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Resumo 
 

Monitoramento audiológico de um grupo de crianças com indicadores 
de risco para a deficiência auditiva  

 

 

Introdução: O monitoramento audiológico de crianças com Indicadores de 
Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) apresenta como propósito a 
identificação de perdas auditivas para que possam ser oferecidas 
intervenções terapêuticas adequadas, diminuindo assim a influência desse 
acometimento no desenvolvimento da fala e da linguagem.  Objetivo: 
Estudar os resultados do monitoramento audiológico em um grupo de 
crianças com IRDA, submetidas ao protocolo de duas etapas na triagem 
auditiva neonatal (TAN). Método: A casuística foi dividida em dois grupos: 
grupo 1 (G1): crianças que falharam nas emissões otoacústicas por estímulo 
transiente (EOAT) e passaram na segunda etapa com Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A); grupo 2 (G2): crianças 
com resultados satisfatórios tanto nas EOAT como no PEATE-A. Os 
procedimentos utilizados na coleta de dados foram: timpanometria, EOAT e 
Audiometria de Reforço Visual (ARV), com fones de inserção ou em campo 
livre, nas frequências de 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 kHz. Nos casos de não 
condicionamento na ARV e de não aceitação da colocação dos fones de 
inserção e/ou transdutor ósseo pelas crianças com suspeita de perda 
auditiva, realizou-se o PEATE-click ou PEATE por frequência específica 
(PEATE-FE) nas frequências de 0.5 e 2kHz. Resultados: Do total de 34 
crianças submetidas ao monitoramento audiológico, nove apresentaram 
alteração condutiva, três do G2 (N=17) e seis do G1 (N=17). Não foram 
detectadas perdas auditivas sensorioneurais em ambos os grupos. 
Conclusão: As crianças que falharam nas EOAT na TAN apresentaram 
maior prevalência de alterações auditivas condutivas no monitoramento 
audiológico em comparação com as que não falharam.  

 

 

Palavras-chave: indicadores de risco; triagem; perda auditiva; avaliação 
audiológica infantil. 
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Abstract 
 

Audiologic monitoring of a group of children with risk indicators for 
hearing loss 

 

 

Introduction: The audiologic monitoring of children with risk indicators for 
hearing loss (RIHL) aims at the early identification of hearing losses in order 
to provide adequate therapeutic intervention, and therefore to reduce its 
consequences upon speech and language development of such children.    
Aim: To study the results of the audiologic monitoring in a group of children 
with RIHL submitted to a two-stage protocol of neonatal hearing screening 
(NHS). Method: Sample was divided in two groups: group 1 (G1) failed 
transient otoacoustic emission (TOAE) and passed the second stage with 
Automated Brainstem Auditory Evoked Potential (A-BAEP); and group 2 (G2) 
with satisfactory results in both procedures, TOAE and A-BAEP. Data 
collecting included tympanometry, TOAE and Visual Reinforcement 
Audiometry (VRA) with insertion phones or in free field at 0.5, 1.0, 2.0 and 
4.0 kHz. Children who could not be conditioned or who didn’t allow the 
placement of insertion phones and/or bone transducer underwent click-BAEP 
or frequency specific BAEP at 0,5 and 2.0 KHz. Results: Of the 34 children 
submitted to audiologic monitoring, 9 presented conductive disorder – 3 from 
G2 (N=17) and 6 from G1 (N=17). No sensorineural hearing losses were 
detected in both groups. Neonates with RIHL and who failed TOAE 
presented greater prevalence of conductive hearing disorders in the 
audiologic monitoring when compared to children who did not fail.   

 

 

Key words: risk indicators; screening; hearing loss; children hearing 
assessment. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Identificação precoce de perdas auditivas na infância 

  

A identificação precoce de perdas auditivas e a intervenção iniciada 

até os seis meses de idade possibilitam à criança com deficiência de 

audição desenvolvimento cognitivo e aquisição de linguagem próximos aos 

das ouvintes da mesma faixa etária (YOSHINAGA-ITANO et al., 1998).  

 O Joint Committe on Infant Hearing (JCIH, 2000/2007), composto por 

um grupo de peritos, organizado a partir de 1969 nos Estados Unidos da 

América (EUA), recomenda que os neonatos sejam submetidos à triagem 

auditiva neonatal (TAN) até o primeiro mês de vida. Aqueles que não 

apresentarem respostas satisfatórias nos exames devem ser encaminhados 

para avaliações audiológicas complementares, sendo que o diagnóstico 

deve ser concluído até o terceiro mês de vida. Com isso, possibilita-se que 

aqueles diagnosticados com perdas permanentes, isto é, sensorioneural, 

bilateral ou unilateral, em qualquer grau, recebam intervenção terapêutica 

até o sexto mês de vida. 

 No entanto, a maioria dos bebês é diagnosticada entre o segundo ou 

terceiro anos de vida, mesmo que a suspeita dos pais ocorra já nos 

primeiros meses após o nascimento.  É por esse motivo que os profissionais 

envolvidos com o diagnóstico e a reabilitação desse grupo de crianças 

sugerem a implantação de programas de saúde auditiva neonatal, que 

envolvem triagem, diagnósticos médico e audiológico e intervenções 

terapêuticas necessárias após a confirmação da perda auditiva (Grupo de 

Apoio a Triagem Auditiva Universal, 1998; Comitê Brasileiro sobre Perdas 

Auditivas na Infância, 2001;Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva, 

2010). 
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1.2 Programas de Saúde Auditiva  
 

No Brasil, foi publicada no Diário Oficial, em 28 de setembro de 2004, 

a Portaria N°2073/GM, estabelecendo que a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva deveria ser implantada de forma articulada em todas as 

unidades federadas e entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de 

Estado e de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. Foram então 

elencados os seguintes componentes fundamentais: 

I. Atenção Básica: tem como função realizar ações de caráter individual 

ou coletivo, voltadas à promoção da saúde auditiva, prevenção e 

identificação precoce dos problemas auditivos, bem como ações 

informativas, educativas e de orientação familiar.  

II. Média Complexidade: tem como função realizar triagem e 

monitoramento de audição, da atenção diagnóstica e da terapêutica 

especializada, garantidos no processo de referência e contra-

referência do paciente portador de deficiência auditiva.  Deve-se 

excluir o diagnóstico e a protetização de crianças até três anos de 

idade, que necessitam ser encaminhadas para os Serviços de 

Atenção à Saúde Auditiva de Alta Complexidade, assim como 

pacientes com afecções associadas e perdas auditivas unilaterais. 

III. Alta Complexidade: tem como função realizar atenção diagnóstica e 

terapêutica especializada em crianças de até três anos de idade, em 

pacientes com afecções associadas (neurológicas, psicológicas, 

síndromes genéticas, cegueira, visão subnormal) e perdas auditivas 

unilaterais. A finalidade é oferecer atendimento multiprofissional às 

pessoas com deficiências auditivas. 

Nos EUA, o National Institute of Health (NIH-1993) recomendou que  

o cuidado com a saúde auditiva deveria ser iniciado em clínicas pré-natais, 

com orientação aos pais sobre os sinais de perda auditiva em crianças. Esse 
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tipo de cuidado deve continuar durante a infância, pois de 20 a 30% das 

perdas auditivas têm início tardio, não sendo detectadas na TAN. Sendo 

assim, o NIH também recomendou a implantação de programas de 

monitoramento audiológico escolar nas redes privada e pública para a 

identificação universal de perdas auditivas na infância.  

Também nos estados do Colorado e do Arizona, por meio de um guia 

elaborado pela American Academy of Pediatrics (AAP,1999) foi desenvolvido 

um programa de orientação de profissionais da aérea de saúde quanto aos 

cuidados com a audição. O guia abrange esclarecimentos sobre: indicadores 

de risco para a deficiência auditiva, comportamentos observáveis em 

crianças com perda auditiva na infância e baixa efetividade de métodos 

comportamentais para detectá-la.  

Na Nova Zelândia, o programa Well Child (2005) – Criança Saudável 

– elaborou um questionário sobre o desenvolvimento do comportamento 

auditivo e da fala para ser aplicado pelos enfermeiros do país com os 

responsáveis de crianças na faixa etária de 6 a 24 meses. O programa 

recomenda que pré-escolares sejam submetidos à timpanometria para 

detecção de otite média secretora. Já a avaliação audiológica completa, isto 

é, timpanometria e audiometria, deve ser realizada em idade escolar. 

 
1.3 Contexto histórico e tecnológico da TAN 
 

Na década de 1980, com o avanço da tecnologia e, 

consequentemente, dos procedimentos eletrofisiológicos para mensurar a 

audição, foi recomendado, para a  TAN, a realização do Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) apenas em neonatos de maior risco 

para a deficiência auditiva, devido à sua maior complexidade.  Tal medida 

visava diminuir o índice de falso-positivos e falso-negativos encontrados na 

triagem auditiva comportamental anteriormente recomendada (JCIH,1982).  
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Em 1993, o National Institute of Health (NIH, 1993) indicou a utilização 

de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA), de forma universal, como 

técnica de triagem auditiva neonatal, a ser realizada antes da alta hospitalar.  

Trata-se de uma medida eletroacústica que surgiu a partir de novos avanços 

tecnológicos, vindo ao encontro das necessidades de se iniciar a triagem de 

forma universal, já que apenas 50% das crianças deficientes auditivas 

seriam identificadas com a utilização do PEATE apenas na população de 

maior risco.  O comitê recomendou ainda que a TAN fosse realizada em 

duas etapas: EOA como procedimento inicial de triagem, seguidas por um 

teste de avaliação auditiva de tronco encefálico em todos os neonatos que 

falhassem.  

Ao se consultar a literatura brasileira e internacional, nota-se que, a 

partir de 1993, de acordo com as recomendações do NIH, o registro das 

EOA foi muito utilizado na implantação de programas de triagem auditiva 

neonatal universal (TANU). A comunidade científica se mostrava otimista, 

porém com algumas controvérsias, principalmente no que se referia ao 

número excessivo de falhas na TAN, devido ao vérnix encontrado no meato 

acústico externo de neonatos, nas primeiras 48 horas de vida, e outras 

alterações de orelha média (Chang et al.,1993;  Kok et al., 1993; Margolis, 

1997; Hall e Mueller, 1998b; Isaacson, 2000; Hall, 2000a; Munhoz et al., 

2000). 

A partir desse período, os equipamentos automatizados para realizar 

as EOA e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático 

(PEATE-A) continuaram a evoluir, e mais hospitais começaram a utilizá-los 

na implementação de programas de TAN. O protocolo de duas etapas antes 

da alta hospitalar, ou seja, em caso de falha nas EOA, realiza-se o PEATE-

A, representava uma solução viável na diminuição do alto índice de falhas 

devido às alterações de orelha média e, consequentemente, menor número 

de encaminhamentos para diagnóstico.  (Doyle et al.,1997; Jhonson et 

al.2005). 
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Doyle et al. (1997) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

verificar  a influência de alterações da orelha média nos resultados de TAN, 

utilizando os seguintes procedimentos: PEATE-A a 35 dBNA, emissões 

otoacústicas por estímulo transiente (EOAT) e otoscopia. Foram convocados 

200 neonatos, sendo avaliadas 400 orelhas. Do total, 91% (363) delas 

obtiveram resultado satisfatório no PEATE-A, enquanto 58.5% (234) 

passaram nas EOAT. Foram avaliadas com êxito pelo otoscópio 396 

orelhas, mas em 112 (28%) detectou-se vérnix ocluindo o meato acústico 

externo (MAE). Destas, apenas 12,5% passaram nas EOAT e 78.5% no 

PEATE-A. Após serem submetidas à lavagem do MAE, houve um aumento 

na taxa de passa nas EOAT para 51% de orelhas e no PEATE-A para 96%. 

