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RESUMO 

 
Introdução. A identificação e a caracterização precoce da perda auditiva em neonatos visam 
estabelecer condições para uma intervenção adequada, tão cedo quanto possível, a fim de reduzir 
as conseqüências negativas no desenvolvimento pessoal e social da criança. A timpanometria faz 
parte da bateria de testes do diagnóstico da perda auditiva e é utilizada para avaliação da orelha 
média, para diferenciar perdas condutivas de neurossensoriais. A timpanometria realizada em 
neonatos com menos de seis meses de idade, quando executadas com tom sonda de baixa 
freqüência (226 Hz), pode gerar dúvidas, pois nesse tipo de sonda, neonatos com otite média 
podem revelar timpanograma aparentemente normal. Com isso, tem-se investigado o uso de tom 
sonda de alta freqüência (678 e 1000 Hz) em busca de resultados mais confiáveis. Objetivo. 
Descrever e analisar interpretações de características e medidas obtidas na timpanometria de 
neonatos ouvintes com sonda de tom prova de 226, 678 e 1000 Hz. São descritos os seguintes 
aspectos do timpanograma: características da curva timpanométrica, Admitância Acústica 
Estática de Pico Compensado na Altura da Membrana Timpânica (Ymt), Largura 
Timpanométrica (LT), Pressão do Pico Timpanométrico (PPT) e Volume Equivalente do Meato 
Acústico Externo (Vea). Metodologia. Os sujeitos analisados passaram por uma triagem que 
incluiu anamnese e teste de emissões otoacústicas. Para a realização das timpanometrias foi 
utilizado o analisador de orelha média GSI-33-II, com tons sonda de 226, 678 e 1000 Hz, em 
sala silenciosa e com a criança em estado tranqüilo. Resultados. Foram obtidos timpanogramas 
de 110 neonatos ouvintes com 6 a 30 dias de idade (58 meninos e 52 meninas), perfazendo um 
total de 660 timpanogramas. No tom sonda de 226 Hz, o tipo de curva pico único (A) apareceu 
em 105 (47,7%) orelhas e o tipo pico duplo (PD) em 115 (52,3%) orelhas. Os resultados na 
freqüência de 678 Hz indicaram 56 (25,4%) ocorrências de curva tipo A, 16 (7,3%) do tipo 
invertida (I) e 148 (67,3%) curvas do tipo assimétrica (AS). Na sonda de 1000 Hz foram 
registradas 156 (70,9%) curvas do tipo A, 62 (28,2%) do tipo AS e 2 (0,9%) do tipo I. Dentre as 
variáveis quantitativas analisadas, o Vea apresentou efeito de significância em relação ao gênero 
nas freqüências de 226 . A Ymt, também, apresentou efeito de significância por gênero, na sonda 
de 1000 Hz, sendo maior nos meninos. Nas demais variáveis não foi encontrado efeito de 
significância nem por orelha e nem por gênero. Quando interpretados de acordo com o protocolo 
recomendado por Sutton et al (2002), obteve-se, em 678 Hz, 208 (94,5%) orelhas com resultado 
normal, enquanto 12 (5,5%) foram interpretadas como anormais. Na sonda de tom prova de 1000 
Hz, 217 (98,6%) das orelhas foram normais, e apenas 3 (1,4%) dos timpanogramas foram 
classificados como anormais. Conclusão. Os achados timpanométricos, tanto em 226 Hz quanto 
em 1000 Hz, foram compatíveis com os resultados presentes na literatura, que descrevem alta 
ocorrência de curvas do tipo A em sonda de 1000 Hz e equilíbrio entre os tipos de curva A e PD 
em sonda de 226 Hz. Os dados registrados para as medidas quantitativas, também, estiveram de 
acordo com o indicado na literatura. A interpretação das curvas timpanométricas com sonda de 
1000 Hz utilizando o protocolo proposto por Sutton et al (2002) foi a que possibilitou a 
classificação de normal na maior porcentagem das orelhas avaliadas, sugerindo que este pode ser 
um método de grande utilidade na avaliação de bebês. Recomenda-se que pesquisas futuras com 
esse protocolo sejam realizadas. 
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ABSTRACT 

 
Introduction. Early identification and diagnosis of hearing impairment in newborns aim at 
establishing adequate amplification and intervention, as early as possible, in order to reduce 
negative consequences in language, individual and social development of the child. 
Tympanometry is part of a test battery for the diagnosis of hearing losses and is used to 
differentiate between conductive and sensorineural hearing losses. Before six months of age the 
results obtained using a probe tone of 226 Hz can be misleading. Therefore many studies have 
been done assessing the use of a high frequency probe tone of 678 and 1000 Hz aiming at a more 
valid procedure. Goal. The goal of the present study was to describe and discuss interpretations 
and measurements obtained in timpanometry of normal hearing neonates, using tone probes of 
226, 678 and 1000 Hz. The following aspects were described: tympanometric curve type, Peak 
Compensated Static Acoustic Admittance (Ytm), Tympanometric Width (TW), Tympanometric 
Peak Pressure (PPT) and Equivalent Ear Canal Volume (Vea). Method. All subjects had normal 
otoacoustic emissions and no risk for hearing impairment. The curves were obtained in a quiet 
room using a middle ear analyzer GSI 33 II with tone probes of 226, 678 and 1000 Hz. All 
babies were calm or sleeping during the test. Results. 110 neonates were tested with the three 
tone probes therefore 660 curves were obtained. Age range was 6 to 30 days (58 boys and 52 
girls). When a probe tone of 226 Hz was used, single peak curve was observed in 105 (47,7%) 
ears and double peak was found in 115 (52,3%) ears. Results with a probe tone of 678 Hz, 
revealed 56 (25,4%) single peak curves, 16 (7,3%) inverted curves (I) and 148 (67,3%) 
asymmetric (AS). Results with a probe tone of 1000 Hz showed 156 (70,9%) single peak 
tympanograms, 62 (28,2%) asymmetric and 2 (0,9%) inverted. Among the quantitative 
measurements analyzed, Vea demonstrated a significant difference in gender with probe tones of 
226 Hz. Ytm, was also significantly different by gender with the probe tone of 1000 Hz, larger for 
the boys. For all the other variables no significant difference was found for ear or gender. When 
the curves were analyzed using the protocol proposed by Sutton et al (2002), 208 (94,5%) ears 
were considered normal and 12 (5,5%) abnormal with the probe tone of 678 Hz. For the probe 
tone of 1000 Hz, 217 (98,6%) ears were considered normal, and just 3 (1,4%) of the 
tympanograms were classified as abnormal. Conclusion. The tympanometric findings in this 
study were similar to those described in the literature with prevalence of single peaked curves for 
the probe tone of 1000 Hz and a similar number of single and double peaked curves with the 
probe tone of 226 Hz. The quantitative measurements were, in general, in agreement with the 
literature reviewed. The interpretation of the results with the probe tone of 1000 Hz using the 
protocol suggested by Sutton et al (2002) was the method that allowed the classification of 
normal for the greatest percentage of the ears tested suggesting that it can be very useful when 
neonates are evaluated. Further research with this protocol is suggested. 

 



1 - INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a importância desta pesquisa, sua motivação e objetivos. 

 

Uma perda auditiva nos primeiros anos de vida, mesmo de grau leve, pode comprometer o 

desenvolvimento das habilidades lingüísticas e o desempenho escolar da criança. Em vários 

países, políticas públicas e comitês de associações científicas têm recomendado que a 

identificação da perda auditiva seja feita antes dos seis meses de idade, preferencialmente, até os 

três meses. 

O objetivo da identificação e caracterização precoce da perda auditiva em neonatos é 

estabelecer condições para uma intervenção adequada, tão cedo quanto possível, a fim de reduzir 

as conseqüências negativas no desenvolvimento pessoal e social da criança. Estudos realizados 

por Yoshinaga-Itano et al (1998) indicaram que bebês com perdas auditivas diagnosticadas antes 

dos seis meses de idade apresentaram um melhor desempenho das habilidades de linguagem do 

que aqueles com perdas auditivas diagnosticadas após essa faixa etária. No entanto, apenas o 

diagnóstico precoce não garante esses resultados. É fundamental que a intervenção seja iniciada 

tão logo o diagnóstico da perda auditiva esteja concluído. Se a perda auditiva de um bebê é 

identificada antes dos seis meses de idade, pode-se proceder uma intervenção apropriada com 

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), baseada nos limiares auditivos obtidos 

pelas medidas físicas objetivas como o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE) (Sininger, 2003). 

A Audiologia busca implementar o uso de procedimentos objetivos de avaliação, que 

possibilitem mensuração e padronização dos intervalos de normalidade das respostas auditivas 

nas várias faixas etárias. Para evitar erros no diagnóstico, o processo de avaliação audiológica 

utiliza uma bateria de testes, que envolve uma análise conjunta dos resultados. Essa bateria de 

testes deve incorporar medidas e procedimentos objetivos e comportamentais.  

Os padrões de normalidade dos testes audiológicos necessitam estar adequados à 

população na qual são aplicados, para serem interpretados de maneira segura. Em bebês, antes 

dos seis meses de idade, deve-se priorizar as medidas físicas objetivas em relação às observações 

comportamentais e relatórios familiares. Isso ocorre devido aos bebês não estarem aptos a 



 

 

2

colaborar com a realização dos testes audiológicos subjetivos, para a adaptação inicial do AASI 

(Sininger, 2003). 

O diagnóstico precoce da deficiência auditiva traz a necessidade de um teste de avaliação 

da orelha média, para distinguir a perda auditiva neurossensorial da perda auditiva condutiva. 

Essa distinção é importante para identificar perdas auditivas causadas por condições transientes 

da orelha média ou da orelha externa, para determinar a necessidade de manejo médico para 

doenças da orelha média, e para determinar a necessidade e o momento de utilização dos 

procedimentos de acompanhamento tais como o PEATE (Margolis et al, 2003). 

A análise conjunta dos exames é fundamental, uma vez que a conclusão do diagnóstico 

depende da consistência e coerência entre os resultados. A medida da imitância acústica é o 

termo geral que descreve a facilidade ou a oposição ao fluxo de energia sonora de um sistema. 

Esse teste é um procedimento simples e de fácil utilização. Tem valor comprovado para detecção 

e classificação das alterações da orelha média e para a avaliação da integridade do sistema 

auditivo periférico e central de crianças e adultos. Assim, sua utilização se torna imprescindível 

para uma maior eficácia do diagnóstico. 

O teste de imitância acústica é formado por duas medições separadas: a timpanometria e o 

reflexo acústico. A timpanometria é a medida da imitância acústica decorrente da variação de 

pressão do ar no meato acústico externo. O reflexo acústico é uma contração involuntária do 

músculo estapédio em resposta a um estímulo sonoro de suficiente intensidade e duração. O foco 

desta dissertação é a timpanometria. 

A timpanometria em bebês com idade inferior a seis meses de idade, quando executada 

com sonda de tom prova de 220 ou 226 Hz, pode ser inválida, pois bebês com otite média podem 

revelar um timpanograma aparentemente normal, quando esse tipo de sonda é utilizado (Paradise 

et al, 1976). Esse fato tem conduzido pesquisadores (Carvallo, 1992; McKinley et al, 1997; 

Margolis et al, 2003; Kei et al, 2003) a investigar o uso de sonda de alta freqüência (678 ou 

1000 Hz) em bebês, na busca por resultados mais confiáveis. Diferentes critérios de interpretação 

dos resultados podem levar a diferentes conclusões e, conseqüentemente, a diferentes condutas 

no diagnóstico.  

A presente pesquisa tem como objetivo descrever e analisar interpretações de 

características e medidas obtidas na timpanometria de neonatos ouvintes de 6 a 30 dias de idade, 

com sonda de tom prova de 226, 678 e 1000 Hz. São descritos os seguintes aspectos do 

timpanograma: características da curva timpanométrica, Admitância Acústica Estática de Pico 
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Compensado na Altura da Membrana Timpânica (Ymt), Largura Timpanométrica (LT), Pressão 

do Pico Timpanométrico (PPT) e Volume Equivalente do Meato Acústico Externo (Vea). 

Este estudo é parte integrante da linha de pesquisa Audição na Criança, do Programa Pós-

Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP. O objetivo dessa linha de pesquisa é estudar os 

aspectos voltados à prevenção, identificação e diagnóstico de perdas auditivas na criança e sua 

necessária re-habilitação auditiva, e estudar o processo terapêutico do bebê e da criança 

portadora de deficiência auditiva.  
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e estudos relacionados a esta 

pesquisa. Inicialmente, é descrito o mecanismo de transmissão do som, seguido de uma revisão 

dos métodos utilizados na bateria dos testes audiológicos, na linha do tempo. Dentre esses 

métodos, detalha-se a timpanometria, que é o foco deste estudo. Por fim, são apresentadas 

algumas pesquisas existentes na literatura sobre timpanometria em bebês. 

2.1. TRANSMISSÃO DO SOM 

A base estrutural da orelha externa é um sistema complexo de cartilagem, que consiste do 

pavilhão auricular e do meato acústico externo, o qual termina na membrana timpânica, que o 

separa da orelha média (Moore e Linthicum, 2004). A ampla superfície parabólica da orelha 

externa e suas ressonâncias inerentes, ampliam a sensibilidade auditiva através da coleta e 

direcionamento da energia sonora em direção à superfície relativamente pequena da membrana 

timpânica. A onda de pressão efetiva que alcança a membrana timpânica pode ser amplificada 

em até 20 dB em freqüências que são críticas à fala humana (May, 2000). As intrincadas 

convoluções da orelha externa criam cavidades adicionais com ressonâncias que são capazes de 

influenciar sons com freqüências mais altas. Essas ressonâncias produzem efeitos de filtragem 

direcional que podem aumentar ou diminuir a magnitude dos componentes da freqüência dentro 

de um som complexo, a depender da localização espacial da origem do som. As marcas do 

espectro resultante são essenciais para a localização precisa de sons no espaço (May, 2000). 

As orelhas média e interna estão localizadas na porção do osso temporal, denominada osso 

petroso. A orelha média é uma pequena cavidade preenchida com ar revestida por uma 

membrana mucosa. Ela é ventilada pela tuba auditiva, através da qual está ligada à nasofaringe 

(Moore e Linthicum, 2004). A orelha média faz  a ligação entre a orelha externa e a orelha 

interna, que é preenchida com líquido. Essa ligação é realizada, mecanicamente, pelos ossículos 

denominados martelo, bigorna e estribo. O movimento dos ossículos é modificado por dois 

pequenos músculos que ficam presos à parede da orelha média. Um desses, o músculo estapédio, 

insere-se no estribo e contrai-se em resposta a ações acima de 70 dB NPS, a intensidade das 

conversas em voz alta. O outro músculo, o tensor do tímpano, insere-se no martelo e contrai-se a 

sons muito altos, especialmente provocados por ruídos. Com a restrição do movimento ossicular, 
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acredita-se que esses músculos ofereçam proteção a danos na orelha interna provocados por sons 

prejudiciais à audição (Moore e Linthicum, 2004). 

O processo de transmissão do som na orelha humana é iniciado quando as ondas sonoras 

são apresentadas ao meato acústico externo e uma pressão sonora é aplicada à membrana 

timpânica. Quando a pressão sonora chega à membrana timpânica, o sistema da orelha média é 

posto em movimento, a energia começa a fluir e a membrana timpânica vibra com uma 

amplitude e fase características que dependem da admitância acústica do sistema (Zwislocki, 

1963). Com a vibração da membrana timpânica, a energia sonora é conduzida pela cadeia 

ossicular, o martelo entra em contato com o tímpano, a bigorna serve como intermediária, e a 

platina do estribo está fixada à janela oval, que transmite seus movimentos aos fluidos da orelha 

interna. 

A transferência de energia da orelha externa para a orelha média e para a cóclea pode ser 

descrita, em parte, por meio de medidas do Nível de Pressão Sonora (NPS) da superfície lateral 

da membrana timpânica. Uma parte dos sinais acústicos que alcançam a membrana timpânica é 

transmitida para a orelha média, e outra parte é refletida para o meato acústico externo. A 

quantidade de sinais acústicos que são transmitidos para a orelha média é diretamente 

proporcional à admitância acústica na membrana timpânica (Wiley e Stoppenbach, 2002).  

Se os sistemas de transmissão possuem diferentes impedâncias, a energia vibratória é 

transmitida, fracamente, de um sistema para outro. Grande parte dessa energia é refletida na 

entrada, sua grandeza é proporcional à descombinação de impedância. Essa transferência de 

energia pode ter uma considerável melhoria pela intervenção de um transformador de 

combinação de impedância. Se a tarefa é transmitir energia de ar (baixa impedância) para fluido 

(alta impedância), como é o caso da orelha, um transformador é necessário para aumentar a força 

e, proporcionalmente, diminuir a velocidade (Tonndorf, 1974). 

A orelha média é um transformador de combinação de impedância. Em sua forma mais 

simples, a impedância é considerada como a relação entre a pressão do som aplicada e a 

velocidade resultante. A impedância dos fluidos é, aproximadamente, 100 vezes mais alta do que 

a dos gases, e a impedância dos sólidos é por volta de 30 vezes mais alta do que a dos fluidos 

(Tonndorf, 1974). 

Na transmissão da energia sonora entre os meios aéreo e líquido, há uma perda de, 

aproximadamente, 99,9% da energia sonora. Ou seja, 99,9% da energia da onda de som incidente 
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é refletida, dissipando-se e somente 0,1% é transmitida para o líquido. Essa perda corresponde a 

uma energia sonora de aproximadamente 30 dB NPS (Bess e Humes, 1998). 

