeita de DA 3 1 0 1 1 1 

Total 26 2,15 1,12 1 2 4 

 

No segundo monitoramento, das três crianças que apresentaram 

suspeita de perda auditiva condutiva nas avaliações, uma apresentou 

resultados dentro do padrão de normalidade no retorno; uma não 

compareceu ao retorno para reavaliação; e uma apresentou resultado dentro 

do padrão de normalidade com presença de componente condutivo na 

orelha direita e perda auditiva condutiva leve na orelha esquerda. 

 

Figura 13 - Resultados da avaliação audiológica da criança 3, com suspeita 
de perda auditiva. 

 VRA campo livre Timp. EOAT e 
PD 

PEATE Diagnóstico 

OD Média = 20dBNA Tipo B Ausentes NMR VA= 20dBNA 
Aumento Latência 

Audição Normal 
com componente 
condutivo 

OE Média = 20dBNA Tipo B Ausentes NMR VA= 40dBNA 
Aumento Latência 
NMR VO= 20dBNA 

P. A. Condutiva 
Leve 

Média de freqüências de 0.5, 1 e 2 kHz 
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Na figura 13, observa-se que a média dos níveis mínimos de resposta 

obtidos na VRA em campo livre foi de 20 dBNA. A timpanometria 

demonstrou alteração de orelha média bilateral pela presença de curva do 

tipo B. As Emissões Otoacústicas por estímulo transiente e produto de 

distorção também estavam ausentes bilateralmente. Do lado direito as 

respostas obtidas no PEATE apresentaram nível mínimo dentro dos padrões 

de normalidade, porém com aumento da latência absoluta caracterizando a 

presença de componente condutivo. No lado esquerdo o limiar encontrado 

foi de 40 dBNA na via aérea demonstrando a necessidade de pesquisa da 

via óssea, que apontou nível mínimo de resposta em 20 dBNA, 

caracterizando a alteração condutiva de grau leve. Vale ressaltar que a 

pesquisas dos potencias foi realizada com 60 dBWN de mascaramento 

contralateral. Assim como nos casos anteriores, como conduta, a criança foi 

encaminhada para a avaliação otorrinolaringológica. 

Na tabela 33 são apresentadas as porcentagens de ocorrência dos 

tipos de avaliação comportamental no segundo monitoramento em cada tipo 

de avaliação adotada no primeiro monitoramento.  

 

Tabela 33 - Freqüências e porcentagens de ocorrência dos tipos de 
avaliação comportamental no segundo monitoramento em cada tipo de 
avaliação adotada no primeiro monitoramento. 

1º 
Monitoramento 

2º Monitoramento 
Total ALC 

fone 
NA NC VRA 

Campo 
VRA 
fone 

ALC fone 
 1    1 
 100,00%    100,00% 

BOA 
 3    3 
 100,00%    100,00% 

VRA campo 
 12 3 3 7 25 
 48,00% 12,00% 12,00% 28,00% 100,00% 

VRA fone 
3 47 3 3 7 63 

4,80% 74,60% 4,80% 4,80% 11,10% 100,00% 

Total 
3 63 6 6 14 92 

3,30% 68,50% 6,50% 6,50% 15,20% 100,00% 

 



 

  

71 

Observamos que, das 92 crianças atendidas no primeiro 

monitoramento, 60 (65,21)% não agendaram o segundo monitoramento, e 

seis crianças (6,52%) agendaram, porém não compareceram. Das 25 

crianças que fizeram VRA em campo livre no primeiro monitoramento, quatro 

(16%) repetiram o mesmo exame no segundo monitoramento e sete (28%) 

fizeram VRA com fones de inserção. Das 63 crianças que fizeram VRA com 

fones de inserção no primeiro monitoramento, nove (14,28%) repetiram o 

mesmo exame, três (4,8%) não permitiram a colocação do fone no segundo 

monitoramento, realizando VRA em campo livre, e três (4,8%) fizeram ALC 

com fones de inserção.  

 
 
5.1.3 - Terceiro Monitoramento 
 

Das 26 crianças que realizaram o segundo monitoramento auditivo, 

apenas cinco crianças agendaram o terceiro monitoramento, sendo que 

todas estas compareceram nesta etapa do monitoramento. Considerando 

que um total de 26 crianças poderia ter realizado o terceiro monitoramento, a 

taxa de evasão nesta etapa do monitoramento foi de 80,77%. As freqüências 

e porcentagens das técnicas de avaliação comportamental realizadas por 

estas crianças encontram-se na tabela 34.  