Uma redução na mobilidade da membrana timpânica foi detectada em 90 

orelhas (22.7%), fator que influenciou no resultado das EOAT: somente 33% 

das orelhas com essas alterações passaram.  Os autores concluíram que a 

presença de líquido na orelha média não influenciou no PEATE-A, visto que 

95% apresentaram resultados satisfatórios; já em relação às EOAT, as 

alterações de orelha média influenciaram nos resultados obtidos.  

Johnson et al. (2005) realizaram um estudo multicêntrico e 

prospectivo, com o objetivo de verificar a eficácia do protocolo de TAN 

constituído por duas etapas (EOAT e PEATE-A). Foram reavaliados 1524 

lactentes aos nove meses de idade, cujo resultado na TAN fora satisfatório, 

segundo o protocolo sugerido: EOAT ausentes e PEATE-A a 35dBNA 

presente. No monitoramento audiológico, os lactentes foram submetidos aos 

seguintes exames: Audiometria por Reforço Visual (ARV), timpanometria e 

registro das EOAT e Emissões Otoacústicas Produto de Distorção (EOA-

PD). Na ARV, foram considerados como resultados normais respostas 

comportamentais em até 15 dBNA nas frequências de 500, 1000, 2000 e 

4000 Hz, com fones de inserção. Além disso, quando necessário, foi 

realizado o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por estímulo 

clique (PEATE-clique) por via aérea (VA) e via óssea (VO). Em 21 lactentes, 
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aos noves meses de idade, foram detectadas perdas auditivas 

sensorioneurais leves.  

Os autores concluíram que a maioria das perdas auditivas detectadas 

era congênita, pois a maior parte dos lactentes não apresentava indicadores 

de risco para a deficiência auditiva (IRDA). Além disso, sugeriram uma 

alteração na configuração dos aparelhos de PEATE-A de 35dBNA para 

25dBNA, para que as perdas leves também fossem detectadas.  

O estudo de Johnson et al., realizado em 2005, é o único que aborda 

a possibilidade de neonatos com perdas auditivas leves obterem resultados 

satisfatórios na TAN, segundo o protocolo de duas etapas: EOAT e, no caso 

de falha, PEATE-A. Tal fato pode ser justificado, pois as EOAT detectam 

perdas auditivas leves de até 30 dBNA, e o PEATE-A,  na intensidade de 35 

dBNA, pode identificar perdas auditivas moderadas, entre 40 e 50 dBNA.  

Mais recentemente, o JICH (2007) recomendou para a TAN o uso de 

medidas fisiológicas da audição.  Em sua última versão, o comitê sugeriu o 

registro das EOA em neonatos sem IRDA e PEATE-Automático (PEATE-A) 

na intensidade de 35 dBNA naqueles com IRDA, para identificação do 

Espectro da Neuropatia Auditiva (ENA). Sugeriu, ainda, o protocolo de duas 

etapas constituído por EOAT e PEATE-A a 35 dBNA.  

Em 2008, Monteiro (2008) analisou a efetividade de cinco protocolos 

de duas etapas segundo a porcentagem de encaminhamentos para 

diagnóstico: 

� EOA, e no caso de falha, PEATE-A de forma universal: 0.5% de 

encaminhamentos para diagnóstico;  

� EOAT e PEATE-A em neonatos sem IRDA, e PEATE-A em duas 

etapas em neonatos com IRDA: 0.6% de encaminhamentos para 

diagnóstico;  
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� PEATE-A em duas etapas para crianças com IRDA: 2% de 

encaminhamentos para diagnóstico;  

� EOAT e PEATE para crianças com IRDA: 7.3% de 

encaminhamentos para diagnóstico; 

� EOAT em duas etapas de forma universal: 2.1% de 

encaminhamentos para diagnóstico.   

A autora atribuiu a alta taxa de encaminhamentos para diagnóstico e, 

consequentemente, uma fraca efetividade nos protocolos constituídos por 

EOA à interferência de vérnix e alterações da orelha média. Já os protocolos 

que utilizaram o PEATE-A apresentaram uma forte especificidade por 

eliminarem os falso-positivos com maior eficiência. 

No mesmo ano, Linares e Carvallo (2008) estudaram a relação das 

respostas das EOAT e alterações na imitanciometria com sonda de 226Hz. 

A amostra foi dividida em dois grupos: Grupo I (grupo de pesquisa), 

constituído por 20 lactentes com ausência das EOAT, e Grupo 2 (grupo de 

comparação), por 101 lactentes com EOAT presentes. Todos os lactentes 

foram submetidos à: timpanometria, pesquisa dos limiares de reflexo 

contralateral, e também às EOAT e EOA-PD. O Grupo I também foi 

submetido ao PEATE para pesquisa do limiar eletrofisiológico. Os resultados 

demonstraram que 75% dos lactentes do grupo de pesquisa apresentaram 

alteração condutiva; 15%, perda auditiva para as frequências altas; 5%, 

perda auditiva sensorioneural leve a moderada e 5%, perda sensorioneural 

moderada a profunda. Quanto aos achados na imitanciometria, observou-se:  

� No grupo com ausência de EOAT, o menor pico de admitância foi de 

0,28ml, quando comparado ao grupo com presença de EOAT, que foi 

de 0,67 ml. Esses achados sugerem discreta alteração de orelha 

média no grupo de pesquisa, pois a redução da admitância está 

associada à menor mobilidade do sistema tímpano-ossicular;  
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� No grupo com presença de EOAT, a curva timpanométrica do tipo A 

ocorreu em 67,3% e a do tipo Duplo Pico (DP), em 24,8%, padrões 

frequentemente encontrados em neonatos. Já o grupo com ausência 

de EOAT apresentou timpanogramas alterados (48,5%), e entre os 

considerados normais, apenas 3% apresentaram duplo pico. Visto 

que as curvas timpanométricas do tipo A e DP sugerem normalidade 

de orelha média, o grupo de comparação apresentou 92% dos 

resultados considerados normais, e o grupo de pesquisa, apenas 

51.5%;  

� Presença de reflexos acústicos em 96.5% dos lactentes do grupo de 

comparação; ausência dos reflexos acústicos em 100% do grupo de 

pesquisa.  

 As autoras concluíram que o tipo de curva timpanométrica não é a 

única indicação de alteração na orelha média. Os valores de admitância 

reduzida e a ausência de reflexo acústico são também importantes 

indicativos de comprometimento condutivo, relacionando-se à ausência das 

EOAT.   

Freitas et al. (2009) compararam a especificidade de protocolos de 

duas etapas, utilizando, de forma combinada, os procedimentos EOAT e 

PEATE-A. Também foram estudados os resultados desses dois 

procedimentos de forma isolada. Os autores concluíram que aqueles que 

utilizaram o procedimento PEATE-A em pelo menos uma das etapas 

apresentaram maior especificidade, se comparados aos que utilizaram as 

EOAT, por eliminarem o fator condutivo ou a presença de vérnix. Porém, 

alertaram para a possibilidade de perdas auditivas leves não serem 

detectadas pelo PEATE-A em 35 dBNA, citando o estudo de Johnson et al. 

(2005). 

O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (Comusa, 2010), 

composto por fonoaudiólogos e médicos de diferentes associações 
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científicas brasileiras, emitiu parecer similar ao do JCIH/2007, 

recomendando o mesmo procedimento de triagem auditiva, em duas etapas. 

 
 

1.4 Indicadores de Risco para a Deficiência Auditiva  
 

Segundo o JCIH (2007), os seguintes fatores são considerados como 

IRDA: 

1 -  Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da 

audição, fala ou linguagem; 

2 -  Histórico familiar de perda auditiva permanente na infância; 

consanguinidade. 

3 -  Permanência na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN) por mais de cinco dias; 

4 -  Ventilação extracorpórea; 

5 -  Ventilação assistida; 

6 -  Uso de medicação ototóxica como antibióticos aminoglicosídeos;  

7 -  Hiperbilirrubinemia com necessidade de ex-sanguíneo 

transfusão;  

8 -  Infecções congênitas (Toxoplasmose, Rubéola, citomegalovírus, 

herpes e sífilis); 

9 -  Anomalias craniofaciais; 

10 -  Síndromes genéticas que expressam deficiência auditiva (como 

Wanderburg, Alport, Pendred, entre outras); 

11 -  Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, síndrome 

Charcot-Marie-Tooth);  

12 -  Infecções bacterianas ou virais pós-natais (sarampo, meningite, 

herpes, varicela, citomegalovírus); 

13 -  Traumatismo craniano; 

14 -  Quimioterapia. 
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Em 2010, o Comusa acrescentou os seguintes fatores à lista de IRDA 

proposta pelo JICH (2007): anóxia peri-natal grave, apgar de 0 a 4 no 

primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto minuto, peso ao nascimento inferior a 

1500 g, nascimento pré-termo ou pequeno para a idade gestacional (PIG) e 

mãe portadora de HIV positivo.  

 
1.5 Avaliação  audiológica infantil  
 

A avaliação audiológica infantil consiste nas técnicas de avaliação do 

comportamento auditivo e de avaliação fisiológica da audição, que são 

procedimentos objetivos e não dependem das habilidades cognitivas da 

criança (Russo e Santos, 1994, Gravel e Hood, 2001).  

As técnicas do comportamento auditivo infantil podem ser divididas 

em duas categorias: aquelas que examinam respostas não condicionadas ao 

som para estimar a sensibilidade auditiva e as que utilizam procedimentos 

de condicionamento operante (Gravel e Hood, 2001). 

1.5.1 Técnicas de avaliação do comportamento auditivo 
 

� Técnicas de resposta não condicionadas 

 A técnica da observação do comportamento auditivo (BOA) é 

recomendada para crianças de até 6 meses de idade. Consiste na 

observação do comportamento mediante a apresentação de estímulos 

sonoros (calibrados ou não calibrados), e avalia a acuidade auditiva 

utilizando respostas não condicionadas ao estímulo (Russo e Santos, 1994). 

� Procedimentos de resposta condicionada  

 A audiometria de reforço visual é indicada para crianças a partir de 5 

ou 6 meses de idade (Liden e Kankkunen, 1969; Thompson e Weber, 1974; 

Moore et al., 1977; Azevedo, 1993).  

O termo audiometria de reforço visual foi utilizado primeiramente por 

Liden e Kankkunen, em 1969, para caracterizar o procedimento que 
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consistia na apresentação de um estímulo sonoro que deveria receber uma 

resposta da criança, sendo que, quando correta, era acionado um reforço 

visual, por meio da iluminação de um brinquedo animado. 

Como respostas ao estímulo sonoro, os seguintes comportamentos 

eram considerados:  

• Reflexo da criança - reflexo cócleo-palpebral e reação de 

sobressalto;  

• Respostas de investigação – procura da fonte sonora ou do 

examinador e mudança de mímica facial;  

• Respostas de orientação – localização da fonte sonora; 

• Respostas espontâneas – sorriso, gestos e vocalizações.  

 A partir da década de 70, novos estudos foram realizados sobre a 

aplicação clínica da ARV, sendo possível concluir que a resposta adequada 

da criança mediante o estímulo sonoro é o movimento condicionado de 

virada de cabeça em direção ao reforço visual, e que um reforço complexo é 

um meio eficiente na manutenção da atenção (Moore et al. 1977).  

A seguir, são apresentados alguns estudos da literatura nacional que 

abordam a efetividade da avaliação da audição de crianças por meio de 

técnicas comportamentais. 

Schubert (2000) realizou um estudo sobre a eficácia da Intelligent 

Visual Reinforcement Audiometry (ARVI - Audiometria de Reforço Visual 

Informatizada) na avaliação da audição de crianças de 6 a 24 meses de 

idade. Trata-se de um procedimento realizado com equipamento controlado 

por sistema informatizado, tendo sido desenvolvido com o objetivo de 

diminuir a subjetividade da avaliação por ARV convencional. O equipamento 

deve concordar, portanto, com o julgamento do examinador; assim, caso a 

criança tenha olhado para a direção do reforço, mas sem a presença do 
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estímulo sonoro, o sistema não libera o reforço visual. Para a pesquisa, 

foram convocadas 47 crianças, na faixa etária entre 6 e 24 meses, com 

timpanometria tipo A e EOAT presentes bilateralmente. Desse total, 33 

compareceram, entretanto, quatro foram excluídas da amostra por 

apresentarem EOAT ausentes unilateral ou bilateralmente e uma por não ter 

realizado a ARVI, apesar das EOAT presentes e timpanometria do tipo A. As 

28 crianças avaliadas, sendo treze do sexo feminino e quinze do sexo 

masculino, foram divididas em três grupos de acordo com a faixa etária: 

Grupo I – 6 meses a 11 meses e 29 dias (N=13); Grupo II – 12 meses a 17 

meses e 29 (N=8) dias; Grupo III – 18 meses a 24 meses (N=7). 

