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Resumo 
 

SANTOS ME. Medidas de Absorvância Acústica por meio da Timpanometria de 
Banda Larga em crianças de até 3 anos de idade:  São Paulo; 
2016.[Dissertação de Mestrado –  Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP]. 
 
Introdução: A Timpanometria de Banda Larga (TBL) com medidas de absorvância 
acústica é um procedimento introduzido recentemente na clínica audiológica, tendo 
sua abrangência diagnóstica ainda pouco explorada. Trata-se de uma técnica que 
oferece medidas dinâmicas de absorvância acústica da orelha média (OM), o que 
aumenta as possibilidades de estudo das variáveis anatômicas e funcionais dessa 
estrutura no público infantil. Além disso, também mensura todos os timpanogramas 
de 226 Hz a 8000 Hz e identifica a frequência de ressonância da OM em um único e 
rápido estímulo, utilizando o mesmo procedimento da timpanometria clássica. 
Objetivo: Estudar a Timpanometria de Banda Larga com medidas de absorvância 
acústica em crianças de até 3 anos de idade. Método: Trata-se de um estudo 
descritivo, observacional, retrospectivo e de caráter quantitativo, realizado por meio 
da utilização da TBL, com medidas de absorvância acústica e estímulos chirp, em 
crianças até 3 anos de idade. Foram estudados 81 prontuários de pacientes de 
ambos os sexos, dos quais apenas vinte e quatro concluíram o diagnóstico, 
apresentando exames normais, alterações condutivas leves, ou perda auditiva 
condutiva. Resultados: Os resultados evidenciaram diferenças estatísticas 
importantes da absorvância de banda larga entre as orelhas dos grupos de mesmo 
status auditivo. A análise estatística apontou que o grupo com audição normal tende 
a apresentar maiores médias e medianas de ressonância e absorvância acústica do 
que os grupos com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva. Porém, 
dessa comparação, observou-se que nas frequências abaixo de 0,5 kHz não houve, 
praticamente, diferença significativa na média da absorvância acústica entre o grupo 
com audição normal e os demais grupos na faixa etária ≥ 7 meses. Os resultados do 
grupo com audição normal demonstraram, ainda, que as médias e medianas de 
absorvância mudaram de forma sistemática até a frequência de 6168,84 Hz. 
Conclusões: Este estudo demonstrou, de forma geral, que os valores da 
absorvância da energia de banda larga dos grupos com audição normal foram mais 
altos do que os dos grupos com alterações condutivas leves e perda auditiva 
condutiva, independentemente da faixa etária. No entanto, para que sua prática 
clínica se torne efetiva, recomenda-se o estabelecimento de padrões de 
normalidades.  
  
 
DESCRITORES: Testes de impedância acústica, teste auditivos, crianças, orelha 
média. 



 

 

 

 

Abstract 

 

SANTOS, ME. Absorbance Acoustic measures by Wideband Tympanometry in 
children up to 3 years old. São Paulo; 2016. [Master Dissertation – Ponticicia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP] 
 
Introduction: The Wideband Tympanometry (WBT), with acoustic absorbance 
measures, is a recently introduced procedure in audiology, and its diagnostic 
comprehensiveness is still little explored. This is a technique that provides dynamic 
measurements of acoustic absorbance of the middle ear (ME), which increases the 
possibilities of studying anatomical and functional variables of this structure in 
children. It also measures all tympanograms from 226 Hz to 8000 Hz and identifies 
the resonance frequency of ME in an only and fast stimulus, using the same classical 
tympanometry procedure. Objective: To evaluate the Wideband Tympanometry with 
acoustic absorbance measures associated with the hearing status in children up to 3 
years of age. Method: This is a descriptive, observational, retrospective and 
quantitative approach, accomplished through the use of WBT, with acoustic 
absorbance measurements and chirp stimuli in children up to 3 years old. We studied 
81 medical records of patients of both sexes, of which only twenty-four completed the 
diagnosis, with normal tests, slight conductive alterations, or conductive hearing loss. 
Results: The results show important statistics differences of the broaband 
absorbance between the ears of same hearing status groups. Statistical analysis 
showed that the group with normal hearing tends to have higher means and medians 
of acoustic resonance and absorbance than the groups with slight conductive 
alterations and conductive hearing loss. However, it was observed that at 
frequencies below 0.5 kHz was not practically significant difference in the average 
absorbance between the acoustic group with normal hearing and the other groups 
aged ≥ 7 months. The group's results with normal hearing showed further that the 
means and medians absorbance changed systematically till the frequency of 6168.84 
Hz. Conclusions: This study demonstrated, in general, the values of absorbance of 
broadband energy group with normal hearing were higher than the group with mild 
conductive hearing disorders and hearing loss, regardless of age. However, for it’s 
clinical practice becomes effective, it is recommended to establish normality patterns. 
 
  
KEY WORDS:  Acoustics impedance test, hearing test, children, middle ear. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A orelha média (OM) é tradicionalmente avaliada por meio da timpanometria 

convencional. Trata-se de um método comprovadamente eficaz em crianças e 

adultos; porém, quando aplicado em crianças com menos de quatro meses de idade, 

apresenta uma baixa sensibilidade (PARADISE, 1976; HUNTER e MARGOLIS, 

1992), o que ocasiona insegurança ao examinador.  

Diante disso, a Timpanometria de Banda Larga (TBL) com medidas de 

absorvância acústica tem surgido como um meio de complementar a bateria de 

testes para detecção das pequenas mudanças nas características de transmissão 

do sistema tímpano-ossicular (ALLEN et al., 2005; HUNTER et al., 2008 e ELLISON 

et al., 2012), na busca de aprimoramento do diagnóstico diferencial da perda 

auditiva.  

No processo de diagnóstico audiológico na população pediátrica, a avaliação 

da integridade anatômica e funcional do sistema auditivo periférico e central pode 

ser realizada por meio de exames objetivos, tais como: Emissões Otoacústicas por 

Estímulo Transiente (EOAET), Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE) e Imitanciometria, além de exames subjetivos, tais como Behavioral 

Observation Audiometry (BOA), Visual Reinforcement Audiometry (VRA) e 

Audiometria Lúdica Condicionada (ALC).  

Porém, o Joint Comitte on Infant Hearing (JCIH, 2007) propõe que as medidas 

da função da OM sejam incluídas nas baterias de testes para o diagnóstico da perda 

auditiva, que deve ser feito antes dos 3 meses de idade. Isso porque, nesta 

população, as alterações condutivas podem dificultar ou atrasar o diagnóstico 

audiológico e, consequentemente, gerar impactos no desenvolvimento das funções 

auditivas. 

A timpanometria convencional realizada com sonda de tom teste de 226 Hz 

constitui um teste padrão para detecção de alterações da OM. Contudo, tal 

procedimento apresenta baixa sensibilidade nos primeiros seis meses de vida 



 

 

2

 

 

(HUNTER e MARGOLIS, 1992). A partir dessas limitações, os pesquisadores 

começaram a investigar a realização da timpanometria com o uso da sonda de tom 

teste de 1000 Hz; os resultados sugeriram sua eficácia para avaliar um sistema de 

massa dominante e predizer o estado da OM de modo mais confiável, em especial 

no caso dos neonatos (KEI et al., 2003, MARGOLIS et al., 2003, CALANDRUCCIO 

et al., 2006). Mas, apesar disso, Baldwin (2006) destaca que a timpanometria com 

sonda de tom teste de 1000 Hz apresenta resultados duvidosos. 

Dentre os procedimentos que investigam o sistema de transmissão de energia 

da OM, surgem então as medidas eletroacústicas não invasivas, tais como a 

reflectância e absorvância de banda larga, que permitem a incorporação de novos 

recursos diagnósticos na identificação das alterações condutivas. Na última década, 

a reflectância de banda larga vem sendo explorada na avaliação da OM (KEEFE et. 

al., 1992). Por outro lado, a absorvância é uma medida extraída da Timpanometria 

de Banda Larga (TBL) e oferece respostas acústicas da OM decorrentes de uma 

estimulação com ampla faixa de frequências e com pressurização ou não no meato 

acústico externo (MAE), utilizando o mesmo procedimento que na timpanometria 

clássica (KEEFE e SIMMONS, 2003; SANFORD e FEENEY, 2008).  

A TBL ainda oferece a importante identificação da frequência de ressonância 

da OM, que pode disponibilizar informações adicionais no diagnóstico de alterações 

na condução dos sinais acústicos (MARGOLIS e GOYCOOLEA, 1993).     

A baixa sensibilidade e especificidade das medidas timpanométricas 

tradicionais para a identificação de alterações da OM na população neonatal pode 

resultar no atraso da conclusão do diagnóstico audiológico e, por consequência, da 

intervenção terapêutica. Além disso, a imprecisão do diagnóstico ocasiona o 

aumento do número de retornos para conclusão dos laudos, onerando o sistema de 

saúde pública e privado.  

Assim, após falhas nos exames audiológicos, que geram diagnósticos 

incertos, justifica-se o redirecionamento das pesquisas audiológicas incentivadas 

pelos pesquisadores, em novembro de 2012, no Eriksholm Workshop, sobre 

Medidas de Absorvância de Banda Larga da Orelha Média, para a impreterível 
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análise da absorvância de banda larga nas diferentes condições da OM. No entanto, 

para que sua prática clínica se torne efetiva, é imprescindível o estabelecimento de 

padrões de normalidades.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos e estudos 

relacionados ao tema desta pesquisa, quais sejam: imitância acústica, 

timpanometria com sonda de tons testes de 226 Hz e 1000 Hz, ressonância da 

orelha média, reflectância de banda larga e Timpanometria de Banda Larga com 

medidas de absorvância acústica.  

 
2.1 Imitância acústica  

 

A partir de 1986, a American National Standard Institute (ANSI) sugeriu 

especificar o termo imitância acústica como expressão genérica que engloba 

impedância (Z) e admitância (Y) (RUSSO e SANTOS, 1993). A impedância (Z – em 

ohm acústico) no sistema da orelha média (OM) refere-se à oposição total do 

sistema ao fluxo de energia acústica. A admitância (Y- em mmho acústico) 

representa a facilidade com que a energia acústica flui pelo sistema da OM e, 

atualmente, é a medida mais encontrada nos sistemas de imitância acústica 

(MARGOLIS e HUNTER, 2001). 

Por não ser possível a avaliação direta da membrana timpânica (MT) e dos 

ossículos para avaliar o estado da OM, foi desenvolvido um método indireto baseado 

nas medidas da imitância acústica, que é uma das formas de avaliação da OM, em 

resposta ao som. O equipamento que melhor avalia a função da OM é o 

imitanciômetro, o qual, por meio da timpanometria, possibilita investigar a medida da 

variação da imitância acústica do sistema auditivo (CARVALLO e COUTO, 2004). 

Os processos de medida da imitância acústica da OM são, portanto, 

excelentes mecanismos, em especial para o diagnóstico diferencial da perda 

auditiva condutiva, independentemente da idade (RUSSO e SANTOS, 1993).   
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2.2 Timpanometria com sonda de tom teste de 226 Hz 
 

A timpanometria é um exame audiológico objetivo que mensura a impedância 

acústica ou admitância acústica do sistema auditivo em função da variação de 

pressão (varia +200 a -400 daPa) no meato acústico externo (MAE) (LIDEN et al., 

1977; MARGOLIS e HUNTER 2001; CARVALLO et al. 2009).   

Para a obtenção da imitância acústica, o alto-falante inserido na sonda emite 

um tom puro de 226 Hz no MAE, sendo a onda sonora refletida supervisionada por 

um microfone, também inserido na mesma sonda. Para que essa medida seja 

fidedigna, é necessário que a ponta da sonda seja inserida firmemente no MAE, por 

meio de uma oliva de látex, formando assim uma cavidade fechada e hermética 

(CARVALLO e SANCHES, 2015).       

É então configurado o timpanograma, que é um gráfico com o eixo da 

abscissa (eixo do x), que representa a pressão do ar, em deca Pascal (daPa), e com 

eixo da ordenada (eixo do y), que representa a admitância, em mmho. As variações 

registradas do nível de pressão sonora no timpanograma fornecem informações 

sobre as mudanças da impedância, tanto do tímpano quanto da orelha média (OM) 

(CARVALLO e SANCHES, 2015).  