Tabela 34 - Freqüências e porcentagens dos tipos de avaliação 
comportamental realizados no terceiro monitoramento. 

3º Monitoramento  Freqüência % 

VRA fone 
VRA campo 

1 
2 

20 
40 

ALC fone 2 40 

Total 5 100 

 

Pode-se observar que, assim como no segundo monitoramento, 

nenhuma criança foi avaliada pela técnica de Observação do 

Comportamento Auditivo, diferentemente do primeiro monitoramento. 
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Os valores observados de estatísticas descritivas para a idade, idade 

gestacional, número de dias de internação em UTIN e número de 

indicadores de risco relacionados ao tipo de técnica de avaliação 

comportamental dessas crianças nessa ocasião são apresentados nas 

tabelas 35, 36, 37 e 38, respectivamente. 

 

Tabela 35 - Valores observados de estatísticas descritivas para a idade 
(meses) por tipo de técnica da avaliação comportamental no terceiro 
monitoramento. 

3º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 1 35 0 35 35 35 
VRA campo 2 30,5 3,53 28 30,5 33 
ALC fone 2 33,5 4,94 30 33,5 37 

Total 5 32,60 3,64 28 33 37 

 

Tabela 36 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
Gestacional (semanas) por tipo da avaliação no terceiro monitoramento. 

3º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 1 37 0 37 37 37 
VRA campo 2 32 2,82 33 32 34 
ALC fone 2 31,5 2,12 30 31,5 33 

Total 5 32,8 2,94 30 33 37 

 

Tabela 37 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
dias de internação em UTIN por tipo da avaliação no terceiro monitoramento. 

3º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 1 15 0 15 15 15 
VRA campo 2 21 12,72 12 21 30 
ALC fone 2 24 12,72 15 24 33 

Total 5 21 9,72 12 15 33 
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Tabela 38 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
indicadores de risco por tipo da avaliação no terceiro monitoramento. 

3º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

VRA fone 1 2 0 2 2 2 
VRA campo 2 3 0 3 3 3 
ALC fone 2 2,5 0,70 2 2,5 3 

Total 5 2,6 0,54 2 3 3 

 

A tabela 39 apresenta as porcentagens de ocorrência dos tipos de 

avaliação comportamental no terceiro monitoramento, de acordo com cada 

tipo de avaliação adotada no segundo monitoramento, no qual 

compareceram 26 sujeitos. Os resultados são interpretados da mesma forma 

que na tabela 33. A maioria das crianças que realizaram o segundo 

monitoramento não agendou o terceiro monitoramento (75%), duas crianças 

(7,69%) fizeram ALC com fones de inserção, duas (7,69%) fizeram VRA em 

campo livre e uma (3,84%) VRA com fones de inserção.  

 

Tabela 39 Freqüências e porcentagens de ocorrência dos tipos de avaliação 
comportamental no terceiro monitoramento em cada tipo de avaliação 
adotada no segundo monitoramento. 

2º 
Monitoramento 

3º Monitoramento 
Total 

ALC fone NA VRA campo VRA fone 

ALC fone 
 3   3 
 100,00%   100,00% 

VRA campo 
 6 1  7 
 85,70% 14,30%  100,00% 

VRA fone 
2 12 1 1 16 

12,50% 75,00% 6,25 6,25% 100,00% 

Total 
2 21 2 1 26 

7,69% 80,76% 7,69% 3,84% 100,00% 
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Ao final das três etapas do monitoramento, foram caracterizadas as 

idades mínimas e máximas de cada técnica de avaliação comportamental 

utilizadas no Programa de Monitoramento Auditivo (figura 14):  

 

Figura 14 - Idades mínimas e máximas com relação à técnica de avaliação 
comportamental realizada no programa de monitoramento. 
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A seguir, são apresentadas as estatísticas descritivas das crianças 

em relação ao resultado do terceiro monitoramento, segundo a idade (tabela 

40), a idade gestacional (tabela 41), o número de dias de internação em 

UTIN (tabela 42) e o número de indicadores de risco (tabela 43). 

 

Tabela 40 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
(meses) por resultado da avaliação no terceiro monitoramento. 

