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Resumo 

 

Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência em crianças usuárias de 
Implante Coclear 

Sabrina Suellen Rolim Figueiredo 

 

INTRODUÇÃO: O uso de dispositivos de amplificação e dispositivos implantáveis 

é uma alternativa para minimizar os efeitos da privação sensorial, imposta pela 

deficiência auditiva. Os efeitos da privação sensorial no sistema auditivo central 

têm sido estudados por meio do registro das latências do Potencial Evocado 

Auditivo de Longa Latência (PEALL) como um indicador de maturação cortical. A 

avaliação do desenvolvimento cortical auditivo da criança usuária de Implante 

Coclear (IC) pode fornecer dados importantes sobre as condições das vias 

superiores, e a efetividade da estratégia utilizada, após a intervenção, por meio da 

adaptação de AASI ou de IC. OBJETIVO: Estudar o PEALL em crianças usuárias 

de Implante Coclear. MÉTODO: O estudo é do tipo quali/quantitativo, descritivo, 

por meio da realização do PEALL em crianças com deficiência auditiva 

sensorioneural de grau severo e/ou profundo adaptadas ao Implante Coclear. 

Participaram da pesquisa 8 crianças usuárias de Implante Coclear unilateral, com 

idades entre 3 a 5 anos. Foram coletados dados referentes à etiologia, idade 

auditiva, idade cronológica na ativação, valores médios da audiometria em campo 

livre com IC, e o registro dos PEALL, com o estímulo de fala /ba/ na intensidade 

de 75 dBNPS. O registro do movimento ocular foi realizado para melhor controle 

do artefato gerado. RESULTADOS: Os valores de latência dos PEALL foram 

analisados estatisticamente e descritos de acordo com as variáveis do estudo. Foi 

possível identificar o componente P1 em todos os voluntários do estudo. Com 

relação ao componente N1, metade da amostra apresentou respostas 

possibilitando o registro. Nenhum dos participantes apresentou o componente P2. 

Foi encontrada correlação estatisticamente significante entre o valor de latência 

do componente N1 e o tempo em que o participante ficou sem uso de AASI, 

aguardando o diagnóstico. CONCLUSÃO: O registro dos PEALL é viável e útil na 

rotina da clínica fonoaudiológica para o acompanhamento do desenvolvimento 

auditivo central em crianças com implantes cocleares. Os efeitos da privação 

auditiva central e as mudanças no processamento auditivo central podem ser 

monitoradas pelo registro dos PEALL e pelo acompanhamento dos demais fatores 

que influenciam a performance do usuário de IC. 

 

Palavras Chave: Potenciais evocados auditivos; plasticidade neuronal; privação 
sensorial; implante coclear; perda auditiva; criança.  
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Abstract 

 

Long Latency Auditory Evoked Potential in children users of cochlear 

implants 

Sabrina Suellen Rolim Figueiredo 

INTRODUCTION: The use of amplification and implantable devices is an 
alternative to minimize the effects of sensory deprivation, imposed by hearing loss. 
The effects of sensory deprivation in the central auditory system have been studied 
by recording the latencies of Long Latency Auditory Evoked Potential (LLAEP) as 
a cortical maturation indicator. The assessment of auditory cortical development of 
the child user of cochlear implant (CI) can provide important data on the conditions 
of the upper ways, and the effectiveness of the strategy used after the intervention, 
through the use of hearing aids or CI. OBJECTIVE: To study the LLAEP in children 
with bilateral sensorineural hearing loss, severe and/or profound cochlear implant 
users. METHOD: This study is qualitative/quantitative, descriptive, using the 
LLAEP in children with sensorineural severe and/or profound hearing with cochlear 
implant. The participants were 8 children using unilateral cochlear implant, age 
ranging between 3 and 5 years old. Data were collected regarding the etiology, 
hearing age, chronological age at implantation, mean values of free field 
audiometry with CI, and the record of LLAEP in the free field as a transducer with 
the speech stimulus /ba/, in the intensity of 75 dBSPL, with the use of CI. The eye 
movement was recorded to control the generated artifact. RESULTS: The values 
of LLAEP latency were statistically analyzed and described according to the study 
variables. It was possible to identify the component P1 in all volunteers in the study. 
Regarding the N1 component, 50% of the patients showed responses allowing the 
registry. None of the participants presented the P2 component. There is a 
statistically significant correlation founded between the latency value of the N1 
component and the time in which the participant had no use of hearing aids, waiting 
for the diagnosis. CONCLUSION: LLEAP may be useful in routine clinical 
audiology to monitor the central auditory development in children with cochlear 
implants. The effects of central auditory deprivation and changes in central auditory 
processing can be monitored by recording LLAEP and monitoring of other factors 
that influence the user's IC auditory performance. 