Realizaram as avaliações por ARVI quatro crianças do sexo feminino 

e nove do masculino com fones e treze do sexo feminino e quinze do 

masculino em campo livre. Em relação à faixa etária, no Grupo I, três 

realizaram com fones e treze em campo livre; no Grupo II, seis com fones e 

oito em campo livre; e no Grupo III, quatro com fones e sete em campo livre. 

Todas as avaliações foram concluídas em apenas uma sessão. Quanto à 

fidedignidade das respostas com fones, a média foi de 95,95% no Grupo I; 

86,14% no Grupo II e 86,41% no Grupo III. Já em campo livre, foi de: 

89,37% no Grupo III; 81,37% no Grupo II e 66,97% no Grupo I. A autora 

concluiu que as crianças do Grupo I se mostraram mais sujeitas à 

interferência do ruído ambiental, já que com fones apresentaram respostas 

mais fidedignas. 

Lemos et al. (2007) realizaram um estudo com o objetivo de verificar a 

efetividade da avaliação por ARV utilizando o audiômetro pediátrico PA5, 

Interacoustics. Compuseram a amostra 30 lactentes de ambos os sexos, 

sem alterações auditivas, sem IRDA, sem presença de perda auditiva, nem 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Eles foram divididos em 

três grupos, segundo a faixa etária: Grupo I, lactentes de 6 a 11 meses e 29 

dias; Grupo II, lactentes de 12 a 17 meses e 29 dias; Grupo III, lactentes de 

18 a 24 meses. Todos foram avaliados em campo livre, dentro de cabine 
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acusticamente tratada, com dois examinadores, um operando o audiômetro 

e o outro realizando a técnica de distração. As autoras utilizaram tom 

modulado nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000Hz, nas intensidades 

de 20 a 80 dBNA,  e obtiveram o nível mínimo de resposta (NMR) de forma 

alternada entre as quatro frequências. Não houve diferença significativa 

entre os sexos e nem quanto às orelhas. O tempo de exame variou de 4 a 

15 minutos, com média de 8,2 minutos no Grupo I; de 3 a 8 minutos, com 

média de 5 minutos no Grupo II e de 4 a 9 minutos, com média de 5,8 

minutos no Grupo III. A mediana do NMR foi de 30 dB para todas as 

frequências, em todos os grupos; porém, o Grupo II apresentou respostas 

mais homogêneas. Os autores atribuíram essa diferença de padrão de 

resposta do Grupo II ao desenvolvimento e à maturação neuronal. O Grupo I 

apresentou o tempo de atenção reduzido, já o Grupo III apresentou menor 

motivação para responder ao teste, uma vez que a técnica do reforço visual 

não parece ser tão interessante nessa faixa etária.  Devido à falta de 

motivação do Grupo III, exigiu-se mais experiência dos avaliadores. Os 

autores concluíram que o método se mostrou eficiente para investigar os 

limiares auditivos na faixa etária pesquisada. 

Agostinho e Azevedo (2008) estudaram a efetividade da avaliação 

auditiva por meio da ARV com fones supra-aurais, na faixa etária de 5 a 16 

meses, segundo as variáveis sexo e idade.  A amostra foi constituída por 30 

bebês, porém um deles estava com otite e foi excluído, sendo dividida em 

grupos, segundo a faixa etária: Grupo I - lactentes de 5 a 7 meses, Grupo II - 

lactentes de 8 a 11 meses e Grupo III - lactentes de 12 a 16 meses. Todos 

haviam nascido a termo, sem intercorrências peri, pré e pós-natais, com 

EOAT presentes ao nascimento e curva timpanométrica do tipo A no dia da 

avaliação. Os seguintes procedimentos foram realizados: meatoscopia, 

imitanciometria e ARV. As autoras pesquisaram os NMR nas frequências de: 

500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz, com tom modulado em intensidade 

inicial de 50 dBNA a 60 dBNA, diminuída gradativamente de 10 em 10 

dBNA.  
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Dos 27 (93.1%) bebês que realizariam ARV com fones, apenas dois 

(6.9%) não aceitaram a colocação desse equipamento. Mas, como 93.1% 

concluíram o exame, essa técnica se mostrou eficaz em crianças pequenas. 

Não houve diferença estatisticamente significante na obtenção do NMR 

entre as duas orelhas. Já em relação à variável sexo, os NMR menores 

foram obtidos no sexo feminino, com média de 12,5 dBNA em 500 Hz e 15 

dBNA nas demais frequências pesquisadas. Já no sexo masculino, a média 

foi de 20 dBNA para todas as frequências. Em relação à variável idade, no 

Grupo I foram observados NMR mais elevados, quando comparados aos 

demais grupos, com média de 20 dBNA em 500 Hz; 22,5 dBNA em 1000 Hz 

e 2000 Hz; e 25 dBNA em 4000 Hz. Os lactentes com faixa etária entre 8 e 

11 meses, Grupo II, e 12 a 16 meses, Grupo III, apresentaram média de 

NMR de 15 dBNA em todas as frequências pesquisadas. Quanto ao tempo 

de duração, o Grupo III necessitou de mais tempo (20 minutos), devido à 

resistência na colocação dos fones de inserção, retirados durante a 

realização do exame, seguido do Grupo I (15 minutos) e do Grupo II (12 

minutos). As autoras concluíram que a ARV contribui significativamente para 

determinar os NMR nas frequências da fala. 

 
1.5.2 Técnicas fisiológicas 
 

As técnicas fisiológicas são importantes na avaliação da integridade 

mecânica e funcional do sistema auditivo, da orelha média ao córtex, sendo 

empregadas em crianças que não apresentam respostas adequadas na 

avaliação auditiva comportamental e para fornecer informações adicionais 

sobre o funcionamento do sistema auditivo (Gravel e Hood, 2001). 

Segundo Russo e Santos (1994) e Gravel e Hood (2001), as técnicas 

fisiológicas recomendadas para a avaliação audiológica infantil são as que 

se seguem. 

� Imitanciometria:  
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A timpanometria avalia a mobilidade da cadeia tímpano-ossícular em 

resposta à variação (-200 daPa a +200 daPa) de pressão introduzida no 

meato acústico externo, sendo importante na detecção de otites médias, 

comuns na faixa etária estudada.  Já a medida do reflexo do músculo do 

estribo consiste na obtenção do menor nível de intensidade de um tom 

puro capaz de produzir a contração do músculo estapédio. 

� Emissões Otoacústicas (EOA): 

 O registro das EOA consiste na captação de energia sonora 

proveniente da cóclea, que se propaga pela orelha média até o meato 

acústico externo. As EOAT são geralmente evocadas por estímulo acústico 

breve e que abrange ampla gama de frequência (clique). Já as EOAPD são 

evocadas por dois tons puros (f1 e f2) apresentados simultaneamente com 

frequências sonoras muito próximas (f2/f1 = 1,22) (Kemp, 1978). 

O registro das EOA auxilia no diagnóstico de crianças que não 

cooperam na avaliação tradicional. As EOAT são mais recomendadas em 

TAN e monitoramentos audiológicos infantis, visto que indivíduos com perda 

auditiva leve (acima de 25 dBNA) apresentam ausência das EOAT. As 

EOAPD podem estar presentes em perdas auditivas de grau leve até 

moderado (50 dBNA), por isso não são indicadas como primeira escolha 

para TAN e monitoramento audiológico infantil (Azevedo, 2003).  

� PEATE:  

O PEATE é um método objetivo de avaliação auditiva e consiste no 

registro da atividade elétrica que ocorre no sistema auditivo, da orelha 

interna até o córtex cerebral, em resposta ao estímulo acústico. O estímulo 

sonoro utilizado inicialmente para o diagnóstico audiológico de neonatos, 

crianças e adultos foi o clique (Jewett, 1970). Já o estímulo por condução 

óssea deve ser utilizado para verificar o tipo de perda (sensorioneural, 

condutiva ou mista) (Hood,1998). 
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Atualmente, o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por 

Frequência Especifica (PEATE-FE) que utiliza o estímulo sonoro tone burst 

também é recomendado no diagnóstico audiológico de neonatos e crianças 

por estimular região específica da cóclea, possibilitando a estimativa dos 

limiares auditivos de diversas frequências. O PEATE-FE em 500 Hz é usado 

para avaliar as frequências baixas e o PEATE-FE em 2000 Hz, as 

frequências altas da cóclea (British Columbia Early Hearing Program, 2008 e 

British Columbia Early Hearing Program2010). 

 
1.6 Monitoramento audiológico infantil  
 

 Alguns autores recomendam que crianças com histórico de alterações 

de orelha média sejam monitoradas audiologicamente, pois os quadros de 

otite levam a uma privação sonora que pode afetar a percepção dos sons e 

da fala (principalmente em ambientes ruidosos), vindo a prejudicar o 

desenvolvimento da linguagem (Northern e Downs, 1991; Roberts et al. 

,2004; Saes et al., 2005).  

O JCIH (2007) sugere que crianças com IRDA, mesmo que tenham 

apresentado resultados satisfatórios na TAN, sejam monitoradas, pelo 

menos uma vez, e no máximo entre os 24/30 meses de idade. Já aquelas 

com IRDA específico para perdas progressivas ou tardias, como 

citomegalovírus e ventilação-extracorpórea, devem ser monitoradas com 

maior frequência.  

Ainda segundo o JICH, pelo fato de serem consideradas de risco para 

o desenvolvimento de perdas auditivas progressivas e/ou bilaterais, as 

crianças com perdas unilaterais, e também com bilaterais leves também 

devem ser submetidas ao monitoramento audiológico e médico, pois podem 

apresentar distúrbios de fala e linguagem e, consequentemente, dificuldades 

no desenvolvimento social, econômico e acadêmico.  
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Widen et al. (2000) selecionaram 4911 bebês para monitoramento 

audiológico, incluindo: saudáveis com IRDA; internados na UTI neonatal e 

saudáveis sem IRDA,  mas que falharam em algum procedimento da TAN 

(EOAT, EOAPD ou PEATE). Os lactentes foram recrutados entre 8 e 12 

meses de idade corrigida.  Do total, 4868 sobreviveram e 3134 (64.4%) 

compareceram ao monitoramento, sendo necessárias 4933 consultas para 

avaliá-los. No monitoramento, foram utilizados os seguintes procedimentos: 

ARV nas frequências de 1.0 kHz, 2.0 kHz e 4.0 kHz, realizada com tom 

modulado e fones de inserção, e timpanometria. Foram consideradas como 

respostas dentro da normalidade: NMR de até 20 dB em cada frequência ou 

30 dB em uma frequência e 20 dBNA nas demais. 

Importante destacar que os autores não agendavam os 

monitoramentos quando os lactentes estavam com infecções respiratórias 

e/ou de ouvido, para evitar perda auditiva transitória por comprometimento 

condutivo, pois o objetivo do estudo era detectar perdas permanentes. 

Sendo assim, quando os lactentes eram avaliados e apresentavam alteração 

na timpanometria com limiares auditivos elevados, era marcado um retorno. 