A orelha média compensa a perda de energia sonora, ao passar do meio aéreo para o meio 

líquido, por intermédio de dois fatores principais nas dimensões físicas de suas estruturas. Um 

fator está relacionado a um sistema complexo de alavanca. Devido ao martelo ser mais longo do 

que a bigorna, um movimento do tímpano produz um deslocamento menor, porém mais 

poderoso, dos estribos. Esse movimento de alavanca, contudo, recupera somente cerca de 

2 dB NPS da perda, por causa da diferença de impedância (Bess e Humes, 1998). 

O outro fator, de maior importância, é a área da superfície do tímpano ser maior do que a 

membrana da janela oval, o que acarreta em uma maior pressão transmitida aos fluidos da 

cóclea. A razão da área entre a membrana timpânica e a platina do estribo é responsável pela 

maior parte da compensação. A pressão na janela oval é 17 vezes maior do que na membrana 

timpânica, para uma determinada força propulsora, devido à sua diferença de área. Um aumento 

na pressão sonora por um fator de 17 vezes corresponde a um aumento em decibéis de 

24,6 dB NPS. Dessa maneira, cerca de 25-27 dB NPS da diferença de impedância de 30 dB NPS 

é compensada pela orelha média (Bess e Humes, 1998). 

As alterações da orelha média produzem mudanças em suas propriedades mecânicas. Com 

equipamentos eletroacústicos simples e compreendendo alguns dos princípios físicos básicos, as 

mudanças na função da orelha podem ser medidas, e estas medidas podem ser utilizadas para 

diagnosticar alterações auditivas e para entender o efeito dessas alterações na função da orelha 

média (Margolis e Hunter, 2001). 

Por não ser possível avaliar a membrana timpânica e os ossículos diretamente, foi 

desenvolvido um método indireto baseado nas medidas da imitância acústica no meato acústico 

externo. A imitância acústica medida resulta dos efeitos combinados do volume de ar no meato 

acústico externo e das características da orelha média. Se o efeito do meato acústico externo é 

conhecido, pode-se avaliar a orelha média. Estudos da imitância acústica de orelhas normais 

formam a base para a determinação das condições anormais da orelha média (Margolis e Hunter, 

2001).  

2.2. AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA EM NEONATOS 

A detecção precoce e a avaliação da perda auditiva são fundamentais para a intervenção 

bem sucedida em crianças. Os neonatos que não passaram na triagem auditiva universal quando 
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utilizadas as medidas fisiológicas em até 4 semanas de idade, deverão ser submetidos a uma 

avaliação audiológica. É recomendável que a perda auditiva seja confirmada até os três meses de 

idade. 

Para a avaliação audiológica em neonatos, o fonoaudiólogo deve analisar o histórico 

familiar da criança e a documentação de indicadores de risco para perda auditiva e conduzir uma 

bateria de testes que inclua (Sininger, 2003; Kansas, 2004): 

(a) Inspeção otoscópica; 

(b) Medidas da imitância acústica, que inclui a timpanometria e o reflexo acústico, com o uso de 

sonda de alta freqüência em neonatos abaixo de 4 meses de idade;  

(c) Registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAs); 

(d) Testes do limiar de freqüência específica pela condução da via aérea e da via óssea, previstos 

pelas medidas eletrofisiológicas, quando necessário; e 

(e) Observação do comportamento auditivo. 

A medida de imitância acústica é um teste fisiológico que visa diferenciar a perda auditiva 

condutiva da perda auditiva sensorial, composto por duas medidas: timpanometria e reflexo 

acústico. Na timpanometria, o som é apresentado enquanto a pressão do ar é alterada dentro do 

meato acústico externo. O nível da pressão sonora monitorado na ponta da sonda fornece um 

índice da facilidade com que o nível de energia acústica flui para o sistema da orelha média, que 

é referenciada como admitância acústica (Wiley e Stoppenbach, 2002).  

A presença do reflexo acústico significa um apoio adicional para a função normal da orelha 

média. Devido ao arco reflexo envolver o oitavo e o sétimo nervo e o tronco encefálico baixo, 

um reflexo normal ou presente pode ser útil para excluir anormalidades como neurinoma do 

acústico. É importante utilizar uma sonda de alta freqüência (600-1400 Hz) para medir o reflexo 

acústico em neonatos com idade inferior a seis meses de idade, pois os limiares dos reflexos 

acústicos diminuem com o aumento da freqüência do tom sonda, similar aos limiares dos adultos 

(Weatherby e Bennett, 1980).  

A timpanometria e o reflexo acústico são testes, especialmente, importantes quando 

considerada a alta incidência de Otite Média com Efusão (OME) em crianças nessa faixa etária. 

Em um estudo apresentado por Widen et al (2000), foram investigados 3000 neonatos com idade 

entre 8 e 12 meses, os quais foram submetidos a exames audiológicos de acompanhamento 

(follow-up), e 30% deles apresentaram OME no momento do teste. 
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As emissões otoacústicas evocadas são sinais acústicos gerados pelas células ciliadas 

externas na orelha interna em resposta a estimulações acústicas. Elas avaliam a atividade motora 

da cóclea (Kemp, 1978). O teste das EOAs consiste de sons que são apresentados à orelha da 

criança, por meio de uma sonda, enquanto esta dorme ou permanece calma. As respostas são 

medidas no meato acústico externo e são analisadas por um computador. 

As células ciliadas externas são mais vulneráveis às doenças e aos danos do que as células 

ciliadas internas. Dessa forma, quando as EOAs estão presentes, presume-se que as células 

ciliadas internas estão funcionando normalmente e indicam, geralmente, que os limiares 

auditivos devem ser melhores do que 30 a 40 dB. Porém, as EOAs não podem ser utilizadas para 

determinar limiares auditivos exatos. A ausência das EOAs pode ter várias causas, desde 

disfunções na orelha média até desordens sensoriais que produzam perda auditiva em um certo 

grau. No entanto, essa não deve ser interpretada como indicação de perda auditiva significativa 

(Sininger, 2003). 

O teste do PEATE avalia a sincronia neural a partir de um estímulo sonoro externo, 

gerando uma resposta complexa que representa a atividade de algumas estruturas anatômicas. 

Combinado com outros testes, permite estimar a audição, já que avalia a integridade da atividade 

do nervo auditivo (VIII par craniano) até o tronco encefálico (Hood, 1998). O PEATE pode ser 

utilizado com estímulos de freqüência específica para predizer o audiograma em neonatos com 

grande precisão. As respostas são medidas por intermédio de pequenos eletrodos fixados na 

cabeça e analisados por um computador.  

Tecnologias recentes, como o Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEE) são 

promissoras, mas necessitam maiores estudos antes de serem utilizadas de forma confiável para 

predizer níveis de audição em neonatos (Sininger, 2003). O PEAEE é uma técnica de potencial 

evocado fisiológico utilizada para prever limiares de freqüência específica por meio de estímulos 

de tom puro, modelados pela amplitude. Assim, os neonatos com perda auditiva podem ser 

adaptados com amplificação sonora pelo uso de fórmulas prescritivas, como o Desired Sensation 

Level (DSL). As fórmulas DSL provêm características de ajuda auditiva apropriadas para 

neonatos baseadas em seus limiares auditivos. Essas adaptações devem ser verificadas com a 

utilização de medidas eletroacústicas objetivas adequadas ao neonato (Sininger, 2003). 

Antes dos seis meses de idade é possível obter respostas incondicionais ao som, tais como 

mudança no comportamento de sucção, reflexo ao susto ou arregalar dos olhos. Isso é conhecido 

como observação do comportamento auditivo (BOA – Behavior Observation Audiometry). BOA 
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é uma parte valiosa da bateria de testes para neonatos abaixo de seis meses de idade para 

verificação de impressões gerais (Sininger, 2003). 

A Tabela 1 apresenta os testes audiológicos apropriados para neonatos e crianças, na linha 

do tempo da idade recomendada para sua realização. 
 
Tabela 1 - Testes audiológicos apropriados para neonatos e crianças 
 
Idade (em meses)  0 2 4 6 8 10 12 18 24 30 36 

PEATE [----------------------------------------------------------------------------------  

ARV    [----------------------------------------------------------  

Limiar aéreo e ósseo 

ALC         [-----------------  

Timpanometria 

600-1000 Hz 

[----------------------------------------------------------------------------------  Função da orelha 

média 

Timpanometria 

226 Hz 

   [----------------------------------------------------------  

Cóclea EOAs [-----------------------------------------------------------------------------------  

 
Legenda:  
PEATE – Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
ARV – Audiometria de Reforço Visual (VRA - Visual Reinforcement Audiometry) 
ALC – Audiometria Lúdica Condicionada 
EOAs – Emissões Otoacústicas Evocadas 

Fonte: 
(Sininger, 2003) 

2.3. IMITÂNCIA ACÚSTICA 

A medida da imitância acústica da orelha média é um método objetivo, rápido e de fácil 

aplicação, tanto em crianças como em adultos. Esse método avalia a função e a integridade do 

sistema tímpano-ossicular, a via do reflexo estapédio e a função da tuba auditiva.  

A imitância acústica é um termo genérico que se refere tanto à admitância acústica (Ya) 

quanto à impedância acústica (Za). A Ya no sistema auditivo, é uma medida da facilidade com 

que a energia flui no sistema da orelha média. A Za é o oposto, isto é, uma medida da dificuldade 

com que a energia flui no sistema da orelha média. A admitância e impedância acústica são 

quantidades inversamente proporcionais. Um sistema que oferece alta impedância à transferência 

de energia sonora, apresenta baixa admitância acústica, e vice-versa. Quanto mais flácida está a 

membrana timpânica, maior energia é absorvida, e quanto mais rígida está a membrana 

timpânica, maior energia é refletida (Wiley e Stoppenbach, 2002; Fowler e Shanks, 2002). 
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A Za é diretamente proporcional à pressão sonora medida na ponta da sonda e a Ya é 

diretamente proporcional à velocidade do volume na ponta da sonda. Dessa forma, para um dado 

sistema acústico, quanto maior a pressão sonora medida, maior será a impedância acústica 

equivalente e menor será a admitância acústica. De maneira inversa, o aumento da velocidade do 

volume está associado a admitância acústica maior e impedância acústica menor (Margolis e 

Hunter, 2001). A unidade de medida da impedância acústica é o ohm acústico e o da admitância 

acústica é o mho, que é o inverso do ohm. Porém, pelo fato da admitância da orelha ser uma 

fração do mho, é conveniente utilizar o mmho, que corresponde a um milésimo do mho 

(Margolis e Hunter, 2001). 

A imitância acústica da orelha é derivada de várias fontes mecânicas e acústicas de massa, 

rigidez e atrito. Os componentes de rigidez vêm dos volumes de ar presentes na orelha externa e 

nos espaços da orelha média, da membrana timpânica, da janela oval, e dos tendões e ligamentos 

dos ossículos. Os componentes de massa são devidos aos três ossículos, à parte flácida da 

membrana timpânica e à perilinfa. O atrito é introduzido pela perilinfa, pela mucosa de 

revestimento interno da cavidade da orelha média, pela passagem estreita entre a orelha média e 

as cavidades de ar da mastóide, pela membrana timpânica, e pelos vários tendões e ligamentos da 

orelha média. Contrações dos músculos da orelha média, também, modificam a imitância da 

orelha, geralmente aumenta os componentes de rigidez (van Camp et al, 1986).  

Os componentes da massa são maiores nas sondas de alta freqüência e menores nas sondas 

de baixa freqüência (Margolis e Hunter, 2001). A orelha média normal é dominada, 

primariamente, pela rigidez em tons de baixa freqüência (ex. 226 Hz). Em freqüência mais alta 

(ex. 1000 Hz), a contribuição relativa dos componentes de cada estrutura anatômica se modifica 

e a admitância acústica medida na entrada da orelha média se torna mais dominada pela massa 

(Wiley e Stoppenbach, 2002). 

A impedância acústica é composta por um componente de fricção chamado resistência 

acústica (Ra), um componente de rigidez chamado reactância acústica negativa (-Xa), e um 

componente de massa chamado reactância acústica positiva (+Xa). Seus recíprocos são, 

respectivamente, os componentes da admitância: conductância acústica (Ga), susceptância 

acústica positiva (+Ba), e susceptância acústica negativa (-Ba) (Northern e Downs, 2002). 

Quando medimos a transferência de energia acústica consideramos, basicamente, dois 

componentes principais: o componente de fase, que ocorre simultaneamente com a aplicação da 

força; e o componente fora de fase, que ocorre depois da aplicação da força. O componente de 
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fase é a resistência acústica, ou conductância acústica, e o componente fora de fase é a reactância 

acústica (Xa), ou susceptância acústica (Ba) (Block e Wiley, 1999). 

O teste da imitância acústica compõe-se por duas medidas: a timpanometria e o reflexo 

acústico. A próxima seção aborda a primeira medida, foco deste trabalho.  

2.4. TIMPANOMETRIA 

As disfunções do sistema da orelha média alteram as características mecanoacústicas desse 

sistema e, com isso, modificam a medida de admitância acústica. Essas mudanças são captadas 

pela timpanometria (Fowler e Shanks, 2002). A timpanometria é o método utilizado para a 

avaliação da mobilidade da membrana timpânica, das condições funcionais da orelha média, da 

dinâmica da cadeia ossicular, e da pressão da orelha média (Liden et al, 1977). Esse teste 

apresenta informações sobre como o fluxo de energia acústica atravessa a orelha média, 

enquanto uma pressão de ar é variada no meato acústico externo.  

A execução da timpanometria é realizada pela introdução de um tom sonda no meato 

acústico externo e, simultaneamente, há alterações automáticas do nível de pressão do ar no 

meato acústico externo. A mudança no nível de pressão do tom sonda refletido é gravada pelo 

analisador da orelha média que gera um gráfico denominado timpanograma. No gráfico é 

indicado a mudança da impedância da membrana timpânica e da orelha média (Liden et al 1977), 

a pressão do ar é representada no eixo x, em decaPascal (daPa) e a admitância no eixo y, em 

mmhos. Atualmente, os timpanogramas são registrados em unidades absolutas da admitância 

acústica (Northern e Downs, 2002). 

Na maioria das rotinas clínicas, utiliza-se o tom sonda de 226 Hz para realização do teste 

da imitância acústica. Embora essa freqüência não seja necessariamente a melhor para fins 

diagnósticos, tem sido amplamente utilizada e conhece-se mais sobre timpanogramas obtidos 

com essa freqüência do que com outras. O tom sonda de baixa freqüência, originalmente é 

escolhido por ser sensível às mudanças na reactância de rigidez, abrangendo uma maior parte da 

impedância da orelha normal (Northern e Downs, 2002). Trata-se de uma freqüência conveniente 

por causa da relação simples entre a admitância acústica e o volume de ar nas cavidades de 

calibração (Margolis e Hunter, 2001). Uma outra razão para o uso do tom sonda de baixa 

freqüência é permitir um nível de tom sonda mais alto sem elicitar um reflexo acústico (Fowler e 

Shanks, 2002). 
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Um dos usos mais comuns da timpanometria é a detecção da efusão da orelha média, a 

qual é a alteração mais comum que afeta a rigidez da orelha média. Como as características de 

rigidez do sistema de transmissão da orelha média são avaliados, principalmente, por meio do 

tom sonda de baixa freqüência, então essa freqüência é a mais comumente usada (Fowler e 

Shanks, 2002). 

O procedimento timpanométrico mais simples e mais comumente utilizado envolve o 

registro de um único componente de imitância, a admitância acústica, com uma única freqüência 

de 226 Hz. A maioria dos instrumentos de imitância mede apenas a admitância acústica e/ou 

seus dois componentes: a conductância acústica (Ga) e a susceptância acústica (Ba). A Ga é a 

facilidade com que a energia do som flui em um elemento resistente. Elementos resistentes 

causam fricção ou dissipação da energia ao calor, e são relativamente independentes da 

freqüência. A Ba é a facilidade com que a energia sonora flui em um elemento complacente ou 

de massa e varia com a freqüência. O sistema de transmissão da orelha média é constituído de 

membranas, ligamentos, músculos, ossos e ar comprimido (Fowler e Shanks, 2002). Cada um 

desses componentes possui características de susceptância e conductância, e juntos, eles formam 

a admitância acústica de entrada da orelha média que é medida com a timpanometria (Lilly, 

1972). 

As medidas da admitância são empregadas clinicamente por serem mais claras e mais 

diretas do que as da impedância (Northern e Downs, 2002). As equações da imitância acústica 

originam-se das equações da imitância mecânica, pois os princípios que governam os sistemas 

mecânicos podem ser aplicados aos sistemas acústicos (Margolis e Hunter, 2001).  

O modelo de Zwislocki (1962) representa a via de transmissão do meato acústico externo 

até a cóclea e é composto por elementos em série e por elementos paralelos ou de ligação. Esse 

modelo prevê as características de entrada e saída da orelha média e pode ser utilizado para 

prever os efeitos das alterações na função da orelha média. Pelo fato da timpanometria ser uma 

medida da imitância de entrada do sistema, é influenciada tanto pelos elementos em série quanto 

pelos elementos de ligação. A representação dos sistemas em série e em paralelo serviu de 

fundamentação para elaboração da equação da impedância acústica (Figura 1) (Margolis e 

Hunter, 2001). 
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Figura 1 – Equação da impedância acústica (Margolis e Hunter, 2001) 

 
 

Pelo fato da admitância ser recíproca à impedância, a equação da impedância pode ser 

reescrita. A partir dessa reciprocidade a equação da admitância é originada (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Equação da admitância acústica (Margolis e Hunter, 2001) 

 
 

A equação da admitância tem relação mais simples comparada com a equação da 

impedância. A equação da admitância nos diz que uma simples subtração da admitância 

associada com o volume do meato acústico a partir da admitância medida irá resultar na 

admitância da orelha média (Margolis e Hunter, 2001). 

A interpretação dos timpanogramas é feita pela análise das características qualitativas e 

quantitativas, que são influenciadas pelos fatores de transmissão presentes no sistema auditivo. 

Essas características são descritas nas próximas subseções. 