3º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 4 3375 2,98 30 34 37 
Suspeita de DA 1 28 0 28 28 28 

Total 5 32,6 3,64 28 33 37 

 

Tabela 41 - Valores observados de estatísticas descritivas para a Idade 
Gestacional (semanas) por resultado da avaliação no terceiro 
monitoramento. 

3º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 4 33,5 2,88 30 33,5 37 
Suspeita de DA 1 33 0 33 33 33 

Total 5 32,80 2,94 30 33 37 
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Tabela 42 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
dias de internação em UTIN por resultado da avaliação no segundo 
monitoramento. 

3º Monitoramento N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 4 18,75 9,60 12 15 33 
Suspeita de DA 1 30 0 30 30 30 

Total 5 21 9,72 12 15 33 

 

Tabela 43 - Valores observados de estatísticas descritivas para o número de 
indicadores de risco por resultado da avaliação no terceiro monitoramento. 

3º Monitoramento  N Média Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Normal 4 2,5 0,57 2 2,5 3 
Suspeita de DA 1 3 0 3 3 3 

Total 5 2,6 0,54 2 3 3 

 

Assim como no primeiro e segundo monitoramentos, nesta etapa 

também foi encontrada uma criança com suspeita de deficiência auditiva, por 

apresentar alteração na avaliação audiológica comportamental. Mas 

infelizmente, a criança com suspeita de deficiência auditiva no terceiro 

monitoramento não compareceu ao retorno agendado, não sendo possível a 

conclusão do diagnóstico audiológico. 

De todas as crianças avaliadas no Programa de Monitoramento 

Auditivo, 14 crianças (15,21%) foram identificadas com suspeitas de perdas 

auditivas. Destas, seis não compareceram para confirmação do diagnóstico 

audiológico, cinco apresentaram resultados dentro dos padrões de 

normalidade no retorno e três foram identificadas com deficiência auditiva 

condutiva. Não foram encontrados casos de deficiência auditiva sensório-

neural. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Diante do avanço tecnológico ocorrido na área da saúde no século XX 

e do surgimento das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, houve uma 

mudança sobre a expectativa de sobrevida de recém-nascidos considerados 

de risco. Desta forma, gerou-se uma demanda maior de crianças com 

indicadores de risco para a deficiência auditiva.  

As estratégias para a promoção do diagnóstico e da intervenção 

fonoaudiológica o mais cedo possível baseiam-se na triagem auditiva 

neonatal universal e no monitoramento auditivo destas crianças que 

apresentam indicadores de risco para a deficiência auditiva, sendo realizada 

uma bateria de testes (JCIH, 2000).  

Neste estudo sobre o Programa de Monitoramento Auditivo de 

crianças com indicadores de isco para a deficiência auditiva, desenvolvido 

no CeAC, a avaliação audiológica foi baseada nos testes comportamentais e 

complementada por testes objetivos, quando necessário. 

A população inicial era composta de 127 crianças, sendo 55 do 

gênero feminino e 72 do gênero masculino, todas passaram na triagem 

auditiva neonatal e apresentavam pelo menos um indicador de risco para a 

deficiência auditiva; a variável gênero foi discutida em recentes estudos por 

Vieira e Azevedo (2007) e Lemos et al. (2007), nos quais não foram 

identificadas diferenças estatisticamente significantes entre os gêneros.  

A idade das crianças avaliadas, nos três monitoramentos, variou de 

seis a 37 meses. Do total, 33,9% foram encaminhadas para o 

monitoramento auditivo pelo médico pediatra que acompanhava o 

desenvolvimento das crianças e 66,1% foram encaminhadas pelo 

fonoaudiológo no momento da triagem auditiva neonatal. A maioria das 

crianças chegou até a Instituição encaminhada pelas maternidades. 
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No que se refere aos indicadores de risco, foi adotada a classificação 

proposta pelo JCIH de 2007 e acrescentado o fator mãe HIV positivo, 

baseado em Azevedo (2004). Para facilitar as correlações com a literatura, o 

critério UTIN por mais de cinco dias foi desmembrado de forma semelhante 

à recomendação do JCIH de 1994, ou seja, peso ao nascimento inferior a 

1.500 gramas, ventilação mecânica, ototóxicos e hiperbilirrubinemia.   