Dos 3134 bebês que compareceram ao monitoramento, 2995 (95.6%) 

foram condicionados pela ARV e 139 (4.4%) não condicionaram. Em 20% 

destes casos, os autores relacionaram o não condicionamento ao atraso no 

desenvolvimento motor ou deficiência visual; já 80% não retornaram depois 

de uma avaliação não conclusiva. A média de idade dos lactentes no 

monitoramento era de 10 meses, mas, devido à necessidade de retornos, a 

média de idade na finalização dos exames foi de 12 meses. Dos 3134 

lactentes, 56% necessitaram apenas de uma sessão de ARV, 30% de duas 

e 14% de três sessões. As razões para retorno foram: habituação (44%), 

falha no condicionamento (32%), criança inquieta (30%), timpanometria 

alterada com NMR maior que 20 dBNA (29%), falta de confiabilidade nos 

testes (19%)  e não aceitação da colocação dos fones de inserção (6%). Dos 

2995 bebês que foram condicionados por ARV, 2706 (90.4%) completaram o 
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protocolo, isto é, a pesquisa do NMR em 1.0, 2.0 e 4.0 kHz e fala 

bilateralmente, e 142 (4.7%), apenas para uma orelha. Apresentaram 

audição normal 2827 (94.4%) e 168 (5.6%), perda auditiva, sendo 66 (2.2%) 

perda bilateral e 102 (3.4%) perda unilateral.  

Os autores concluíram que a ARV é um método eficaz na avaliação 

auditiva comportamental monoaural na faixa etária estudada. E defenderam 

a importância do monitoramento audiológico na detecção de perdas 

auditivas em crianças com IRDA.  

Folsom et al. (2000) estudaram  estratégias para a adesão de 

crianças com IRDA na realização  do monitoramento audiológico. Para tal, 

os autores adquiriram o número de telefone e endereço dos pais, avós e 

amigos ou contato de emergência, e mantiveram contato por meio de 

cartões postais de dois em dois meses até a época do monitoramento. Além 

disso, os cartões serviram como guia de informações quanto ao 

desenvolvimento da linguagem e motor da criança, para verificar se teria 

habilidade de realizar a ARV. E também para verificar intercorrências de 

saúde que pudessem interferir na audição, tais como otite média secretora 

(mais frequente), traumatismo craniano, meningite e uso de ototóxicos. Na 

ausência de intercorrências, perdas auditivas progressivas foram 

confirmadas. 

Nesse estudo, 4911 crianças foram convocadas para monitoramento 

audiológico, sendo que 64% o foram com sucesso. Porém, 57% 

completaram o processo, pois 3% não tiveram habilidade para realizar a 

ARV e 4% não a finalizaram. As razões mais comuns para não completarem 

o monitoramento audiológico foram: perda de contato com a família (51%), 

não assinatura do termo de consentimento (27%) e mudança de endereço 

(12%). Das famílias que não compareceram, 84.3% faltaram antes do 

primeiro monitoramento, sendo a principal causa perda de contato.  Os 

autores concluíram que as estratégias utilizadas foram eficientes na adesão 

das crianças para a realização do monitoramento audiológico.  
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Doyle et al. (2004) realizaram um estudo prospectivo em Sacramento 

(Estados Unidos da América) com a finalidade de investigar se os recém-

nascidos (30 a 48 horas de vida) diagnosticados com efusão de orelha 

média tinham maior probabilidade de desenvolver otite média do que 

aqueles sem efusão. De 454 neonatos, quatorze foram selecionados com 

diagnóstico de efusão e quinze sem o acometimento, para serem 

monitorados audiologicamente durante um ano, aos 3,6, 9 e 12 meses de 

idade. Os lactentes foram submetidos às EOAT, timpanometria, otoscopia e 

ARV (a partir dos seis meses de idade). Em oito lactentes (58%) do grupo 

com comprometimento e em três (20%) sem comprometimento havia otite 

média com efusão. Os autores concluíram que os neonatos com otite média 

nas primeiras 48 horas de vida apresentaram maior probabilidade de 

desenvolvê-la no primeiro ano de vida, quando comparados aos que não 

apresentaram esse comprometimento.  

Boone et al.(2005) avaliaram a prevalência de perda auditiva 

condutiva em crianças que falharam nas EOAT na TAN, por meio de um 

estudo retrospectivo na cidade de Arkansas (EUA). Foram selecionados 76 

lactentes, na faixa etária de 2 semanas a 10 meses, os quais foram 

submetidos às EOAT, à otoscopia e, quando necessário, ao PEATE. Em 49 

lactentes (64.5%) foram detectadas alterações de orelha média; 27 foram 

encaminhados ao PEATE, pois falharam nas EOAT e não apresentavam 

alterações de orelha média. Destes, dezenove foram submetidos ao PEATE, 

pois oito não compareceram. Foi detectada perda auditiva sesorioneural em 

quinze lactentes. Após o tratamento da otite média, em oito dos 49 com 

alterações de orelha média também foram detectadas perdas auditivas 

sensorioneurais. No total, 23 (30%) neonatos que apresentaram perda 

auditiva sensorioneural obtiveram resultado insatisfatório na TAN. Os 

autores concluíram que as otites médias secretoras estão frequentemente 

associadas a resultados falso-positivos na TAN.  
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Araújo (2009) realizou um estudo com o propósito de analisar os 

resultados obtidos no monitoramento audiológico de um grupo de crianças 

com IRDA e estudar o protocolo de avaliação utilizado. Foram 

encaminhadas 127 crianças na faixa etária entre 6 e 24 meses para o 

monitoramento audiológico.  Os IRDA mais frequentes foram: internação em 

UTIN por mais de 5 dias (75%), medicação ototóxica (63.04%), ventilação 

mecânica (21.78%) e peso ao nascimento inferior a 1500 gramas (21.73%). 

Desse total, 92 (72.4%) compareceram ao primeiro monitoramento, sendo a 

evasão para o segundo de 71.7% e de 80.7% para o terceiro. O valor médio 

de consultas por criança para a finalização das avaliações foi de 1,47. A 

autora observou que a maioria delas (95,6%) foi capaz de realizar a técnica 

de ARV; desse total, 71,5% aceitaram a colocação dos fones de inserção e 

apenas 28,4% os rejeitaram, sendo a ARV realizada em campo livre.  Além 

deste procedimento, a autora também utilizou o registro das EOA, e no caso 

de ausência, o registro do PEATE.  Do total de 92 crianças, foram 

detectados três com perda auditiva condutiva (3.2%). A autora concluiu que 

a ARV é uma técnica viável para ser utilizada no monitoramento audiológico.   

 Diante do que foi apresentado, o presente estudo teve como proposta 

identificar perdas auditivas em crianças com IRDA por meio do 

monitoramento audiológico, além de verificar se os neonatos que falharam 

nas EOAT apresentam maior prevalência de alterações de orelha média 

durante a infância. Com isso, é possível que as crianças com perdas 

auditivas identificadas recebam as intervenções terapêuticas necessárias, a 

fim de que as habilidades de audição sejam menos prejudicadas, não 

interferindo no desenvolvimento da fala e da linguagem.  
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2. OBJETIVOS  

 

O objetivo da presente pesquisa foi estudar os resultados do 

monitoramento audiológico em um grupo de crianças com IRDA.  

 

2.1. Objetivos específicos  

• Caracterizar as crianças selecionadas para o monitoramento 

audiológico;  

• Estudar o protocolo de avaliação utilizado no monitoramento 

audiológico; 

• Descrever os resultados obtidos no monitoramento audiológico; 

• Comparar os resultados obtidos no monitoramento audiológico de 

dois grupos de crianças com indicadores de risco para a 

deficiência auditiva e cujos resultados na triagem auditiva (TA) 

foram: grupo que passou nas EOAT e no PEATE-A e grupo que 

falhou nas EOAT e passou no PEATE-A. 
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3. MÉTODO 

 
 
 
3.1 Considerações éticas 
 

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

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conforme a Resolução n°196 

de 10 de outubro de 1996, sob o parecer do protocolo de Pesquisa n° 

293/2010 (Anexo I). 

 
3.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada no “Centro Audição na Criança” (CeAC), um 

serviço de Saúde Auditiva de Alta Complexidade e Laboratório de Pesquisa 

da Linha “Audição na Criança”, o qual pertence ao serviço da Divisão de 

Estudos e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). O CeAC presta 

serviço de triagem, diagnóstico e habilitação/reabilitação auditiva para 

crianças até três anos de idade. 

 

3.3 Casuística 
 

 As crianças nascidas em maternidades públicas e filantrópicas do 

município de São Paulo encaminhadas para a triagem auditiva ambulatorial 

no CeAC, entre janeiro de 2009 e julho de 2010, foram convidadas a realizar 

o monitoramento audiológico, objeto de estudo desta pesquisa.   As crianças 

foram localizadas pelo banco de dados do atendimento de triagem auditiva 

(TA) da instituição. 

Os pais/responsáveis foram contatados por telefone, para 

agendamento do monitoramento audiológico. Quando esse contato não foi 

possível, foram enviadas cartas com esclarecimentos sobre a importância do 
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procedimento e informações para o agendamento.  Aqueles que, após 

agendarem o monitoramento, concordaram com a participação na pesquisa, 

foram incluídos na casuística deste estudo. 

Foram então constituídos dois grupos, estudo e controle, 

denominados G1 e G2, respectivamente, sendo os critérios de inclusão para 

ambos: 

• Crianças com IRDA, de ambos os sexos, na faixa etária entre oito 

e 25 meses de idade, cujos pais ou responsáveis assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com as 

normas da bioética, do Comitê de Ética em Pesquisa da PUCSP;  

• Crianças com IRDA, que realizaram TA no período entre janeiro 

de 2009 e julho de 2010 e que compareceram ao CeAC para 

realização dos procedimentos, tanto com resultados satisfatórios 

nas EOAT e no PEATE-A como com resultados insatisfatórios nas 

EOAT, porém satisfatórios no PEATE-A.  

Os critérios de exclusão, também para ambos os grupos, foram: 

• Crianças com comprometimentos visuais ou neurológicos, 

segundo informação da família, pois poderiam ter maiores 

dificuldades na realização da Audiometria de Reforço Visual 

(ARV), o que comprometeria os resultados deste estudo; 

• Crianças cujos responsáveis receberam carta sobre o 

monitoramento audiológico, porém não entraram em contato com 

o CeAC para agendá-lo;   

• Crianças que foram agendadas para o monitoramento audiológico 

por meio de contato telefônico, porém não compareceram;  

• Crianças em que houve a necessidade de agendar retorno para a 

finalização das avaliações, porém não compareceram. 
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 Nenhum pai ou responsável de ambos os grupos se recusou a 

participar do estudo, assinando, portanto, o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (AnexoII). 

A seguir, é apresentada a composição de cada grupo: 

• Grupo de estudo 

O grupo de estudo, G1, foi composto de 59 crianças que falharam nas 

EOAT e passaram na segunda etapa do PEATE-A na TA. Segue o 

fluxograma para demonstrar sua casuística. (Figura 1) 

 
Figura 1 - Fluxograma do número de crianças do G1 selecionadas para 
monitoramento audiológico 

 

 Das 59 crianças selecionadas, 36 (61%) tiveram seus responsáveis 

comunicados sobre o monitoramento audiológico por meio de contato 

telefônico; os demais foram comunicados por meio de carta. Das 36 crianças 

convocadas por meio de contato telefônico, 21 (58%) compareceram, doze 

(33%) faltaram e três (9%) responsáveis não aceitaram participar, devido ao 

horário de trabalho dos pais, ou à distância entre a moradia e o CeAC. Das 

21 crianças que compareceram ao monitoramento audiológico, dezesseis 

(76%) concluíram as avaliações e cinco (24%) não finalizaram os exames 



 

 

25 

propostos e foram agendadas para retorno, porém não compareceram. Dos 

23 responsáveis convocados por meio de cartas, apenas dois (9%) entraram 

em contato com o CeAC para agendamento do monitoramento audiológico, 

sendo que uma criança compareceu e finalizou as avaliações e a outra faltou 

no dia agendado.  Assim, o G1 foi composto por dezessete crianças. 