2.4.1. Medidas Qualitativas 

Os timpanogramas são descritos qualitativamente, pelo tipo, com referência na altura do 

pico e pressão. A classificação de Jerger (1970) é a mais utilizada na atualidade, a qual divide as 

formas dos timpanogramas em três tipos básicos: A, B e C.  

Há três subdivisões do timpanograma do tipo A, todos com a pressão do pico igual ou 

perto da pressão atmosférica (0 daPa), porém diferentes na altura do pico: (i) os timpanogramas 

 
Zom =    Zmae Z 

Zmae - Z 
 

Onde:  
Zom é a impedância da orelha média 
Zmae é a impedância do meato acústico externo 
Z é a impedância da extremidade lateral do meato acústico 

 
Yom = Y - Ymae 

 
Onde:  
Yom é a admitância da orelha média 
Y é a admitância da extremidade lateral do meato acústico 
Ymae é a admitância do meato acústico externo 
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tipo A são representados por um pico de altura normal e são característicos da função normal da 

orelha média; (ii) os timpanogramas tipo As ou Ar possuem altura do pico rebaixada e, 

geralmente, estão associados à falta de mobilidade do sistema tímpano-ossicular, mas também 

podem ocorrer com a otite média; e (iii) os timpanogramas tipo Ad caracterizam-se pela alta 

mobilidade da membrana timpânica que acentua a curva do gráfico, são encontrados em orelhas 

normais que possuem cicatriz e em orelhas em que o sistema tímpano-ossicular está hipermóvel, 

como na descontinuidade ossicular ou membrana timpânica flácida.  

Os timpanogramas do tipo B apresentam curva timpanométrica plana e sem pico, e são 

registrados em indivíduos com líquido na orelha média e colesteatoma. No entanto, podem, 

também, ser causados por entidades como perfurações timpânicas ou rolha de cera (ou outras 

obstruções) no meato acústico externo.  

Os timpanogramas do tipo C apresentam pico deslocado para a esquerda (pico negativo) 

além de -100 daPa, o qual é indicativo de pressão negativa da orelha média, e são encontrados 

em indivíduos com disfunção da tuba auditiva e em casos de fluido na orelha média. 

(a) Outros Tipos de Curvas Timpanométricas 

O formato do timpanograma resulta de interações complexas entre muitas variáveis, tais 

como a pressão do ar e a freqüência da sonda. Essas interações, geralmente, resultam em 

timpanogramas, teoricamente e clinicamente, difíceis de interpretar. Alguns tipos de curvas 

menos comuns são as curvas assimétricas, as de pico duplo e as invertidas. O estudo das 

interações entre as variáveis timpanométricas podem ajudar na interpretação dos timpanogramas 

assimétricos e de pico duplo (Margolis e Popelka, 1975). 

(b) Assimetria Timpanométrica (AS) 

Timpanogramas assimétricos apresentam a faixa negativa geralmente mais baixa do que a 

faixa positiva. A assimetria timpanométrica representa um problema tanto teórico quanto prático 

na interpretação dos dados timpanométricos (Margolis e Smith, 1977).  

Margolis e Smith (1977) e Margolis e Popelka (1975) interpretaram a assimetria como 

resultante de efeitos da orelha média e do meato acústico externo. O efeito da orelha média é, 

provavelmente, o comportamento assimétrico da Ra e o efeito do meato acústico externo é uma 

mudança do volume devida ao movimento da sonda ou das paredes do meato acústico externo, 

durante a timpanometria. 
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Se uma pressão positiva alta resulta em uma impedância acústica diferente de uma pressão 

negativa alta, então a impedância do meato acústico externo difere sob as duas condições de 

pressão, ou a impedância da orelha média não é infinita e assume valores diferentes sob as duas 

condições de pressão. Para que o meato acústico externo assuma diferentes impedâncias sob 

altas pressões positivas ou negativas, uma mudança significativa de volume terá que ocorrer 

(Margolis e Smith, 1977).  

(c) Timpanogramas de Pico Duplo (PD) 

O timpanograma PD é caracterizado por duas pontas de picos distintos (padrão “W”) perto 

da pressão zero do ar que representam os pontos de maior mobilidade da membrana timpânica 

(Liden et al, 1970). Esse tipo de timpanograma ocorre devido à interação entre a reactância 

acústica e a resistência acústica (Vanhuyse et al, 1975). Os timpanogramas de pico duplo de 

susceptância ocorrem quando a reactância é negativa e seu valor absoluto é menor do que a 

resistência a baixas pressões no meato acústico externo, porém maiores do que a resistência em 

pressões altas. Os timpanogramas de pico duplo de susceptância acústica, de conductância 

acústica e de impedância acústica, ocorrem quando a reactância é positiva próximo à pressão 

ambiente do meato acústico externo, e negativa para pressões negativas e pressões positivas altas 

(Vanhuyse et al, 1975). 

Segundo Margolis e Popelka (1977), os timpanogramas com PD podem ocorrer por duas 

circunstâncias: a primeira, a reactância acústica é controlada pela rigidez, mas seu valor absoluto 

é menor do que a resistência acústica perto da pressão ambiente e maior do que a resistência 

acústica em alta pressão; a segunda, a reactância acústica é dominada pela massa perto da 

pressão ambiente e controlada pela rigidez em alta pressão. A reactância acústica é controlada 

pela massa quando a profundeza do entalhe é o ponto mais baixo no timpanograma. A ocorrência 

de curva do tipo PD em timpanogramas produzidos em sonda de tom prova de 226 Hz, sugere 

um sistema dominado por massa nos neonatos. Mudanças da dominação de massa para rigidez 

ocorrem conforme um sistema passa por uma freqüência ressonante. 

(d) Timpanogramas Invertidos (I) 

São timpanogramas que apresentam curva timpanométrica em pico invertido. O registro 

desse tipo de timpanograma aponta um pico negativo em relação aos pontos de pressão +200 

daPa e -200/400 daPa. 
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A classificação qualitativa, utilizada para a identificação das características 

timpanométricas anormais, é uma prática tradicional nos diagnósticos. Northern e Downs (2002) 

enfatizam que detalhes podem ser perdidos se for cometido o erro de considerar os 

timpanogramas apenas pela sua classificação qualitativa. Dessa forma, para evitar erros 

ocasionais e interpretações inadequadas, é necessária a complementação com os critérios 

quantitativos. 

2.4.2. Medidas Quantitativas 

A quantificação das medidas timpanométricas facilita o desenvolvimento das normas 

apropriadas para comparação dos dados timpanométricos entre clínicas e, eventualmente, 

conduzem os dados de sensibilidade e especificidade que ainda não estão formalizados (Fowler e 

Shanks, 2002). As medidas quantitativas são usadas em complementa às medidas qualitativas 

para caracterizar com maior precisão os timpanogramas. Essas características incluem (Margolis 

e Hunter, 2001; Fowler e Shanks, 2002; Northern e Downs, 2002): 

(a) Admitância Acústica Estática de Pico Compensado (Ymt), ou altura do timpanograma no 

plano da membrana timpânica; 

(b) Volume Equivalente do Meato acústico externo da Orelha (Vea), ou estimativa do volume do 

ar médio da sonda; 

(c) Gradiente do Timpanograma (GR) e Largura Timpanométrica (LT), ou descrição do formato 

do timpanograma próximo ao pico; e 

(d) Pressão do Pico do Timpanograma (PPT), ou localização do pico do timpanograma ao longo 

do eixo da pressão. 

(a) Admitância Acústica Estática de Pico Compensado (Ymt)  

A admitância acústica estática de pico compensado descreve a amplitude do pico do 

timpanograma medido no plano da membrana timpânica (Fowler e Shanks, 2002). Cada termo 

existente na descrição dessa medida fornece informações específicas sobre a admitância 

registrada. O termo estática significa que a medida é obtida a uma única pressão, tipicamente à 

pressão que produz o pico do timpanograma com relação ao valor da linha base. O termo pico 

significa que o pico, ou o valor de admitância mais alto, é tomado como a altura do 

timpanograma. As medidas do pico são confiáveis, pois elas não são afetadas por pequenas 

flutuações normais na pressão do pico, causadas pela respiração e deglutição. O termo 
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compensado significa que a medida é corrigida ao plano da membrana timpânica, pela subtração 

da admitância acústica do meato acústico externo. Conseqüentemente, o timpanograma 

compensado provê uma combinação da admitância acústica da membrana timpânica e do sistema 

da orelha média (Fowler e Shanks, 2002). 

Os valores da Ymt são os valores da admitância para os quais as contribuições do meato 

acústico externo foram removidas. Para determinar o valor da Ymt deve-se subtrair do valor da 

admitância no pico do timpanograma, o valor da admitância em 200 daPa (Wiley e Stoppenbach, 

2002).  

Os valores normais publicados para a Ymt englobam uma faixa ampla. Alguns fatores que 

influenciam essa variabilidade são: o gênero e a idade da população analisada, a velocidade da 

bomba, a direção da mudança de pressão (positivo/negativo) e o número de timpanogramas 

registrados em uma sessão (Fowler e Shanks, 2002). Não há diferenças interaurais na 

compliância estática, ou seja, em um grupo de indivíduos normais o desempenho das orelhas 

direita e esquerda é semelhante (Osterhammel e Osterhammel, 1979). 

As faixas representativas 90% normais para a Ymt é de 0,37 a 1,66 mmho para adultos 

(Wiley, 1989), de 0,35 a 1,25 mmho para crianças (Silman et al, 1992) e de 0,26 a 0,92 mmho 

em neonatos (Margolis e Popelka, 1975). Uma medida de admitância estática é considerada 

como dentro dos limites de normalidade, se ela cair dentro da faixa normal, anormalmente 

baixa, se ela cair abaixo do limite inferior da faixa normal, e anormalmente alta, se ela cair 

acima do limite superior da faixa normal.  

A medida da Ymt é utilizada para identificar alterações da orelha média e sua altura pode 

aumentar ou diminuir. A altura da Ymt diminui quando a admitância é anormalmente baixa, o que 

ocorre devido à existência de rigidez na orelha média, que está associada a desordens, como 

fixação da cadeia ossicular, colesteatoma, otosclerose e líquido na orelha média. Por outro lado, 

a Ymt aumenta quando a admitância é anormalmente alta, que pode resultar de alterações que 

adicionem massa (ou diminuam rigidez) ao sistema da orelha média, decorrente de desordens 

como, por exemplo, a disjunção da cadeia ossicular ou cicatrizes atrofiadas na membrana 

timpânica. A causa mais comum da Ymt reduzida, especialmente em crianças, é a efusão da 

orelha média (Hall III e Chandler, 1999; Northern e Downs, 2002; Fowler e Shanks, 2002).  

Timpanogramas com picos extremamente pequenos ou ausentes são freqüentemente 

referenciados como timpanogramas planos, os quais, também, podem ser causados por cerúmen 

ou perfurações da membrana timpânica (Northern e Downs, 2002). O cerúmen pode bloquear o 
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meato acústico de modo que o tom sonda não alcance a membrana timpânica. A admitância 

acústica medida é aquela da superfície rígida do cerúmen, cujas propriedades mecânicas não são 

influenciadas pelas mudanças da pressão. Uma perfuração na membrana timpânica permite que o 

tom sonda passe através da membrana para as paredes rígidas da cavidade da orelha média, sem 

que ocorra mudança na admitância acústica à medida que a pressão muda (Fowler e Shanks, 

2002).  

(b) Volume Equivalente do Meato Acústico Externo (Vea)  

O Vea, obtido por meio de um timpanograma, é uma admitância acústica estimada do 

volume entre a ponta da sonda e a membrana timpânica, se essa estiver intacta, ou entre a ponta 

da sonda e o espaço da orelha média, se a membrana timpânica estiver perfurada (Wiley e 

Stoppenbach, 2002). Essa medida é chamada equivalente porque, sob condições de referência, 

um dado volume de ar possui uma admitância conhecida, que pode ser utilizada para calcular o 

volume de ar equivalente (Fowler e Shanks, 2002).  

O volume do meato acústico (admitância) é, convencionalmente, subtraído das medidas da 

admitância totais para fornecer uma estimativa da admitância da orelha média. A faixa normal de 

Vea depende da idade. Os volumes do meato acústico estão na faixa de 0,30 a 1,00 ml em 

crianças e de 0,65 a 1,75 ml em adultos (Hall, 1979). Os volumes geralmente são menores nas 

mulheres do que nos homens (Hall, 1979). Margolis e Heller (1987) relataram 90% de escalas 

para Vea de 0,4 a 0,9 ml para crianças entre 2,8 e 5,8 anos de idade. Shanks et al (1992) relataram 

90% de escalas para Vea de 0,3 a 0,9 ml para crianças entre 6 semanas e 6,7 anos de idade. 

Segundo Grason-Stadler (1994), o Vea medido na freqüência de 678 Hz apresenta um valor 

três vezes maior do que na freqüência de 226 Hz, enquanto na freqüência de 1000 Hz, o Vea 

medido é 4,4 vezes maior em relação ao tom sonda de 226 Hz. Em admitância acústica, quando 

utilizado o tom sonda de 226 Hz, o Vea pode ser expresso em mililitros (ml), pois o sistema pode 

ser considerado como rígido. Em 678 ou 1000 Hz, o sistema não pode mais ser considerado 

como rígido, e deve-se utilizar a unidade de milimhos acústicos (mmho). 

As estimativas do volume do meato acústico externo são úteis para uma determinação 

precisa da admitância estática compensada e para auxiliar a identificação das causas da 

ocorrência do timpanograma plano. Se o volume é normal, a causa mais comum do 

timpanograma plano é a efusão da orelha média, embora em alguns casos a causa possa ser a 

fixação do martelo. Se o volume estiver abaixo das normas apropriadas, as causas mais comuns 

do timpanograma plano podem ser: (i) ponta de sonda obstruída; (ii) sonda mal colocada 



 

 

19

encostando-se à parede do meato acústico; (iii) rolha de cerúmen ou outra obstrução no meato 

acústico; e (iv) paciente com tubo de ventilação obstruído. Esses casos são, geralmente, 

identificados por volumes em ou próximos a 0 ml (mmhos). Se o volume estiver muito acima da 

faixa normal, as causas mais prováveis do timpanograma plano podem ser: (i) perfuração da 

membrana timpânica; (ii) paciente com tubo de ventilação; e (iii) ausência de vedamento da 

sonda (Northern e Downs, 2002; Fowler e Shanks, 2002). 

Se os volumes do meato acústico externo forem superestimados, então a admitância 

estática será subestimada, o que pode levar a suspeitas incorretas de efusão da orelha média 

(Fowler e Shanks, 2002). 

Quando existe um problema relativo à normalidade do volume do meato acústico externo, 

os volumes das duas orelhas de uma pessoa podem ser comparados, exceto nos casos de 

alteração unilateral evidente ou cirurgia. Os volumes do meato acústico externo devem ser 

similares (Fowler e Shanks, 2002). 

Deve-se considerar os valores do volume da orelha ao classificar os timpanogramas por 

tipo, pois a designação de letras não leva em consideração o volume da orelha. Por exemplo, não 

é possível atribuir um timpanograma do tipo B à efusão da orelha média, a menos que se 

conheça o volume da orelha (Northern e Downs, 2002). 

(c) Gradiente/Largura Timpanométrica (GR/LT) 

O gradiente do timpanograma é uma medida objetiva que descreve a inclinação da forma 

timpanométrica próxima ao pico (Fowler e Shanks, 2002). O quão plano é um timpanograma 

pode ser quantificado por meio do seu gradiente, o qual descreve a relação da sua altura com a 

sua largura. Originalmente, o gradiente foi descrito por Brooks (1969) e calculado em termos de 

unidades arbitrárias de compliância. O gradiente de timpanogramas absolutos é medido em 

termos de mmhos ou ml (Northern e Downs, 2002).  

A determinação do gradiente é realizada através dos passos a seguir, como ilustrado na 

Figura 3 (Northern e Downs, 2002): 

(a) Traçar uma linha horizontal no ponto onde a largura do timpanograma é de 100 daPa; 

(b) Medir a altura do pico sobre esta linha (ap), bem como a altura total (at) do pico até a base; e 

(c) Encontrar o gradiente pela divisão de ap/at.  
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Gradientes timpanométricos menores do que 0,2 são considerados anormalmente baixos e 

estão associados à presença de fluidos na orelha média (Brooks, 1969; Nozza et al, 1992). 

 
Figura 3 – Medida do Gradiente Timpanométrico (Northern e Downs, 2002) 

A LT é uma outra medida utilizada para quantificar o formato do timpanograma na 

vizinhança do pico (Asha, 1990). A LT é medida como a largura na pressão do timpanograma na 

metade da altura do pico até a base (Fowler e Shanks, 2002). Nenhuma diferença de gênero foi 

notada, embora a LT aumente com o passar da idade na população adulta (Wiley et al, 1996). 

O método para determinar a LT é apresentado na Figura 4 e descrito a seguir (Margolis e 

Hunter, 2001; Northern e Downs, 2002): 

(a) Determinar o valor da admitância estática, medido como a altura do pico até a base no 

timpanograma; 

(b) Medir a metade do valor da admitância acústica e desenhar uma linha horizontal que 

intercepte ambos os lados do timpanograma; 

(c) Traçar linhas verticais desses pontos de interseção indo até o eixo do x no gráfico; e 

(d) Calcular a largura timpanométrica que será a distância entre essas duas linhas (em daPa). 