Dessa forma, a timpanometria gera informações profícuas sobre as estruturas 

anatômicas que participam do mecanismo de condução aérea do som, pelo princípio 

de compressão e rarefação das moléculas de ar, até a orelha interna (OI), e revela 

como o fluxo de energia traspassou a OM (LIDEN et al., 1977; CARVALLO, 2003; 

NORTHERN e DOWNS, 2005). As medidas de imitância acústica contribuem ainda 

na avaliação da mobilidade da cadeia ossicular e da integridade das vias auditivas.   

A timpanometria convencional é realizada com a sonda de tom teste de 226 

Hz, e seus resultados têm considerável valor diagnóstico para idosos, adultos e 

crianças a partir de 6 meses de idade. Porém, em relação aos lactentes, ainda há 

controvérsia sobre a confiabilidade dos resultados obtidos por meio desse exame 

(HUNTER e MARGOLIS, 1992; PARADISE, 1976).  
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2.3 Timpanometria com sonda de tom teste de 1000 Hertz.   
 

Durante o crescimento, várias mudanças anatômicas e fisiológicas ocorrem 

nas orelhas de bebês que influenciam no registro do timpanograma de baixa 

frequência (226 Hz) (MARGOLIS e HUNTER, 2001). 

Segundo Northern e Downs (2005), dentre as alterações estruturais nas 

orelhas externa e média, após o nascimento, que podem explicar as mudanças 

acústicas, incluem-se: aumento da orelha externa (OE), da mastoide e cavidade da 

orelha média (OM); mudança na orientação da membrana timpânica (MT); fusão do 

anel timpânico; diminuição da massa da OM (devido às mudanças na densidade 

óssea e perda do mesênquima); formação óssea na parede do meato acústico 

externo (MAE); compressão da junção ossicular e aproximação do estribo ao 

ligamento anular.  

Devido a essas alterações estruturais das OE e OM, recomenda-se o uso da 

sonda de tom teste de 1000 Hz, evitando-se, assim, o falso-diagnóstico, que geraria 

um alto custo desnecessário na triagem auditiva (TA) (RESENDE et al., 2012).  

Além disso, Kei et al. (2003); Northern e Dows (2005); Alaerts, Luts e Wouters 

(2007) ressaltam que, em lactentes com patologia diagnosticada da OM e ausência 

de Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente (EOAET), os 

timpanogramas obtidos com tom teste de baixa frequência (226 Hz) não são 

comprovadamente diferentes dos obtidos em orelhas normais.  

A maioria dos estudos concorda que o uso do tom teste de 1000 Hz é o mais 

indicado para a timpanometria realizada em lactentes até 3 meses de idade. Nesta 

faixa etária, o sistema tímpano-ossicular sofre maior influência do componente de 

massa, que, por sua vez, é maior na sonda de alta frequência (1,0 kHz) e menor na 

sonda de baixa frequência, o que muda as características de ressonância da OM 

(RESENDE et al. 2012).  

Em contrapartida, os resultados obtidos na timpanometria com sonda de tom 

teste de 1000 Hz por Baldwin (2006) sugerem que podem ser encontradas curvas 
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timpanométricas irregulares, classificadas como do tipo indeterminado, que 

dificultam ao audiologista a definição da presença ou ausência de alterações 

condutivas.   

Por fim, diferentes critérios de interpretação dos resultados dos 

timpanogramas podem levar a diferentes conclusões e, consequentemente, a 

diferentes condutas no diagnóstico. Northern e Downs (2002) enfatizam que 

detalhes podem ser ignorados se considerarmos os timpanogramas apenas pela sua 

classificação qualitativa. Dessa forma, para evitar erros ocasionais e interpretações 

inadequadas, necessita-se de uma complementação com critérios quantitativos, os 

quais são influenciados pelos fatores de transmissão presentes no sistema auditivo. 

 
2.4 Ressonância da orelha média 

 

A propagação mecânica do som do canal auditivo para a cóclea é controlada 

pela massa dos ossículos, elasticidade da membrana timpânica (MT), pelos 

ligamentos da orelha média (OM), tendões, pelo fechamento do ar e atrito, gerando 

uma taxa de impedância na entrada do som na OM que atinge a cóclea (MARGOLIS 

e GOYCOOLEA, 1993).  

Em consequência desse fenômeno, se a fonte sonora emitida apresentar uma 

onda sonora cuja frequência coincida com a do sistema, dizemos que ambas 

entraram em ressonância (RUSSO, 1993).  

Em adultos com audição dentro da normalidade, a frequência de ressonância 

da OM varia normalmente de 600 Hz a 1350 Hz, sendo o valor médio de 950 Hz; 

porém, em crianças, estudos sobre essa frequência são escassos. Além disso, 

Simonetti (2004) destacou que, na faixa etária de 8 a 18 meses, o valor máximo da 

absorvância acústica na Timpanometria de Banda Larga (TBL) está em 3000 Hz e 

4800 Hz. Este achado pode estar relacionado à frequência de ressonância da orelha 

externa (OE), que se apresenta em 3672 Hz, tendo, portanto, maior amplificação do 

estímulo sonoro no meato acústico externo (MAE). Essa frequência diminui com o 

desenvolvimento da OE. 
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A curva timpanométrica encontrada na frequência de ressonância apresenta, 

geralmente, uma característica de duplo pico de admitância. Esse modelo de curva 

pode ser consequência da anulação dos efeitos de massa e elasticidade 

(CARVALLO, 1997).  

No entanto, a frequência de ressonância da OM muda conforme a faixa etária 

do sujeito, sendo que os efeitos do sistema dominante podem ser de massa ou de 

rigidez. Assim, diante das mudanças, pelo efeito da idade, da frequência de 

ressonância da OM, recomenda-se para determiná-la a TBL (ANDRÉ, SANCHES e 

CARVALLO, 2012). 

É importante identificar a frequência de ressonância da OM com alteração da 

rigidez, por exemplo, a otosclerose, porque isso evita o deslocamento da 

ressonância para frequências mais baixas. Dessa forma, de acordo com Carvallo e 

Sanches (2015), é interessante encontrar a frequência de ressonância da OM e 

confrontá-la com os parâmetros de normalidade.     

 
2.5 Reflectância de Banda Larga  

 

O termo Reflectância de Banda Larga (RBL) diz respeito à razão entre a 

energia refletida e a incidente apresentada no meato acústico externo (MAE), por 

meio de uma sonda que revela a quantidade de energia refletida (medida em 

porcentagem) pela membrana timpânica (MT) e a que é absorvida pela orelha média 

(OM) (ALLEN, JENG e LEVITT, 2005).  

A literatura traz diferentes termos utilizados para nomear essa técnica, como 

reflectância de banda larga (KEEFE et al., 1992), medidas de energia de banda 

larga da OM (ALLEN et al., 2005) e função de transferência acústica de banda larga 

(KEEFE et al., 2000; VAN der WERFF et al., 2007; SANFORD et al., 2009).  

Procedimento diagnóstico capaz de identificar disfunções discretas da OM 

não identificadas na timpanometria convencional, a RBL apresenta vantagens por 

não depender da pressurização do canal auditivo e, com isso, não provocar a 

distorção deste. É realizado em ampla faixa de frequência, ao contrário da 
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timpanometria de frequência única; sendo assim, as medidas de RBL podem trazer 

importantes informações mais rapidamente do que a timpanometria tradicional no 

diagnóstico de perda auditiva condutiva em crianças (KEEFE et al., 1992; KEEFE et 

al., 1993). 

Apesar disso, a RBL possui o diferencial de apresentar um diagnóstico mais 

preciso em recém-nascidos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), pois 

as medições são sensíveis a distúrbios da OM, como: otite de efusão, otite média, 

fendas palatinas, otosclerose, descontinuidade ossicular e perfuração da MT, como 

destacado por alguns autores (HUNTER, BAGGER-SJOBACK e LUNDBERG, 

2008).     

Com o objetivo de explorar as características de transmissão da OM, Silva et 

al. (2013) investigaram os valores normais de reflectância da energia acústica 

obtidos com estímulos de tom puro na população neonatal antes da alta hospitalar.           

Foram investigados 77 recém-nascidos, sendo 37 meninas e 40 meninos, e um total 

de 144 orelhas, por meio das medidas de reflectância acústica, empregando 

estímulos de tom puro, emissões otoacústicas por estímulo transiente (EOAET) e 

timpanometria com sondas de frequência de 226 Hz e 1 kHz. Foram excluídos 24 

recém-nascidos devido a algumas condições que podem colaborar com medidas 

imprecisas, como: vedação não hermética da sonda, falta de cooperação dos 

sujeitos, ruído ambiental elevado, vérnix no MAE e fluido amniótico.  

Os dados da reflectância acústica foram coletados em 248 frequências entre 

211 Hz e 6 kHz, com intervalos de 23 Hz, na intensidade de 60 dB NPS, por meio de 

estímulos tom puro, com duração de 0,1 a 10 segundos por ponto. No final da 

pesquisa, as autoras descobriram que, nas baixas frequências (258 Hz e 750 Hz), 

quase toda a energia acústica incidente estava sendo refletida e, 

concomitantemente, havia pouca admitância pela OM. Já nas médias frequências (1 

kHz a 3 kHz), obteve-se menor reflectância, o que demonstra uma elevada 

admitância pela OM. Na frequência de 4 kHz houve um aumento da reflectância da 

energia, porém, na frequência de 6 kHz, observou-se o menor valor da reflectância 

da energia.  
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Segundo as autoras, essas diversidades de respostas numa ampla varredura 

de frequências podem ser devidas às diferenças estruturais do MAE, ou ainda a 

possível presença de um pouco de líquido amniótico. Logo, a inversão de respostas 

da reflectância pode ser vista como um sinal do desenvolvimento das estruturas 

anatômicas da orelha.    

 
2.6 Timpanometria de Banda Larga com medidas de absorvância 
acústica  
            

A Timpanometria de Banda Larga (TBL) com medidas de absorvância 

acústica é uma técnica que aumenta as possibilidades de estudo das variáveis 

condições anatômicas e fisiológicas da orelha média (OM), em comparação com as 

outras técnicas tradicionais utilizadas com o público infantil.  

Além disso, Holte et al. (1990); Keefe e Levi (1996) destacaram em seus 

estudos a facilidade de interpretação das respostas dos testes da TBL, com medidas 

de absorvância, mesmo considerando-se as mudanças significativas da estrutura 

anatômica das orelhas externa e média que ocorrem durante os primeiros seis 

meses de vida.  

Na literatura, diferentes termos são utilizados para nomear a medida 

complementar da TBL como absorvância de banda larga ou absorbância de banda 

larga (FEENEY et al., 2013).      

Além de oferecer uma medida dinâmica da imitância acústica tradicional, a 

TBL também mensura todos os timpanogramas desde 226 Hz até 8000 Hz, em um 

único e rápido estímulo, utilizando o mesmo procedimento da timpanometria 

clássica. Os resultados da TBL, com medidas de absorvância acústica, são, então, 

revelados em um gráfico tridimensional (3D), ou seja, com eixo x graduado pela 

frequência (Hz), com eixo y graduado pela % da absorvância e com eixo z graduado 

pela pressão sonora em daPa, ilustrados na figura 01 abaixo (HUNTER, BAGGER- 

-SJOBACK e LUNDBERG, 2008).  

A absorvância acústica, por sua vez, consiste na razão entre a energia 



 

 

11

 

 

absorvida pela OM e a energia incidente apresentada no meato acústico externo 

(MAE), sendo seus valores complementares. O resultado da absorvância acústica 

pode ser expresso entre 0 (zero) e 1 (um) ou em porcentagem (%). Enquanto o 0 

representa toda a energia refletida pela membrana timpânica (MT), o 1 representa 

toda a energia absorvida pela MT e transmitida para a OM (MERCHANT; HORTON 

e VOSS, 2010).  

 

Figura 1 - Timpanograma tridimensional colorido, com uma coluna espectral óptica graduada 
em % em cores ilustrativas, realizado em pressão ambiente (Interacoustics, 2015). 

 
Legenda: Absorvância de 0% a 100%; Frequência numa varredura de 0,25 kHz a 8 kHz; daPa - Pressão sonora 
de +200 a -600 em decaPascal.    

Estudos têm demonstrado que a TBL, com medidas de absorvância acústica, 

parece ser mais sensível em identificar discretas alterações condutivas em neonatos 

e crianças, tais como: membrana timpânica perfurada, fluido na OM, otosclerose, 

disfunção da cadeia ossicular e deiscência do canal semicircular (MARGOLIS et al., 

1999; KEEFE e SIMMONS, 2003; SANFORD e FEENEY, 2008; KEEFE et al., 2012).  