• Grupo controle 

O grupo controle, G2, foi composto de crianças submetidas à TA no 

mesmo período, entre janeiro de 2009 e junho de 2010, porém com 

resultados satisfatórios tanto nas EOAT como no PEATE-A. Segue o 

fluxograma que demonstra a casuística do G2. (Figura 2) 

 
Figura 2 - Fluxograma do número de crianças do grupo G2 selecionadas para 
monitoramento audiológico 

 

Das 95 crianças selecionadas para compor o G2, 39 tiveram seus 

responsáveis comunicados sobre o monitoramento audiológico por meio de 

contato telefônico e 56, por meio de carta. Das 39 crianças convocadas por 

meio de contato telefônico, 23 compareceram, quinze faltaram e um 

responsável não aceitou comparecer para monitoramento audiológico, 

devido à distância entre a moradia e o CeAC. Dos 56 responsáveis aos 

quais foram enviadas cartas, nenhum entrou em contato com o CeAC para 
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agendamento do monitoramento audiológico.  Das 23 crianças que 

compareceram ao monitoramento audiológico, dezessete concluíram as 

avaliações e seis foram agendadas para retorno, a fim de finalizarem as 

avaliações, porém não compareceram. O G2 foi então constituído por 

dezessete crianças. 

 
3.4 Material  
 

Foram utilizados os seguintes materiais para a coleta de dados: 

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

Imitanciômetro Interacoustics modelo 235H, calibrado de acordo com as 

instruções do fabricante; audiômetro Interacoustics modelo AC33, calibrado 

de acordo com a técnica ISO-389-1 (Internacional Organization for 

Standardization – ISO, 1994); fones de inserção.  

E também:  

• Caixa de reforço visual, com brinquedos iluminados que se 

movimentam quando acionados; 

• Brinquedos para distração; 

• Analisador de Registro de EOA, Otodynamics Analizer, modelo ILO 

v6;  

•  Smart EP, Intelligent hearing Systems e Eclipse 25, da 

Interacoustics, para realização do PEATE.  

 
3.5 Procedimentos de coleta de dados 
 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2010 a 

julho de 2011. 
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Um fluxograma foi elaborado para especificar os tipos de avaliações 

aos quais as crianças foram submetidas durante o monitoramento 

audiológico. (Figura 3) 

 Cabe ressaltar que nem todas as crianças conseguiram realizar todos 

os procedimentos propostos para sua faixa etária.  Assim, foram analisados 

os resultados obtidos para cada uma delas, evidenciando-se, desta forma, 

os testes aplicados em maior ocorrência, bem como suas dificuldades.  

 
Figura 3 - Fluxograma das avaliações realizadas no monitoramento audiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: EOAT -  emissões otoacústicas por estímulo transiente, ORL – otorrinolaringologista, ARV – Audiometria por reforço visual, VA – via 

aérea, CL – campo livre, PEATE – potencial evocado de tronco encefálico, dBNA – decibel nível de audição. 
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3.5.1 Meatoscopia e timpanometria 
 

As crianças foram inicialmente submetidas à meatoscopia, realizada com 

o otoscópio; caso fosse observado algum impedimento para a realização dos 

exames, tais como rolha de cerúmen, corpo estranho, dor, a criança era 

encaminhada ao médico otorrinolaringologista. Em seguida, cada uma delas 

foi submetida à timpanometria, com sonda de tom teste 226 Hz.  

As análises das curvas timpanométricas seguiram a classificação de 

Jerger (1970), sendo os tipos principais de timpanogramas: Tipo A - valores 

de pressão entre 0 daPa e -100 daPa, com pico superior a 0.25ml, sugerindo 

função de orelha média normal;  tipo B – ausência de pico de máxima 

complacência, sugerindo presença de líquido na orelha média ou perfuração 

da membrana timpânica; tipo C – pico máximo de complacência deslocado 

para pressão negativa, para além de -100 daPA, sugerindo disfunção da 

tuba auditiva; variedades do tipo A, timpanogramas com valores de pressão 

entre 0 daPa e -100 daPA, porém com amplitude reduzida (Ar) abaixo de 

0,25 cm³, sugerindo rigidez no sistema tímpano ossicular ou com amplitude 

exagerada acima de 1.40 cm³ (Ad), sugerindo membrana timpânica delgada, 

atrófica ou ruptura da cadeia ossicular. 

 
3.5.2 Emissões otoacústicas por estímulo transiente  
 

Cada criança foi submetida ao registro das Emissões Otoacústicas 

por Estímulo Transiente, exame realizado, preferencialmente, durante o 

sono. Caso não dormisse, enquanto uma examinadora realizava o exame, a 

outra distraía a criança com brinquedos. Na impossibilidade de realização do 

exame, pelo fato de estar agitada ou chorando, era agendado um retorno. 

Os critérios de normalidade das Emissões Otoacústicas por Estímulo 

Transiente foram definidos de acordo com Durante et al. (2004): 
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� Reprodutibilidade geral maior ou igual a 50%; 

� Estabilidade maior ou igual a 70%; 

� Nível de resposta por banda de frequência, entre 2 e 4 kHz, maior ou 

igual a 6 dBNPS. 

 
3.5.3 Avaliação auditiva comportamental 
 

A avaliação auditiva comportamental escolhida para a faixa etária 

estudada, 8 a 25 meses de idade, foi a técnica de Audiometria de Reforço 

Visual (ARV), de acordo com por Lidén e Kankkunen (1969). 

No presente estudo, a avaliação foi iniciada com tom modulado em campo 

livre a 70 dBNA. Os estímulos foram apresentados em ordem descendente 

de intensidade, sendo: 70 dBNA, 50 dBNA, 30 dBNA e 20 dBNA, 

consecutivamente. Na ausência de resposta a 20 dBNA, a intensidade foi 

aumentada em 5 dBNA, e o NMR  também  pesquisado a 25 dBNA. Os NMR 

foram pesquisados nas frequências de 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 kHz, iniciando por 

1.0 kHz. Os reforços visuais eram acionados pela examinadora mediante as 

respostas de virada de cabeça adequadas da criança após a apresentação 

do estímulo sonoro, na procura de reforço. Foi considerado como NMR a 

menor intensidade na qual ocorreu procura do reforço visual.  

Nas crianças que permitiram a colocação dos fones de inserção, os NMR 

foram obtidos em cada orelha separadamente por meio de técnica 

descendente. A avaliação teve início na intensidade de 40 dBNA, 

descendendo de 10 em 10 dBNA, até quando a criança não apresentasse 

mais resposta.  Na ausência de resposta, a intensidade foi aumentada em 

passos de 5 dBNA,  até que voltasse a apresentar reações mediante o 

estímulo sonoro. Se não apresentasse resposta à intensidade inicial de 40 

dBNA, eram realizados incrementos de 10 em 10 dBNA, até que fosse 

observada uma resposta. Então, o NMR foi pesquisado a partir dessa 
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intensidade, por meio da técnica descendente, como já descrito acima. Os 

NMR foram pesquisados nas frequências de 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 kHz. 

O critério de normalidade foi de 20 dBNA para cada frequência (Jhonson 

et al.,2005), com a utilização de fones de inserção, e 30 dBNA em campo 

livre (Maxwell,1995; Lemos et al.,2007).  

As crianças com NMR maiores do que 20 dBNA por via aérea (VA) e 

aquelas com NMR dentro dos critérios de normalidade, porém, com 

alterações de curva timpanométrica, eram submetidas à avaliação 

audiométrica tonal por via óssea (VO).  

Por meio da mensuração dos NMR por VO, foram identificados os tipos 

de perda auditiva: sensorioneural (VA e VO rebaixadas), condutiva (VA 

rebaixada e VO normal) e mista (VA e VO rebaixadas, porém com presença 

de diferencial aéreo-ósseo:gap). (Frazza, Caovilla, Munhoz, Silva, 

Ganança,2003). 

Também nos casos de NMR dentro dos padrões de normalidade, porém, 

com alterações de orelha média, identificava-se se havia a presença de gap 

entre VA e VO devido ao componente condutivo.  

No ambiente da realização do exame, a cadeira dos pais, com a criança 

acomodada no colo de tal modo que pudesse virar a cabeça e procurar o 

reforço visual, ficava localizada a um ângulo de 90° do reforço visual. Um 

examinador manuseava o equipamento e acionava o reforço visual sempre 

que houvesse resposta para a estimulação sonora, enquanto o outro 

examinador aplicava a técnica de distração, para otimizar a atenção da 

criança para os estímulos sonoros, mesmo que em fraca intensidade. 

As crianças avaliadas em campo livre, mesmo com níveis mínimos de 

resposta dentro do esperado, foram consideradas com audição dentro da 

normalidade apenas quando havia a presença das EOAT bilateralmente, 

descartando assim a possibilidade de perdas auditivas unilaterais. Tal 
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procedimento foi adotado para que se garantisse a integridade em cada 

orelha separadamente. 

 
3.5.4 Potencial evocado auditivo de tronco encefálico 
 

Foram encaminhadas ao registro do PEATE as crianças nas seguintes 

condições: 

� Não apresentaram atenção ao tom puro;  

� Não foram adequadamente condicionadas na ARV; 

� Realizaram a audiometria com fones de inserção e 

apresentaram NMR elevados, não aceitando a colocação do 

transdutor ósseo; 

� Realizaram a audiometria em campo livre e apresentaram NMR 

elevados.  

� Realizaram a audiometria com fones de inserção, mas não 

aceitaram a colocação do transdutor ósseo, apresentando 

curvas timpanométricas B ou C e ausência de Emissões 

Otoacústicas por Estímulo Transiente; 

� Apresentaram NMR dentro da normalidade em campo livre, 

porém com Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente 

ausentes unilateral ou bilateralmente. 

Inicialmente, as crianças foram avaliadas quanto à integridade das 

vias auditivas, a 80 dBNA, e  posteriormente, foram pesquisados os NMR 

com estímulo clique ou tone burst, nas frequências específicas de 500 e 

2000 Hz. O critério de normalidade do NMR com estímulo clique foi de 20 

dBNA (Gorga et al.,1989) e com frequência específica, de 35 dBNA em 500 

Hz e de 20 dBNA em 2000 Hz (Stapells et al.,1995).  
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Após a finalização das avaliações, as crianças com alterações 

auditivas foram encaminhadas para o otorrinolaringologista. 

3.6 Análise dos dados  
 

A análise dos dados foi realizada por testes estatísticos paramétricos, 

pois os dados são quantitativos e contínuos. Além disso, a amostragem foi 

superior a 20 sujeitos, o que, pelo Teorema do Limite Central, garante que a 

distribuição tende à normalidade. Também foi testada e confirmada a 

normalidade dos resíduos desse modelo estatístico (teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov), garantindo o uso de teste paramétrico, mais potente 

que o não paramétrico. Em cada teste de hipótese foi adotado nível de 

significância de 0.05.  

Foi ainda utilizado o teste paramétrico, bastante comum para 

comparar médias pela Analysis of Variance (ANOVA), para descrever e 

comparar ambos os grupos, estudo (G1) e controle (G2), quanto: à faixa 

etária em meses; ao número de consultas realizadas no monitoramento; ao 

resultado da timpanometria e das EOAT; à necessidade de agendamento de 

retorno: à ARV em campo livre com ou sem fones de inserção, segundo 

faixa etária e sexo; aos exames realizados no monitoramento; ao status 

audiológico, por orelha e por criança; ao motivo de retorno.  

Quanto aos testes não paramétricos, foi adotado o Teste de 

Igualdade de Duas Proporções, que constata se a proporção de respostas 

de duas determinadas variáveis é estatisticamente significante. O objetivo, 

no presente estudo, foi comparar os grupos quanto ao gênero, aos IRDA e 

ao encaminhamento para o monitoramento auditivo. E também o teste Qui-

Quadrado, que verifica se duas variáveis e seus níveis possuem ou não uma 

dependência (associação) estatística, com o objetivo de medir o grau de 

relação/associação entre o tipo de curva timpanométrica e a presença das 

EOA. 
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4. RESULTADOS   

 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes à 

caracterização da amostra e em seguida os dados referentes ao 

monitoramento audiológico. 