  

 

 

Keywords: Evoked potentials; auditory; neuronal plasticity; sensory deprivation; 
auditory cochlear implantation; hearing loss; child. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Logo após o nascimento, o sistema auditivo é imaturo, porém o cérebro 

possui uma propriedade relacionada às mudanças fisiológicas do sistema nervoso 

auditivo central (SNAC) que ocorrem ao longo do tempo, em resposta à introdução 

dos estímulos ambientais (inclusive auditivos) e/ou em reposta à falta de 

estímulos: a plasticidade (Sharma, Dorman, e Kral, 2005).  O cérebro é capaz de 

modificar-se e adaptar-se às variações ambientais percebidas pelos sentidos por 

meio da estimulação periférica (Allum-Mecklenburg e Babighian, 1996). O 

amadurecimento dos neurônios do tronco encefálico, a formação de várias redes 

neurais e a conexão com o córtex auditivo a partir do estímulo sonoro são 

processos fisiológicos que ocorrem naturalmente nas crianças ouvintes, porém 

não ocorrem adequadamente em crianças com deficiência auditiva. Na ocorrência 

da perda auditiva, além das implicações no desempenho auditivo, o adequado 

desenvolvimento do sistema auditivo central da criança pode também ser 

modificado, gerando alterações no desenvolvimento do córtex auditivo (Allum-

Mecklenburg e Babighian, 1996; Radcliffe, 2000; Boéchat, 2002). O uso de 

dispositivos de amplificação e dispositivos implantáveis é uma alternativa para 

minimizar os efeitos da privação sensorial, decorrentes da deficiência auditiva. Tais 

dispositivos possibilitam que os sons, inclusive os de fala sejam audíveis, 

buscando ao máximo o equilíbrio e consistência da estimulação, minimizando o 

efeito da privação (Miller, Altschuler, Dupont, Lesperance, e Tucci, 1996). 

A plasticidade cerebral tem seu maior potencial nos primeiros anos de 

vida. O conceito de período crítico de plasticidade auditiva tem grande relevância 

com relação à época mais propícia para a colocação de implante coclear em 

crianças com deficiência auditiva congênita. Crianças que são indicadas ao IC nos 

primeiros anos de vida demonstram melhores resultados no desempenho auditivo 

do que as que são indicadas mais tardiamente (após 3,5 anos aproximadamente). 

O tempo de privação sensorial pode ter influência no desempenho auditivo do 

usuário de Implante Coclear. As vias auditivas passam por mudanças significativas 

durante o período de maior potencial de plasticidade cerebral e aprendizagem 

(período crítico).  O ideal é que a intervenção seja feita o mais cedo possível, para 

que com a atuação da plasticidade o sistema auditivo se desenvolva antes da 

ocorrência dos efeitos da privação sensorial auditiva, possibilitando um melhor 
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prognóstico em relação à aquisição da linguagem (Sharma, A; Dorman, M F; 

Spahr, A J, 2002b; Sharma e Dorman, 2006; Martínez-Beneyto, et al., 2009).   

 

1.1 Potenciais Evocados Auditivos 

 

 Dentre os modos mais utilizados para avaliar as mudanças corticais, 

decorrentes da plasticidade, estão os potenciais evocados sensoriais, pois são 

parâmetros não invasivos para se acessar respostas neurais. Quando o sistema 

nervoso recebe estimulação motora ou sensitiva, após o registro e processamento 

do estímulo, os potenciais evocados (PE) são produzidos como respostas elétricas 

do sistema nervoso, à estimulação. Os potenciais consistem em ondas 

sequenciadas, com latência, amplitude e polaridade específicas. A estimulação 

pode ser proveniente de estimulação elétrica cutânea, estimulação do córtex 

motor, estímulos visuais e estímulos auditivos, registrados por eletrodos de 

superfície colocados no corpo (Karl, 2003).  