Os indicadores de risco para a deficiência auditiva foram analisados 

de acordo com sua ocorrência, sendo importante ressaltar que os 

indicadores de risco aqui descritos são referentes às crianças que 

compareceram ao Programa de Monitoramento Auditivo; e que em um 

mesmo sujeito, o número de indicadores de risco variou de um a cinco, com 

média aproximada de dois indicadores por criança (tabela 15). O indicador 

mais encontrado neste estudo foi a permanência em UTI neonatal por 

período igual ou superior a cinco dias, totalizando 75%, seguido pelo uso de 

medicação ototóxica com 63,04%, ventilação mecânica com 21,78% e peso 

ao nascimento inferior a 1.500 gramas com 21,73%. Os indicadores de risco 

hereditariedade, meningite e hiperbilirrubinemia estiveram presentes em 

13,04%; 10,86% e 8,69%; respectivamente. Na pesquisa de Meyer et al. 

(1999) o indicador mais freqüente foi o uso de ototóxico, com ocorrência de 

60,3%. Observando que os autores utilizaram a recomendação do JCIH de 

1994, na qual ainda não era mencionado o critério da permanência em UTIN 

como indicador de risco, os achados coincidem com o deste estudo, uma 

vez que, desconsiderando a ocorrência da UTIN, o uso de medicação 

ototóxica seria o indicador mais prevalente neste estudo. 

Em estudo mais recente, Vieira et al. (2007) utilizaram a 

recomendação do JCIH de 2000, no qual já se observa a inclusão da UTIN 

como indicador de risco, sendo o mais encontrado (em 80% dos casos), 

assim como neste trabalho. Porém, houve divergência com relação à 

ocorrência dos demais indicadores de risco, sendo o segundo mais 

freqüente neste estudo a necessidade de ventilação mecânica 
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possivelmente justificada pelo fato de o estudo ter sido realizado em 

crianças prematuras. 

A seguir, cada item apresentado no capítulo anterior será retomado e 

discutido, com base na literatura. Porém, é importante ponderar que grande 

parte dos estudos aqui contemplados refere-se à pesquisas com protocolos 

de triagem auditiva neonatal e técnicas de avaliação comportamental e não 

especificamente ao monitoramento auditivo. 

 

6.1 - MONITORAMENTO AUDITIVO 
 

Como já citado no capítulo de resultados, das 127 crianças 

agendadas no monitoramento auditivo, 92 crianças (72,44%) compareceram 

a, pelo menos, um monitoramento. Com base nesses dados, observa-se que 

a taxa de evasão inicial do programa foi de 27,56%. Widen et al. em 2000 já 

apontava para a alta taxa de evasão do monitoramento auditivo, 

encontrando em seu estudo taxa de evasão de 35,6%.  

Durante o decorrer do programa de monitoramento auditivo, foi 

observado um decréscimo gradativo no que se refere à adesão ao 

programa, uma vez que, no primeiro monitoramento, 127 crianças foram 

agendadas, número este que diminui para 32 crianças no segundo 

monitoramento, encerrando com apenas cinco agendamentos no terceiro 

monitoramento. Semiguen (2004) discutiu em sua pesquisa que a evasão 

poderia ser justificada pelo fato de todas as crianças incluídas no 

monitoramento auditivo já possuírem uma avaliação com resultado 

satisfatório na triagem auditiva, diminuindo a preocupação dos pais em 

relação ao desenvolvimento da audição.    

Das 92 crianças que realizaram o primeiro monitoramento, apenas 26 

compareceram ao segundo, caracterizando uma evasão de 71,7%; e destas, 
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apenas cinco crianças realizaram o terceiro monitoramento, com evasão de 

80,7% das crianças que compareceram ao segundo. Esse crescimento na 

evasão pode ser justificado também pela dificuldade do acesso aos centros 

de referência devido às grandes distâncias, uma vez que no município de 

São Paulo existem apenas quatro centros de referência de saúde auditiva.  

Para a realização do Programa de Monitoramento Auditivo, foram 

necessárias 135 consultas, sendo que, destas, 12 consultas foram utilizadas 

para a complementação do diagnóstico audiológico. O valor médio de 

consultas por crianças neste estudo foi de 1,47, valor semelhante ao 

encontrado por Widen et al. (2000), que, ao realizar o monitoramento 

auditivo em 3134 crianças, necessitaram de 4933 consultas, totalizando um 

valor médio de 1,57 consultas por criança para finalizar a avaliação.  