 
4.1 Caracterização da amostra 
 

A análise descritiva deste trabalho foi realizada de acordo com as 

crianças que compareceram ao monitoramento audiológico, isto é, 

dezessete do G1 e dezessete do G2.  

A seguir, são apresentados dados sobre a caracterização da amostra 

dos grupos controle e de estudo.   

Os valores descritivos da média, mediana e desvio padrão da variável 

idade para os dois grupos são apresentados na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Estatística Descritiva para a idade (em meses) das crianças que 
compareceram ao monitoramento audiológico, dos grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

Idade G2 G1 
Média 19,3 18,0 

Mediana 19 19 
Desvio Padrão 3,3 4,2 

Mínima 15 8 
Máxima 25 24 

n 17 17 
IC 1,6 2,0 

p-valor 0,328 

 

Pelo teste de ANOVA, não foi detectada diferença na distribuição de 

idades entre os dois grupos, embora o G2 apresentasse faixa etária maior 

do que o G1.  
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A Tabela 2 mostra a distribuição de frequências e porcentagens para 

a variável sexo nos dois grupos.  

 
Tabela 2 - Distribuição de freqüências e porcentagens das crianças que 
compareceram ao monitoramento audiológico quanto ao sexo, nos grupos G1 (n=17) 
e G2 (n=17). 
 

G2 G1 Sexo 
n % n % 

p-
valor 

Feminino 6 35,3% 10 58,8% 
Masculino 11 64,7% 7 41,2% 

0,169 

p-valor 0,086 0,303  

  

Nota-se que a proporção de crianças do gênero feminino no grupo G2 

(35.3%) é menor do que no grupo G1 (58.8%). Porém pelo teste ANOVA, 

não foi detectada diferença na distribuição de sexo entre os dois grupos. 

A Tabela 3 mostra a caracterização dos grupos quanto aos IRDA. 

Sendo que cada criança pode ter apresentado mais de um. Observa-se que 

os mais frequentes no G2 foram: UTI neonatal por mais de cinco dias 

(70.6%), nascimento pré-termo (52.9%), medicação ototóxica (29.4%) e 

apgar de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto minuto (29.4%). Já 

no G1, o IRDA mais frequente foi o uso de medicação ototóxica (64.7%), 

seguido por nascimento pré-termo (58.8%) e UTIN por mais de cinco dias 

(52.9%). Apenas houve diferença na distribuição do IRDA quanto ao uso de 

medicação ototóxica com 29.4% em G2 contra 64.7% em G1 (p=0,039). 
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Tabela 3 - Distribuição dos Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva 
encontrados nas crianças que realizaram o monitoramento audiológico, referentes 
aos grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 IRDA 
N % N % 

p-
valor 

Hereditariedade/Consanguinidade 1 5,9% 0 0,0% 0,310 
UTIN > 5 dias 12 70,6% 9 52,9% 0,290 

Ventilação extracorpórea 3 17,6% 2 11,8% 0,628 
               Ventilação  assistida 3 17,6% 4 23,5% 0,671 

Ototóxico 5 29,4% 11 64,7% 0,039 
Hiperbilirrubinemia 0 0,0% 1 5,9% 0,310 
Anóxia Péri-natal 0 0,0% 2 11,8% 0,145 

Apgar 5 29,4% 2 11,8% 0,203 
Peso < 1500 gramas 2 11,8% 3 17,6% 0,628 

Nascimento pré-termo ou PIG 9 52,9% 10 58,8% 0,730 
Infecções congênitas 1 5,9% 1 5,9% 1,000 

Infecções bacterianas ou virais pós-natais 1 5,9% 1 5,9% 1,000 
Legenda: IRDA – indicadores de risco para a deficiência auditiva,UTIN – Unidade de Tratamento Intensivo 
Neonatal,  PIG – pequeno para a idade gestacional.   

 
4.2 Monitoramento audiológico 
 

 Para a avaliação audiológica das 34 crianças, foram necessárias 43 

consultas, 22 para o G1 e 21 para o G2. A Tabela 4 a seguir mostra a média 

do número de consultas necessárias para finalizar as avaliações do 

monitoramento audiológico de ambos os grupos bem como a correlação 

entre o número de sessões e o número de exames realizados para cada 

grupo.  

 

 

Tabela 4 -  Estatística Descritiva da correlação entre o número de sessões realizadas 
no monitoramento audiológico  e o número de exames realizados, por criança, nos  
grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

Sessões Exames Realizados 
Grupo 

G2 G1 G2 G1 

Média 1,4 1,3 3,3 3,2 
Mediana 1 1 3 3 
Desvio 
Padrão 1,0 0,5 0,8 0,7 

Mínimo 1 1 3 3 
Máximo 5 2 6 5 

N 17 17 17 17 
IC 0,5 0,2 0,4 0,3 

p-valor 0,665 0,823 
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É possível constatar que o G2 teve média de 1,4 sessões contra 1,3 

do G1; ou seja, trata-se de uma diferença estatisticamente insignificante. O 

mesmo ocorreu para o número de exames. 

A Tabela 5 mostra a distribuição dos exames realizados no 

monitoramento audiológico. Observa-se que todas as crianças de ambos os 

grupos realizaram EOAT, timpanometria e ARV (campo livre ou com fones 

de inserção). Apenas quatro foram encaminhadas para o PEATE e 

submetidas à avaliação da integridade das vias auditivas até o tronco 

encefálico e pesquisa do NMR com estímulo clique e/ou frequência 

específica em 500 e 2.000 Hz, sendo duas do grupo controle e duas do 

grupo estudo.  

 

Tabela 5 - Distribuição quanto a frequência e porcentagem dos Exames Realizados no 
Monitoramento Audiológico , nos  grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 Exames realizados no 
monitoramento n % N % 

p-valor 

EOAT 17 100% 17 100% - x - 
Timp. 17 100% 17 100% - x - 

CL 7 41.2% 7 41,2% 1,000 
CFI VA 7 41,2% 6 35,3% 0,724 

CFI VA/VO 3 17,6% 4 23,5% 0,671 
PEATE integridade e NMR 2 11,8% 2 11,8% 1,000 

Legenda: EOAT -  Emissões Otoacústicas por estímulo Transiente, Timp -  Timpanometria, CL - Campo Livre, CFI 
VA - Com fones de Inserção por  Via Aérea , CFI VA/VO: Com fones de inserção por Via Aérea e por Via Óssea , 
PEATE - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, NMR- Nível Mínimo de Resposta.   
 

 

Pelo teste de Igualdade de Duas Proporções, não há diferença 

estatisticamente significante entre os grupos na distribuição de exames 

realizados no monitoramento.  

A Tabela 6 e a Figura 4 a seguir mostram a necessidade de retorno 

para finalização das avaliações no monitoramento audiológico. Nota-se que 

a maioria das crianças não necessitou desse retorno. 
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Tabela 6 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto a necessidade de 
Agendamento de  Retorno, para os dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17) 

G2 G1 
Agendado Retorno 

n % n % 
p-valor 

Não 13 76,5% 12 70,6% 
Sim 4 23,5% 5 29,4% 

0,697 

Total 17 100% 17 100%  

 
 
Figura 4 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto a necessidade de 
Agendamento de  Retorno, para os dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17) 

 

 
A seguir, são abordados os motivos para agendamento do retorno, 

sendo que em uma mesma criança pode ter havido mais de um motivo.  

Tabela 7 -:Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao motivo de retorno 
para a finalização das avaliações no monitoramento audiológico, para os dois grupos 
G1 (n=5) e G2 (n=4). 

G2 G1 
Motivo retorno 

n % n % 
p-valor 

1 1 25,0% 2 33,3% 0,778 
2 1 25,0% 2 33,3% 0,778 
3 0 0,0% 1 16,7% 0,389 
4 1 25,0% 1 16,7% 0,747 
5 1 25,0% 0 0,0% 0,197 

Legenda:  
Motivo do retorno: 
1- audiometria em campo livre com ausência de EOAT  
2-audiometria em campo livre ou com fones de inserção, porém não permitiu a inserção da sonda para realização 
da timpanometria e das EOAT 
3- audiometria em campo livre ou com fones de inserção, porém não dormiu para realização das EOAT e não 
permitiu a realização do exame 
4-níveis mínimos de resposta elevados em campo livre ou com fones de inserção 
5- audiometria em campo livre e  com fones de inserção em apenas uma orelha com ausência de EOAT 
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 Pelo teste de Igualdade de Duas Proporções, não há diferença 

estatisticamente significante entre os grupos quanto à necessidade de 

agendamento de retorno e motivo.  

           Observa-se nas Tabelas 6 e 7 que houve a necessidade de se realizar 

o agendamento para retorno de nove crianças, sendo que em uma delas 

houve dois motivos diferentes para esse agendamento.  

Em relação ao tipo de técnica empregada, todas as crianças, de 

ambos os grupos, agendadas para o monitoramento audiológico realizaram 

a ARV. Quanto à aceitação dos fones de inserção, conforme apresentado na 

Tabela 8 e na Figura 5, a maioria, em cada um dos grupos aceitou a 

colocação dos fones (58.8%).  

 

Tabela 8 - Distribuição quanto às técnicas de Audiometria de Reforço Visual 
realizadas no monitoramento audiológico nos dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17) 

G2 G1 
ARV 

n % n % 
p-valor 

CFI 10 58,8% 10 58,8% 
CL 7 41,2% 7 41,2% 

1,000 

Total 17 100% 17 100%  
Legenda: ARV – Audiometria de Reforço Visual, CFI – Com fones de Inserção, CL: Campo Livre 
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Figura 5 - Distribuição quanto às técnicas de Audiometria de Reforço Visual 
realizadas no monitoramento audiológico nos dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17) 

 
Legenda: ARV – Audiometria de Reforço Visual, CFI – Com fones de Inserção, CL: Campo Livre 
 
  

Segundo o teste de Igualdade de Duas Proporções, não há diferença 

na distribuição de frequência relativa entre as crianças que realizaram ARV 

com fones de inserção ou em campo livre nos dois grupos.   

  Em relação à realização da ARV segundo a faixa etária, observa-se 

que as crianças do G2 de 8 a 16 meses aceitaram mais tranquilamente a 

colocação dos fones de inserção (83.3%), do que as de 17 a 25 meses 

(45.5%). Já no G2, a aceitação foi simétrica em ambas as faixas etárias, 8 a 

16 meses (60%) e 17 a 25 meses (58.3%), como pode ser observado na 

Tabela 9 e Figura 6.  

 

Tabela 9 - Distribuição quanto à realização da Audiometria por Reforço Visual 
segundo a Faixa Etária das crianças nos dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
ARV 

n % n % 
p-valor 

CFI 7 58,3% 5 45,5% De 17 a 
25m CL 5 41,7% 6 54,5% 

0,537 

CFI 3 60,0% 5 83,3% De 8 a 
16m CL 2 40,0% 1 16,7% 

0,387 

Legenda: Legenda: ARV – Audiometria de Reforço Visual, CFI – Com fones de Inserção, CL: Campo Livre, m - 
meses 
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Figura 6 - Distribuição quanto à realização da Audiometria por Reforço Visual 
segundo a Faixa Etária das crianças nos dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

 
Legenda:  CFI – Com fones de Inserção, CL: Campo Livre, m - meses 
 

  

Segundo o teste de Igualdade de Duas Proporções, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos na distribuição de ARV, isso em 

ambas as faixas etárias. 

A Tabela 10 e a Figura 7 a seguir mostram a realização da ARV 

segundo o sexo das crianças em ambos os grupos.  