 A pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos (PEA) avalia a atividade 

neuroelétrica na via auditiva, desde o nervo auditivo (VIII Par craniano) até o córtex 

cerebral, em resposta a um evento ou estímulo acústico. A captação dessa 

atividade pode ser realizada por eletrodos de superfície, posicionados na orelha, 

face ou couro cabeludo. Os tipos de PEA são diferenciados pela latência (Figura 

1) e pela colocação dos eletrodos de registro. Diferentes posicionamentos 

interferem na captação de latências e amplitudes. Os PEA de curta latência são 

gerados no tronco encefálico cerebral, chamado de Potencial Evocado Auditivo do 

Tronco Encefálico (PEATE) e inclui os picos de aproximadamente 0,2 μV de 

amplitude e ocorrem entre 0 e 20 ms em latência pós-estímulos. O PEATE tem 

sido utilizado na rotina clínica por ser uma medida objetiva para a obtenção dos 

valores estimados dos limiares audiométricos, independente da participação do 

sujeito. Por ser um teste relativamente rápido, seu uso tem sido estabelecido nos 

programas de Triagem Auditiva Neonatal, para o diagnóstico auditivo em recém-

nascidos, além de fornecer informações essenciais para a reabilitação nos casos 

em que a deficiência auditiva é detectada. Os PEA de média latência 

provavelmente são gerados pela excitação precoce do córtex. Tal resposta tem 
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diversos picos variáveis, com amplitudes de aproximadamente 1μV e latências 

entre 18 e 80 ms. O uso dos PEA de média latência tem algumas limitações, pois 

para o registro da resposta é necessário que haja a participação do sujeito. Porém 

estes potenciais podem ser utilizados para estimar a sensibilidade auditiva a 

frequências específicas em nível supra cortical, verificar a integridade da função 

das vias auditivas e para auxiliar a localização de lesões nas regiões tálamo 

corticais e no córtex auditivo primário.  Os potenciais evocados auditivos de longa 

latência (PEALL) representam a excitação mais tardia do córtex, com picos de 1 a 

10 μV de amplitude e com latências a partir de 50 ms. Os PEALL são úteis para a 

realização da estimativa dos limiares auditivos, verificação das mudanças dos 

processos neurais, nos casos com deficiência auditiva e após a reabilitação 

auditiva (Karl, 2003; Eggermont, 2007).  

 

Figura 1. Representação Gráfica dos Potenciais Evocados Auditivos (PEA) de curta, 
média e longa latência. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado (Boéchat e Figueiredo, 2014)  

 

As alterações do sistema nervoso auditivo pela privação sensorial auditiva 

e as posteriores modificações pela plasticidade, após introdução do estímulo, por 

meio da adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora Individuais (AASI) ou 

Implante Coclear (IC), têm sido observadas pelo uso dos PEALL (Allum-

Mecklenburg e Babighian, 1996). 

Os PEALL serão o objeto de estudo da presente pesquisa. Podem ser 

registrados em adultos,  crianças e até em recém-nascidos. O valor da latência e 

da amplitude refletem as condições o sistema auditivo durante o processo de 

ms 
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maturação. Os PEALL têm grandes variações durante os primeiros seis anos de 

vida, modificando-se até o final da adolescência (Karl, 2003). Nos seres humanos, 

os PEALL podem prover informações sobre a maturação das vias auditivas até o 

córtex, e refletem a atividade do sistema Nervoso Auditivo Central (Sharma, Kraus, 

Mcgee, E Nicol, 1997; Kral E Tillein, 2006).   

A avaliação do desenvolvimento cortical auditivo da criança usuária de IC 

pode fornecer dados importantes sobre as condições das vias auditivas superiores 

e sobre a efetividade da estratégia utilizada ao adaptar o implante coclear. Os 

efeitos da privação auditiva central e as mudanças no processamento auditivo 

central após a introdução do estímulo auditivo (evidenciando a ocorrência de 

plasticidade cerebral auditiva) podem ser monitorados pelo registro dos PEALL, 

em deficientes auditivos, durante o período de reabilitação auditiva. Os PEALL 

podem ser uma ferramenta útil na rotina da clínica fonoaudiológica como um 

indicador de maturação cortical, fundamental para o acompanhamento do 

desenvolvimento auditivo central em crianças com implantes cocleares (Sharma, 

Dorman, e Kral, 2005; Martin, Tremblay, e Stapells, 2007). 