As faixas representativas 90% normais para a LT sugerida pela Asha (1990) é de 50 a 

110 daPa para adultos e de 60 a 150 daPa para crianças (quando a velocidade da bomba for 

200 daPa/s). No entanto, a faixa de normalidade em crianças estende-se de 55 a 180 daPa 

(quando a velocidade for 50 daPa/s) (Silman et al, 1992). Teoricamente, algumas alterações 

podem alargar ou estreitar os valores da LT. LT maior do que esses valores é associada com 

efusão da orelha média (Asha, 1990; Nozza et al, 1994; Margolis e Hunter, 2001). 
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Figura 4 – Medida da Largura Timpanométrica (Northern e Downs, 2002) 

 

(d) Pressão do Pico Timpanométrico (PPT)  

A PPT é a pressão em que o pico do timpanograma ocorre, medida em daPa, e é 

considerada como o ponto em que a pressão do meato acústico é igual à pressão da orelha média 

(Fowler e Shanks, 2002; Northern e Downs, 2002).  

A quantidade mais comumente utilizada de pressão negativa, necessária para considerar a 

PPT anormalmente negativa, é de -100 daPa, proposto por Jerger (1970). A PPT anormalmente 

negativa está associada a disfunções da tuba de eustáquio, que podem ocorrer com ou sem a 

presença de fluido da orelha média (Northern e Downs, 2002). Os achados da pressão negativa 

em crianças são difíceis de interpretar, devido à PPT ser menos estável em crianças do que em 

adultos (Fowler e Shanks, 2002). 

Embora poucos casos tenham sido relatados na literatura, uma PPT anormalmente positiva 

(>50 daPa) pode levantar a suspeita da OME. Com isso, faz-se necessária uma investigação mais 

detalhada (Margolis e Hunter, 2001; Northern e Downs, 2002). 

As mudanças que ocorrem na PPT durante o desenvolvimento da OME iniciam-se com o 

timpanograma na faixa de normalidade, depois desenvolve-se uma pressão ligeiramente positiva, 

seguida por uma pressão negativa. Quando os fluidos suficientes se desenvolvem, o 

timpanograma se torna plano (Fowler e Shanks, 2002). 

A medida da função da tuba de eustáquio está relacionada à medida da pressão da orelha 

média. Se a pressão da orelha média é normal e a tuba de eustáquio está funcionando bem, o pico 

do timpanograma deve ocorrer próximo à pressão atmosférica (0 daPa) (Fowler e Shanks, 2002). 

A faixa representativa 90% normal para a PPT sugerida por Grason-Stadler (1994) é de 

-150 a +100 daPa. 
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2.5. TIMPANOMETRIA EM BEBÊS 

Os primeiros timpanogramas registrados em recém-nascidos foram realizados com 

instrumentos de componente único de freqüência, que utilizavam um tom sonda de 220 Hz e 

expressavam os resultados em “unidades de compliância arbitrária” (Keith, 1973; Keith, 1975; 

Bennett, 1975). Esses estudos relataram a freqüente ocorrência de timpanogramas PD, indicativo 

de que a orelha do neonato difere da orelha do adulto, e varia, significativamente, nas 

propriedades das respostas acústicas ao longo dos dois primeiros anos após o nascimento.  

As características incomuns nos timpanogramas dos neonatos têm sido atribuídas às 

diferenças fisiológicas entre as orelhas dos neonatos e adultos (Sprague et al, 1985). As razões 

por trás dessas diferenças fisiológicas não são tão evidentes. Dentre as alterações físicas na 

orelha externa e média, depois do nascimento, que buscam explicar as mudanças acústicas, pode-

se incluir: (i) aumento da orelha externa; (ii) mastóide e cavidade da orelha média; (iii) mudança 

na orientação da membrana timpânica; (iv) fusão do anel timpânico; (v) diminuição da massa da 

orelha média (devido às mudanças na densidade óssea e perda do mesênquima); (vii) compressão 

da junção ossicular; (viii) aproximação do estribo ao ligamento anular; e (ix) formação óssea da 

parede do meato acústico externo (Keith, 1975; Holte et al, 1991; Keefe et al, 1993).  

As características timpanométricas de neonatos são, suficientemente, diferentes dos adultos 

para uma única definição de normalidade ser atribuída. A orelha média do neonato é um sistema 

dominado por massa e tem uma menor freqüência de ressonância. Por outro lado, a orelha média 

do adulto, é um sistema dominado pela rigidez em freqüências baixas (Holte et al, 1991). Dessa 

maneira, em neonatos há uma maior contribuição da massa para a impedância da orelha média e 

os timpanogramas com tom prova de baixa freqüência mostram, mais provavelmente, pico duplo 

ou padrões complexos (Keith, 1975; Holte et al, 1991; McKinley et al, 1997).  

Uma outra dificuldade da timpanometria com sonda de baixa freqüência em neonatos, com 

idade inferior a seis meses, refere-se à sua baixa sensibilidade, ou seja, ao alto índice de falso 

negativos. Neonatos de até seis meses de idade com efusão confirmada cirurgicamente, testados 

com baixas freqüências, podem apresentar timpanogramas de pico único ou de pico duplo 

(Paradise et al, 1976; Marchant et al, 1986; Margolis et al, 2003). 

Padrões timpanométricos observados em neonatos não estão em conformidade com os 

padrões clássicos encontrados em crianças e adultos. Isso torna difícil a aplicação do esquema 

tradicional de classificação de timpanogramas nos tipos A, B e C. Por causa das dificuldades 



 

 

23

encontradas na timpanometria com sonda de baixa freqüência, estudos sugerem a importância do 

uso de alta freqüência em neonatos (Margolis et al, 2003). 

Alguns pesquisadores observaram que a utilização de tom sonda de freqüência mais alta 

resulta em padrões timpanométricos mais complexos. Estudos de timpanometria em neonatos 

revelaram que timpanogramas nessa faixa etária apresentam formas mais complexas mesmo em 

freqüências baixas (Keith, 1973; Keith, 1975; Bennett, 1975). 

Poucos estudos de timpanometria têm sido conduzidos com bebês de menos de seis meses 

de idade. Além disso, os detalhes das propriedades mecanoacústicas da orelha média dos 

neonatos não têm sido amplamente explorados. Tanto estudos sistemáticos quanto dados 

normativos são necessários para melhorar a utilidade da timpanometria no diagnóstico auditivo 

em neonatos (Purdy e Williams, 2000). Alguns trabalhos sobre timpanometria com o uso de 

sonda de alta freqüência foram pesquisados na literatura e são apresentados a seguir. 

2.5.1. Medidas da imitância em crianças de 0 a 8 meses (Carvallo, 1992)  

Carvallo (1992) estudou as respostas dos testes de imitância acústica de 50 crianças (97 

orelhas) com idade entre 13 e 248 dias. A timpanometria foi realizada com a utilização das 

sondas de tom prova de 226, 678 e 1000 Hz, e o reflexo acústico com sonda de tom prova de 

226 Hz. 

Em 226 Hz, 100% dos timpanogramas obedeceram ao padrão esperado para a população, 

ou seja, curva timpanométrica com um ou dois picos. Com 678 Hz, 54% dos timpanogramas 

resultantes configuraram padrão esperado para a população e 46% não esperado. Em 1000 Hz, 

89% dos timpanogramas corresponderam ao padrão esperado e 11% ao não esperado, de tal 

modo que 678 Hz destacou-se das demais freqüências, na possibilidade de gerar diferentes 

padrões timpanométricos.  

Todas as crianças avaliadas apresentaram reflexo acústico ipsilateral com sonda de tom 

prova de 226 Hz, quando submetidas a estímulos de 1000 Hz, 2000 Hz ou Ruído Branco. O 

estímulo Ruído Branco destacou-se dos demais quanto à intensidade sonora capaz de provocar 

reflexo acústico. Este padrão timpanométrico modificado não configura necessariamente uma 

alteração, e pode ser resultante do efeito do tom mais agudo sobre um sistema auditivo infantil, 

que provoca interações acústicas diferentes de adultos. 
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2.5.2. Identificação da perda auditiva neonatal: medidas no meato acústico externo 

da admitância e reflectância acústica em neonatos (Keefe et al, 2000) 

Keefe et al (2000) estudaram as medidas da admitância e reflectância acústica em 

neonatos, registradas em quatro centros médicos diferentes, em bebês saudáveis sem indicadores 

de risco, em bebês saudáveis com pelo menos um indicador de risco e em bebês de unidades de 

terapia intensiva neonatal. Foram utilizadas freqüências de 250 a 8000 Hz. 

Foram medidas 4.031 orelhas, sendo que apenas os resultados de 2.081 orelhas foram 

analisados. As variáveis consideradas para análise foram: reflectância de energia, volume 

equivalente e conductância acústica.  

Os resultados desse estudo sugeriram que as orelhas esquerdas e as orelhas femininas 

foram acusticamente mais rígidas. As análises mostraram que a taxa de falso positivo das 

EOATs foi, significativamente, reduzida devido ao teste da admitância e reflectância acústica. 

Exames realizados com bebês com menos de 24 horas de idade, mostraram que o teste de 

reflectância acústica é sensível à presença de vérnix e outros materiais pós-parto. 

O estudo foi concluído com a afirmação de que o teste de admitância-reflectância provê 

informações sobre o estado da orelha média de neonatos, que podem ser bastante úteis na 

interpretação dos testes neonatais para triagem da perda auditiva. 

2.5.3. Timpanometria de alta freqüência em neonatos normais (Kei et al, 2003) 

Kei et al (2003) apresentam um estudo onde foram descritas as características dos 

timpanogramas de alta freqüência para neonatos com resultados das EOATs normais. Os 

participantes desse estudo foram 170 neonatos saudáveis (96 meninos e 74 meninas) com idade 

entre um e seis dias de idade. 

Os resultados mostraram que dos 170 neonatos, 34 não foram testados com sucesso em 

ambas as orelhas, 14 falharam na triagem das EOATs em uma ou nas duas orelhas e 122 

passaram pela triagem das EOATs em ambas as orelhas e, também, mantiveram um vedamento 

apropriado da sonda durante a timpanometria.  

Os dados timpanométricos para os 122 neonatos (244 orelhas) mostraram timpanogramas 

de pico único, que é indicativo de função normal da orelha média, em 225 orelhas (92,2%). 

Timpanogramas planos apareceram em 14 orelhas (5,7%), timpanogramas de pico duplo em 3 

orelhas (1,2%) e outras formas raras em 2 orelhas (0,8%). Foi observado efeito de significância 
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de orelha, sendo que as orelhas direitas apresentaram valores médios de admitância estática de 

pico compensado e de largura timpanométrica significativamente mais altos, porém uma média 

mais baixa da admitância acústica a +200 daPa e gradiente do que as orelhas esquerdas. Nenhum 

efeito de significância relacionado ao gênero ou sua interação com a orelha foi encontrada.  

O autor sugere que os dados timpanométricos normativos derivados desse grupo de 

neonatos podem ser utilizados como guia para detectar disfunção da orelha média em neonatos. 

2.5.4. Timpanometria em crianças recém nascidas – 1000 Hz (Margolis et al, 2003) 

O estudo apresentado em Margolis et al (2003), expõe dados normativos para 

timpanometria com a sonda de tom prova de 1000 Hz, registrados em dois grupos de crianças 

que passaram pela triagem auditiva neonatal. Esses dados foram apresentados em quatro estudos: 

O estudo 1 apresentou dados normativos de crianças da Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) neonatal, testados antes da alta, que passaram na triagem das EOATs. Foram calculados 

dados de 105 orelhas de 65 pacientes da UTI, com idade média cronológica de 3,9 e idade média 

gestacional de 3,7 semanas no momento do teste. A maior parte dos timpanogramas foi definida 

como de pico único. Poucos foram definidos como pico duplo. A média encontrada da PPT foi 

de -9 daPa e a média da Ymt foi de 2,2 mmho. 

O estudo 2 apresentou dados normativos de 46 orelhas de 30 bebês nascidos a termo, com 

idade entre 2–4 semanas, que falharam na triagem do hospital e passaram no re-teste. Os 

timpanogramas, em sua maioria, foram caracterizados como pico único e alguns poucos como 

pico duplo, nove foram excluídos. A média encontrada da PPT foi de -10 daPa e a média da Ymt 

foi de 2,7 mmhos. 

O estudo 3 registrou timpanogramas de 87 bebês, nascidos a termo, na faixa entre 15 e 76 

horas de idade, no momento do teste. Todos fizeram a triagem com as Emissões Otoacústicas 

Evocadas Produto de Distorção (EOAPDs) e os que falharam passaram pela triagem com o 

PEATE. Os timpanogramas foram considerados normais quando o valor da admitância estática 

compensada negativa foi igual ou maior que 0,6 mmho. Das 170 orelhas, 148 (87%) passaram na 

triagem das EOAPDs. Das que passaram nas EOAPDs, 135 (91%) passaram no critério de passa-

falha da admitância estática. Das 24 orelhas que ficaram fora da faixa da admitância estática 

normal, 13 (54%) passaram nas EOAPDs e 11 (46%) falharam. O exame de 22 orelhas falharam 

nas EOAPDs e passaram no PEATE. Dessas, 50% passaram no critério de passa-falha da 

admitância estática. O forte relacionamento entre o estado de passa-falha e a admitância estática 
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sugere que muitas falhas de triagem podem resultar de alterações da orelha média, ao invés de 

fatores da orelha interna. 

O estudo 4 registrou timpanogramas de 85 orelhas de 54 bebês nascidos a termo e 74 

orelhas de 44 bebês da UTI neonatal que estavam perto da alta. Eles não passaram por nenhuma 

triagem auditiva, e tiveram como critério de passa-falha o valor da admitância estática 

compensada negativa igual ou maior que 0,6 mmho. A taxa de passa-falha para os bebês a termo 

(64%) foi, substancialmente, mais baixa do que a taxa de passa nos estudos 1–3. A taxa de passa 

para os bebês da UTI (82%) foi mais alta do que a dos bebês a termo desse estudo, porém 

substancialmente mais baixa do que a taxa de passa nos estudos 1–3.  

A falta de um guia para tratamento das alterações da orelha média é, particularmente, 

atribuída à falta de um teste de diagnóstico efetivo para essa população. O uso rotineiro da 

timpanometria com tom sonda de 1000 Hz para avaliação da função da orelha média pode prover 

uma base para avaliar os benefícios de várias opções de tratamento. 

2.5.5. Timpanometria em bebês abaixo de 4 meses de idade: Protocolo 

recomendado no Reino Unido (Sutton et al, 2002) 

Para apoiar a implementação da triagem auditiva neonatal universal no Reino Unido, um 

grupo ad hoc formado, em sua maioria, por pesquisadores de diversas instituições do Reino 

Unido, e por alguns pesquisadores de outros países, tem trabalhado na produção de documentos 

de consenso sobre metodologias de teste (NHSP, 2005). Um desses documentos é o protocolo 

recomendado para a timpanometria em bebês abaixo de 4 meses de idade (Sutton et al, 2002). 

Esse protocolo visa prover diretrizes para o teste de timpanometria nos primeiros meses de vida, 

e para a interpretação dos resultados timpanométricos. 

Sutton et al (2002) analisaram os dados relatados por McKinley et al (1997) e 

identificaram que a freqüência de 1000 Hz se correlaciona melhor com os resultados das EOAs 

do que a freqüência de 678 Hz. Portanto, eles recomendam o uso do tom sonda de 1000 Hz em 

bebês abaixo de 4 meses de idade, até que novos dados surjam e indiquem que essa freqüência 

não é apropriada. Eles sugerem que a admitância é uma medida válida na timpanometria. 

O protocolo recomenda o seguinte método de interpretação dos timpanogramas (Figura 5):  

(a) Traçar uma linha base entre os extremos de pressão (de +200 a – 400 daPa); 
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(b) Identificar o pico principal (se houver pico positivo e negativo, considerar o pico 

negativo); 

(c) Medir a altura do pico vertical acima dessa linha base (Ymt). Se estiver abaixo da linha 

base, a Ymt terá um valor negativo; 

(d) Medir a PPT; 

(e) O timpanograma será considerado normal, se Ymt > 0 e PPT > -200 daPa; e 

(f) O timpanograma será considerado anormal, se Ymt <= 0 ou PPT < -200 daPa. 

 
Figura 5 – Método para Interpretação dos Timpanogramas segundo Sutton et al (2002) 
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3 - MATERIAL E MÉTODO 

Este capítulo apresenta a metodologia na qual se baseia esta pesquisa, os procedimentos 

para triagem dos sujeitos analisados e para realização dos exames timpanométricos e os 

critérios utilizados para avaliação dos exames e análise dos resultados. 

 

Este estudo consistiu na análise das respostas da timpanometria, com a utilização das 

sondas de tom prova de 226, 678 e 1000 Hz. Foram observadas as seguintes características: tipo 

da curva timpanométrica, Ymt, LT, PPT e Vea na sonda de 226 Hz; tipo da curva timpanométrica, 

Ymt, LT, e PPT na sonda de 1000 Hz; e na sonda de 678 Hz foi observado apenas o tipo da curva 

timpanométrica. 

Os exames foram realizados no serviço de triagem auditiva neonatal da Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), PUC-SP. Para este estudo, 

foram avaliadas as respostas das medidas da imitância acústica de 142 bebês. Desses, 133 

passaram na triagem das EOATs e 9 falharam. Dos 9 que falharam só 2 compareceram para o 

reteste. No reteste, 1 passou e o outro não passou. Dos 134 que passaram na triagem, 24 foram 

eliminados por estarem fora da faixa etária ou por não terem timpanogramas nas três sondas, nas 

duas orelhas. Dessa maneira, foram considerados para a pesquisa 110 neonatos ouvintes de 6 a 

30 dias de idade, 58 do gênero masculino e 52 do gênero feminino, convidados do Hospital 

Amparo Maternal, cujos pais aceitaram participar da pesquisa.  