 

Tabela 10 - Distribuição quanto à realização da Audiometria por Reforço Visual 
segundo o Sexo das crianças nos dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
Sexo/ARV 

n % n % 
p-valor 

CFI 3 50,0% 6 60,0% 0,696 Feminino 
CL 3 50,0% 4 40,0% 0,696 
CFI 7 63,6% 4 57,1% 0,783 

Masculino 
CL 4 36,4% 3 42,9% 0,783 

Legenda: Legenda: ARV – Audiometria de Reforço Visual, CFI – Com fones de Inserção, CL: Campo Livre. 
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Figura 7 - Distribuição quanto à realização da Audiometria por Reforço Visual 
segundo o Sexo das crianças nos dois grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

 
Legenda: CFI – Com fones de Inserção, CL: Campo Livre. 
 

 

 Segundo o teste de Igualdade de Duas Proporções, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos na distribuição de ARV, isso em 

ambos os sexos. 

 As Tabelas 11 e 12 e as Figuras 8 e 9 mostram as curvas 

timpanométricas obtidas por orelha e por grupo. Nota-se que a maioria foi do 

tipo A em ambos os grupos. Alterações (curvas do tipo B e C) na OD foram 

detectadas em cinco crianças do G2 e em sete do G1. Na OE foram 

detectadas curva do tipo C em três crianças do G2 e em quatro do G1, 

totalizando oito crianças com alterações da curva timpanométrica no G2 e 

onze no G1.  
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Tabela 11 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto aos tipos de curvas 
timpanométricas obtidos na orelha direita das crianças que compareceram ao 
monitoramento audiológico, nos  grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
TIMP  OD 

n % n % 
p-valor 

A 9 52,9% 9 52,9% 1,000 
Ar 3 17,6% 1 5,9% 0,287 
B 1 5,9% 4 23,6% 0,146 
C 4 23,5% 3 17,6% 0,671 

Total 17 100% 17 100%  
Legenda: Timp – Timpanometria, OD -  Orelha Direita  
 

 
Figura 8 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto aos tipos de curvas 
timpanométricas obtidos na orelha direita das crianças que compareceram ao 
monitoramento audiológico, nos grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

 

 
Tabela 12 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto aos tipos de curvas 
timpanométricas obtidos na orelha esquerda das crianças que compareceram ao 
monitoramento audiológico, nos  grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
TIMP OE 

n % n % 
p-valor 

A 11 64,8% 13 76,5% 0,452 

Ar 3 17,6% 0 0,0% 0,070 
C 3 17,6% 4 23,5% 0,671 

Total 17 100% 17 100%  
Legenda:Timp : Timpanometria, OE: Orelha Esquerda  
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Figura 9 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto aos tipos de curvas 
timpanométricas obtidos na orelha esquerda das crianças que compareceram ao 
monitoramento audiológico, nos  grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

  
 

As Tabelas 13 e 14 e as Figuras 10 e 11 mostram o registro das 

EOAT  por orelha e por grupo.  

 
Tabela 13 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao resultado das 
Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente na orelha direita das crianças 
submetidas ao monitoramento audiológico, nos  grupo G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
EOAT OD 

n % n % 
p-valor 

Falhou 3 17,6% 6 35,3% 
Passou 14 82,4% 11 64,7% 

0,244 

Total 17 100% 17 100%  
Legenda:EOAT : Emissões Otoacústicas por estímulo Transientes, OD: Orelha Direita   
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Figura 10 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao resultado das 
Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente na orelha direita das crianças 
submetidas ao monitoramento audiológico, nos grupo G1 (n=17) e G2 (n=17). 

 

 
Tabela 14 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao resultado das 
Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente na orelha esquerda das crianças 
submetidas ao monitoramento audiológico, nos grupo G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
EOAT  OE 

n % n % 
p-valor 

Falhou 2 11,8% 1 5,9% 
Passou 15 88,2% 16 94,1% 

0,545 

Total 17 100% 17 100%  
Legenda:EOAT:Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente, OE: Orelha Esquerda 
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Figura 11 - Distribuição de freqüências e porcentagens quanto ao resultado das 
Emissões Otoacústicas por Estímulo  Transiente na orelha esquerda das crianças 
submetidas ao monitoramento audiológico, nos  grupo G1 (n=17) e G2 (n=17). 

 

 

Segundo o teste de Igualdade de Duas Proporções, não há diferença 

estatisticamente significante entre os grupos na distribuição do tipo de curva 

timpanométrica e no critério passa/falha no registro das EOAT.  

As Tabelas 15 e 16 mostram a relação entre o tipo de curva 

timpanométrica e a presença das EOAT por orelha e por grupo.  

 

Tabela 15 - Distribuição quanto à relação do tipo de curva timpanométrica e o 
resultado das Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente em orelha direita nos 
grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

Falhou Passou Total 
OD 

n % N % n % 
p-valor 

A 0 0% 9 64% 9 53% 
Ar 1 33% 2 14% 3 18% 
B 1 33% 0 0% 1 6% 

G2 

C 1 33% 3 21% 4 24% 

0,064 

A 0 0% 9 82% 9 53% 
Ar 0 0% 1 9% 1 6% 
B 4 67% 0 0% 4 24% 

G1 

C 2 33% 1 9% 3 18% 

0,003 
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Tabela 16 - Distribuição quanto à relação do tipo de curva timpanométrica e o registro 
das Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente em orelha esquerda nos grupos 
G1 (n=17) e G2 (n=17). 

Falhou Passou Total OE 
n % n % n % 

p-valor 

A 0 0% 11 73% 11 65% 
Ar 1 50% 2 13% 3 18% G2 
C 1 50% 2 13% 3 18% 

0,125 

A 0 0% 13 81% 13 76% 
G1 

C 1 100% 3 19% 4 24% 
0,063 

 

 

Quanto à associação entre o tipo de curva timpanométrica e a 

presença das EOAT, segundo o teste Qui-Quadrado, somente houve relação 

estatisticamente significante entre timpanometria e EOAT na orelha direita 

do grupo de estudo (p=0,03). Assim, as crianças que falharam nas EOAT 

(67%) apresentaram curva timpanométrica do tipo B e as que passaram 

(82%), curva timpanométrica do tipo A. Porém, podemos observar que todas 

as demais crianças do G2 e do G1, com curvas timpanométricas do tipo A, 

apresentaram respostas satisfatórias nas EOAT.  

 As Tabelas 17 e 18 e as Figuras 12 e 13 mostram o Status 

Audiológico por orelha e por grupo.  

Tabela 17 - Distribuição quanto ao Status Audiológico da Orelha Direita das crianças 
submetidas ao monitoramento audiológico dos grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

G2 G1 
Status Audiológico da Orelha Direita n % n % 

p-valor 

Audição normal 14 82,4% 11 64,7% 0,244 
Perda auditiva condutiva 2 11,8% 5 29,4% 0,203 

Audição normal, porém com presença de gap entre VA e VO 1 5,9% 1 5,9% 1,000 
Legenda:VA: Via Aérea, VO: Via Óssea  
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Figura 12 - Distribuição quanto ao Status Audiológico da Orelha Direita das crianças 
submetidas ao monitoramento audiológico dos grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

 
Legenda:VA: Via Aérea, VO: Via Óssea  
 

 

 
Tabela 18 - Distribuição quanto ao Status Audiológico da Orelha Esquerda das 
crianças submetidas ao monitoramento audiológico dos grupos G1 (n=17) e G2 
(n=17). 

G2 G1 
Status Audiológico da Orelha Esquerda 

n % n % 
p-valor 

Audição normal 15 88,2% 16 94,1% 0,545 

Perda auditiva condutiva  1 5,9% 0 0,0% 0,310 

 Audição normal, porém com presença de gap entre VA e VO 1 5,9% 1 5,9% 1,000 

Legenda:VA: Via Aérea, VO: Via Óssea  
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Figura 13 - Distribuição quanto ao Status Audiológico da Orelha Esquerda das 
crianças submetidas ao monitoramento audiológico dos grupos G1 (n=17) e G2 
(n=17). 

 
Legenda:VA: Via Aérea, VO: Via Óssea  

 

A Tabela 19 e Figura 14 mostram o Status Audiológico por criança e 

por grupo.  

 

Tabela 19 - Distribuição quanto ao Status Audiológico por criança submetida ao 
monitoramento audiológico dos grupos G1 (n=17) e G2 (n=17). 

Legenda:VA: Via Aérea, VO: Via Óssea 

 

G2 G1 
Status Audiológico 

N % n % 
p-valor 

Audição normal bilateralmente 14 82,4% 11 64,7% 0,244 

Perda auditiva condutiva bilateral 1 5,9% 0 0,0% 0,310 

Perda auditiva condutiva unilateral em OD 1 5,9% 5 29,4% 0,072 
Audição normal bilateralmente, porém com presença de gap 

entre VA e VO 
1 5,9% 1 5,9% 1,000 
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Figura 14 - Distribuição quanto ao Status Audiológico por criança submetida ao 
monitoramento audiológico dos grupos G1 (N=17) e G2 (N=17) 

 
Legenda:VA: Via Aérea, VO: Via Óssea, OD: Orelha Direita 

 

Por meio do Teste Igualdade de Duas Proporções, pode-se concluir 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

quanto ao status audiológico por orelha e por criança.  

Do total de dezessete crianças submetidas ao monitoramento 

audiológico do G2, quatorze apresentaram audição normal bilateralmente; 

três apresentaram alteração condutiva, sendo duas com perdas auditivas 

condutivas e uma com audição normal, porém com presença de gap entre 

VA e VO. No G1, do total de dezessete crianças, onze apresentaram 

audição normal bilateralmente e seis apresentaram alterações condutivas, 

sendo cinco perdas auditivas condutivas unilaterais na OD e uma com 

audição normal, porém com presença de gap entre VA e VO.  
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                                                                                                                               5.DISCUSSÃO                                

  

    

Neste capítulo, são discutidos os principais dados referentes ao 

monitoramento audiológico apresentados no capítulo de resultados.  

 

5.1 Caracterização da amostra  
 

 Em ambos os grupos, a criança selecionada para o monitoramento 

audiológico deveria apresentar, pelo menos, um IRDA, de acordo com a 

classificação do COMUSA (2010). O indicador de risco mais encontrado no 

G1 foi o uso de medicação ototóxica (64.7%), seguido por nascimento pré-

termo (58.8%) e internação em UTIN por mais de cinco dias (52.9%). Os 

seguintes IRDA também estiveram presentes: ventilação assistida (23.5%), 

peso ao nascimento inferior a 1500 gramas (17.6%), anóxia peri-natal grave 

(11.8%), apgar de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto minuto 

(11.8%), hiperbilirrubinemia com necessidade de ex-sanguíneo transfusão 

(5.9%), infecções congênitas (5.9%) e infecções bacterianas ou virais pós-

natais (5.9%).    No G2, os IRDA mais frequentes foram: internação em UTIN 

por mais de cinco dias (70.6%), nascimento pré-termo (52.9%), medicação 

ototóxica (29.4%) e apgar de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto 

minuto (29.4%). Também estiveram presentes: ventilação assistida (17.6%), 

ventilação extracorpórea (17.6%), peso ao nascimento inferior a 1500 

gramas (11.8%), infecções congênitas (5.9%), infecções bacterianas ou 

virais pós-natais (5.9%) e hereditariedade (5.9%).  

No estudo realizado por Araújo (2009), que utilizou a classificação 

recomendada pelo JICH (2007), não incluindo o nascimento pré-termo como 

indicador de risco, o IRDA mais encontrado foi a permanência em UTIN por 

período maior do que cinco dias (75% dos casos), assim como ocorreu no 
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presente trabalho, no G2. E o segundo IRDA mais encontrado pela autora foi 

o uso de medicação ototóxica, IRDA mais frequente no G1.   

 

5.2 Monitoramento audiológico  
 

Para a realização do monitoramento audiológico, foram necessárias 

22 consultas para o G1 e 21 para o G2, totalizando 43. O valor médio de 

consultas por criança foi de 1,26. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Araújo (2009), que necessitou de 1,47 consulta e por Widen 

et al. (2000), que, para avaliarem 3134 bebês, necessitaram de 4933 

consultas, apresentando como valor médio de 1,57  consulta por criança. 