Os pesquisadores Driscoll et al. (1999) encontraram em testes individuais (por 

exemplo: EOAET e EOAPD) feitos em neonatos um alto índice de resultados 

duvidosos, oriundos de ruídos ambiental e/ou fisiológico, aumentando os resultados 

falso-positivos. Assim, incluir a TBL, com medidas de absorvância acústica, na 
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bateria de testes permite diminuir as dúvidas quando se realizam os cross-checks 

audiológicos entre os resultados das EOA e Timpanometria, possibilitando elevar o 

grau de certeza na avaliação audiológica. Entretanto, segundo Hunter et al. (2010), a 

TBL com medidas de absorvância acústica não substitui os testes audiológicos, mas 

supre suas limitações, mesmo porque o desempenho do status auditivo não se limita 

somente à OM.  

Porém, Sanford et al. (2009) salientam que ainda são necessários novos 

estudos para reconhecimentos de padrões de normalidades de acordo com as 

variáveis.  

A seguir, são descritas algumas das últimas pesquisas sobre a TBL, com 

medidas de absorvância acústica, que facilitam a identificação e caracterização de 

alterações condutivas nas diferentes faixas etárias.  

Sanford et al. (2009) analisaram a eficácia das medidas de imitância acústica 

de banda larga (MIA-BL) e a timpanometria com sonda de tom teste de 1 kHz em 

predizer as condições da OM em recém-nascidos, de forma integrada à triagem 

auditiva (TA). Participaram do estudo 230 recém-nascidos (455 orelhas), de distintas 

etnias e raças, sendo que, desse total, 375 obtiveram resultado passa e 80 resultado 

falha na TA. A partir disso, os resultados demonstraram maiores níveis de 

absorvância acústica nas orelhas que passaram do que naquelas que falharam na 

TA. Por fim, a propedêutica por meio das MIA-BL apresentou maior eficácia em 

predizer o resultado na TA do que a timpanometria com sonda de alta frequência, o 

que levou os autores a indicarem o primeiro procedimento. 

Keefe et al. (2012) consideraram a hipótese de que a absorvância de banda 

larga identifica a perda auditiva condutiva em crianças clinicamente classificadas 

com o diagnóstico de otite média com efusão (OME). Para obtenção das medidas de 

absorvância acústica, foi utilizado o equipamento GSI Tympstar Pro. Participaram do 

estudo um grupo controle com vinte e seis crianças (faixa etária entre 2,6 e 8,6 anos, 

sendo a média de 5,5 anos), sendo metade do sexo masculino e metade do sexo 

feminino, sem histórico de OME nos últimos 6 meses e com um gap aéreo-ósseo ≤ 

15 dB. Já o outro grupo era composto de vinte e quatro crianças (faixa etária 3,5 a 
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8,5 anos, média 5,1 anos) com perda auditiva condutiva, de ambos os gêneros, com 

um gap aéreo-ósseo ≥ 20 dB e presença de otite média, que poderia ser a causa 

provável da perda. Porém, alguns dados audiométricos não foram concluídos em 

algumas crianças do grupo com perda auditiva condutiva por falta de cooperação 

delas.  

Foram extraídas dos grupos as medidas de absorvância de banda larga, tanto 

pressurizada quanto em pressão ambiental, e de timpanometria de 226 Hz. Os 

resultados obtidos evidenciaram que tanto a absorvância de banda larga realizada 

de forma pressurizada como em pressão ambiente demonstraram equivalência em 

diagnosticar alteração da OM. Além disso, não houve praticamente nenhuma 

diferença nas medidas de absorvância de banda larga entre os grupos em 

frequências menores do que 0,6 kHz, indicando, então, que nessas frequências não 

existiram resultados mais precisos do que na timpanometria convencional. Todavia, 

a absorvância timpanométrica foi maior no grupo controle (com absorção de 87%) 

do que no grupo com perda auditiva condutiva (com absorção de 61%) em 

frequências superiores a 0,7 kHz. Por fim, a absorvância de banda larga foi 

inversamente proporcional ao gap aéreo-ósseo no grupo com perda auditiva 

condutiva, conforme ilustra a figura 02.  

Diante desses resultados, os autores concluíram que a absorvância de banda 

larga acima de 0,7 kHz é um preditor importante na TA para um diagnóstico 

fidedigno no público com perda auditiva condutiva, apresentando, nessas condições, 

melhor desempenho do que a timpanometria 226 Hz.   
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Figura 2 - Timpanometria de Banda Larga com medidas de absorvância acústica, adotando 
como base o critério gap aéreo-ósseo de ≥ 20 dB em qualquer frequência (KEEFE et al. 2012) 

 
Legenda: Grupo controle (gráfico esquerdo) e grupo com perda auditiva condutiva (gráfico direito); Absorvância 
de 0 a 1; Frequência numa varredura de 0,25 a 8 kHz; daPa - Pressão sonora de +200 a -300 em decaPascal.   

 Ellison et al. (2012) compararam as medidas de transferência acústica de 

banda larga, realizada em pressão ambiente, ao método tradicional, como a 

pneumotoscopia, no que se refere à precisão em predizer a otite média com efusão 

(OME). Os dados foram coletados em crianças com idades entre 6 meses e 7 anos. 

O grupo experimental era constituído de quarenta e quatro crianças com idade 

média de 1,9 anos, sendo 53 orelhas com efusão da OM; o grupo controle também 

era composto de quarenta e quatro crianças (média de 1,8 anos), sendo cinquenta e 

nove orelhas com achados de otoscopia pneumática normal e sem histórico de 

alteração ou cirurgia da OM.  

Os resultados mostraram que a absorvância de banda larga também identifica 

a rigidez e efusão da OM com a mesma exatidão dos métodos tradicionais 

recomendados. Nas frequências de 1500 Hz a 3000 Hz, houve as maiores 

diferenças na absorvância acústica entre os grupos. Por conseguinte, o melhor 

método para avaliação identificado pelos autores foi a interação entre absorvância 

de banda larga e outro método tradicional para diferenciar as condições de OM 

analisadas, com diferenças significantes entre os grupos. Nesse caso, a TBL com 

medidas de absorvância acústica se configura então como uma técnica 
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complementar na avaliação adequada das condições da OM, resultando em um 

tratamento eficiente.  

Outro estudo investigou vinte e nove adultos jovens com audição e condições 

normais da OM, tendo como objetivo avaliar os efeitos da realização de oito 

sucessivos testes de MIA-BL com pressurização na medida de absorvância acústica. 

Ademais, a absorvância também foi medida em pressão ambiente. Posteriormente, 

foram realizados dois testes de timpanometria de 226 Hz. Os resultados 

evidenciaram mudanças incomuns nos valores de absorvância de banda larga em 

pressão ambiente, antes e depois das oito sessões de testes consecutivos de MIA-  

-BL pressurizada. As mudanças se relacionaram com o aumento nas frequências 

abaixo de 1,5 kHz e, também, com a redução nas frequências em torno de 2 kHz e 5 

kHz a 6 kHz, o que contradiz os dados de normalidade de absorvância de banda 

larga, embora a diferença das medidas timpanométricas de 226 Hz do teste e 

reteste tenha sido muito menor do que a relatada na absorvância de banda larga.  

Os autores concluíram que as diferenças nos resultados dos testes 

consecutivos podem ser atribuídas, principalmente, a mudanças na elasticidade do 

tímpano, que alteram as medidas de absorvância acústica da OM (BURDIEK e SUN, 

2014). 

Feeney, Sanford e Putterman (2014) observaram a relação entre as 

mudanças nos limiares auditivos para tom puro e modificações nas medidas de 

absorvância de banda larga e nos níveis de condutância (G) com pressões positivas 

e negativas incididas no MAE. Participaram vinte adultos sem presença de perda 

auditiva e sem histórico de alterações condutivas. Os resultados demonstraram que 

a variação média dos limiares de 0,5 kHz e 2 kHz com 200 daPa ou -200 daPa de 

pressão estática no MAE foi semelhante às modificações nos níveis de medidas de 

absorvância e G. Apesar disso, evidenciou-se que, na condição de +200 daPa na 

frequência de 2 kHz, houve um aumento de 1,5 dB no limiar em comparação ao 

nível de G. Segundo os autores, as mudanças nos níveis de absorvância e G 

causadas pela pressão estática podem ser uma boa estimativa da média de 

mudança no limiar de tom quando analisados os mesmos critérios. Entretanto, ao se 

analisar o nível de absorvância e G, não houve precisão na mudança do limiar do 
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público estudado.  

Aithal et al. (2013) cotejaram a absorvância de banda larga em neonatos e 

crianças com um, dois, quatro e seis meses de idade. Participaram da pesquisa 

trinta e cinco neonatos (trinta e cinco orelhas), dezesseis crianças (vinte e nove 

orelhas) com um mês de idade, dezesseis (vinte e nove orelhas) com dois meses, 

quinze (vinte e oito orelhas) com quatro meses e quatorze (vinte e oito orelhas) com 

seis meses de idade. Também foram incluídas na análise das orelhas as Emissões 

Otoacústicas Evocadas Produto de Distorção (EOE-PD) e a timpanometria com 

sonda de tom teste de 1000 Hz, sugerindo normalidade da OM. Entre as variáveis, 

foram priorizadas: efeito do gênero, diferenças entre as orelhas e diversas faixas de 

frequências nas medidas de MIA-BL.  

Os resultados evidenciaram maior absorvância na faixa de 1,5 kHz a 5 kHz; 

portanto, a comparação indicou, especificamente, um crescimento significativo nas 

MIA-BL na maioria das frequências, de acordo com as marcas cronológicas dos 

grupos, demonstrando as diferenças anatômicas nos primeiros seis meses de vida. 

Diante desses estudos, pode-se concluir que ainda é necessária a realização 

de mais testes de TBL com medidas de absorvância acústica em crianças de 

diferentes faixas etárias, com e sem patologias, para que se possa avaliar a eficácia 

dessa técnica na identificação de alterações da OM, com maior sensibilidade e 

especificidade, gerando novos padrões de referência de normalidades.  
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3. OBJETIVO 
 

 

Estudar a Timpanometria de Banda Larga com medidas de absorvância 

acústica em crianças de até 3 anos de idade. 
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4. METÓDO 
 

  

Trata-se de um estudo descritivo, observacional, retrospectivo e de caráter 

quantitativo. 

 
4.1 Local 

 

O presente estudo foi realizado no Centro Audição na Criança (CeAC) - 

Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC) – 

PUC-SP. Trata-se de instituição de referência em Atenção à Saúde Auditiva, de alta 

complexidade, credenciada pelo SUS por meio de um convênio com o Ministério da 

Saúde e certificada como Centro Especializado em Reabilitação (Cer II) nas 

deficiências auditivas e intelectuais. A instituição em questão tem seus 

agendamentos realizados via vagas reguladas com a SMS, atendendo assim o 

município de São Paulo. 

 
4.2 Ética  

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela citada instituição e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP-PUC/SP, segundo parecer de CAAE de n° 

48956815.0.0000.5482 (anexo I). Foram seguidos todos os protocolos de acordo 

com a política vigente da Bioética, para pesquisa com seres humanos.  

 
4.3 Casuística  
 
4.3.1 Seleção 

 

 

Para a realização da seleção dos prontuários e dos sujeitos da pesquisa, 

foram estabelecidos os seguintes critérios de exclusão: 

• Crianças com Perda Auditiva Sensorioneural 

• Crianças com Alteração Craniofacial 
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Os critérios de inclusão foram:  

• Crianças na faixa etária do nascimento aos 3 anos de idade; 

• Crianças com audição Normal, com Alterações Condutivas Leves, ou, 

ainda, com Perda Auditiva Condutiva. 

 
4.3.2 Sujeitos  

 

Crianças de 0 semanas a 3 anos de idade, usuárias do serviço, que, de 

acordo com os prontuários, não apresentavam perda auditiva sensorioneural. Em 

relação ao gênero, 39 eram do sexo masculino e 42 do sexo feminino.   

 

 
4.4 Procedimentos de análise 

 

Foram estudados 81 prontuários de crianças do nascimento a 3 anos de 

idade, com diagnóstico médico e audiológico, concluído em ambas as orelhas, no 

período de janeiro de 2014 a novembro de 2015.  Após a análise dos prontuários, 

foram então selecionados vinte quatro sujeitos com audição normal, ou com 

alterações condutivas leves, ou, ainda, com perda auditiva condutiva. Os critérios 

para definição dos status auditivos são dados pela instituição a partir da seguinte 

bateria de testes: 

• Timpanometria com sonda de tons testes de 226 Hz e 1000 Hz; 

• Timpanometria de banda larga, com estímulo chirp, para a pesquisa da 

melhor curva de absorvância acústica. 