Os neonatos inclusos na pesquisa eram nascidos a termo e não apresentavam história de 

intercorrências pré, peri ou pós-natais que pudessem evidenciar alteração auditiva. Portanto, não 

eram considerados bebês de risco, segundo os critérios apresentados no Joint Committee on 

Infant Hearing (2000) (Anexo I). Os exames foram realizados em uma sala silenciosa, 

apropriada, com o equipamento instalado de acordo com as especificações técnicas exigidas pelo 

fabricante. Os bebês ficaram posicionados no colo da mãe ou do pai, em estado tranqüilo ou 

sono natural. Foi esclarecido aos pais ou ao responsável a finalidade da pesquisa e o tipo de 

procedimento realizado. Todos os pais concordaram e autorizaram a utilização dos resultados na 

pesquisa, e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II). 



 

 

29

3.1. PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

Os procedimentos a seguir foram realizados para cada um dos exames: 

a) Anamnese: realizada com os pais ou o responsável, para determinar se os bebês 

satisfaziam os critérios de inclusão na pesquisa; 

b) Emissões Otoacústicas: realizou-se o registro das EOATs, e foram consideradas 

respostas presentes aquelas que apresentaram reprodutibilidade geral ≥ 50%, presença de 

EOATs em quatro bandas de freqüência consecutivas, relação sinal-ruído de 3 dB NPS 

nas duas primeiras bandas e 6 dB NPS nas três últimas, inclusão da freqüência de 

4000 Hz e estabilidade da sonda ≥ 75% (Hall, 2000; Prieve, 2002); e 

c) Timpanometria: Utilizou-se o analisador de orelha média GSI 33 versão II da Grason 

Stadler, automático e com impressora gráfica. Foi introduzida uma sonda de inserção na 

orelha do bebê, por meio da qual aplicou-se uma pressão variável de +200 daPa a 

-400 daPa com velocidade de 50 daPa/s. Esse exame foi realizado com as sondas de tom 

prova de 226, 678 e 1000 Hz. Os bebês foram submetidos ao teste sem uma ordem rígida 

da apresentação do tom sonda. Porém, em sua maioria os exames foram iniciados pela 

freqüência de 226 Hz seguidas pelas freqüências de 678 e 1000 Hz. A escolha da orelha 

para iniciar o teste foi aleatória, a depender do posicionamento do bebê no colo da mãe. 

Se o mesmo estivesse apoiado no braço esquerdo da mãe, iniciava-se o teste com a orelha 

esquerda, que estava livre. Caso contrário, se estivesse apoiado no braço direito da mãe, 

começava-se pela orelha direita. Quando necessária uma confirmação da curva, o teste 

foi refeito. O analisador de orelha média foi calibrado de acordo com as instruções do 

fabricante. A intensidade da sonda de tom prova do equipamento foi de 85 dB NPS para a 

freqüência de 226 Hz, 80 dB NPS para a freqüência de 678 Hz e 75 dB NPS para a 

freqüência de 1000 Hz. 

Cada timpanograma foi analisado segundo a classificação das formas de curvas descritas 

na literatura: 

• Curva Timpanométrica em Pico Único (A): Curva com um pico de admitância máxima 

(Figura 6) dentro de uma faixa de -150 daPa a 100 daPa de pressão e de 0,2 mmho a 

1,8 mmho de admitância (Grason-Stadler, 1994). 
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Figura 6 – Registro de uma curva em pico único 

 
• Curva Timpanométrica em Pico Duplo (PD): Curva com dois picos de admitância 

(Figura 7). 

 
 

Figura 7 – Registro de uma curva em pico duplo 

 
• Curva Timpanométrica Assimétrica (AS): Curva cujos valores de admitância decrescem 

gradualmente de um máximo a um mínimo de admitância (Figura 8), com a variação de +200 

a -200 daPa.  
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Figura 8 – Registro de uma curva assimétrica 

• Curva Timpanométrica em Pico Invertido (I): O registro deste tipo de curva aponta um 

pico negativo em relação aos pontos de pressão +200 daPa e -200/400 daPa (Figura 9).  

 
 

Figura 9 – Registro de uma curva em pico invertido 

Cada timpanograma foi analisado segundo as seguintes variáveis: 

a) Ymt, com os valores do pico Ymt medidos em ml para o tom prova de freqüência de 

226 Hz, e em mmhos para 678 e 1000 Hz, expressos como o volume do ar com iguais 

admitâncias acústicas;  

b) PPT, medida em daPa, expressa o ponto do pico de admitância na escala de pressão; 
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c) LT, medida como a largura da curva na escala de pressão (daPa) no ponto médio do 

valor da Ymt. Seu valor foi medido em daPa; e 

d) Vea, que foi a medida da admitância registrada na pressão de +200 daPa com a qual se 

obteve uma estimativa do volume equivalente da admitância do meato acústico 

externo. 

Essas variáveis foram analisadas nas freqüências de 226 e 1000 Hz, porém o Vea não foi 

analisado na freqüência de 1000 Hz. Os cálculos de todas as variáveis na freqüência de 226 Hz 

foram efetuados, automaticamente, pelo próprio analisador de orelha média. Na freqüência de 

1000 Hz, o pico Ymt foi calculado, automaticamente, pelo analisador de orelha média. Porém, em 

virtude das funções limitadas do aparelho, não foram calculadas a PPT e a LT, as quais foram 

calculadas pela pesquisadora. Quando o pico duplo ocorreu, as medidas foram obtidas do pico 

mais alto. 

Os dados também foram interpretados segundo o protocolo recomendado para a 

timpanometria em bebês abaixo de 4 meses de idade, editado por Sutton et al (2002). 

Os resultados encontrados nos timpanogramas foram também analisados junto a outra 

pesquisadora da área, da Universidade de São Paulo (USP), que verificou cada um dos 

timpanogramas medidos e desempenhou o papel de juiz. Essa segunda avaliação serviu para 

validar as formas timpanométricas identificadas.  

3.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados foi feita por um estudo comparativo das sondas de tom prova de 

226, 678 e 1000 Hz, com a avaliação das características qualitativas e quantitativas dos 

timpanogramas. A análise qualitativa levou em consideração a ocorrência dos diversos tipos de 

curvas nos sujeitos estudados; as diferenças significantes do tipo de curva por gênero e por 

orelha; a ocorrência do mesmo tipo de curva em ambas as orelhas do mesmo neonato e a 

probabilidade de classificar o neonato como tipo A para cada freqüência. A análise quantitativa 

considerou as quatro variáveis: o Vea, a Ymt, a PPT e a LT. Essas variáveis foram analisadas 

quanto à média, ao desvio padrão e aos percentis (5%, 50% e 95%), foi verificado o efeito de 

significância em relação ao gênero e orelha, e confrontados com os resultados encontrados na 

literatura. Os timpanogramas, também, foram interpretados com a utilização do protocolo 

recomendado para a timpanometria em bebês abaixo de 4 meses de idade no Reino Unido e 

editado por Sutton et al (2002). 
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4 - RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados dos registros das medidas da imitância acústica, 

obtidos com sonda de tom prova de 226, 678 e 1000 Hz, em neonatos de 6 a 30 dias de idade 

nascidos a termo e sem identificadores de risco para perda auditiva (Joint Committee on Infant 

Hearing, 2000). 

4.1. RESULTADOS DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS 

Para este estudo foram considerados os resultados de 110 neonatos, compostos por 58 do 

gênero masculino e 52 do gênero feminino, em um total de 220 orelhas. Registrou-se 220 

timpanogramas para cada sonda. Os achados timpanométricos dos 660 timpanogramas revelaram 

tipos de curvas timpanométricas caracterizadas por: pico único (A) e pico duplo (PD), na sonda 

de tom prova de 226 Hz; tipos A, assimétrica (AS), e invertida (I), na sonda de tom prova de 

678 Hz; e tipos A, AS, e I, com a sonda de tom prova de 1000 Hz. 

A sonda de 226 Hz apresentou o tipo de curva A em 105 (47,7%) orelhas e o tipo de curva 

PD em 115 (52,3%) orelhas. Os resultados da sonda de 678 Hz indicaram 56 (25,4%) 

ocorrências de curva tipo A, 16 (7,3%) do tipo I e 148 (67,3%) curvas do tipo AS. Já na sonda de 

1000 Hz registrou-se 156 (70,9%) curvas do tipo A, 62 (28,2%) do tipo AS e 2 (0,9%) do tipo I. 

A Tabela 2 e o Gráfico 1 ilustram esses resultados. 
 
Tabela 2 - Curvas timpanométricas em relação ao tom de sonda em 110 neonatos  

(58 meninos e 52 meninas) nas duas orelhas 
 

226 Hz 678 Hz 1000 Hz Tipo 
N % N % N % 

A 105 47,7 56 25,4 156 70,9 
PD 115 52,3     
AS   148 67,3 62 28,2 
I   16 7,3 2 0,9 

Total 220 100,0 220 100,0 220 100,0 
 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva no tom sonda 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências no tom sonda 
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Gráfico 1 -  Curvas timpanométricas em relação ao tom de sonda em 110 neonatos (58 
meninos e 52 meninas) nas duas orelhas 
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Os dados timpanométricos qualitativos dos 110 neonatos foram analisados segundo dois 

fatores: orelha (direita/esquerda) e gênero (masculino/feminino), para verificar o efeito do 

gênero e orelha na classificação dos bebês por sonda. Inicialmente, foi verificada, por meio do 

teste Qui-quadrado, a existência ou não do efeito de gênero na classificação, separadamente por 

cada orelha e sonda. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para a análise de variância 

das variáveis, com um nível de efeito de significância de 95% (p < 0,05). As próximas subseções 

apresentam os resultados para cada sonda. 

Para as sondas de tom prova de 678  e 1000 Hz, os resultados das curvas timpanométricas 

do tipo AS e I foram agrupados em uma única categoria, devido à baixa freqüência de 

timpanogramas classificados como I. A categoria assim obtida foi denominada “Não A”.  

4.1.1. Registros na Sonda de Tom Prova de 226 Hz 

Identificou-se que, na sonda de 226 Hz, a classificação na orelha direita é dependente do 

gênero (p = 0,008) e na orelha esquerda não é dependente do gênero (p = 0,345). Dessa maneira, 

os resultados dessa sonda devem ser analisados, separadamente, por orelha. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos tipos de curva das 110 orelhas direitas analisadas 

para o tom sonda de 226 Hz, separada por gênero. Os sujeitos do gênero masculino apresentaram 

curva do tipo A em 20 (34,5%) timpanogramas e tipo PD em 38 (65,5%) timpanogramas. 
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Enquanto no gênero feminino, foram registradas 31 (59,6%) ocorrências de curva tipo A e 

21 (40,4%) curvas do tipo PD. 

 

Tabela 3 -  Curvas timpanométricas na freqüência de sonda de 226 Hz em orelhas direitas 
de 110 neonatos separadas por gênero 

 
Tipo Gênero N % 

Masculino 20 34,5 A 
Feminino 31 59,6 

Masculino 38 65,5 PD 
Feminino 21 40,4 

Masculino 58 100,0 Total Feminino 52 100,0 
 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
N – número de ocorrências do tipo da curva por gênero 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de sujeitos do gênero 

 

As curvas timpanométricas registradas nas 110 orelhas esquerda (masculino e feminino) no 

tom prova de 226 Hz são apresentadas na Tabela 4. Obteve-se um total de 54 (49,1%) de curvas 

do tipo A e 56 (50,9%) de curvas do tipo PD. 
 
Tabela 4 -  Curvas timpanométricas na freqüência de sonda de 226 Hz em 110 neonatos na 

orelha esquerda 
 

Tipo N % 
A 54 49,1 

PD 56 50,9 
Total 110 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 

4.1.2. Registros na Sonda de Tom Prova de 678 Hz 

Na sonda de tom prova de 678 Hz, assim como em 226 Hz, identificou-se que a existência 

do efeito do gênero dependeu da orelha. Assim, os resultados também foram analisados, 

separadamente, por orelha. Na orelha direita, não houve efeito de significância do gênero na 
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classificação dos tipos de curva (p = 0,170) e na orelha esquerda houve efeito de significância de 

gênero, ou seja, a probabilidade de classificação como A não foi igual nos dois gêneros 

(p = 0,001). 

A Tabela 5 apresenta as curvas timpanométricas registradas nas 110 orelhas direita (para 

os dois gêneros) no tom prova de 678 Hz. Obteve-se 30 (27,3%) ocorrências de curvas do tipo A 

e 80 (72,7%) curvas do tipo Não A (tipo AS ou I).  

Tabela 5 -  Curvas timpanométricas na freqüência de sonda de 678 Hz em 110 neonatos em 
orelha direita 

 
Tipo N % 

A 30 27,3 

Não A 80 72,7 
Total 110 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
Não A – curva timpanométrica do tipo assimétrica ou invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 

A distribuição dos tipos de curva das 110 orelhas esquerdas analisadas para o tom sonda de 

678 Hz, separada por gênero, são apresentadas na Tabela 6. Foram registrados 21 (36,2%) 

timpanogramas com curva do tipo A e 37 (63,8%) do tipo Não A, no gênero masculino. No 

gênero feminino, foram identificados 5 (9,6%) timpanogramas com curva do tipo A e 47 (90,4%) 

com curva do tipo Não A. 

Tabela 6 -  Curvas timpanométricas na freqüência de sonda de 678 Hz em 110 neonatos em 
orelha esquerda separadas por gênero 

 
Tipo Gênero N % 

Masculino 21 36,2 A 
Feminino 5 9,6 

Masculino 37 63,8 Não A 
Feminino 47 90,4 
Masculino 58 100,0 

Total 
Feminino 52 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
Não A – curva timpanométrica do tipo assimétrica ou invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva por gênero 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de sujeitos do gênero 
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4.1.3. Registros na Sonda de Tom Prova de 1000 Hz 

Na sonda de 1000 Hz, verificou-se que as classificações não dependem do gênero, nas duas 

orelhas (orelha direita p = 0,759 e orelha esquerda p = 0,314). As probabilidades de classificação 

do tipo de curva nas duas orelhas foram, então, comparadas por meio do teste de McNemar (não 

foi considerada a divisão por gênero, devido aos resultados apresentadas acima). Foi obtida uma 

significância p = 0,263, a qual indicou que as probabilidades de classificação foram iguais nas 

duas orelhas. Logo, não foi necessário separar os dados por orelha nessa sonda. 

As curvas timpanométricas registradas nas 220 orelhas direita e esquerda (para ambos os 

gêneros) no tom prova de 1000 Hz são apresentados na Tabela 7. Classificou-se 156 (70,9%) 

timpanogramas como tipo A e 64 (29,1%) como tipo Não A (AS ou I).  

Tabela 7 - Curvas timpanométricas na freqüência de sonda de 1000 Hz em 220 orelhas 
(direita e esquerda) para ambos os gêneros 

 
Tipo N % 

A 156 70,9 

Não A 64 29,1 
Total 220 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
Não A – curva timpanométrica do tipo assimétrica ou invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 
 

4.1.4. Comparação Quanto à Freqüência das Sondas 

Foi realizada uma comparação dos achados timpanométricos encontrados em cada 

freqüência de sonda, totalizados por orelha e por gênero, com o cruzamento dos resultados em 

226 e 678 Hz, em 1000 e 226 Hz e em 1000 e 678 Hz.  

Embora tenha sido detectada diferença significativa na análise das sondas de 226 e 678 Hz, 

a diferença apontada pelo teste estatístico foi devida à semelhança das observações da 

variabilidade dentro de um mesmo indivíduo. Nesse caso, até mesmo as pequenas diferenças 

foram apontadas como significativas pelo teste. Dessa forma, combinou-se os dados por orelha e 

gênero para comparação com os dados da sonda de 1000 Hz, uma vez que não houve efeito de 

significância nos dados em 1000 Hz. 
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A Tabela 8 apresenta o cruzamento dos resultados encontrados nas sondas de tom prova de 

226 e 678 Hz e foram interpretados da seguinte forma: das 105 orelhas classificadas como tipo A 

em 226 Hz, 24 (22,9%) foram classificadas como A, 72 (68,6%) como AS e 9 (18,6%) como I, 

em 678 Hz. Dos 115 classificados como PD em 226 Hz, 32 (27,8%) foram classificados como A, 

76 (66,1%) como AS e 7 (6,1%) como I, em 678 Hz. 

Tabela 8 – Comparação do tipo de curva quanto à sonda de tom prova de 226 e 678 Hz em 
220 orelhas (direita e esquerda) para ambos os gêneros 

 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 24 72 9 105 
A % 22,9 68,6 8,6 100,0 

N 32 76 7 115 
226 Hz 

PD % 27,8 66,1 6,1 100,0 
  N 56 148 16 220 Total   % 25,5 67,3 7,3 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica  
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 

A Tabela 9 apresenta uma comparação dos resultados encontrados nas sondas de tom 

prova de 1000 e de 226 Hz. Das 220 orelhas analisadas, 156 foram classificadas como tipo A em 

sonda de 1000 Hz. Dessas, 76 (48,7%) foram classificadas como tipo A e 80 (51,3%) como PD 

em 226 Hz. Das 62 orelhas classificadas como AS em 1000 Hz, 27 (43,5%) foram classificadas 

como tipo A e 35 (56,5%) como PD em 226 Hz. As 2 orelhas classificadas como I em 1000 Hz 

foram classificadas como tipo A em 226 Hz. 