Com relação à idade média das crianças avaliadas em cada 

monitoramento, obteve-se aqui média de 13,21 meses no primeiro 

monitoramento, 20,65 meses no segundo monitoramento e 32,60 meses no 

terceiro monitoramento. Nos estudos de Widen  et al. (2000) e Azevedo 

(1995), as faixas etárias foram fatores determinantes para a análise de 

dados, sendo os sujeitos divididos em grupos etários para posterior 

discussão dessa variável. A idade de realização do monitoramento não foi 

controlada neste estudo, pois os pais das crianças, responsáveis pelos 

agendamentos, não obedeceram a periodicidade das consultas. Como 

mencionado no método, todos os pais e responsáveis pelas crianças 

receberam orientações sobre a importância do monitoramento auditivo, bem 

como o mês no qual deveriam ligar para agendar a consulta, respeitando o 

intervalo de tempo. Como isso não ocorreu, houve uma grande variabilidade 

das idades na realização das avaliações. 

No que tange às técnicas de avaliação comportamental, grande parte 

das crianças (95,6%) deste estudo foi capaz de realizar a técnica da VRA, 

apontada por Widen et al (2000) como avaliação “padrão ouro”, sendo que 
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estes autores também obtiveram uma taxa de realização da técnica da VRA 

com sucesso em 95,6% dos sujeitos.  

Russo e Santos (1994) ressaltaram que em qualquer tipo de 

avaliação infantil comportamental, o estímulo sonoro deve ser apresentado 

num primeiro momento em campo livre e, posteriormente, deve-se realizar a 

tentativa de colocação dos fones, pois isto permite à criança conhecer o 

estímulo e aprender a responder a este quando presente. Neste estudo foi 

realizada a tentativa de colocação dos fones de inserção em todas as 

crianças, pois, como já apontado por Agostinho e Azevedo (2005), além de 

proporcionar uma pesquisa mais efetiva dos níveis mínimos de resposta, a 

utilização dos fones promove a obtenção destes níveis de forma monoaural, 

diferentemente da avaliação em campo livre, que obtém a resposta da 

melhor orelha.  

Do total de crianças que realizaram a técnica da VRA, em 71,59% foi 

possível a colocação dos fones de inserção, sendo que apenas 28,41% não 

permitiram a colocação dos mesmos, levando à realização da VRA somente 

em campo livre. No estudo de Schubert (2000), a autora encontrou 

porcentagem de realização da técnica da VRA com fone supra-aural de 

apenas 23%, índice muito abaixo do encontrado neste estudo, que foi 

realizado com fones de inserção. Essa grande diferença parece apontar para 

o fato de que os fones de inserção tendem a ser mais efetivos e talvez mais 

confortáveis para a realização da VRA na população infantil. Já Widen et al. 

(2000) obtiveram um grande sucesso na utilização dos fones de inserção, no 

qual 95% das crianças que realizaram a técnica do VRA aceitaram a 

colocação dos fones. A variação em relação ao aqui encontrado pode ser 

justificada pelo fato de que as crianças do estudo de Widen et al. (2000) 

tinham idades entre oito e 12 meses, idades estas em que as crianças 

parecem aceitar melhor a colocação dos fones de inserção, enquanto que no 

presente estudo uma grande parte das crianças foi avaliada com idade 

superior a 12 meses. 
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Em relação à idade de realização dos diferentes tipos de técnicas de 

avaliação comportamental, foram caracterizadas neste estudo as idades 

mínimas e máximas de cada uma delas. Sininger (2003) também fez 

recomendações nesse sentido, descrevendo em seu artigo prováveis idades 

mínimas e máximas para os tipos de técnicas de avaliação comportamental, 

sugerindo a Observação do Comportamento Auditivo para crianças de até 

seis meses de idade, a Audiometria de Reforço Visual para crianças com 

idade entre seis e 30 meses e a Audiometria Lúdica Condicionada para 

crianças acima de 24 meses. As idades míninas coincidem com as deste 

estudo, mas as idades máximas apresentam uma variação nas técnicas de 

Observação do Comportamento Auditivo e Audiometria de Reforço Visual, 

que pode ser justificada pelo fato de que no presente estudo, participaram 

crianças com alterações de desenvolvimento neuro-psicomotor, como as 

alterações neurológicas encontradas nas crianças que realizaram apenas a 

Observação do Comportamento Auditivo; e como a Síndrome de Down, 

encontrada nas crianças acima de 30 meses que realizaram a Audiometria 

de Reforço Visual em detrimento da Audiometria Lúdica Condicionada. Vale 

ressaltar que não foram avaliadas nesta pesquisa crianças com idade 

inferior a seis meses e com idade superior a 37 meses.  