• EOAT entre 75 e 84 dBpeNPS, considerada a resposta satisfatória 

quando houve relação sinal/ruído maior que 6 dBNPS, em três de quatro 

bandas de frequência testadas.  O sinal foi maior ou igual a 5 dBpeNPS, 

porém, na média das três frequências, esse valor foi igual ou maior que 0 

dBpeNPS; 

•  Visual Reinforcement Audiometry (VRA); 

• Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), realizado no 
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IHS por meio de estímulo clique, tonepip para frequências específicas por 

via aérea e transdutor ósseo e fone de inserção para pesquisa de via 

osséa. 

 

Após a análise da bateria de testes dos prontuários, a casuística foi 

constituída por três grupos de crianças, que caracterizavam seu status auditivo, 

após análise dos exames:  

• Com diagnóstico de audição dentro da normalidade (G-I); 

• Com Alterações Condutivas Leves (G-II): trata-se de grupo com audição 

normal, mas com indicativo de alterações da orelha média (OM), por 

ausência de EOAET e/ou PEATE normal, porém, com tempo de latência 

entre os picos aumentados e interpicos dentro da normalidade; sem 

necessidade de PEATE por via óssea;  

• Com Perda Auditiva Condutiva (G-III), com audição por via aérea fora da 

normalidade, porém, com via óssea dentro da normalidade, tanto na ARV 

como no PEATE.  

 
4.4.1 Material  
 

• Computador (Notebook) para a realização do teste e gravação do registro 

pelo software; 

• Olivas de látex – marca Interacoustics; 

• Imitanciômetro Titan modelo ABRIS440 da marca Interacoustics, 

calibrado segundo a norma ANSI S3.39 (1987);   

• Equipamento Software SmartEP. - IHS (Inteligence Hearing Systems) 3.x 

– 2 canais: equipamento utilizado para realizar o PEATE;  

• Audiômetro AC33 da marca Interacoustics clínica, com calibração 

atualizada de acordo com normas ISO 389-1 (1988), ISO 389-3 (1994) e 

IEC 675 (1992) equipamento utilizado para realizar a VRA;  

     ILOv6 – Otodynamics - equipamento utilizado para o realizar o EOAET 
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4.5 Análise dos dados estatísticos 
 
4.5.1 Análise Descritiva 

 

Os sujeitos foram caracterizados quanto à idade, indicadores de risco para a 

deficiência auditiva (IRDA), status auditivo e presença ou ausência de EOAET ou 

EOAPD. 

Foi feita a análise descritiva da faixa de ressonância por grupo etário e 

categoria de status auditivo. 

Na análise da absorvância, o primeiro passo foi verificar se as medidas nas 

duas orelhas eram correlacionadas, em cada frequência. O coeficiente de Spearman 

foi adotado como medida de correlação (FISHER e VAN BELLE, 1993). 

A avaliação da associação do status auditivo e a absorvância, controlada por 

faixa etária, foi feita separadamente em cada orelha. Como não há nenhum sujeito 

com idade de 0 a 2 meses e com status auditivo de perda auditiva condutiva, as 

categorias dos fatores faixa etária e status auditivo foram combinadas para a 

realização da análise inferencial, obtendo-se assim um único fator com nove níveis. 

Em cada orelha e frequência, as distribuições da absorvância nos nove grupos 

foram então comparadas por meio do teste de Kruskal-Wallis (FISHER e VAN 

BELLE, 1993).  
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra consistiu de vinte e quatro sujeitos, com idades entre 0 e 51 

meses, cujos exames audiológicos indicavam: audição normal, ou alterações 

condutivas leves, ou perda auditiva condutiva.  

O resumo descritivo da idade é apresentado na tabela 1. A mediana da idade 

foi de 7,5 meses, o que significa que pelo menos 50% dos sujeitos tinham idade 

inferior a esse valor.  

 
Tabela 1 - Resumo descritivo da idade (meses) 

N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

24 16,6 16,8 0 7,5 51 
Fonte: autora. 

 

Foram criados três grupos de acordo com as seguintes faixas etárias: 0 a 2 

meses, 3 a 6 meses e 7 meses ou mais. As frequências e porcentagens de 

indivíduos em cada faixa etária são apresentadas na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Frequências e porcentagens de indivíduos nas faixas etárias 

Faixa etária N % 

0 a 2 meses 4 16,7 

3 a 6 meses 7 29,2 

7 meses ou mais 13 54,2 

Total 24 100 
Fonte: autora. 

 

As frequências e porcentagens de indivíduos com e sem indicadores de risco 

para a deficiência auditiva (IRDA) são apresentadas na tabela 3. Nota-se que a 

maioria das crianças apresentava IRDA.  
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Tabela 3 Frequências e porcentagens de indivíduos em cada categoria de indicadores para a 
deficiência auditiva (IRDA) 

IRDA N % 

Com 13 54,2 

Sem 11 45,8 

Total 24 100 
Fonte: autora. 

 

Na tabela 4, são encontradas as distribuições de frequências e porcentagens 

conjuntas e marginais das EOAT nas duas orelhas. Essa tabela permite avaliar o 

número e porcentagem de indivíduos em cada combinação das categorias das 

EOAT nas duas orelhas. Por exemplo, em dez (41,7%) indivíduos, as EOAT 

estavam presentes nas duas orelhas, em quatro (16,7%), estavam ausentes na OD 

e presentes na OE, etc. Na coluna indicada por Total, têm-se as frequências e 

porcentagens de indivíduos em cada categoria das EOAT na orelha direita, e na 

linha designada por Total, as frequências e porcentagens de indivíduos em cada 

categoria das EOAT na orelha esquerda. 

 
Tabela 4 - Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais das EOAT nas  

duas orelhas 

 OD 
OE 

 Total 
Ausentes Presentes DNC 

Ausentes 5 4 0 9 

 
20,8% 16,7% 0,0% 37,5% 

Presentes 3 10 0 13 

 
12,5% 41,7% 0,0% 54,2% 

DNC 0 1 1 2 

 
0,0% 4,2% 4,2% 8,3% 

Total 
8 15 1 24 

33,3% 62,5% 4,2% 100,0% 
DNC: Dados não coletados 
Fonte: autora.  

 

De forma análoga, foi construída a tabela 5, na qual são encontradas as 

distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais das EOAPD nas 

duas orelhas. 
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Tabela 5 - Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais das EOAPD nas 

duas orelhas 

OD 
OE 

Total 
Ausentes Presentes DNC 

Ausentes 4 6 0 10 

16,7% 25,0% 0,0% 41,7% 

Presentes 3 9 0 12 

12,5% 37,5% 0,0% 50,0% 

DNC 0 1 1 2 

0,0% 4,2% 4,2% 8,3% 

Total 
7 16 1 24 

29,2% 66,7% 4,2% 100,0% 
DNC: Dados não coletados 
Fonte: autora. 

 

Na tabela 6, são apresentadas as distribuições de frequências e porcentagens 

conjuntas e marginais do status auditivo nas duas orelhas. Pode-se observar que, 

embora a maioria dos indivíduos apresentasse o mesmo status auditivo nas duas 

orelhas, seis (25%) deles não corresponderam a esse padrão. Portanto, os grupos 

definidos pelas categorias de status auditivo não foram os mesmos nas duas 

orelhas. Nota-se ainda que a maioria das crianças apresentou status auditivo normal 

na orelha direita, enquanto 50% delas foram classificadas como status auditivo 

normal na orelha esquerda. 

 
Tabela 6 - Distribuições de frequências e porcentagens conjuntas e marginais do status 

auditivo nas duas orelhas 

OD 
 

OE 
 

Total 
Normal 

Alterações 
Condutivas Leves 

Condutiva 

Normal 11 3 1 15 

 
45,8% 12,5% 4,2% 62,5% 

Alterações 
Condutivas Leves 

1 5 0 6 

 
4,2% 20,8% 0,0% 25,0% 

Condutiva 0 1 2 3 

 
0,0% 4,2% 8,3% 12,5% 

Total 
12 9 3 24 

50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 
Fonte: autora. 
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5.2 Análise descritiva da faixa de ressonância por faixa etária e status 
auditivo 

 

Não houve medida da faixa de ressonância na orelha direita de três sujeitos e 

na orelha esquerda, de oito sujeitos.  

Considerando os indivíduos com medidas de ressonância, foram construídas 

as tabelas 7 e 8, nas quais são apresentados os resumos descritivos da faixa de 

ressonância por faixa etária e status auditivo nas orelhas direita e esquerda, 

respectivamente. As médias e medianas observadas no grupo com status normal 

foram maiores do que nos demais grupos nas três faixas etárias. 

 
Tabela 7 - Resumo descritivo da faixa de ressonância (em Hertz – Hz) na orelha direita por faixa 
etária e status auditivo 

Faixa etária 
Status 
auditivo 

N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 1 397 . 397 397 397 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 352,5 12,0 344 352,5 361 

 
Total 3 367,3 27,1 344 361 397 

3 a 6 Normal 4 556,5 459,7 263 364 1235 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 469 326,7 238 469 700 

 
Condutiva 1 401 . 401 401 401 

 
Total 7 509,3 357,0 238 401 1235 

7 ou mais Normal 9 1116,8 187,7 840 1191 1298 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
1 340 . 340 340 340 

 
Condutiva 1 549 . 549 549 549 

 
Total 11 994,6 323,0 340 1058 1298 

Total Normal 14 905,3 398,4 263 1002 1298 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
5 396,6 176,4 238 344 700 

  Condutiva 2 475 104,7 401 475 549 

  Total 21 743,19 406,9 238 700 1298 
Fonte: autora. 

           

Os resultados estatísticos da tabela 7 indicam que as médias da ressonância 

observadas no grupo com status normal foram mais altas do que as encontradas 
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nos demais grupos nas três faixas etárias. 

 
Tabela 8 - Resumo descritivo da faixa de ressonância (em Hertz – Hz) na orelha esquerda por 

faixa etária e status auditivo 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 1 521  521 521 521 

Alterações Condutivas Leves 1 441  441 441 441 

Total 2 481 56,6 441 481 521 

3 a 6 Normal 2 438 5,7 434 438 442 

Alterações Condutivas Leves 2 318 67,9 270 318 366 

Condutiva 1 295 295 295 295 

Total 5 361,4 78,3 270 366 442 

7 ou mais Normal 7 1607,4 1023,1 687 1151 3645 

Alterações Condutivas Leves 2 412 41,0 383 412 441 

Total 9 1341,8 1031,1 383 1143 3645 

Total Normal 10 1264,9 1001,2 434 1080,5 3645 

Alterações Condutivas Leves 5 380,2 70,3 270 383 441 

  Condutiva 1 295 295 295 295 

  Total 16 927,81 897,3 270 481,5 3645 
 Fonte: autora. 

 

Na análise estatística da tabela 8, referente à orelha esquerda, foi observado 

resultado semelhante à tabela 7.    
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6. ANÁLISE DA ABSORVÂNCIA  
 

 

A absorvância foi avaliada nas duas orelhas, nas frequências de 257,33 Hz, 

324,21 Hz, 500 Hz, 749,15 Hz, 1000 Hz, 1542,21 Hz, 2000 Hz, 3084,42 Hz, 4000 

Hz, 6168,84 Hz e 8000 Hz. 

O primeiro passo da análise foi verificar se as medidas de absorvância nas 

duas orelhas eram correlacionadas, em cada frequência. Os valores observados do 

coeficiente de correlação de Spearman entre a absorvância nas duas orelhas 

apresentados no Anexo mostram que houve correlação em medidas feitas nas duas 

orelhas. Portanto, não é correto supor que todos os valores de absorvância 

observados no estudo constituem uma amostra independente de valores dessa 

variável. Na realidade, as observações são pareadas: houve independência entre 

medidas feitas em sujeitos diferentes, mas observações em um mesmo indivíduo 

indicaram correlação. 

Por outro lado, a tabela 6 mostra que os grupos definidos pelas categorias de 

status auditivo não foram os mesmos nas duas orelhas. 

Por essas razões, a avaliação da associação entre status auditivo e 

absorvância, controlando por faixa etária, foi feita separadamente em cada orelha. 

Na análise descritiva da absorvância foram construídos gráficos dos perfis 

individuais dessa variável em cada combinação de faixa etária e status auditivo. 