A comparação do tipo de curva quanto à sonda de tom prova de 1000 e 678 Hz para as 

duas orelhas e gêneros, aparece na Tabela 10. Em 1000 Hz, 156 orelhas foram classificadas 

como tipo A e receberam a seguinte classificação em 678 Hz: 53 (34,0%) do tipo A, 88 (56,4%) 

do tipo AS e 15 (9,6%) do tipo I. Das 62 orelhas classificadas como AS em 1000 Hz, em 678 Hz 

3 (4,8%) foram classificados como tipo A, 58 (93,5%) como tipo AS e 1 (1,6%) como tipo I. As 

duas orelhas classificadas como I em 1000 Hz foram classificadas como AS em 678 Hz.  
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Tabela 9 - Comparação do tipo de curva quanto à sonda de tom prova de 1000 e 226 Hz em 
220 orelhas (direita e esquerda) para ambos os gêneros 

 

      226 Hz 
      A PD 

Total 

N 76 80 156 A % 48,7 51,3 100,0 

N 27 35 62 AS 
% 43,5 56,5 100,0 

N 2  2 

1000 Hz 

I 
% 100,0  100,0 

  N 105 115 220 
Total 

  % 47,7 52,3 100,0 
 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica  
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 

Tabela 10 – Comparação do tipo de curva quanto à sonda de tom prova de 1000 e 678 Hz 
em 220 orelhas (direita e esquerda) para ambos os gêneros 

 
      678 Hz 
      A AS I 

Total 

N 53 88 15 156 A % 34,0 56,4 9,6 100,0 

N 3 58 1 62 AS % 4,8 93,5 1,6 100,0 

N  2  2 

1000 Hz 

I %  100,0  100,0 
  N 56 148 16 220 

Total 
  % 25,5 67,3 7,3 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica  
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 



 

 

40

4.1.5. Avaliação da Concordância da Classificação do Tipo de Curva nas Duas 

Orelhas em Diferentes Freqüências de Sondas 

Nesta seção, comparamos os resultados dos tipos de curvas timpanométricas obtidos nas 

duas orelhas dos mesmos neonatos, visando identificar ocorrências do mesmo tipo de curva, 

bilateralmente, para cada freqüência de sonda. Esses achados aparecem totalizados na Tabela 11. 

Em sonda de tom prova de 226 Hz, dos 110 sujeitos analisados, 36 (32,7%) apresentaram curva 

do tipo A em ambas as orelhas, 41 (37,3%) obtiveram curva do tipo PD, bilateralmente, e em 33 

(30,0%) sujeitos foram registrados tipos diferentes de curvas em cada orelha. Na sonda de tom 

prova de 678 Hz, 16 (14,5%) sujeitos registraram curvas do tipo A em ambas as orelhas, 

60 (54,5%) obtiveram curvas do tipo AS nas duas orelhas, 2 (1,8%) demonstraram curvas do tipo 

I, enquanto que 32 (29,1%) neonatos apresentaram diferentes tipos de curvas por orelha nessa 

freqüência de sonda. Na sonda de tom prova de 1000 Hz, 68 (61,8%) registraram curvas do tipo 

A nas duas orelhas, 21 (19,1%) tipo AS, 1 (0,9%) tipo I, e 20 (18,2%) neonatos obtiveram 

diferentes tipos de curvas em cada orelha. 

Tabela 11 - Total de tipos de curvas iguais e diferentes nas duas orelhas em 110 neonatos de 
ambos os gêneros 

 
226 Hz 678 Hz 1000 Hz 

Tipos 
N % N % N % 

Iguais       
A 36 32,7 16 14,5 68 61,8 
PD 41 37,3     
AS   60 54,5 21 19,1 
I   2 1,8 1 0,9 

Diferentes 33 30,0 32 29,1 20 18,2 
Total 110 100,0 110 100,0 110 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica  
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de neonatos com ocorrências do tipo da curva (igual ou diferente) 
% – percentual de neonatos que apresentaram ocorrência do tipo da curva (igual ou diferente)  

em relação ao total de neonatos 
 

A Tabela 12 apresenta um comparativo conjunto dos tipos de curvas iguais encontrados 

nas sondas de 226 Hz e 1000 Hz. Nesse comparativo, foi observado que dos 110 neonatos 

analisados, 23 (20,9%) apresentaram curvas do tipo A, em ambas as orelhas, tanto em 226 Hz 
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quanto em 1000 Hz, 26 (23,6%) neonatos apresentaram curvas do tipo PD, nas duas orelhas, em 

226 Hz e tipo A, bilateralmente, em 1000 Hz, e 61 (55,5%) de neonatos, registraram outras 

combinações de tipo em ambas as orelhas e freqüências. 
 
Tabela 12 – Comparativo conjunto dos tipos de curvas nas sondas de 226 e 1000 Hz nas 

duas orelhas em 110 neonatos de ambos os gêneros 
 

226 Hz / 1000 Hz N % 
A / A 23 20,9 

PD / A 26 23,6 
Outras 61 55,5 
Total 110 100,0 

 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único em ambas orelhas 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo em ambas orelhas 
N – número de neonatos que registraram a combinação do tipo de curva 
% – percentual de neonatos que apresentaram a combinação do tipo de curva  

em relação ao total de neonatos 

4.1.6. Comparação das Probabilidades de Classificar um Neonato como Tipo A 

As probabilidades de classificar um bebê como A quando cada uma das sondas foi 

utilizada foram ser comparadas. Na Tabela 13 foi apresentado os p-valores obtidos pelo teste de 

McNemar na comparação dessas probabilidades, duas a duas, para cada orelha. Observou-se que 

a hipótese de igualdade das probabilidades foi rejeitada em todas as comparações. Assim, 

concluiu-se que a probabilidade de classificação de um bebê como A foi maior quando foi 

utilizada a sonda de 1000 Hz. A probabilidade de classificar um bebê como A com a sonda de 

678 Hz foi menor do que com as outras sondas. 

Tabela 13 - Comparação das probabilidades de classificar um bebê como tipo A para cada 
freqüência de sonda por orelha em ambos os gêneros 

 

Orelha Sondas Comparadas p-valor 
226 Hz  x 678 Hz 0,006 
226 Hz x 1000 Hz 0,000 Direita 
678 Hz X 1000 Hz 0,000 

   
226 Hz  x 678 Hz 0,000 
226 Hz x 1000 Hz 0,008 Esquerda 
678 Hz X 1000 Hz 0,000 

 



 

 

42

Um maior detalhamento dos resultados encontrados neste estudo para as variáveis 

qualitativas são apresentados no Anexo III. 

4.2. RESULTADO DAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 

As variáveis quantitativas avaliadas nesta pesquisa foram: a Ymt, a PPT, a LT, e a Vea. Os 

achados timpanométricos dessas variáveis para os 110 neonatos foram analisados segundo dois 

fatores: orelha (direita/esquerda) e gênero (masculino/feminino), e medidas repetidas em um 

fator (Orelha). A significância das variáveis foi usada para a análise de variância (ANOVA), 

com um nível de significância de 95% (p < 0,05).  

Apresentamos na Tabela 14 os p-valores obtidos pela análise ANOVA. Observou-se que 

apenas o Vea
 apresentou médias diferentes nas duas orelhas, quando foi utilizada a sonda de tom 

prova de 1000 Hz. O Vea apresentou média maior em indivíduos do gênero masculino, nas duas 

sondas. A Ymt também apresentou média maior no gênero masculino na sonda de 1000 Hz. Nas 

demais variáveis não foram encontrados efeitos de significância tanto por orelha quanto por 

gênero.  
 
Tabela 14 – P-valores obtidos pela análise ANOVA  

 
Teste de igualdade das 

médias nas duas orelhas 
Teste de igualdade das 

médias nos dois gêneros Sonda Variável 
p-valor p-valor 

Vea 0,100 0,026 
PPT 0,538 0,716 
Ymt 0,080 0,144 

226 Hz 

LT 0,058 0,989 
    

PPT 0,392 0,690 
Ymt 0,924 0,000 1000 Hz 
LT 0,817 0,958 

 
Legenda:  
Vea – Volume Equivalente do Meato Acústico Externo 
PPT – Pressão do Pico Timpanométrico  
Ymt – Admitância Acústica Estática de Pico Compensado 
LT – Largura Timpanométrica 

 

A partir dos resultados obtidos pela ANOVA, foram calculados as médias e os desvios 

padrão, e agrupadas as observações das duas orelhas e gêneros para as respostas nas quais não 
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foram detectadas diferenças significativas. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 15 e 

na Tabela 16 para as sondas de 226 e 1000 Hz, respectivamente. 

Tabela 15 - Estatísticas descritivas para o Vea, a PPT, a Ymt e a LT em sonda de 226 Hz 
 

Percentis 
Variável Gênero N Média Desvio  

padrão 5 50 95 
Feminino 104 0,64 0,01 0,50 0,60 0,80 Vea Masculino 116 0,68 0,01 0,50 0,60 0,82 

        
PPT  220 -8,93 31,40 -60,00 -5,00 39,75 

        
Ymt  220 0,75 0,22 0,40 0,80 1,10 

        
LT  220 115,05 40,60 45,25 115,00 184,75 

     
Legenda:  
Vea – Volume Equivalente do Meato Acústico Externo 
PPT – Pressão do Pico Timpanométrico  
Ymt – Admitância Acústica Estática de Pico Compensado 
LT – Largura Timpanométrica 
N – número de ocorrências de orelhas na variável quantitativa analisada 

 
 
Tabela 16 – Estatísticas descritivas para a PPT, a Ymt e a LT em sonda de tom prova de 

1000 Hz 
 

Percentis 
Variável Gênero Orelha N Média Desvio  

padrão 5 50 95 
PPT   156 -3,46 44,21 -90,00 0,00 61,50

         
Feminino  72 0,90 0,47 0,30 0,75 1,94 Ymt Masculino  84 1,36 0,75 0,50 1,20 3,15 

         
LT   156 99,49 24,73 60,00 100,00 145,00

 
Legenda:  
PPT – Pressão do Pico Timpanométrico  
Ymt – Admitância Acústica Estática de Pico Compensado 
LT – Largura Timpanométrica 
N – número de ocorrências de orelhas na variável quantitativa analisada 

4.3. RESULTADOS COM O PROTOCOLO RECOMENDADO PARA A TIMPANOMETRIA 

EM BEBÊS ABAIXO DE 4 MESES DE IDADE (SUTTON ET AL, 2002) 

Os resultados timpanométricos foram interpretados de acordo com o protocolo 

recomendado para a timpanometria em bebês abaixo de 4 meses de idade (Sutton et al, 2002), e 

classificados em timpanogramas normais e anormais. 
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Foram avaliados os timpanogramas de 220 orelhas obtidos em sondas de tom prova de 678 

e 1000 Hz (Tabela 17). Observou-se que, em 678 Hz, 208 (94,5%) orelhas obtiveram resultado 

normal enquanto 12 (5,5%) foram classificadas como anormais. Na sonda de tom prova de 

1000 Hz, 217 (98,6%) das orelhas foram normais, e apenas 3 (1,4%) dos timpanogramas 

apresentaram anormalidade, nessa freqüência. 
 
Tabela 17 – Resultados dos timpanogramas de 220 orelhas em sondas de tom prova de 678 

e 1000 Hz 
 

678 Hz 1000 Hz 
 

N % N % 
Normal 208 94,5 217 98,6 

Anormal 12 4,5 3 1,4 
Total 220 100,0 220 100,0 

 
Legenda:  
N – núnero de orelhas com ocorrência normal ou anormal 
% – percentual de ocorrências de normalidade em relação ao total de orelhas 
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5 - DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta uma discussão dos resultados encontrados neste estudo. São 

analisadas as freqüências das sonda utilizadas e os resultados das variáveis qualitativas e 

quantitativas, os quais são comparados com outros trabalhos presentes na literatura. 

 

O presente estudo objetivava descrever e discutir a interpretação das características 

qualitativas e quantitativas de timpanogramas com sonda de freqüência de 226, 678 e 1000 Hz, 

em neonatos de 6 a 30 dias que passaram na triagem das EOATs. A detecção das EOATs 

depende das condições do sistema auditivo da orelha média. As EOATs necessitam que a função 

da orelha média esteja normal para a transmissão do estímulo até a cóclea e para a transmissão 

reversa das emissões ao meato acústico externo (McKinley et al, 1997).  

Os resultados com sonda de 226 Hz em neonatos podem apresentar timpanogramas 

normais em orelhas com OME (Paradise et al 1976, Shurin et al 1976, Meyer et al 1997) ou 

podem apresentar timpanogramas anormais em orelhas presumidamente normais (Keefe et al 

1996). Por essa razão, pesquisas começaram a ser realizadas com sondas de tom prova de alta 

freqüência, as quais indicaram uma boa concordância entre a timpanometria e a presença da 

OME em neonatos (Shurin et al, 1977, Marchant et al, 1984, McKinley et al, 1997). Weatherby e 

Bennett (1980) recomendaram o uso do tom sonda de alta freqüência para a timpanometria em 

neonatos por causa das diferentes características de ressonância da orelha média. O estudo de 

Keefe et al (1993) demonstrou que os efeitos de movimento da parede do meato acústico externo 

foram minimizados pelo uso do tom sonda de alta freqüência. Estudos do Sutton et al (2002), do 

Margolis et al (2003) e do Kei et al (2003) apontaram evidências em favor do uso da sonda de 

tom prova de 1000 Hz em relação à sonda de 678 Hz. No presente estudo, também foi observado 

que a sonda de 1000 Hz apresentou, estatisticamente, melhores resultados na caracterização dos 

timpanogramas em relação à normalidade do que as sondas de 226 e 678 Hz.  

As próximas seções analisam os resultados das três freqüências de sonda, referentes às 

diferentes interpretações das medidas qualitativas e quantitativas. 
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5.1. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS 

As medidas da timpanometria nos neonatos analisados apresentaram timpanogramas com 

curvas do tipo A e PD, na sonda de tom prova de 226 Hz, e curvas do tipo A, AS e I nas sondas 

de tom prova de 678 e 1000 Hz. Desses tipos de curvas, apenas o tipo A foi enquadrado na 

classificação tradicional de Jerger (1970), similar ao tipo “A” definido por ele. Não há, 

entretanto, uma razão evidente para as outras formas de curvas timpanométricas em neonatos. O 

timpanograma do tipo PD, a exemplo do tipo A, também é considerado como indicativo de 

normalidade no neonato, como relatado em vários estudos presentes na literatura (Keith, 1975; 

Bennett, 1975; Sprague et al, 1985; Kei et al, 2003). Não há um consenso em relação aos tipos 

de curva AS e I como indicativo de normalidade. 

Na sonda de 226 Hz, os achados da presente pesquisa apresentaram um equilíbrio em 

relação às curvas do tipo A (49,1%) e do tipo PD (50,9%), nas 220 orelhas analisadas. Essa 

configuração timpanométrica é similar à relatada por Kei et al (2003), na qual dos 122 bebês 

analisados encontrou-se 47,5% de timpanogramas do tipo PD e 47,5% do tipo A.  

A análise estatística identificou efeito de significância de gênero na orelha direita, que 

apontou uma maior ocorrência de curvas do tipo PD (65,5%) nos meninos e do tipo A (59,6%) 

nas meninas. Na orelha esquerda não foi encontrado efeito de significância em relação ao 

gênero, o que indicou uma similaridade nos achados timpanométricos entre os meninos e as 

meninas. 

Os resultados da sonda de tom prova de 678 Hz indicaram uma maior ocorrência da curva 

do tipo AS, encontrada em 67,3% das orelhas analisadas. Esse tipo de curva acarreta em uma 

maior dificuldade na interpretação dos dados, pois o tipo AS não é característico de normalidade, 

embora as orelhas analisadas tenham sido consideradas normais. Identificou-se efeito de 

significância de gênero na orelha esquerda. O tipo de curva AS predominou em ambos os 

gêneros, porém foi observada uma diferença bastante acentuada do tipo AS em relação ao tipo A 

nas meninas, e uma diferença menos significativa do tipo AS em relação ao tipo A nos meninos. 

Na orelha direita, não houve efeito de significância do gênero na classificação dos tipos de curva. 

Não foram encontrados dados com a sonda de 678 Hz na literatura com a mesma faixa etária, 

para fazer a comparação com os dados deste estudo. 

Na sonda de 1000 Hz registrou-se uma maior ocorrência de timpanogramas do tipo A 

(70,9%), e não foi encontrado efeito de significância nem de gênero nem de orelha nessa 

freqüência de sonda. Esse resultado também foi encontrado em outros estudos como o do 
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Kei et al (2003), onde foi registrada a ocorrência do tipo A em 92% dos timpanogramas, e o do 

Margolis et al (2003) onde, em sua grande maioria, foram encontrados timpanogramas com 

curva do tipo A.  

O tipo de curva A, provavelmente, caracteriza a normalidade da orelha média, devido à 

presença das EOATs e ausência de indicadores de risco da perda auditiva nos neonatos 

avaliados. Outros estudos também consideram o tipo A como o tipo de curva característico da 

normalidade da orelha média (Marchant et al, 1986; Sutton et al, 1996; Rhodes et al, 1999; Kei 

et al, 2003). Timpanogramas do tipo PD também são considerados, na literatura, como 

característicos da normalidade. No entanto, esses padrões foram raramente encontrados em 

sondas de tom prova de alta freqüência em neonatos (Sutton et al, 2002). Neste estudo, não 

foram encontrados registros desse tipo de curva nas sondas de 678 e 1000 Hz. 

Em relação aos outros tipos de curvas identificados nas sondas de alta freqüência (AS e I), 

não foi encontrada uma razão concreta para a sua ocorrência nos sujeitos analisados, uma vez 

que, provavelmente, a orelha média desses neonatos estaria normal. Segundo Kei et al (2003), 

possíveis razões incluem: (i) variação normal existente na população; (ii) uma leve disfunção da 

orelha média, que não tenha afetado as EOATs; (iii) um atraso na maturação do sistema da 

orelha média dos neonatos; (iv) o tom de freqüência da sonda não ter sido alto o bastante para 

alguns neonatos; (v) vedamento inadequado da sonda; e (vi) alguma movimentação dos artefatos. 

Os timpanogramas do tipo plano são os padrões mais comuns de anormalidade (Sutton et 

al, 2002). Nenhum registro de curva do tipo plana foi encontrado neste estudo. 