No estudo realizado por Widen et al. (2000), os motivos para 

agendamento de retorno no monitoramento foram: habituação à ARV (44%), 

falha no condicionamento (32%), criança inquieta (30%), timpanometria 

alterada com NMR maior que 20 dBNA (29%), falta de confiabilidade nos 

testes (19%)  e não aceitação da colocação dos fones de inserção (6%).   

No presente estudo, nove crianças (quatro do G2 e cinco do G1) 

necessitaram agendamento de retorno, sendo que em uma mesma criança 

pode ter havido mais de um motivo. Nos casos relacionados à ARV, os 

motivos foram: ausência de EOAT unilateral ou bilateralmente e não 

aceitação dos fones de inserção em ambas as orelhas para a realização da 

ARV, sendo a audiometria realizada em campo livre, não possibilitando a 

avaliação das orelhas separadamente (25% e 33.3%, G2 e G1, 

respectivamente); níveis mínimos de resposta elevados em campo livre ou 

com fones de inserção (25% e 16.7%, em G2 e G1, respectivamente); não 

aceitação dos fones de inserção em apenas uma orelha, não permitindo a 

finalização da avaliação em ambas as orelhas com resultados insatisfatórios 

nas EOAT unilateral ou bilateralmente (25% e 0%, em G2 e G1, 

respectivamente). 
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Em relação aos outros exames, os motivos de agendamento para a 

finalização do monitoramento foram: a criança não permitiu a inserção da 

sonda para realização da timpanometria e das EOAT (25% e 33.3%, G2 e 

G1, respectivamente), não dormiu nas EOAT ou não permitiu sua realização 

(0% e 16.7%, em G2 e G1, respectivamente).  

Sendo assim, os motivos de agendamento de retorno comuns aos 

dois estudos foram: NMR elevados e não aceitação dos fones de inserção.  

Em relação à técnica comportamental, em 58.8% das crianças do 

presente estudo foi possível colocar os fones de inserção para a realização 

da ARV. No estudo realizado por Schubert (2000), com a faixa etária de 6 a 

24 meses, e por Agostinho e Azevedo (2008), com a faixa etária de 5 a 16 

meses, 23% e 93.1% das crianças aceitaram a colocação de fones supra-

aurais, respectivamente. Já em Araújo (2009), que pesquisou a faixa etária 

de 6 a 35 meses, e em Widen (2000), faixa etária de 8 a 12 meses, a 

aceitação da colocação dos fones de inserção foi de 71.5% e 95%, 

respectivamente.   

Em relação à aceitação dos fones de inserção de acordo com a faixa 

etária das crianças de ambos os grupos deste estudo, aceitaram a 

colocação 72.72% (n=11) de 8 a 16 meses e 52,17 % (n=23) de 17 a 25 

meses. A faixa etária de 8 a 16 meses apresentou índice de sucesso na 

realização da ARV com fones de inserção mais próximo ao estudo de Araújo 

(2009), se comparada à faixa etária de 17 a 25 meses. Também, nos 

estudos de Schubert (2000), Lemos (2007) e Agostinho e Azevedo (2008), a 

faixa etária das crianças foi fator determinante no sucesso da realização da 

ARV, na obtenção dos NMR além do tempo necessário para a realização do 

exame. 

Em relação à aceitação dos fones de inserção segundo o gênero, no 

estudo realizado por Schubert (2000), quatro crianças do sexo feminino 

(23.52%) e nove do sexo masculino (37.5%) permitiram a colocação, 
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resultados que não estão de acordo com o presente estudo, em que houve 

uma simetria de resposta entre ambos os sexos, 56.25% (n=16) no sexo 

feminino e 55.55% (n=18) no masculino.  

Quanto à associação entre tipo de curva timpanométrica e presença 

das EOAT, a maioria das crianças com resultados satisfatórios no registro 

das EOAT obteve curva timpanométrica do tipo A, sendo na OD: 82% (G1) e 

64% (G2), e na OE: 81% (G1) e 73% (G2).  

No estudo realizado por Linares e Carvallo (2008), foram encontrados 

resultados semelhantes ao deste estudo, pois em 82.1% das crianças com 

presença de EOAT as curvas timpanométricas foram do tipo A ou Duplo 

Pico. As autoras atribuíram o valor de admitância reduzida (como os 

encontrados neste estudo nas curvas do tipo Ar) ao comprometimento 

condutivo e, consequentemente, à ausência das EOAT.   

Das 34 crianças que realizaram o monitoramento audiológico neste 

estudo, 25  apresentaram audição normal bilateralmente, sendo quatorze do 

G2 e onze do G1.  

Não foram detectadas perdas auditivas sensorioneurais em nenhum 

dos grupos estudados, discordando do trabalho de Johnson et al. (2005), 

que detectou 21 casos de perdas auditivas sensorioneurais leves do total de 

1524 crianças que falharam nas EOAT e passaram no PEATE-A na TAN. 

Porém, no estudo citado, alguns hospitais que encaminharam os lactentes 

para realização do monitoramento audiológico realizaram na TAN as EOA-

PD ao invés das EOAT, combinadas ao PEATE-A. No entanto cabe 

ressaltar, que as EOAPD podem estar presentes em perdas auditivas leves 

a moderadas, de 40 a 55 dBNA.  

Seria também necessária a inclusão de um grupo controle em 

Johnson et al. (2005), como foi feito neste estudo; ou seja, crianças com 

respostas presentes nas EOAT e no PEATE-A, em que também há 

probabilidade de perdas auditivas leves.   
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No entanto, no presente estudo, a amostra do G1 (n=17) que falhou 

nas EOAT e passou no PEATE-A a 35 dBNA foi pequena, o que pode 

justificar a não identificação de perdas auditivas sensorioneurais em grau 

leve, pois sua prevalência em lactentes  que falharam nas EOAT e passaram 

no PEATE-A a 35 dBNA na TAN, segundo o estudo de Johnson et al.(2005), 

foi de aproximadamente 1:72. Sugere-se, então, a realização de um estudo 

com uma amostra maior para verificar a necessidade de monitoramento 

audiológico nessas crianças.  

Os resultados do presente estudo, assim como os obtidos por Araújo 

(2009), levam a discutir a necessidade de monitoramento audiológico de 

crianças com IRDA, com o objetivo de identificar perdas auditivas 

sensorioneurais, pois em ambos os estudos não foram detectadas perdas 

auditivas desse tipo. Mediante orientação adequada aos familiares, após a 

realização da TAN, sobre o desenvolvimento audiológico, da fala e da 

linguagem, reafirmando-se que, diante de qualquer suspeita de atraso em 

uma dessas funções devem procurar imediatamente profissionais 

especializados, o monitoramento audiológico pode então ser realizado sem a 

necessidade de convocação por um profissional. 

Como não foram detectadas perdas auditivas sensorioneurais leves 

no monitoramento audiológico, o motivo das falhas nas EOAT na TA do G1 

pode ter sido devido a alterações de orelha média. Logo, o PEATE-A como 

uma segunda etapa é um procedimento eficaz na eliminação da influência 

do componente condutivo no resultado da TA, de acordo, com o estudo 

realizado por Freitas et al. (2009) e Monteiro (2008), que investigaram a  

especificidade de protocolos de duas etapas, utilizando, de forma 

combinada, os procedimentos EOAT e PEATE-A. 

Em relação às alterações condutivas, três crianças (17.64%) do G2 

apresentaram esse acometimento: duas com perdas auditivas condutivas e 

uma com audição normal, porém com presença de gap entre VA e VO. No 

G1, seis (35.29%) apresentaram alterações condutivas: cinco com perdas 
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auditivas condutivas unilaterais na OD e uma com audição normal, porém 

com presença de gap entre VA e VO.  

Também a maior prevalência de alterações condutivas do G1 está de 

acordo com o estudo de Doyle et al. (2004), segundo o qual neonatos que 

apresentam alterações de orelha média têm maior probabilidade de 

desenvolver esse acometimento na infância, quando comparados aos 

neonatos sem esse comprometimento.  

A partir dos resultados aqui obtidos, sugere-se então o 

acompanhamento otorrinolaringológico pediátrico e audiológico de crianças 

que falharam nas EOAT na TAN devido a alterações de orelha média, pois 

elas apresentam maior incidência desse acometimento durante a infância. E 

também programas de triagem de saúde auditiva em pré-escolares e 

escolares, para detecção de alterações auditivas, de forma a se reduzir o 

impacto da privação sonora provocado por esse acometimento no 

desenvolvimento global das crianças.  
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6.CONCLUSÃO 
 

 De acordo com os resultados observados no presente estudo pode–
se concluir que: 

 

• Os indicadores de risco mais encontrados para a deficiência auditiva 

no presente estudo foram: internação em UTIN por mais de cinco dias 

(G2) e uso de medicação ototóxica (G1);  

• A maioria das crianças com resultados satisfatórios no registro das 

EOAT apresentaram curva timpanométrica do tipo A.  

• Não foram detectadas perdas auditivas sensorioneurais, porém nove 

crianças apresentaram alterações auditivas condutivas, sendo seis do 

G1 e três do G2.  
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8. ANEXOS 
 

Anexo I – Parecer Comitê de Ética 
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Anexo  2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 

PARTICIPANTE DO ESTUDO 

 Seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa que se 
intitula: “Análise Crítica De Um Protocolo De Triagem Auditiva Neonatal 
De Duas Etapas Com Procedimentos Eletrofisiológicos E 
Eletroacústicos”. O objetivo desse estudo será analisar os resultados 
obtidos na triagem auditiva neonatal constituída por dois exames, através de 
novas avaliações audiológicas.  

 Nesta pesquisa seu filho será submetido a cinco exames de 
audição:Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico,Emissões 
Otoacústicas Transientes e Por produto de Distorção, Timpanometria e 
Audiometria de Reforço Visual.Os Potenciais Evocados Auditivos e as 
Emissões Otoacústicas são realizados em sono natural.O bebê ficará 
ouvindo sons suaves emitidos pelo equipamento.Para o registro das 
Emissões Otoacústicas será colocada uma sonda no ouvido do seu filho e 
para os Potenciais Evocados Auditivos serão colocados eletrodos, que são 
como adesivos.Antes da colocação dos eletrodos a pele do seu filho será 
limpa com álcool.Na timpanometria será colocada uma sonda numa orelha e 
na outra um fone. O bebê ouvirá um som suave nessa parte do exame é 
importante que o bebê permaneça quieto. Na realização da Audiometria de 
Reforço Visual serão colocados fones no ouvido do seu bebê.Serão 
apresentados sons fortes junto a apresentação de brinquedos luminosos. O 
bebê então será estimulado a responder aos sons que vão ficando mais 
suaves. Esses exames não causam riscos ou desconfortos ao seu bebê.  

 A avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa demorará 
em torno 60 min., podendo ser necessário o retorno pré-agendado da 
criança para a finalização do exame. Não existem benefícios médicos diretos 
para o sujeito deste estudo. Porém, este exame irá contribuir para uma 
triagem auditiva neonatal mais precisa, podendo assim, contribuir para o 
diagnóstico precoce da perda auditiva. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a 
realizar os exames 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. 
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 Os seus dados serão mantidos em sigilo. Posteriormente serão 
analisados em conjunto com os de outros pacientes e não serão divulgados 
dados de nenhum paciente isoladamente. O (a) Sr. (a) poderá esclarecer 
suas dúvidas durante toda a pesquisa com a fonoaudióloga Sabrina Lima 
pelo telefone (011) 9321-1142, no endereço: Rua Volta Redonda, nº794, 
apto 14, São Paulo-SP; que, como pesquisadora responsável, compromete-
se a utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 
PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das 
informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro também 
que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo, ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste serviço. 

____________________          __/__/___ 

Assinatura do responsável         Data               

____________________         ___/__/___ 

Assinatura da testemunha        Data                   

  
Declaro que obtive apropriado e voluntário Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo. 
 

______________________   __/__/___              

 Assinatura do pesquisador         Data                      

_________________________    __/__/__ 

Assinatura da testemunha             Data    