Esses gráficos, apresentados nas figuras 2 (orelha direita) e 3 (orelha esquerda), 

permitem visualizar o comportamento da absorvância em função da frequência em 

cada sujeito.  

Nas figuras 5 e 6, estão representadas as medianas da absorvância nas 

diferentes frequências em cada combinação de faixa etária e status auditivo, nas 

orelhas direita e esquerda, respectivamente.  

Os resumos descritivos da absorvância, por faixa etária e status auditivo nas 
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duas orelhas, são encontrados nas tabelas 9 a 30, cada uma delas correspondendo 

a uma das frequências consideradas no estudo. 

Nas figuras e tabelas, nota-se que, de forma geral, o grupo normal apresentou 

tendência a maiores valores medianos de absorvância que os demais grupos. Em 

geral, foi observado nesse grupo um aumento da mediana da absorvância até a 

frequência de 6168,84 Hz.  

Além disso, em cada combinação de status e faixa etária, foi observada alta 

variabilidade dos valores da absorvância em cada frequência, exceto no grupo com 

audição normal, da faixa etária ≥ 7 meses.  No entanto, há um número pequeno de 

crianças avaliadas nas outras faixas etárias e status auditivo. 

 
Figura 3 Perfis individuais da absorvância em cada combinação de faixa etária e status 
auditivo - Orelha direita 
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Fonte: autora. 
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Na análise estatística da figura 3, comparando-se o sujeito de número 11 e o 

sujeito de número 18, ambos com alteração condutiva leve e faixa etária de 3 a 6 

meses, observa-se valores muito baixos da absorvância do sujeito 11 em relação ao 

sujeito 18.  

De acordo com os dados obtidos na bateria de testes de diagnóstico, o 

sujeito 11 apresentou na orelha direita (OD): sem IRDA; otoscopia normal; EOAT 

ausentes; EOAPD ausentes; curva tipo B na timpanometria de 1 kHz; 

frequência de ressonância 238 Hz. Já o sujeito 18 apresentou na OD: sem IRDA; 

otoscopia normal; EOAT ausentes; EOAPD ausentes; curva tipo B na 

timpanometria de 1 kHz; frequência de ressonância 700 Hz.  

 
 
Figura 4 - Perfis individuais da absorvância em cada combinação de faixa etária e status 
auditivo - Orelha esquerda 
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Fonte: autora. 

 
Na figura 4, pode observar-se que as medidas da absorvância da orelha 
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esquerda do sujeito de número 11 foram maiores que os apresentados na figura 

anterior, referente à orelha direita.   

Segundo os dados obtidos na bateria de testes de diagnóstico, o sujeito 11 

apresentou na orelha esquerda (OE): sem IRDA; otoscopia normal; EOAT 

ausentes; EOAPD presentes; curva tipo B na timpanometria de 1 kHz; 

frequência de ressonância 270 Hz. 

 
Figura 5 - Perfis medianos da absorvância em cada combinação de faixa etária e status 
auditivo - Orelha direita 
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Fonte: autora. 

 
Pode-se observar que em todas as faixas etárias, no grupo normal, há uma 

tendência de valores de mediana mais altos, e mais próximos de 1, principalmente 

nas frequências mais altas. 
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Figura 6 - Perfis medianos da absorvância em cada combinação de faixa etária e status 
auditivo - Orelha esquerda 
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Fonte: autora. 
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Orelha direita na frequência de 257,33 Hz 

 
Tabela 9 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 257,33 Hz (orelha direita). 
Faixa 
etária 

Status 
auditivo 

N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,2980 0,3889 0,023 0,298 0,573 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,1895 0,2638 0,003 0,190 0,376 

 
Total 4 0,2438 0,2784 0,003 0,200 0,573 

3 a 6 Normal 4 0,3653 0,3457 0,063 0,360 0,678 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,1570 0,2220 0,000 0,157 0,314 

 
Condutiva 1 0,1690 . 0,169 0,169 0,169 

 
Total 7 0,2777 0,2827 0,000 0,169 0,678 

7 ou mais Normal 9 0,0617 0,0473 0,010 0,063 0,137 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,1940 0,0198 0,180 0,194 0,208 

 
Condutiva 2 0,1240 0,0849 0,064 0,124 0,184 

 
Total 13 0,0916 0,0687 0,010 0,082 0,208 

Total Normal 15 0,1741 0,2418 0,010 0,069 0,678 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,1802 0,1555 0,000 0,194 0,376 

 
Condutiva 3 0,1390 0,0654 0,064 0,169 0,184 

 
Total 24 0,1713 0,2034 0,000 0,087 0,678 

Fonte: autora. 

             

De acordo com a tabela 9, observa-se que as crianças com audição normal 

da faixa etária ≥ 7 meses apresentaram baixo valor da média da absorvância 

acústica (0,0617). Além disso, em cada combinação de status e faixa etária, foi 

observada alta variabilidade dos valores da absorvância. 
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Orelha esquerda na frequência de 257,33 Hz  

 
Tabela 10 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 257,33 Hz (orelha esquerda). 

Faixa etária Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,2265 0,2793 0,029 0,227 0,424 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,1085 0,1011 0,037 0,109 0,180 

 
Total 4 0,1675 0,1845 0,029 0,109 0,424 

3 a 6 Normal 3 0,3710 0,2216 0,117 0,471 0,525 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,1737 0,1425 0,042 0,154 0,325 

 
Condutiva 1 0,1870 . 0,187 0,187 0,187 

 
Total 7 0,2601 0,1842 0,042 0,187 0,525 

7 ou mais Normal 7 0,1304 0,1616 0,005 0,109 0,471 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,1108 0,0948 0,024 0,094 0,231 

 
Condutiva 2 0,0815 0,0375 0,055 0,082 0,108 

 
Total 13 0,1168 0,1255 0,005 0,108 0,471 

Total Normal 12 0,2066 0,2035 0,005 0,129 0,525 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,1312 0,1036 0,024 0,141 0,325 

 
Condutiva 3 0,1167 0,0664 0,055 0,108 0,187 

 
Total 24 0,1671 0,1599 0,005 0,129 0,525 

Fonte: autora. 
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Orelha direita na frequência de 324,21 Hz   

 
Tabela 11 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 324,21 Hz (orelha direita). 

Faixa etária Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,3255 0,4490 0,008 0,326 0,643 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2415 0,3401 0,001 0,242 0,482 

 
Total 4 0,2835 0,3288 0,001 0,245 0,643 

3 a 6 Normal 4 0,3583 0,3455 0,043 0,342 0,706 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,1960 0,2772 0,000 0,196 0,392 

 
Condutiva 1 0,1720 . 0,172 0,172 0,172 

 
Total 7 0,2853 0,2843 0,000 0,172 0,706 

7 ou mais Normal 9 0,0600 0,0587 0,001 0,063 0,157 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2570 0,0141 0,247 0,257 0,267 

 
Condutiva 2 0,1395 0,1138 0,059 0,140 0,220 

 
Total 13 0,1025 0,0946 0,001 0,071 0,267 

Total Normal 15 0,1749 0,2516 0,001 0,071 0,706 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,2315 0,1984 0,000 0,257 0,482 

  Condutiva 3 0,1503 0,0827 0,059 0,172 0,220 

  Total 24 0,1860 0,2201 0,000 0,085 0,706 
Fonte: autora. 

            

A tabela 11 indica que os resultados estatísticos das crianças com audição 

normal apresentaram médias de absorvância acústica maiores do que as das 

crianças com alterações condutivas leves ou perda auditiva condutiva. Porém, as 

crianças com audição normal da faixa etária ≥ 7 meses apresentaram um valor muito 

baixo da absorvância acústica (0,0600) em relação àquelas com perda auditiva 

condutiva. 
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Orelha esquerda na frequência de 324,21 Hz 

 
Tabela 12 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 324,21 Hz (orelha esquerda). 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,2680 0,3635 0,011 0,268 0,525 

 
Alterações 

Condutivas Leves 
2 0,1360 0,1626 0,021 0,136 0,251 

 
Total 4 0,2020 0,2422 0,011 0,136 0,525 

3 a 6 Normal 3 0,3800 0,2361 0,109 0,490 0,541 

 
Alterações 

Condutivas Leves 
3 0,2250 0,2132 0,017 0,215 0,443 

 
Condutiva 1 0,1790 . 0,179 0,179 0,179 

 
Total 7 0,2849 0,2047 0,017 0,215 0,541 

7 ou mais Normal 7 0,1359 0,1932 0,000 0,058 0,541 

 
Alterações 

Condutivas Leves 
4 0,1168 0,1007 0,004 0,114 0,235 

 
Condutiva 2 0,0860 0,0594 0,044 0,086 0,128 

 
Total 13 0,1223 0,1477 0,000 0,071 0,541 

Total Normal 12 0,2189 0,2332 0,000 0,135 0,541 

 
Alterações 

Condutivas Leves 
9 0,1571 0,1453 0,004 0,157 0,443 

  Condutiva 3 0,1170 0,0682 0,044 0,128 0,179 

  Total 24 0,1830 0,1878 0,000 0,143 0,541 
Fonte: autora. 
            

A tabela 12 indica que o valor da média da absorvância acústica (0,1359) do 

grupo com audição normal da faixa etária ≥ 7 meses foi maior do que os grupos com 

perda auditiva condutiva. 
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Orelha direita na frequência de 500 Hz 

 
Tabela 13 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 500 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,3570 0,4384 0,047 0,357 0,667 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3085 0,1789 0,182 0,309 0,435 

 
Total 4 0,3328 0,2748 0,047 0,309 0,667 

3 a 6 Normal 4 0,3448 0,2202 0,137 0,325 0,592 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2535 0,3288 0,021 0,254 0,486 

 
Condutiva 1 0,2310 . 0,231 0,231 0,231 

 
Total 7 0,3024 0,2124 0,021 0,231 0,592 

7 ou mais Normal 9 0,1303 0,1011 0,004 0,169 0,302 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,5075 0,2581 0,325 0,508 0,690 

 
Condutiva 2 0,2095 0,1082 0,133 0,210 0,286 

 
Total 13 0,2005 0,1810 0,004 0,173 0,690 

Total Normal 15 0,2177 0,2055 0,004 0,173 0,667 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,3565 0,2359 0,021 0,380 0,690 

  Condutiva 3 0,2167 0,0775 0,133 0,231 0,286 

  Total 24 0,2523 0,2052 0,004 0,190 0,690 
Fonte: autora. 

             

De acordo com a tabela 13, observa-se que o grupo com alterações 

condutivas leves na faixa etária ≥ 7 meses apresentou uma média da absorvância 

acústica de 0,5075, valor muito acima do grupo com audição normal (0,1303) na 

mesma faixa etária.  
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Orelha esquerda na frequência de 500 Hz 

 
Tabela 14 – Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 500 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,3530 0,4384 0,043 0,353 0,663 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3515 0,1690 0,232 0,352 0,471 

 
Total 4 0,3523 0,2713 0,043 0,352 0,663 

3 a 6 Normal 3 0,4363 0,2117 0,203 0,490 0,616 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,3713 0,1092 0,275 0,349 0,490 

 
Condutiva 1 0,2530 . 0,253 0,253 0,253 

 
Total 7 0,3823 0,1524 0,203 0,349 0,616 

7 ou mais Normal 7 0,2064 0,2120 0,004 0,160 0,616 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,2098 0,1252 0,028 0,255 0,302 

 
Condutiva 2 0,1615 0,0955 0,094 0,162 0,229 

 
Total 13 0,2005 0,1657 0,004 0,227 0,616 

Total Normal 12 0,2883 0,2473 0,004 0,239 0,663 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,2951 0,1380 0,028 0,282 0,490 

 
Condutiva 3 0,1920 0,0857 0,094 0,229 0,253 

 
Total 24 0,2788 0,1940 0,004 0,264 0,663 

Fonte: autora. 