O presente estudo foi realizado visando observar as características dos 

componentes dos PEALL registrados em crianças usuárias de IC, analisar a 

correlação entre os resultados obtidos no PEALL nos sujeitos usuários de IC com 

o padrão de normalidade estabelecido na literatura, segundo as idades 

cronológicas, e verificar a relação das respostas com as variáveis idade auditiva 

da criança, (tempo de ativação do IC), idade cronológica da criança, no início da 

estimulação por meio do Implante Coclear (equivalente ao tempo de privação 

sensorial auditiva), Idade na primeira adaptação dos AASI (tempo sem uso do 

AASI), valores médios da audiometria em campo livre com IC. 
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2. OBJETIVO 
 

 

Estudar o Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL) em 

crianças com deficiência auditiva sensorioneural bilateral usuárias de Implante                       

Coclear e verificar: 

 

• A ocorrência da identificação do complexo P1-N1-P2; 

• Os componentes identificados em usuários de IC; 

• Valor de latência dos componentes dos PEALL nos usuários de 

implante coclear; 

• Correlação do valor de latência dos componentes dos PEALL com 

as variáveis: Idade cronológica no momento do teste, Idade auditiva 

(levando em consideração a estimulação elétrica pelo IC como 

início da experiência auditiva), Idade cronológica no momento da 

ativação do IC (equivalente ao tempo de privação auditiva – sem a 

estimulação pelo IC), Audiometria (média quadritonal) em campo 

livre com IC em uso e Idade na primeira adaptação dos AASI (tempo 

até o diagnóstico). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Potencial evocado auditivo de longa latência  

 

Os potenciais evocados auditivos de longa latência (PEALL) refletem 

principalmente a atividade de estruturas que envolvem as funções cerebrais 

(tálamo e o córtex) de tomada de decisões, discriminação, memória, integração e 

atenção (Karl, 2003). São considerados potenciais exógenos, ou seja, a resposta 

é dependente de um estímulo exterior para ser gerado, diferentemente do 

potencial endógeno, que requer uma performance: ação interna que dependa da 

integridade cognitiva do indivíduo (McPherson, 1996). 

O PEALL é representado por ondas sobrepostas, ou seja, componentes 

que representam temporalmente a atividade de várias fontes corticais. A latência 

e amplitude podem ser afetadas pela atenção e cognição do sujeito avaliado. Os 

PEALL podem ser eliciados por estímulos auditivos do tipo cliques, tons puros, 

tons complexos e por sons de fala. Para que o registro seja feito de forma confiável, 

os sujeitos devem realizá-los em vigília (McPherson, 1996; Karl, 2003). 

Os PEALL em adultos são compostos por uma série de resultados ou picos 

positivos e negativos a partir de 50 ms após o início do estímulo, e continuando 

até cerca de 300 ms aproximadamente. O primeiro pico ou onda positiva – P1 

(P50) – possui latência de cerca de 50 ms. Em seguida surge o pico mais 

proeminente: o componente N1 (também conhecido como N100), caracterizado 

por ser um pico negativo que ocorre aproximadamente em 100 ms de latência pós-

estímulo. Em seguida surge o P2 (P200), um pico positivo que surge em 175-200 

ms e posteriormente o componente N2, que geralmente é um componente 

pequeno e negativo que pode surgir em aproximadamente 250 ms (Karl, 2003). 

A morfologia e latência dos PEALL, como para qualquer potencial 

evocado, é dependente dos parâmetros de estímulo, evocação e aquisição das 

respostas. Em geral, os componentes surgem em latências especificas em 

resposta a breves estímulos (<100 ms) em níveis supralimiares (Wunderlich e 

Cone-Wesson, 2006). A identificação dos componentes PEALL indica que o 
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estímulo auditivo provavelmente percorreu todo o percurso de vias auditivas, 

estimulando o SNAC e possibilitando o registro das ondas por meio dos eletrodos 

posicionados. Portanto, os valores de latência dos componentes dos PEALL 

podem demonstrar o tempo de transmissão sináptica total, incluindo eventuais 

atrasos no tempo de transmissão ao longo da via auditiva ou córtex auditivo 

(Sharma e Dorman, 2006).  

 

3.2 Complexo P1-N1-P2 

 

As latências do componente P1 mudam durante a infância e adolescência. 

Nos recém-nascidos com audição normal o componente P1 é registrado em 

aproximadamente 300 ms e pode chegar a 400 ms. Durante os primeiros três anos 

de vida, ocorre uma rápida diminuição da latência do componente P1 para 

aproximadamente 125 ms, e a diminuição permanece até a segunda década de 

vida, mais significativamente até os sete anos de idade. Por conta da variação da 

latência do componente P1 em relação ao aumento da idade, este pode ser 

utilizado como biomarcador para inferir o status maturacional das vias auditivas 

em crianças, o que é muito útil nos casos de crianças com uma perda auditiva 

significativa (Sharma, Kraus, McGee, e Nicol, 1997). 