A portaria 2073/GM da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

(2004) recomenda que o monitoramento auditivo seja realizado em centros 

de média complexidade. No entanto, neste estudo houve a participação de 

crianças com necessidades especiais, com alterações neurológicas e com 

alterações de desenvolvimento, o que leva a discutir a possibilidade de que, 

para essas crianças, o monitoramento auditivo devesse ser realizado em 

centros de alta complexidade, que dispõem de toda a infra-estrutura 

necessária para a avaliação auditiva nesses casos. 

A idade gestacional das 92 crianças avaliadas no monitoramento 

variou de 24 a 41 semanas, sendo a média no primeiro monitoramento 33,92 

semanas, no segundo, de 34,76 semanas e no terceiro, de 32,8 semanas. 
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No que diz respeito ao número de dias de permanência em UTI neonatal das 

crianças que compareceram ao monitoramento, apenas 25% das crianças 

não apresentavam a permanência na UTIN como indicador de risco para a 

deficiência auditiva. A média de dias de internação em UTIN das crianças no 

primeiro monitoramento foi de 18,18 dias; no segundo, a média foi de 16,69 

dias e no terceiro, essa média foi de 21 dias. Com relação ao número de 

indicadores de risco apresentados pelas crianças que participaram do 

programa, que variou de um a cinco em uma mesma criança, o valor médio 

no primeiro monitoramento foi de 2,27 indicadores de risco, no segundo, a 

média foi de 2,15 indicadores e no terceiro, foi de 2,60 indicadores de risco. 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 

que se refere ao tipo de técnica de avaliação comportamental realizada 

relacionada à idade gestacional, ao número de dias de internação em UTIN 

e ao número de indicadores de risco. Apesar de não ter sido encontrada 

diferença estatisticamente significativa com relação a estes três fatores, 

constatou-se que as crianças que compareceram ao terceiro monitoramento 

foram aquelas que apresentaram uma média menor de idade gestacional, 

uma média maior de dias de internação em UTIN e uma média maior de 

número de indicadores de risco. Azevedo (1995) apontou em seu estudo que 

existe um atraso com relação às habilidades auditivas das crianças que 

apresentam indicadores de risco para a deficiência auditiva, quando 

comparadas àquelas que não apresentam indicadores; porém esse atraso 

das habilidades desaparece até o final do primeiro ano de vida da criança. 

Neste estudo não foi possível observar este fato, uma vez que grande parte 

das crianças já estava próxima aos doze meses de idade no momento da 

primeira avaliação.  

Nas três etapas do monitoramento auditivo foram encontrados 14 

casos de suspeita de perda auditiva, totalizando 15,21% das 92 crianças 

avaliadas. Ao comparar as crianças com resultados dentro dos padrões de 

normalidade àquelas que apresentaram suspeita de perda auditiva nas 
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avaliações realizadas, observa-se que tanto a idade cronológica quanto a 

idade gestacional nas crianças com suspeita de deficiência auditiva se 

mostraram com valor médio inferior ao valor encontrado entre aquelas 

consideradas dentro dos padrões de normalidade. Entretanto, o mesmo 

raciocínio não pode ser aplicado ao número de indicadores de risco e ao 

número de dias de internação na UTIN. 

Das 14 crianças caracterizadas com suspeita de perda auditiva, seis 

crianças não compareceram para a confirmação do diagnóstico audiológico, 

e oito realizaram a complementação do diagnóstico, obtendo-se os 

seguintes resultados: cinco crianças apresentaram resultados dentro dos 

padrões de normalidade no retorno agendado e três crianças foram 

identificadas com alterações condutivas. Não foram encontrados casos de 

deficiência auditiva sensório-neural.  