             

A tabela 14 mostra que os valores das médias da absorvância do grupo com 

audição normal estava muito próximo do grupo com alterações condutivas leves nas 

três faixas etárias. Nas demais faixas etárias as menores médias e medianas foram 

observadas no grupo com perda auditiva condutiva. 
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Orelha direita na frequência de 749,15 Hz 

 
Tabela 15 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 749,15 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,4510 0,4384 0,141 0,451 0,761 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3890 0,2036 0,245 0,389 0,533 

 
Total 4 0,4200 0,2814 0,141 0,389 0,761 

3 a 6 Normal 4 0,4008 0,1886 0,227 0,357 0,663 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3180 0,3606 0,063 0,318 0,573 

 
Condutiva 1 0,4370 . 0,437 0,437 0,437 

 
Total 7 0,3823 0,2039 0,063 0,400 0,663 

7 ou mais Normal 9 0,2447 0,1729 0,056 0,209 0,584 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,5020 0,3111 0,282 0,502 0,722 

 
Condutiva 2 0,3080 0,1131 0,228 0,308 0,388 

 
Total 13 0,2940 0,1953 0,056 0,280 0,722 

Total Normal 15 0,3138 0,2153 0,056 0,280 0,761 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,4030 0,2461 0,063 0,408 0,722 

  Condutiva 3 0,3510 0,1093 0,228 0,388 0,437 

  Total 24 0,3408 0,2096 0,056 0,298 0,761 
Fonte: autora. 

           

Na tabela 15, comparando-se a criança com perda auditiva condutiva e as 

com status auditivo normal, ambas na faixa etária de 3 a 6 meses, observa-se uma 

discreta diferença estatística no valor da média da absorvância acústica, em torno 

de 0,03. Outro resultado estatístico que chamou atenção diz respeito ao valor da 

média da absorvância acústica (0,5020) do grupo com alterações condutivas leves 

da faixa etária ≥ 7 meses, que foi maior do que o dobro da média da absorvância 

(0,2447) do grupo com audição normal da mesma faixa etária. 
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Orelha esquerda na frequência 749,15 Hz 

 
Tabela 16 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 749,15 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,4050 0,3861 0,132 0,405 0,678 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3335 0,1775 0,208 0,334 0,459 

 
Total 4 0,3693 0,2488 0,132 0,334 0,678 

3 a 6 Normal 3 0,4487 0,0832 0,354 0,482 0,510 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,4917 0,2038 0,258 0,584 0,633 

 
Condutiva 1 0,4700 . 0,470 0,470 0,470 

 
Total 7 0,4701 0,1289 0,258 0,482 0,633 

7 ou 
mais 

Normal 7 0,2870 0,1736 0,054 0,298 0,510 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,2775 0,1089 0,121 0,308 0,373 

 
Condutiva 2 0,2505 0,0714 0,200 0,251 0,301 

 
Total 13 0,2785 0,1365 0,054 0,301 0,510 

Total Normal 12 0,3471 0,1923 0,054 0,375 0,678 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,3613 0,1698 0,121 0,314 0,633 

  Condutiva 3 0,3237 0,1364 0,200 0,301 0,470 

  Total 24 0,3495 0,1717 0,054 0,334 0,678 
Fonte: autora. 

 

De acordo com a tabela 16, ao se comparar os valores das médias da 

absorvância acústica entre os grupos com perda auditiva condutiva, alterações 

condutivas leves e audição normal na faixa etária de 3 a 6 meses, nota-se que as 

médias são próximas nos três status auditivos.  
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Orelha direita na frequência de 1000 Hz  

 
Tabela 17 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 1000 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,5685 0,5268 0,196 0,569 0,941 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4390 0,3055 0,223 0,439 0,655 

 
Total 4 0,5038 0,3594 0,196 0,439 0,941 

3 a 6 Normal 4 0,6190 0,2381 0,429 0,551 0,945 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3665 0,3246 0,137 0,367 0,596 

 
Condutiva 1 0,4140 . 0,414 0,414 0,414 

 
Total 7 0,5176 0,2493 0,137 0,455 0,945 

7 ou 
mais 

Normal 9 0,3204 0,2238 0,065 0,211 0,686 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,5785 0,4023 0,294 0,579 0,863 

 
Condutiva 2 0,3310 0,1414 0,231 0,331 0,431 

 
Total 13 0,3618 0,2404 0,065 0,294 0,863 

Total Normal 15 0,4331 0,2850 0,065 0,429 0,945 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,4613 0,2853 0,137 0,445 0,863 

  Condutiva 3 0,3587 0,1109 0,231 0,414 0,431 

  Total 24 0,4309 0,2629 0,065 0,422 0,945 
Fonte: autora. 

 

Na análise comparativa dos resultados da tabela 17, verifica-se que as 

médias da absorvância acústica das crianças com audição normal da faixa etária de 

0 a 2 e 3 a 6 meses foram quase o dobro do valor da média da absorvância das 

crianças com o mesmo status auditivo, porém, da faixa etária ≥ 7 meses. 
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Orelha esquerda na frequência de 1000 Hz 

 
Tabela 18 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 1000 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,5370 0,4992 0,184 0,537 0,890 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3830 0,2178 0,229 0,383 0,537 

 
Total 4 0,4600 0,3268 0,184 0,383 0,890 

3 a 6 Normal 3 0,5507 0,0945 0,444 0,584 0,624 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,5317 0,1581 0,361 0,561 0,673 

 
Condutiva 1 0,4690 . 0,469 0,469 0,469 

 
Total 7 0,5309 0,1102 0,361 0,561 0,673 

7 ou mais Normal 7 0,3764 0,2210 0,064 0,292 0,667 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,2968 0,1048 0,156 0,314 0,404 

 
Condutiva 2 0,2540 0,0255 0,236 0,254 0,272 

 
Total 13 0,3331 0,1727 0,064 0,290 0,667 

Total Normal 12 0,4468 0,2419 0,064 0,489 0,890 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,3942 0,1678 0,156 0,361 0,673 

 
Condutiva 3 0,3257 0,1254 0,236 0,272 0,469 

 
Total 24 0,4119 0,2022 0,064 0,383 0,890 

Fonte: autora. 
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Orelha direita na frequência de 1542,21 Hz 

 
Tabela 19 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 1542,21 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,5770 0,4907 0,230 0,577 0,924 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3620 0,5119 0,000 0,362 0,724 

 
Total 4 0,4695 0,4278 0,000 0,477 0,924 

3 a 6 Normal 4 0,5345 0,3021 0,098 0,640 0,761 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4050 0,5728 0,000 0,405 0,810 

 
Condutiva 1 0,0050 . 0,005 0,005 0,005 

 
Total 7 0,4219 0,3713 0,000 0,569 0,810 

7 ou mais Normal 9 0,4204 0,3085 0,081 0,254 0,957 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3715 0,1209 0,286 0,372 0,457 

 
Condutiva 2 0,3980 0,2602 0,214 0,398 0,582 

 
Total 13 0,4095 0,2658 0,081 0,286 0,957 

Total Normal 15 0,4717 0,3091 0,081 0,510 0,957 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,3795 0,3484 0,000 0,372 0,810 

  Condutiva 3 0,2670 0,2921 0,005 0,214 0,582 

  Total 24 0,4231 0,3117 0,000 0,372 0,957 
Fonte: autora. 

  

Na análise estatística da tabela 19 o baixo valor da média da absorvância 

(0,0050) da criança com perda auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 6 meses. No 

entanto, os grupos com audição normal apresentaram médias de absorvância 

maiores do que os grupos com alterações condutivas leves e perda auditiva 

condutiva em todas as faixas etárias. 
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Orelha esquerda na frequência de 1542,21 Hz 

 
Tabela 20 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 1542,21 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,5695 0,5650 0,170 0,570 0,969 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2650 0,3550 0,014 0,265 0,516 

 
Total 4 0,4173 0,4234 0,014 0,343 0,969 

3 a 6 Normal 3 0,5660 0,4746 0,018 0,833 0,847 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,3883 0,3170 0,034 0,486 0,645 

 
Condutiva 1 0,3340 . 0,334 0,334 0,334 

 
Total 7 0,4567 0,3456 0,018 0,486 0,847 

7 ou mais Normal 7 0,4994 0,2745 0,143 0,637 0,833 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,3743 0,2028 0,195 0,325 0,653 

 
Condutiva 2 0,2075 0,0276 0,188 0,208 0,227 

 
Total 13 0,4160 0,2448 0,143 0,267 0,833 

Total Normal 12 0,5278 0,3351 0,018 0,639 0,969 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,3547 0,2427 0,014 0,390 0,653 

 
Condutiva 3 0,2497 0,0756 0,188 0,227 0,334 

 
Total 24 0,4281 0,2935 0,014 0,362 0,969 

Fonte: autora. 

 

Na análise comparativa da média da absorvância dos grupos com audição 

normal e dos grupos com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva em 

todas as faixas etárias, nota-se que em todas as faixas etárias as médias do grupo 

normal são maiores do que as observadas nos demais grupos, como pode ser 

observada na tabela 20.  
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Orelha direita na frequência de 2000 Hz 

 
Tabela 21 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 2000 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,6405 0,4547 0,319 0,641 0,962 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2595 0,3571 0,007 0,260 0,512 

 
Total 4 0,4500 0,3997 0,007 0,416 0,962 

3 a 6 Normal 4 0,5878 0,2464 0,232 0,665 0,789 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4035 0,5706 0,000 0,404 0,807 

 
Condutiva 1 0,0010 . 0,001 0,001 0,001 

 
Total 7 0,4513 0,3628 0,000 0,625 0,807 

7 ou mais Normal 9 0,3988 0,2400 0,082 0,344 0,738 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2315 0,0502 0,196 0,232 0,267 

 
Condutiva 2 0,4130 0,2701 0,222 0,413 0,604 

 
Total 13 0,3752 0,2209 0,082 0,267 0,738 

Total Normal 15 0,4814 0,2682 0,082 0,380 0,962 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,2982 0,3130 0,000 0,232 0,807 

  Condutiva 3 0,2757 0,3051 0,001 0,222 0,604 

  Total 24 0,4099 0,2866 0,000 0,332 0,962 
Fonte: autora. 

             

Na tabela 21, referente à orelha direita, observa-se que a média da 

absorvância (0,4130) do grupo com perda auditiva condutiva foi próxima à do grupo 

com audição normal (0,3988), sendo ambos na faixa etária ≥ 7 meses. Além disso, 

notou-se o baixo valor da média da absorvância (0,0010) da criança com perda 

auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 6 meses.  
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Orelha esquerda na frequência de 2000 Hz 

 
Tabela 22 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 2000 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,4905 0,5579 0,096 0,491 0,885 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3250 0,3960 0,045 0,325 0,605 

 
Total 4 0,4078 0,4064 0,045 0,351 0,885 

3 a 6 Normal 3 0,6543 0,4018 0,191 0,865 0,907 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,3883 0,3076 0,067 0,418 0,680 

 
Condutiva 1 0,5300 . 0,530 0,530 0,530 

 
Total 7 0,5226 0,3210 0,067 0,530 0,907 

7 ou mais Normal 7 0,5931 0,2656 0,228 0,569 0,907 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,3183 0,1958 0,173 0,249 0,603 

 
Condutiva 2 0,0855 0,0106 0,078 0,086 0,093 

 
Total 13 0,4305 0,2904 0,078 0,315 0,907 

Total Normal 12 0,5913 0,3147 0,096 0,683 0,907 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,3431 0,2425 0,045 0,288 0,680 

 
Condutiva 3 0,2337 0,2567 0,078 0,093 0,530 

 
Total 24 0,4535 0,3075 0,045 0,456 0,907 

Fonte: autora. 

             

Em relação à análise descritiva da tabela 22, observa-se que os grupos com 

audição normal apresentaram médias de absorvância maiores que aqueles com 

perda auditiva condutiva em todas as faixas etárias. Contudo, nessa tabela, 

referente à orelha esquerda, não houve um valor da média da absorvância (0,5300) 

da criança com perda auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 6 meses tão baixo 

quanto demonstrado na tabela anterior, referente à orelha direita.  
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Orelha direita na frequência de 3084,42 Hz 
 
Tabela 23 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 3084,42 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,6980 0,2135 0,547 0,698 0,849 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2070 0,2616 0,022 0,207 0,392 

 
Total 4 0,4525 0,3441 0,022 0,470 0,849 

3 a 6 Normal 4 0,6728 0,2202 0,457 0,658 0,919 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2845 0,4023 0,000 0,285 0,569 

 
Condutiva 1 0,0450 . 0,045 0,045 0,045 

 
Total 7 0,4721 0,3467 0,000 0,520 0,919 

7 ou mais Normal 9 0,7361 0,1941 0,380 0,754 0,959 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4110 0,3451 0,167 0,411 0,655 

 
Condutiva 2 0,6110 0,4087 0,322 0,611 0,900 

 
Total 13 0,6669 0,2530 0,167 0,737 0,959 

Total Normal 15 0,7141 0,1898 0,380 0,754 0,959 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,3008 0,2799 0,000 0,280 0,655 

  Condutiva 3 0,4223 0,4362 0,045 0,322 0,900 

  Total 24 0,5743 0,3013 0,000 0,612 0,959 
Fonte: autora. 