Quando foram comparados os resultados das 220 orelhas nas sondas de tom prova de 1000 

e 226 Hz, foi observado que dos 70,9% classificados como tipo A em sonda de 1000 Hz, 48,7% 

também foram classificados como tipo A na sonda de 226 Hz e os 51,3% restantes foram 

classificados como tipo PD. Essa informação indicou um equilíbrio percentual na combinação 

dessas ocorrências nas duas freqüências de sonda. Com isso, a probabilidade de uma curva 

classificada como tipo A em 1000 Hz ser classificada como tipo A ou como tipo PD em 226 Hz 

é praticamente a mesma. 

Quando foram analisados os resultados dos tipos de curvas timpanométricas obtidos nas 

duas orelhas dos mesmos neonatos, foram identificadas ocorrências de um mesmo tipo de curva, 

bilateralmente, para cada freqüência de sonda. A probabilidade de ocorrer um mesmo tipo de 

curva, bilateralmente, na sonda de tom prova de 226 Hz, dos 110 sujeitos analisados, foi de 

70,0%. Na sonda de tom prova de 678 Hz, foram registradas 70,9% de curvas de mesmo tipo em 
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ambas as orelhas. Na sonda de tom prova de 1000 Hz, 81,8% dos neonatos registraram curvas de 

mesmo tipo nas duas orelhas. Essa ocorrência indicou uma alta probabilidade de um mesmo tipo 

de curva ser registrado nas duas orelhas de um mesmo neonato. As implicações desse achado 

sugere uma investigação mais criteriosa caso seja observada uma diferença no tipo de curva 

entre as orelhas, incluindo a repetição do exame e a análise detalhada do histórico do paciente. 

No comparativo conjunto dos tipos de curvas iguais encontrados nas sondas de tom prova 

de 226 e 1000 Hz, observou-se que 20,9% dos neonatos apresentaram o mesmo tipo de curva 

tanto em 226 Hz quanto em 1000 Hz, bilateralmente. Esse resultado indicou uma baixa 

probabilidade de ocorrência do mesmo tipo de curva nas duas orelhas de um mesmo neonato, em 

ambas as sondas. 

De acordo com os cálculos estatísticos, obtidos pelo teste de McNemar, a probabilidade de 

ocorrer uma curva timpanométrica do tipo A em neonatos foi maior quando se utilizou uma 

sonda de 1000 Hz e a menor probabilidade de classificar como A foi quando se usou a sonda de 

tom prova de 678 Hz. 

As variáveis qualitativas não devem ser analisadas isoladamente na interpretação do 

timpanograma, mas devem contar com o suporte das medidas quantitativas para prover 

interpretações mais confiáveis em relação ao tipo da curva. 

5.2. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 

Esta seção apresenta uma análise das variáveis quantitativas encontradas nesta pesquisa, e 

faz um comparativo com os dados normativos encontrados na literatura, nas sondas de tom prova 

de 226 e 1000 Hz. 

Em relação ao Vea, na sonda de 226 Hz, não foi observado efeito de significância em 

relação à orelha, porém foi observado efeito de significância em relação ao gênero, com maior 

valor nos meninos. A faixa representativa de 90% encontrada para o Vea foi de 0,50 a 0,80 ml 

para o gênero feminino e de 0,50 a 0,82 ml para o masculino. Esses dados estão de acordo com 

os descritos em Shanks et al (1992), que relataram uma faixa representativa de 0,3 a 0,9 ml, em 

crianças. Essa diferença em relação ao gênero também está de acordo com o descrito na 

literatura, como relatado por Hall (1979), o qual afirmou que os volumes, geralmente, são 

menores nas mulheres do que nos homens. 
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Na sonda de 226 Hz, os dados da LT não apresentaram efeitos de significância em relação 

à orelha ou ao gênero. A faixa representativa de 90% da LT foi de 45,25 a 184,75 daPa. Esses 

dados estão bem próximos aos sugeridos na literatura, para crianças, de 55 a 180 daPa (Silman 

et al, 1992).  

Na LT, por não haver significância estatística em relação à orelha e ao gênero, os dados 

normativos desta pesquisa, na sonda de 1000 Hz, foram analisados de forma conjunta 

(Tabela 18). Esse resultado difere do encontrado na pesquisa do Kei et al (2003), na qual foi 

observado efeito de significância em relação à orelha, com os valores médios da LT das orelhas 

direita significativamente mais altos do que os das orelhas esquerda. Margolis et al (2003) não 

apresentaram análise dessa variável. 
 
Tabela 18 – Dados timpanométricos para a LT em sonda de tom prova de 1000 Hz 
 

Percentis Pesquisador(es) Orelha N Média Desvio  
padrão 5 50 95 

Esta pesquisa  156 99,5 24,7 60,0 100,0 145,0 
        

Direita 62 107,6 28,0 56,6  154,0 Kei et al (2003) Esquerda 57 97,7 30,1 46,1  144,2 
Legenda:  
N – número de orelhas analisadas 
 

A PPT, na sonda de 226 Hz, não apresentou efeito de significância nem em relação à 

orelha e nem ao gênero. A faixa representativa de 90% encontrada foi de -60,00 a +39,75 daPa. 

A PPT ocorreu dentro da faixa de normalidade descrita na literatura, que vai de -95 a +60 daPa 

(Carvallo, 1992). 

Os dados referentes à PPT, na sonda de 1000 Hz, são analisados na Tabela 19 de forma 

conjunta, em relação à orelha e ao gênero, pois nenhuma significância estatística foi encontrada 

para esses dois fatores. Esses achados para a PPT coincidiram com os encontrados nas pesquisas 

relatadas por Kei et al (2003) e por Margolis et al (2003). 
 
Tabela 19 – Dados timpanométricos para a PPT em sonda de tom prova de 1000 Hz  
 

Percentis Pesquisador(es) N Média Desvio 
padrão 5 50 95 

Esta pesquisa 156 -3,5 44,2 -90,0 0,0 61,5 

Kei et al (2003) 212 18,3 41,6 -58,0  86,6 

Margolis et al (2003) 46 -10 68,0 -133,0 0,0 113,0 
Legenda:  
N – número de orelhas analisadas 
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Na sonda de 226 Hz, a Ymt não apresentou efeito de significância em relação à orelha ou ao 

gênero. A faixa representativa de 90% encontrada foi de 0,40 a 1,10 mmho, que está próximo ao 

encontrado na literatura, que é de 0,26 a 0,92 mmho em neonatos (Margolis e Popelka, 1975). 

Nesta pesquisa, na sonda de 1000 Hz, a Ymt apresentou efeito de significância em relação 

ao gênero, com um valor maior nos meninos. Em relação à orelha não foi observada nenhuma 

significância estatística. Esse resultado, mostrado na Tabela 20, difere do encontrado na pesquisa 

do Kei et al (2003), na qual foi observado efeito de significância em relação à orelha, com os 

valores médios da Ymt das orelhas direita significativamente mais altos do que os das orelhas 

esquerda, e não foi observado efeito de significância em relação ao gênero. Em Margolis et al 

(2003) nenhum efeito de significância de gênero ou orelha foi encontrado. Essas discrepâncias 

entre os estudos podem ser devidas à variabilidade dos achados nas populações analisadas. 
 
Tabela 20 – Dados timpanométricos para a Ymt em sonda de tom prova de 1000 Hz 
 

Percentis Pesquisador(es) Gênero Orelha N Média Desvio  
padrão 5 50 95 

Feminino  72 0,90 0,47 0,30 0,75 1,94Esta pesquisa Masculino  84 1,36 0,75 0,50 1,20 3,15

 Direita 106 1,16 0,58 0,39  2,28Kei et al (2003)  Esquerda 106 1,04 0,51 0,39  1,95

Margolis et al (2003)   46 1,3 1,0 0,1 1,0 3,5 
 

Legenda:  
N – número de orelhas analisadas 

 

Os valores analisados para as variáveis quantitativas são parâmetros auxiliares que podem 

subsidiar a interpretação da medida da timpanometria e aumentar a confiabilidade acerca da 

configuração da curva e, dessa forma, apoiar o fechamento do diagnóstico da timpanometria. No 

entanto, dada à grande variabilidade das medidas quantitativas, todos os achados devem ser 

analisados em conjunto visando uma conclusão quanto às condições da orelha média. 

5.3. USO DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS NA INTERPRETAÇÃO 

DA TIMPANOMETRIA 

Devido à variedade de fatores que podem afetar os resultados do timpanograma, 

Sutton et al (2002) apontam a importância de garantir que os sinais sejam repetíveis e confiáveis. 
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Sempre que possível, deve-se reavaliar qualquer orelha que apresente curvas do tipo plana. Neste 

estudo, repetiu-se os exames nos casos onde a curva não pôde ser interpretada ou quando houve 

dúvidas na interpretação do tipo da curva. Porém, não foram realizadas repetições para confirmar 

todos os exames devido a fatores como o tempo (os neonatos passavam antes pelas EOATs e 

EOAPDs), o desconforto e o cansaço do neonato. 

Mesmo com uma alta ocorrência de curvas do tipo A encontradas na sonda de 1000 Hz, 

observou-se, ainda, um total de 29,1% de curvas não características da normalidade (não-A). 

Essa alta ocorrência de curvas não-A gera um índice de incerteza, o que dificulta a interpretação 

da curva timpanométrica e o fechamento do exame timpanométrico. Nesse caso, as variáveis 

quantitativas não dão suporte ao diagnóstico, pois quando o tipo de curva é não-A, as variáveis 

quantitativas não são calculadas.  

Como já foi discutido, a causa dessa alta ocorrência de curvas não-A em neonatos não é 

precisa. Talvez a questão não esteja nas medidas, mas na forma de interpretação dos 

timpanogramas. Sutton et al (2002) propõem, como outra possibilidade de interpretação do 

timpanograma, um esquema simples que utiliza tanto medidas qualitativas quanto quantitativas 

para indicar a normalidade do timpanograma, em sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz. 

Neste estudo, quando utilizada a interpretação de Sutton et al (2002), observou-se na sonda 

de tom prova de 678 Hz que 94,5% das orelhas obtiveram resultado normal, enquanto na 

freqüência de 1000 Hz, 98,6% das orelhas foram interpretadas como normais. Essa interpretação 

é mais simples, pois considera apenas duas classificações possíveis para o timpanograma: normal 

ou anormal, o que diminui o nível de incerteza. Além disso, essa alta ocorrência de normalidade 

nas sondas de 678 e 1000 Hz com essa interpretação, vai de acordo com os sujeitos analisados, 

como esperado, já que os neonatos foram considerados normais. 

A timpanometria pode apoiar o diagnóstico auditivo, porém não deve ser considerada 

isoladamente, mas em conjunto com outros resultados obtidos que incluem o PEATE (via aérea e 

via óssea), as EOAs e a otoscopia. 

Existem poucos estudos na literatura que abordam esse tema. Mais pesquisas são 

necessárias para que um maior número de dados sejam confrontados comparativamente e, dessa 

forma, indiquem uma maior confiabilidade na interpretação das curvas e validação dos 

resultados e produzam parâmetros que possam ser utilizados para indicar normalidade.  
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6 - CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Nos achados timpanométricos dos neonatos deste estudo foram encontrados diferentes tipos 

de curvas, que incluíram os tipos pico duplo (PD), assimétrica (AS) e invertida (I), não 

existentes no padrão clássico de Jerger (1970). Os resultados mostraram maior ocorrência de 

curvas do tipo pico único (A) na sonda de 1000 Hz e equilíbrio entre os tipos de curva A e 

PD em sonda de 226 Hz. A sonda de 678 Hz apresentou uma maior ocorrência de curvas do 

tipo AS. A probabilidade de ocorrer uma curva timpanométrica do tipo A em neonatos é 

maior quando se utiliza uma sonda de 1000 Hz e a menor probabilidade de classificar como 

A é quando usamos a sonda de tom prova de 678 Hz. A literatura sugere possíveis razões 

para a alta ocorrência das curvas do tipo não-A nos sujeitos analisados, tais como variação 

normal existente na população, uma leve disfunção da orelha média que não tenha afetado as 

EOATs, um atraso na maturação do sistema da orelha média dos neonatos, o tom de 

freqüência da sonda não ter sido alto o bastante para alguns neonatos, vedamento inadequado 

da sonda, e alguma movimentação dos artefatos (Kei et al, 2003); 

• Quanto às diferenças de gênero, o tipo de curva PD, em sonda de 226 Hz, apresentou uma 

maior ocorrência nos meninos, enquanto o tipo A foi mais freqüente nas meninas. Na sonda 

de 678 Hz, observou-se uma maior ocorrência de curvas não-A nas meninas do que nos 

meninos; 

• Existe uma alta probabilidade de ser registrado um mesmo tipo de curva em ambas as orelhas 

de um mesmo neonato, sendo que na sonda de 226 Hz essa probabilidade é de 70%, em 

678 Hz é de 69,9% e em 1000 Hz é de 81,8%. A probabilidade de um neonato apresentar 

curva do tipo A nas duas orelhas, em ambas as sondas de 226 e 1000 Hz, em um mesmo 

exame, é de apenas 20,9%;  

• As medidas quantitativas registradas nos neonatos deste estudo foram, em geral, compatíveis 

com aquelas descritas na literatura. Particularmente, na sonda de 226 Hz, as faixas 

representativas 90% de todas as variáveis estavam compatíveis com os padrões descritos na 

literatura. Na sonda de 1000 Hz, os achados para a PPT coincidiram com os estudos do Kei 

et al (2003) e do Margolis et al (2003). Os valores para a LT diferiram dos achados do Kei et 
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al (2003), pois em nosso estudo não foi identificada diferença significante em relação à 

orelha ou ao gênero, enquanto naquele estudo observou-se efeito de significância entre as 

orelhas. A Ymt, em nosso estudo, apresentou efeito de significância em relação ao gênero, 

enquanto no estudo do Kei et al (2003) o efeito de significância encontrado foi em relação à 

orelha e em Margolis et al (2003) nenhuma significância estatística foi identificada; 

• Os resultados sugerem que no processo de diagnóstico, medidas e interpretações qualitativas 

e quantitativas não devem ser analisadas isoladamente, e sim em conjunto, na interpretação 

do timpanograma. A variabilidade dos achados em neonatos demanda uma interpretação 

abrangente dos achados visando a validade das conclusões estabelecidas. Neste estudo nem 

sempre foi possível a repetição de todas as medidas. No entanto, dada a variação inerente a 

esta faixa etária é recomendada a repetição dos exames timpanométricos para assegurar a 

validade e fidedignidade das medidas; 

• O protocolo desenvolvido no Reino Unido, editado por Sutton et al (2002), parece utilizar 

critérios que dão conta da variabilidade das medidas timpanométricas. Nas orelhas estudadas, 

nas quais seriam esperadas resultados dentro da normalidade, dada à presença das emissões 

otoacústicas, observou-se 94,5% de orelhas normais, na freqüência de 678 Hz e 98,6% de 

orelhas normais na freqüência de 1000 Hz. Há grande interesse no estabelecimento da 

validade dos achados timpanométricos, dada a necessidade de uma avaliação objetiva da 

função da orelha média em neonatos; 

• Devido à variabilidade dos achados timpanométricos em neonatos, a timpanometria deve ser 

avaliada em conjunto com outros resultados obtidos, tais como o PEATE (via aérea e via 

óssea), as EOAs e a otoscopia, para garantir um diagnóstico mais fidedigno quanto ao tipo e 

ao grau de perda auditiva; e 

• Outras pesquisas são necessárias para que um maior número de dados sejam confrontados, 

comparativamente, e para melhor estabelecer a confiabilidade e validade da timpanometria 

de alta freqüência para a avaliação da função da orelha média em neonatos. A utilização do 

protocolo proposto por Sutton et al (2002) em neonatos com alterações confirmadas de 

orelha média, poderia trazer contribuições importantes quanto à possível utilização dos 

critérios estabelecidos no diagnóstico destas alterações. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I  
 

INDICADORES DE RISCO PARA PERDAS AUDITIVAS SEGUNDO O JCIH (2000) 
 
 

 
1) Crianças que permanecem por 48 horas ou mais em UTI neonatal; 

2) Síndromes associadas a deficiência auditiva neurossensorial e/ou condutiva; 

3) História familiar de deficiência auditiva neurossensorial; 

4) Anomalias crânio-faciais, incluindo má formações de pavilhão auricular e meato auditivo; 

5) Infecções congênitas como citomegalus vírus, herpes, toxoplasmose ou rubéola. 

 



 

 

ANEXO II  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 

Mestrado em Fonoaudiologia - Comitê de Ética 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido ao participante deste estudo 
 

O seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa com o tema: “Achados 
Timpanométricos em Neonatos: Medidas e Interpretações”.  

Esta pesquisa tem como objetivo descrever e analisar interpretações de características e 
medidas obtidas na timpanometria de neonatos ouvintes com sonda de tom prova de 226, 678 e 
1000 Hz. São descritos os seguintes aspectos do timpanograma: características da curva 
timpanométrica, admitância acústica estática de pico compensado na altura da membrana 
timpânica (Ymt), largura timpanométrica (LT), pressão do pico timpanométrico (PPT) e volume 
equivalente do meato acústico externo (Vea). 

O exame é simples, rápido e não causa dor. Será colocada uma pequena borracha para 
vedar o ouvido da criança e um som fraco junto com uma pressão de ar será emitido, fazendo a 
membrana do ouvido se movimentar, mostrando assim sua normalidade. Após este estudo, será 
possível conhecer as características do ouvido médio de uma criança com funcionamento do 
ouvido médio normal, nesta faixa etária, o que será essencial para que se possa auxiliar 
diagnósticos de perdas auditivas. 

Caso autorize seu filho a participar como sujeito desta pesquisa, ele terá sua audição 
avaliada por meio dos seguintes testes: Timpanometria e Emissões Otoacústicas Evocadas por 
Estímulo Transiente. A avaliação completa dos testes aplicados demorará em torno de 40 
minutos. 