A presença de alterações condutivas nas crianças com indicadores de 

risco para a deficiência auditiva já foi descrita por Widen et al. (2000), Yoon 

et al. (2003) e Semiguen (2004). Yoon et al. (2003) ressaltaram que a 

população que apresenta indicadores de risco para a deficiência auditiva se 

mostra mais vulnerável à deficiência auditiva condutiva e/ou sensório-neural, 

tanto devido às razões congênitas quanto às iatrogênicas. Assim como 

esses autores, também neste estudo os resultados levam a discutir a 

necessidade de um acompanhamento dessas crianças caracterizadas como 

de risco para a deficiência auditiva, não apenas pela realização do 

monitoramento auditivo, mas também por meio da triagem auditiva em pré-

escolares e escolares. Com isso, seria possível cumprir a meta de identificar 

a alteração auditiva o mais rápido possível e minimizar suas conseqüências 

sobre o desenvolvimento da criança. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 No primeiro monitoramento auditivo compareceram 72,4% das 127 

crianças agendadas, com evasão de 71,7% dessas crianças para o 

segundo monitoramento e 80,7% do segundo para o terceiro 

monitoramento; 

 A permanência em UTI Neonatal foi o indicador de risco para a 

deficiência auditiva mais encontrado (75%), seguido utilização de 

medicação ototóxica (63,%); 

 O número de indicadores de risco para a deficiência auditiva variou de 

um a cinco em uma mesma criança, com média de 2,26; 

 Do total de crianças que participaram do programa de monitoramento 

auditivo, 95,6% realizaram a técnica da Audiometria de Reforço Visual 

como avaliação comportamental em alguma etapa com idade entre seis e 

35 meses; 

 A Observação do Comportamento Auditivo foi utilizada apenas na 

primeira etapa do monitoramento, em crianças que apresentavam 

alterações neurológicas e com idade entre seis e 15 meses; 

 A idade mínima de realização da Audiometria Lúdica Condicionada foi de 

29 meses e a idade máxima foi de 37 meses; 

 A média de atendimentos no programa de monitoramento foi de 1,47 por 

criança, incluindo os retornos para confirmação do diagnóstico;  

 Não foram encontrados casos de deficiência auditiva sensório-neural 

neste programa de monitoramento auditivo, no entanto foram 

encontrados três casos (3,2%) de perda auditiva condutiva, que variou de 

grau leve a moderado. 
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ANEXO II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome da criança: ______________________________________________ 

Pesquisador principal: Mara Rosana Araújo 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC / SP 

O seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa que se intitula: 

“Programa de Monitoramento Auditivo de crianças com Indicadores de Risco para a 

deficiência auditiva”. Os dados aqui coletados se tornarão resultados de uma 

pesquisa de caráter científico e, independente de serem favoráveis ou não, serão 

publicados. Caso autorize seu filho a participar desta pesquisa, ele terá sua audição 

avaliada por meio dos seguintes testes: 

1 - Imitanciometria: exame que observa o movimento da membrana 

timpânica diante da variação de pressão introduzida no meato acústico externo e 

pesquisa os reflexos acústicos do músculo do estapédio, ipsi e contralateral, 

realizados com um fone e uma sonda que serão colocados na orelha da criança; 

2 - Audiometria: exame realizado através do condicionamento estímulo-

resposta-reforço visual de forma a obter o nível mínimo de resposta para cada 

freqüência a ser pesquisada. Para a realização da Audiometria será colocado um 

fone de inserção na orelha da criança que ouvirá os sons. 

A avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa demorará em 

torno de uma hora. Os exames aos quais as crianças serão submetidas não geram 

riscos médicos ou desconfortos. Se necessário, o exame será interrompido sempre 

que o seu filho quiser, para descansar ou se alimentar. Caso haja qualquer 

alteração nos exames a criança será encaminhada para atendimento médico 

adequado e diagnóstico audiológico completo, 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. 
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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. 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. 

Poderão ser esclarecidas dúvidas durante toda a pesquisa com a fonoaudióloga 

Mara Rosana Araújo pelo telefone 9656-9750. 

Eu, como pesquisadora responsável, comprometo-me a utilizar os dados 

coletados somente para esta pesquisa. 

AO PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

eu li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claras para mim 

quais são os propósitos da pesquisa, 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.    

______________________________  Data: ____/ ____/ _____ 

         Assinatura do responsável 

______________________________  Data: ____/ ____/ _____ 

           Assinatura da Testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente para a participação nesta pesquisa. 

______________________________              Data: ____/ ____/ _____ 

Assinatura do Pesquisador 