            

Na comparação entre os grupos da tabela 23, constatou-se que as crianças 

com audição normal apresentaram média de absorvância de banda larga maiores do 

que aquelas com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva. Ademais, 

observou-se na análise estatística dessa tabela o baixo valor da média da 

absorvância (0,0450) da criança com perda auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 

6 meses. 
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Orelha esquerda na frequência de 3084,42 Hz 

 
Tabela 24 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 3084,42 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,5710 0,1358 0,475 0,571 0,667 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3740 0,2956 0,165 0,374 0,583 

 
Total 4 0,4725 0,2195 0,165 0,529 0,667 

3 a 6 Normal 3 0,6280 0,1331 0,518 0,590 0,776 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,3060 0,2466 0,027 0,396 0,495 

 
Condutiva 1 0,9600 . 0,960 0,960 0,960 

 
Total 7 0,5374 0,2947 0,027 0,518 0,960 

7 ou mais Normal 7 0,6066 0,2067 0,376 0,518 0,885 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,3925 0,1288 0,218 0,419 0,515 

 
Condutiva 2 0,2515 0,0898 0,188 0,252 0,315 

 
Total 13 0,4861 0,2162 0,188 0,457 0,885 

Total Normal 12 0,6060 0,1690 0,376 0,554 0,885 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,3596 0,1844 0,027 0,396 0,583 

 
Condutiva 3 0,4877 0,4140 0,188 0,315 0,960 

 
Total 24 0,4988 0,2324 0,027 0,488 0,960 

Fonte: autora. 

             

Na tabela 24, as médias da absorvância dos grupos com audição normal nas 

três faixas etárias ultrapassaram os 0,57. Destaca-se o alto valor da média da 

absorvância (0,9600) da criança com perda auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 

6 meses.      
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Orelha direita na frequência de 4000 Hz 

 
Tabela 25 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 4000 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,7205 0,2397 0,551 0,721 0,890 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2600 0,3422 0,018 0,260 0,502 

 
Total 4 0,4903 0,3590 0,018 0,527 0,890 

3 a 6 Normal 4 0,6953 0,3055 0,376 0,709 0,988 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4440 0,6279 0,000 0,444 0,888 

 
Condutiva 1 0,2920 . 0,292 0,292 0,292 

 
Total 7 0,5659 0,3755 0,000 0,494 0,988 

7 ou mais Normal 9 0,7328 0,1890 0,394 0,689 0,978 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2920 0,0255 0,274 0,292 0,310 

 
Condutiva 2 0,4365 0,0615 0,393 0,437 0,480 

 
Total 13 0,6194 0,2393 0,274 0,646 0,978 

Total Normal 15 0,7211 0,2117 0,376 0,689 0,988 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,3320 0,3319 0,000 0,292 0,888 

  Condutiva 3 0,3883 0,0941 0,292 0,393 0,480 
  Total 24 0,5823 0,2929 0,000 0,563 0,988 

Fonte: autora. 

             

Observa-se na tabela 25 que todos os grupos com status auditivo normal 

apresentaram médias da absorvância maiores que os grupos com status auditivo de 

alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva em todas as faixas etárias. 
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Orelha esquerda na frequência de 4000 Hz 

 
Tabela 186 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 4000 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,9685 0,0163 0,957 0,969 0,980 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4365 0,2737 0,243 0,437 0,630 

 
Total 4 0,7025 0,3455 0,243 0,794 0,980 

3 a 6 Normal 3 0,7717 0,2326 0,514 0,835 0,966 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,4400 0,2879 0,173 0,402 0,745 

 
Condutiva 1 0,9010 . 0,901 0,901 0,901 

 
Total 7 0,6480 0,2926 0,173 0,745 0,966 

7 ou mais Normal 7 0,6864 0,2766 0,134 0,668 0,985 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,3808 0,2334 0,100 0,392 0,639 

 
Condutiva 2 0,4470 0,3253 0,217 0,447 0,677 

 
Total 13 0,5555 0,2878 0,100 0,639 0,985 

Total Normal 12 0,7548 0,2509 0,134 0,835 0,985 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,4129 0,2268 0,100 0,402 0,745 

  Condutiva 3 0,5983 0,3487 0,217 0,677 0,901 

  Total 24 0,6070 0,2911 0,100 0,653 0,985 
Fonte: autora. 

             

De acordo com a tabela 26, os valores das médias da absorvância das 

crianças com audição normal, em todas as faixas etárias, foram ≥ 0,68. Além disso, 

a criança com perda auditiva condutiva, da faixa etária de 3 a 6 meses, apresentou 

uma média de absorvância alta, de 0,9010, sendo que, conforme a tabela anterior, 

essa média foi de 0,2920 na orelha direita. 
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Orelha direita na frequência de 6168,84 Hz 

 
Tabela 197 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 6168,84 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,6830 0,4200 0,386 0,683 0,980 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2580 0,0311 0,236 0,258 0,280 

 
Total 4 0,4705 0,3455 0,236 0,333 0,980 

3 a 6 Normal 4 0,9543 0,0132 0,941 0,952 0,972 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3500 0,4950 0,000 0,350 0,700 

 
Condutiva 1 0,8210 . 0,821 0,821 0,821 

 
Total 7 0,7626 0,3503 0,000 0,941 0,972 

7 ou mais Normal 9 0,5781 0,2435 0,153 0,719 0,808 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,5265 0,4306 0,222 0,527 0,831 

 
Condutiva 2 0,4120 0,1739 0,289 0,412 0,535 

 
Total 13 0,5446 0,2477 0,153 0,535 0,831 

Total Normal 15 0,6924 0,2730 0,153 0,769 0,980 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,3782 0,3181 0,000 0,258 0,831 

 
Condutiva 3 0,5483 0,2663 0,289 0,535 0,821 

 
Total 24 0,5958 0,3037 0,000 0,710 0,980 

Fonte: autora. 

             

Na análise estatística da tabela 27, verifica-se que as crianças com audição 

normal apresentaram médias de absorvância acústica maiores do que as crianças 

com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva.  
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Orelha esquerda na frequência de 6168,84 Hz 

 
Tabela 208 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 6168,84 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status 
auditivo 

N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,8235 0,0827 0,765 0,824 0,882 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,3825 0,1478 0,278 0,383 0,487 

 
Total 4 0,6030 0,2727 0,278 0,626 0,882 

3 a 6 Normal 3 0,8417 0,0630 0,778 0,843 0,904 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,5687 0,3155 0,243 0,590 0,873 

 
Condutiva 1 0,8880 . 0,888 0,888 0,888 

 
Total 7 0,7313 0,2407 0,243 0,843 0,904 

7 ou mais Normal 7 0,5559 0,2968 0,010 0,626 0,864 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,3963 0,1395 0,218 0,425 0,518 

 
Condutiva 2 0,3195 0,1718 0,198 0,320 0,441 

 
Total 13 0,4704 0,2475 0,010 0,496 0,864 

Total Normal 12 0,6719 0,2646 0,010 0,772 0,904 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,4507 0,2069 0,218 0,487 0,873 

  Condutiva 3 0,5090 0,3500 0,198 0,441 0,888 

  Total 24 0,5686 0,2655 0,010 0,562 0,904 
Fonte: autora. 

 

Na análise descritiva da tabela 28, observa-se que a criança com perda 

auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 6 meses apresentou uma média da 

absorvância (0,8880) maior que a média da absorvância (0,8417) das crianças com 

audição normal da mesma faixa etária. 
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Orelha direita na frequência de 8000 Hz 

 
Tabela 219 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 8000 Hz (orelha direita) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,3465 0,1308 0,254 0,347 0,439 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,4765 0,2850 0,275 0,477 0,678 

 
Total 4 0,4115 0,1960 0,254 0,357 0,678 

3 a 6 Normal 4 0,6898 0,1565 0,482 0,708 0,862 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,1995 0,1223 0,113 0,200 0,286 

 
Condutiva 1 0,4060 . 0,406 0,406 0,406 

 
Total 7 0,5091 0,2650 0,113 0,482 0,862 

7 ou mais Normal 9 0,2467 0,1679 0,059 0,265 0,526 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,2155 0,0389 0,188 0,216 0,243 

 
Condutiva 2 0,1315 0,0361 0,106 0,132 0,157 

 
Total 13 0,2242 0,1444 0,059 0,188 0,526 

Total Normal 15 0,3781 0,2482 0,059 0,339 0,862 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
6 0,2972 0,1972 0,113 0,259 0,678 

  Condutiva 3 0,2230 0,1605 0,106 0,157 0,406 

  Total 24 0,3385 0,2267 0,059 0,281 0,862 
Fonte: autora. 

             

Na frequência de 8000 Hz, constata-se que os grupos com audição normal 

em todas as faixas etárias resultaram num decréscimo das médias da absorvância 

acústica, conforme descrito na tabela 29.  
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Orelha esquerda na frequência de 8000 Hz 

 
Tabela 30 - Resumo descritivo da absorvância por faixa etária, status auditivo e orelha na 

frequência de 8000 Hz (orelha esquerda) 
Faixa 
etária 

Status auditivo N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

0 a 2 Normal 2 0,2925 0,1351 0,197 0,293 0,388 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
2 0,5535 0,5438 0,169 0,554 0,938 

 
Total 4 0,4230 0,3569 0,169 0,293 0,938 

3 a 6 Normal 3 0,6570 0,3066 0,373 0,616 0,982 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
3 0,2680 0,1775 0,065 0,345 0,394 

 
Condutiva 1 0,4720 . 0,472 0,472 0,472 

 
Total 7 0,4639 0,2823 0,065 0,394 0,982 

7 ou mais Normal 7 0,2699 0,1783 0,000 0,365 0,466 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
4 0,1458 0,0725 0,051 0,156 0,220 

 
Condutiva 2 0,1440 0,0170 0,132 0,144 0,156 

 
Total 13 0,2123 0,1463 0,000 0,156 0,466 

Total Normal 12 0,3704 0,2569 0,000 0,373 0,982 

 

Alterações 
Condutivas 

Leves 
9 0,2771 0,2731 0,051 0,179 0,938 

  Condutiva 3 0,2533 0,1898 0,132 0,156 0,472 

  Total 24 0,3208 0,2515 0,000 0,283 0,982 
Fonte: autora. 

 

Na análise estatística da tabela 30, referente à orelha esquerda, observa-se 

resultado semelhante à tabela 29.     
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As distribuições da absorvância nos oito grupos assim constituídos foram 

comparadas (teste de Kruskal-Wallis) em cada uma das orelhas. Os p-valores 

obtidos são apresentados na tabela 31. Os resultados indicam que não houve 

diferença significativa entre as distribuições da absorvância nos oito grupos.  

 
Tabela 31 - P-valores obtidos na comparação das distribuições da absorvância nos oito grupos 

constituídos pelas combinações das categorias de faixa etária e status auditivo 

Frequência (Hz) 
P-valor 

Orelha direita             Orelha esquerda 

257,33 0,619 0,631 

324,21 0,605 0,782 

500,00 0,442 0,666 

749,15 0,699 0,540 

1000,00 0,658 0,484 

1542,21 0,887 0,874 

2000,00 0,515 0,395 

3084,42 0,237 0,102 

4000,00 0,167 0,142 

6168,84 0,085 0,083 

8000,00 0,085 0,203 
Fonte: autora. 

 
6.1 Estudo da correlação da absorvância nas duas orelhas 

O estudo da correlação da absorvância nas duas orelhas foi realizado com o 

objetivo de definir as técnicas estatísticas a serem adotadas na análise dessa 

variável. 

Para definir qual medida de correlação seria adotada (coeficiente de Pearson 

ou Spearman), avaliou-se, preliminarmente, se a distribuição da absorvância em 

cada orelha era próxima da normal. Trata-se de uma indicação de que o coeficiente 

de Pearson poderia ser adotado como medida de correlação e sua significância 

poderia ser testada (JOHNSON e WHICHERN, 2007).  

A avaliação da normalidade foi feita por meio da construção de gráficos de 

probabilidade normal, que são apresentados nas figuras 7 (orelha direita) e 8 (orelha 

esquerda). Esses gráficos indicaram, porém, fuga da normalidade na maioria das 

frequências e, por essa razão, o coeficiente de Spearman (não paramétrico) foi 

adotado como medida de correlação entre a absorvância nas duas orelhas. Os 

valores observados desse coeficiente em cada frequência são apresentados na 
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tabela 32. Nota-se que os coeficientes de correlação são significativamente 

diferentes de zero em todas as frequências, com exceção da frequência de 3084,42 

Hz, em que foi obtido um valor de p marginal (entre 0,05 e 0,10). 