Não existem benefícios médicos diretos como participante neste estudo. Entretanto, caso haja 
qualquer alteração nos resultados, a criança será encaminhada para atendimento médico 
adequado, gratuitamente, na instituição. Além disso, os resultados deste estudo podem ajudar os 
pesquisadores a diagnosticar crianças com alterações de orelha média e interna e melhor 
conduzir o tratamento e medidas de (re)habilitação necessárias. 

Os exames aos quais as crianças serão submetidas não geram riscos médicos ou 
desconfortos. Seu filho fará os testes em sono natural ou acordado, em dia e hora marcados 
previamente. O exame poderá receber quantas interrupções  forem necessárias para descanso ou 
alimentação do bebê. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizar todos os exames 
se não quiser, mesmo que já tenha assinado o consentimento de participação. Se desejar, poderá 
retirar seu consentimento a qualquer momento e isto não trará nenhum prejuízo ao seu 
atendimento. A clínica não pagará nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua 
participação, assim como o (a) Sr. (a) não terá nenhum custo adicional. 

Os seus dados serão mantidos em sigilo. As informações obtidas nos exames serão 
analisadas em conjunto com os de outros participantes e não serão divulgados dados de nenhum 
participante isoladamente. O (A) Sr. (a) poderá esclarecer suas dúvidas durante toda a pesquisa 
com a fonoaudióloga Kilza de Arruda Lyra e Silva pelo telefone (82) 88324706. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante terá direito a um tratamento 
médico na instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 



 

 

Eu, como pesquisadora responsável, comprometo-me a utilizar os dados coletados 
somente para fins de pesquisa. Os resultados poderão ser publicados em jornais e revistas 
profissionais ou apresentados em congressos profissionais. Neste último caso, os resultados dos 
participantes da pesquisa poderão ser utilizados para ilustração, não sendo revelada, no entanto, 
sua identidade, a menos que a lei a requisite. 

 
Kilza de Arruda Lyra e Silva. 

 
 
 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido ao participante deste estudo 
 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Ficam claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízos, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste serviço. 

 

________________________________________ 

                       Nome do paciente  

 

________________________________________ 

                       Assinatura do paciente  

 

_______________________________________ 

                                  Assinatura da testemunha  

 

 
Declaro que obtive de forma apropriada  e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo. 

         
 

_______________________________________ 

                                  Assinatura do pesquisador  

 
 
 

              São Paulo, ___ de _____________________ de 2004. 



 

 

ANEXO III  
 

TABELAS DE RESULTADOS DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS 
 

A seguir são apresentadas algumas tabelas que oferecem um maior detalhamento dos 
resultados das variáveis qualitativas, encontrados neste estudo. Utilizou-se a notação alfabética 
para numeração do título das tabelas, para diferenciação das tabelas do texto. 
 
Registros Timpanométricos nas Sondas de Tom Prova de 226, 678 e 1000 Hz 
 
Tabela A - Curvas timpanométricas em relação ao tom de sonda em 110 neonatos (58 meninos e 52 meninas) 
em orelhas direita e esquerda 
 

226 Hz 678 Hz 1000 Hz 
Tipo Orelha N % N % N % 

Direita 51 46,4 30 27,3 81 73,6 A Esquerda 54 49,1 26 23,6 75 68,2 
Direita 59 53,6     PD 
Esquerda 56 50,9     
Direita   72 65,5 28 25,5 AS 
Esquerda   76 69,1 34 30,9 
Direita   8 7,3 1 0,9 I 
Esquerda     8 7,3 1 0,9 
Direita 110 100,0 110 100,0 110 100,0 Total 
Esquerda 110 100,0 110 100,0 110 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I– curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva no tom sonda para a orelha 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências no tom sonda para a orelha 

 
Tabela B - Curvas timpanométricas em relação ao tom de sonda em 110 neonatos (58 meninos e 52 meninas) 

em sujeitos de gênero masculino e feminino 
 

226 Hz 678 Hz 1000 Hz 
Tipo Gênero N % N % N % 

Masculino 46 39,7 40 34,5 84 72,4 A Feminino 59 56,7 16 15,4 72 69,2 
Masculino 70 60,3     PD 
Feminino 45 43,3     
Masculino   69 59,5 32 27,6 AS 
Feminino   79 76,0 30 28,8 
Masculino   7 6,0   I 
Feminino     9 8,7 2 1,9 
Masculino 116 100,0 116 100,0 116 100,0 Total 
Feminino 104 100,0 104 100,0 104 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I– curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva no tom sonda para o gênero 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências no tom sonda para o gênero 



 

 

Tabela C - Curvas timpanométricas em relação ao tom de sonda em 110 neonatos (58 meninos e 52 meninas) 
em sujeitos de gênero masculino e feminino em orelhas direita e esquerda 

 
 226 Hz 678 Hz 1000 Hz 

Tipo Gênero Orelha N % N % N % 
Direita 20 34,5 19 32,8 42 72,4 Masculino Esquerda 26 44,8 21 36,2 42 72,4 
Direita 31 59,6 11 21,2 39 75,0 A 

Feminino Esquerda 28 53,8 5 9,6 33 63,5 
Direita 38 65,5     Masculino 
Esquerda 32 55,2     
Direita 21 40,4     PD 

Feminino 
Esquerda 24 46,2     
Direita   35 60,3 16 27,6 Masculino 
Esquerda   34 58,6 16 27,6 
Direita   37 71,2 12 23,1 

AS 
Feminino 

Esquerda   42 80,8 18 34,6 
Direita   4 6,9   

Masculino 
Esquerda   3 5,2   
Direita   4 7,7 1 1,9 

I 
Feminino 

Esquerda     5 9,6 1 1,9 
Direita 58 100,0 58 100,0 58 100,0 Masculino 
Esquerda 58 100,0 58 100,0 58 100,0 
Direita 52 100,0 52 100,0 52 100,0 Total 

Feminino 
Esquerda 52 100,0 52 100,0 52 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva no tom sonda para a orelha e gênero 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências no tom sonda para a orelha e gênero 

 

 
Comparação Quanto à Freqüência das Sondas  
 
 
Tabela D - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 220 orelhas 

direita e esquerda para ambos os gêneros  
 

      678 Hz 
      A Não A Total 

N 24 81 105 
A % 22,9 77,1 100,0 

N 32 83 115 226 Hz 
PD % 27,8 72,2 100,0 

  N 56 164 220 
Total   % 25,5 74,5 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
Não A – curva timpanométrica do tipo assimétrica ou do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva no tom sonda para a orelha e gênero 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências no tom sonda para a 
orelha e gênero 



 

 

Tabela E - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 110 orelhas 
direita para ambos os gêneros  

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 13 33 5 51 
A % 25,5 64,7 9,8 100,0 

N 17 39 3 59 226 Hz 
PD % 28,8 66,1 5,1 100,0 

  N 30 72 8 110 
Total   % 27,3 65,5 7,3 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 
 

Tabela F - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 110 orelhas 
esquerda para ambos os gêneros  

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 11 39 4 54 
A % 20,4 72,2 7,4 100,0 

N 15 37 4 56 226 Hz 
PD % 26,8 66,1 7,1 100,0 

  N 26 76 8 110 
Total   % 23,6 69,1 7,3 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 
 

Tabela G - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 116 orelhas 
direita e esquerda de sujeitos do gênero masculino 

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 14 31 1 46 
A % 30,4 67,4 2,2 100,0 

N 26 38 6 70 226 Hz 
PD % 37,1 54,3 8,6 100,0 

  N 40 69 7 116 
Total   % 34,5 59,5 6,0 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 



 

 

Tabela H - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 104 orelhas 
direita e esquerda de sujeitos do gênero feminino 

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 10 41 8 59 
A % 16,9 69,5 13,6 100,0 

N 6 38 1 45 226 Hz 
PD % 13,3 84,4 2,2 100,0 

  N 16 79 9 104 
Total   % 15,4 76,0 8,7 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela I - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 58 orelhas direita 

de sujeitos do gênero masculino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 6 13 1 20 
A % 30,0 65,0 5,0 100,0 

N 13 22 3 38 226 Hz 
PD % 34,2 57,9 7,9 100,0 

  N 19 35 4 58 
Total   % 32,8 60,3 6,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela J - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 58 orelhas 

esquerda de sujeitos do gênero masculino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 8 18 0 26 
A % 30,8 69,2 0,0 100,0 

N 13 16 3 32 226 Hz 
PD % 40,6 50,0 9,4 100,0 

  N 21 34 3 58 
Total   % 36,2 58,6 5,2 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 



 

 

Tabela K - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 52 orelhas 
direita de sujeitos do gênero feminino 

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 7 20 4 31 
A % 22,6 64,5 12,9 100,0 

N 4 17  21 226 Hz 
PD % 19,0 81,0  100,0 

  N 11 37 4 52 
Total   % 21,2 71,2 7,7 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela L - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 678 Hz em 52 orelhas 

esquerda de sujeitos do gênero feminino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 3 21 4 28 
A % 10,7 75,0 14,3 100,0 

N 2 21 1 24 226 Hz 
PD % 8,3 87,5 4,2 100,0 

  N 5 42 5 52 
Total   % 9,6 80,8 9,6 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela M - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 220 orelhas 

direita e esquerda para ambos os gêneros  
 

      226 Hz 
      A PD Total 

N 76 80 156 
A % 48,7 51,3 100,0 

N 29 35 64 1000 Hz 
Não A % 45,3 54,7 100,0 

N 105 115 220 
Total  % 47,7 52,3 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
Não A – curva timpanométrica do tipo assimétrica e invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 



 

 

Tabela N - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 110 orelhas 
direita para ambos os gêneros  

 
       1000 Hz  
      A AS I Total 

N 40 10 1 51 
A % 78,4 19,6 2,0 100,0 

N 41 18  59 226 Hz 
PD % 69,5 30,5  100,0 

  N 81 28 1 110 
Total   % 73,6 25,5 0,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela O - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 110 orelhas 

esquerda para ambos os gêneros  
 

       1000 Hz  
      A AS I Total 

N 36 17 1 54 
A % 66,7 31,5 1,9 100,0 

N 39 17  56 226 Hz 
PD % 69,6 30,4  100,0 

  N 75 34 1 110 
Total   % 68,2 30,9 0,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela P - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 116 orelhas 

direita e esquerda de sujeitos do gênero masculino 
 

       1000 Hz  
      A AS I 

Total 
 

N 31 15  46 
A % 67,4 32,6  100,0 

N 53 17  70 226 Hz 
PD % 75,7 24,3  100,0 

  N 84 32  116 
Total   % 72,4 27,6  100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 



 

 

Tabela Q - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 104 orelhas 
direita e esquerda de sujeitos do gênero feminino 

 
       1000 Hz  
      A AS I Total 

N 45 12 2 59 
A % 76,3 20,3 3,4 100,0 

N 27 18  45 226 Hz 
PD % 60,0 40,0  100,0 

  N 72 30 2 104 
Total   % 69,2 28,8 1,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela R - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 58 orelhas 

direita de sujeitos do gênero masculino 
 

       1000 Hz  
      A AS I Total 

N 14 6  20 
A % 70,0 30,0  100,0 

N 28 10  38 226 Hz 
PD % 73,7 26,3  100,0 

  N 42 16  58 
Total   % 72,4 27,6  100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela S - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 58 orelhas 

esquerda de sujeitos do gênero masculino 
 

       1000 Hz  
      A AS I Total 

N 17 9  26 
A % 65,4 34,6  100,0 

N 25 7  32 226 Hz 
PD % 78,1 21,9  100,0 

  N 42 16  58 
Total   % 72,4 27,6  100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 



 

 

Tabela T - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 52 orelhas 
direita de sujeitos do gênero feminino 

 
       1000 Hz  
      A AS I Total 

Freqüência 26 4 1 31 
A % 83,9 12,9 3,2 100,0 

Freqüência 13 8  21 226 Hz 
PD % 61,9 38,1  100,0 

  Freqüência 39 12 1 52 
Total   % 75,0 23,1 1,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela U - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 226 e 1000 Hz em 52 orelhas 

esquerda de sujeitos do gênero feminino 
 

       1000 Hz  
      A AS I Total 

N 19 8 1 28 
A % 67,9 28,6 3,6 100,0 

N 14 10  24 226 Hz 
PD % 58,3 41,7  100,0 

  N 33 18 1 52 
Total   % 63,5 34,6 1,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela V - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 220 orelhas 

direita e esquerda para ambos os gêneros  
 

      678 Hz 
      A Não A Total 

N 53 103 156 
A % 34,0 66,0 100,0 

N 3 61 64 1000 Hz 
Não A % 4,7 95,3 100,0 

  N 56 164 220 
Total   % 25,5 74,5 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
Não A – curva timpanométrica do tipo assimétrica e invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 



 

 

Tabela W - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 110 orelhas 
direita para ambos os gêneros  

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 29 44 8 81 A % 35,8 54,3 9,9 100,0 
N 1 27  28 AS % 3,6 96,4  100,0 
N  1  1 

1000 Hz 

I %  100,0  100,0 
  N 30 72 8 110 Total   % 27,3 65,5 7,3 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela X - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 110 orelhas 

esquerda para ambos os gêneros  
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 24 44 7 75 A % 32,0 58,7 9,3 100,0 
N 2 31 1 34 AS % 5,9 91,2 2,9 100,0 
N  1  1 

1000 Hz 

I %  100,0  100,0 
  N 26 76 8 110 Total   % 23,6 69,1 7,3 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela Y - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 116 orelhas 

direita e esquerda de sujeitos do gênero masculino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 38 39 7 84 A % 45,2 46,4 8,3 100,0 
N 2 30  32 AS % 6,3 93,8  100,0 
N     

1000 Hz 

I %     
  N 40 69 7 116 Total   % 34,5 59,5 6,0 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 



 

 

Tabela Z - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 104 orelhas 
direita e esquerda de sujeitos do gênero feminino  

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 15 49 8 72 A % 20,8 68,1 11,1 100,0 
N 1 28 1 30 AS % 3,3 93,3 3,3 100,0 
N  2  2 

1000 Hz 

I %  100,0  100,0 
  N 16 79 9 104 Total   % 15,4 76,0 8,7 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela AA - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 58 orelhas 

direita de sujeitos do gênero masculino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 19 19 4 42 A % 45,2 45,2 9,5 100,0 
N  16  16 AS %  100,0  100,0 
N     

1000 Hz 

I %     
  N 19 35 4 58 Total   % 32,8 60,3 6,9 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela AB - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 58 orelhas 

esquerda de sujeitos do gênero masculino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 19 20 3 42 A % 45,2 47,6 7,1 100,0 
N 2 14  16 AS % 12,5 87,5  100,0 
N     

1000 Hz 

I %     
  N 21 34 3 58 Total   % 36,2 58,6 5,2 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 



 

 

Tabela AC - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 52 orelhas 
direita de sujeitos do gênero feminino 

 
       678 Hz  
      A AS I Total 

N 10 25 4 39 A % 25,6 64,1 10,3 100,0 
N 1 11  12 AS % 8,3 91,7  100,0 
N  1  1 

1000 Hz 

I %  100,0  100,0 
  N 11 37 4 52 Total   % 21,2 71,2 7,7 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
Tabela AD - Comparação do tipo de curva quanto às sondas de tom prova de 678 e 1000 Hz em 52 orelhas 

esquerda de sujeitos do gênero feminino 
 

       678 Hz  
      A AS I Total 

N 5 24 4 33 A % 15,2 72,7 12,1 100,0 
N  17 1 18 AS %  94,4 5,6 100,0 
N  1  1 

1000 Hz 

I %  100,0  100,0 
  N 5 42 5 52 Total   % 9,6 80,8 9,6 100,0 

Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica 
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de ocorrências do tipo da curva 
% – percentual de ocorrências do tipo da curva em relação ao total de ocorrências 

 
 



 

 

Avaliação da Concordância da Classificação do Tipo de Curva nas Duas Orelhas em 
Diferentes Freqüências de Sondas 
 
 
Tabela AE - Total de tipos de curvas iguais e diferentes nas duas orelhas de 110 neonatos de ambos os 

gêneros para as sondas de tom prova de 226, 678 e 1000 Hz  
 
 Masculino Feminino 

226 Hz 678 Hz 1000 Hz 226 Hz 678 Hz 1000 Hz 
Tipos  N % N % N % N % N % N % 
Iguais             

A 16 27,6 14 24,1 37 63,8 20 38,5 2 3,8 31 59,6 
PD 28 48,3     13 25,0     
AS   29 50,0 11 19,0   31 59,6 10 19,2 
I   1 1,7     1 1,9 1 1,9 

Diferentes 14 24,1 14 24,1 10 17,2 19 36,5 18 34,6 10 19,2 

Total 58 100,0 58 100,0 58 100,0 52 100,0 52 100,0 52 100,0 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo 
AS – curva timpanométrica do tipo assimétrica  
I – curva timpanométrica do tipo invertida 
N – número de neonatos com ocorrências do tipo da curva (iguais ou diferentes) 
% – percentual de neonatos que apresentaram ocorrência do tipo da curva (igual ou diferente) em relação ao total de neonatos 

 
Tabela AF - Comparativo conjunto dos tipos de curvas nas sondas de 226 e 1000 Hz nas duas orelhas em 110 

neonatos de ambos os gêneros 
 

Masculino Feminino 
226 Hz / 1000 Hz N % N % 
A / A 10 17,2 13 25,0 
PD / A 20 34,5 6 11,5 
Outras 28 48,3 33 63,5 
Total 58 100,0 52 100,0 
Legenda:  
A – curva timpanométrica do tipo pico único em ambas as orelhas 
PD – curva timpanométrica do tipo pico duplo em ambas as orelhas 
N – número de neonatos que registraram a combinação do tipo de curva 
% – percentual de neonatos que apresentaram a combinação do tipo de curva em relação ao total de 
neonatos 
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