Portanto, as medidas de absorvância nas duas orelhas estavam 

correlacionadas; sendo assim, as medidas nas duas orelhas não constituíram 

amostras independentes de observação. Neste estudo, as amostras foram 

pareadas. 

 
 
Figura 7 - Gráficos de probabilidade normal da absorvância na orelha direita 
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Fonte: autora. 
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Figura 8 - Gráficos de probabilidade normal da absorvância na orelha esquerda 
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Fonte: autora. 
 
 
Tabela 32 - Valores observados do coeficiente de correlação de Spearman da absorvância nas 

duas orelhas em cada frequência 

Frequência (Hz) Coeficiente p-valor 

257,33 0,751 <0,001 

324,21 0,739 <0,001 

500,00 0,672 <0,001 

749,15 0,704 <0,001 

1000,00 0,675 <0,001 

1542,21 0,679 <0,001 

2000,00 0,743 <0,001 

3084,42 0,363 0,081 

4000,00 0,462 0,023 

6168,84 0,441 0,031 

8000,00 0,789 <0,001 

Fonte: autora. 
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7. DISCUSSÃO 
 

 

O principal propósito do presente estudo foi analisar a correlação entre os 

status auditivos e as medidas de absorvância acústica em crianças de até 3 anos de 

idade, de modo a se verificar se essas medidas poderiam identificar de forma mais 

precisa as alterações da orelha média (OM) e, assim, auxiliar na decisão 

diagnóstica. Poucos estudos timpanométricos, com medidas de absorvância 

acústica, com neonatos e crianças menores de 6 meses de idade têm sido 

realizados; por isso, são necessárias mais pesquisas para aperfeiçoar a aplicação 

de respostas timpanométricas no diagnóstico auditivo nessa faixa etária. 

A maior dificuldade encontrada por pesquisadores é a padronização da 

timpanometria em lactentes, pois, diante da ausência das Emissões Otoacústicas, 

seja durante a triagem auditiva neonatal, seja no processo diagnóstico, a 

preocupação é com a diferenciação entre os status auditivos das orelhas média e 

interna (NORTHERN e DOWNS, 2002). Diante disso, este estudo propôs a 

aplicação da Timpanometria de Banda Larga (TBL) com medidas de absorvância 

acústica aliada à aplicação de métodos mais tradicionais, como a timpanometria 

com sonda de tons testes de 226 Hz e 1000 Hz.       

Assim como os estudos de Sanford et al. (2009), Keefe et al. (2012), Ellison et 

al. (2012), Burdiek e Sun, (2014), Feeney, Sanford e Putterman (2014), Aithal et al. 

(2013), foi possível demonstrar que a TBL com medidas de absorvância acústica 

parece ser mais sensível em identificar discretas, porém significativas, alterações 

condutivas em neonatos e crianças.       

Participaram deste estudo vinte e quatro crianças com audição normal, 

alterações condutivas leves ou perda auditiva condutiva, nas faixas etárias de 0 a 2 

meses, 3 a 6 meses e ≥ 7 meses. A avaliação dos status auditivos, associada à 

absorvância, foi controlada por faixa etária. Essa avaliação foi feita separadamente 

em cada orelha, nas frequências de 257,33 Hz, 324,21 Hz, 500 Hz, 749,15 Hz, 1000 

Hz, 1542,21 Hz, 2000 Hz, 3084,42 Hz, 4000 Hz, 6168,84 Hz e 8000 Hz.  As medidas 
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de absorvância acústica foram registradas em uma ampla faixa de frequência, 

permitindo, ao contrário da timpanometria tradicional, investigar o comportamento da 

OM de forma simultânea para todas essas frequências. Essa gama de informações 

trouxe uma disponibilidade mais completa das respostas da avaliação dos grupos 

estudados.  

No processo de diagnóstico audiológico infantil, os audiologistas encontram 

dificuldades na avaliação do sistema tímpano-ossicular, porque, segundo Meyer, 

Jardine e Deverson (1997), os timpanogramas obtidos com tom teste de baixa 

frequência (226 Hz) em OM normal e OM com alterações não são 

comprovadamente diferentes.  

Já a timpanometria com sonda de tom teste de 1000 Hz apresenta, de forma 

geral, curvas timpanométricas irregulares de difíceis interpretações (BALDWIN, 

2006).  

Portanto, diante dos resultados da absorvância de banda larga, obtidos neste 

estudo, foi possível constatar uma distinção confiável entre as orelhas dos grupos 

com audição normal, as dos grupos com alterações condutivas leves e as dos 

grupos com perda auditiva condutiva. Dessa forma, a TBL com medidas de 

absorvância acústica surge como uma proposta mais confiável em decorrência do 

alto índice de falso-negativo da timpanometria de sonda de tom teste de 226 Hz e da 

dificuldade hermenêutica, em grande parte das crianças, dos timpanogramas de 

sonda de tom teste de 1000 Hz.   

O estudo demonstrou uma diferença importante na média da absorvância 

acústica entre as orelhas direita e esquerda, nas crianças com alterações condutivas 

leves e perda auditiva condutiva em todas as faixas etárias. Tal diferença foi mais 

evidente nos grupos com perda auditiva condutiva. À vista disso, ficou evidente que 

a perda auditiva dessas crianças era unilateral.             

Não houve correlação significava dos resultados da TBL com medidas de 

absorvância acústica com as EOAT ou EOAPD para fornecer informações mais 

detalhadas sobre o estado de mecânica e acústica da orelha. 
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As crianças com audição normal apresentaram médias de absorvância de 

banda larga maiores do que aquelas com alterações condutivas leves e perda 

auditiva condutiva. Além disso, o primeiro grupo apresentou um aumento da média 

da absorvância acústica nas frequências de 257,33 Hz a 6168,84 Hz. De acordo 

com a literatura, esse aumento pode ocorrer, principalmente, em razão de uma 

possível atenuação dos efeitos da impedância do sistema auditivo (ALLEN, JENG e 

LEVITT, 2005). 

Para frequências acima de 6000 Hz, o grupo com audição normal resultou 

num decréscimo das médias da absorvância acústica. Segundo Allen, Jeng e Levitt 

(2005), tal achado pode se dar pelos efeitos da reactância de massa dos ossículos.  

Foi notório, neste estudo, que nas frequências abaixo de 500 Hz não houve, 

praticamente, diferença significativa na média da absorvância acústica entre o grupo 

com audição normal e os demais grupos na faixa etária ≥ 7 meses, indicando, 

portanto, que essas frequências podem trazer pouca informação sobre a condição 

da OM. Tal achado é condizente com o resultado descrito por Keefe et al. (2012). 

 No presente estudo, os valores baixos das medidas de absorvância acústica 

(< 0,19) nos grupos com faixa etária de 0 a 6 meses com alterações condutivas 

leves e perda auditiva condutiva na frequência 257,33 Hz contradizem os resultados 

timpanométricos com sonda de tom teste de 226 Hz, que provavelmente 

apresentaria resultado normal, de acordo com o estudo Luts e Wouters (2007). 

Assim, a TBL, com medidas de absorvância acústica, diminuiria os resultados falso-      

-negativos, evitando o diagnóstico audiológico atrasado na presença de um 

componente condutivo. 

Adicionalmente, a transmissão sonora do canal auditivo para a cóclea, 

dependendo da frequência transmitida, é controlada, especialmente, pelos efeitos de 

massa ou de rigidez (ANDRE, SANCHES e CARVALLO, 2012).  

O presente estudo indicou que os valores máximos das médias da 

absorvância de banda larga do grupo com audição normal na faixa etária ≥ 7 meses 

estavam em 3084,42 Hz e 4000 Hz. Esse achado, para Simonetti (2004), pode estar 
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relacionado com a frequência de ressonância da OE, que se apresenta em 3672 Hz, 

tendo, portanto, maior amplificação do estímulo sonoro no meato acústico externo 

(MAE). É relevante notar que, neste estudo, encontrou-se, no entanto, a frequência 

de ressonância da OM, a qual muda conforme a faixa etária do sujeito. 

Nas tabelas 7 e 8, foi possível observar uma diferença altamente significativa 

nos valores da média da ressonância da OM entre as crianças com audição normal, 

com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva todas da faixa etária ≥ 7 

meses. Os baixos valores das médias das frequências de ressonância das crianças 

com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva podem ser devidos a um 

aumento do efeito de massa em consequência de alguma alteração da OM, de 

acordo com os achados de Colleti (1977); Funasaka, Funai, Kumakwa (1984); 

Levina Lu e Ivanets (2012). 

Segundo a literatura pesquisada, as características incomuns nos 

timpanogramas de sonda de tom teste de 226 Hz, obtidas nos sistemas auditivos da 

OE e da OM, variam significativamente em suas propriedades de respostas 

acústicas durante o crescimento, e influenciam no registro do timpanograma. Por 

outro lado, no estudo realizado por Alaerts, Luts, Wouters (2007), observou-se que 

em crianças menores de 3 meses, os timpanogramas com sonda de tom teste de 

1000 Hz foram mais fáceis de interpretar e apresentaram valores mais confiáveis 

(91%) do que o tom teste de 226 Hz (35%), o que demonstra significativamente 

melhor resultado na avaliação do sistema da OM. Além disso, o tom de 226 Hz 

resultou em 58% dos resultados falso-positivos nessa faixa etária.  

Diante dessas conclusões, neste estudo, foi possível constatar que as médias 

da absorvância acústica, especificamente na frequência de 1000 Hz, das crianças 

com audição normal da faixa etária de 0 a 6 meses foram quase o dobro do valor da 

média da absorvância das crianças com o mesmo status auditivo, porém, da faixa 

etária ≥ 7 meses. Tal diferença ocorreu porque a estrutura anatômica da OM em 

crianças < 6 meses, regida pela reactância de massa, apresenta em frequências 

mais altas (por exemplo, 1000 Hz) um elevado nível de transmissão de energia para 

as estruturas atrás da membrana timpânica (RESENDE et al., 2012). Assim, o 

desempenho da TBL com medidas de absorvância acústica foi similar ao da 
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timpanometria de sonda de tom teste de 1000 Hz, podendo reduzir o número de 

falso-positivos e os custos do programa de saúde pública e privada.  

Tais achados se assemelham aos do estudo de Keefe et al. (2012). Em vista 

disso, sugere-se que a TBL com medidas de absorvância acústica tenha obtido uma 

melhor capacidade de prever o status auditivo na população estudada. 

Na análise estatística realizada nas tabelas de 19 a 26, no que se refere à 

criança com perda auditiva condutiva da faixa etária de 3 a 6 meses, chamaram 

atenção os baixos valores das médias da absorvância da orelha direita, 0,0050, 

0,001, 0,0450 e 0,2920, comparados com os valores das médias da absorvância da 

orelha esquerda, 0,3340, 0,5300, 0,9600 e 0,9010, nas respectivas frequências de 

1542,21 Hz, 2000 Hz, 3084,42 Hz e 4000 Hz. Nesse caso, pode-se inferir que a 

resposta da perda auditiva condutiva da OM fica mais evidente entre as frequências 

1,5 kHz a 4 kHz.                

Por fim, no presente estudo, observou-se grande variabilidade das médias da 

absorvância acústica. De acordo com a literatura, isto se deve, provavelmente, pelo 

tamanho da amostra estudada.  

Diante do exposto, conclui-se que é preciso aumentar o número das amostras 

para que as comparações sejam mais reveladoras. Os pesquisadores recomendam 

novos estudos que envolvam uma quantidade maior de casos e de variedades 

populacionais para estabelecimento de padrões de normalidades.  
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8. CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que neste estudo, não foi possível analisar de forma mais 

aprofundada os diferentes status auditivos e os resultados da timpanometria de 

banda larga com medidas de absorvância acústica, pois o número de sujeitos foi 

pequeno, em alguns grupos.  No entanto, os resultados mostram uma tendência, 

que será abaixo descrita nas conclusões. 

Este estudo demonstrou, de forma geral, que os valores da absorvância da 

energia de banda larga dos grupos com audição normal foram mais altos que os dos 

grupos com alterações condutivas leves e perda auditiva condutiva 

independentemente da faixa etária. 

Verificou-se que as médias das frequências de ressonância das crianças 

com audição normal, mostram-se mais altas do que aquelas apresentadas em 

crianças com alterações condutivas, ou perdas auditivas condutivas. 
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