Os componentes P1, N1, P2 possuem múltiplos geradores, envolvendo 

principalmente as vias auditivas da região tálamo-cortical, vias córtico-corticais, 

córtex auditivo primário e outras associações corticais (Ponton, Eggermont, 

Khosla, Kwong, e Don, 2002; Karl, 2003).  A identificação do complexo P1-N1-P2 

pode indicar que o estímulo foi detectado pelo córtex auditivo (Martin, Tremblay, e 

Stapells, 2007). Os três componentes do complexo são registrados geralmente em 

adultos. A latência e amplitudes de cada pico são influenciadas pelas 

características do estímulo sonoro e por fatores subjetivos como cognição e 

atenção do sujeito no momento do registro. O componente P1 em adultos 

geralmente é registrado com valores de amplitude de até 2µV; já em crianças pode 

ser registrado com valores de amplitude acima de 2µV. Os valores de amplitude 

dos componentes N1 e P2 são relativamente maiores em adultos (2-5µV). Em 

crianças até por volta de sete anos de idade entretanto, os componentes N1 e P2 
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podem estar ausentes, devido a presença de processos relacionados à 

maturação auditiva, ou seja, tais componentes podem surgir até por volta de 12 

anos de idade, após o desenvolvimento completo dos PEALL (Martin, Tremblay, e 

Stapells, 2007). 

Para o registro dos componentes P1, N1 e P2, os sujeitos devem estar 

acordados e em posição confortável, atentos ou ignorando o estímulo sonoro. 

Como estímulo, pode-se utilizar tom puro de frequências entre 250 a 4.000 Hz ou 

estímulos de fala, dentre estes a sílaba /ba/. A intensidade do estímulo utilizado 

pode variar de 10 a 80 dBNPS ou até mais, conforme o avaliador julgar necessário, 

levando em consideração os limiares audiométricos dos sujeitos. Para registro da 

resposta podem ser utilizados dois canais, de modo que o movimento ocular seja 

controlado. Para determinar a presença da resposta, a onda registrada deve ser 

replicada, e a amplitude do componente a ser marcado deve ser duas ou três 

vezes maior do que as ondas e picos registradas no intervalo pré-estímulo (Martin, 

Tremblay, e Stapells, 2007). 

 

3.3 Implante Coclear e Eletrofisiologia  

 

O Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) tem como função 

captar os sons, amplificá-los e conduzi-los à orelha do usuário. Entretanto, em 

muitos casos de perda auditiva de grau severo e/ou profundo, o benefício com o 

uso do AASI é insuficiente. Nestes casos, opta-se pelo IC, que fornece impulsos 

elétricos para estimulação das células ganglionares e fibras neurais 

remanescentes em diferentes regiões da cóclea, possibilitando ao usuário a 

capacidade de perceber o som (Sharma, Dorman, e Kral, 2005). 

O implante coclear (IC) é uma prótese computadorizada capaz de substituir 

parcialmente a função da cóclea – órgão de Corti. Nos casos em que a 

amplificação acústica, pelo uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual, é 

insuficiente para promover audibilidade às pessoas com deficiência auditiva 

sensorioneural de grau severo/profundo, o IC é indicado. O implante coclear é 

constituído de dois componentes: um interno e um externo. O componente interno 
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possui um imã, um receptor estimulador e um feixe de eletrodos. O feixe de 

eletrodos é inserido cirurgicamente para estimular as fibras neurais e células 

ganglionares remanescentes por meio de impulsos elétricos. O componente 

externo é composto pelo processador de fala, cabo e antena transmissora. O 

microfone, localizado no processador, capta os sons; o sinal elétrico é enviado ao 

processador de fala para ser analisado e codificado em impulsos elétricos que são 

transmitidos pela antena ao componente interno. Os eletrodos intracocleares 

recebem os impulsos elétricos e os transmitem, variando a intensidade e faixa de 

frequências de acordo com a programação realizada. A programação requer 

definições de alguns parâmetros, que podem variar dentre as marcas dos 

dispositivos. Dentre os parâmetros estão: modo de estimulação (monopolar, 

bipolar e common-ground), estratégias de codificação de fala, e faixa de 

frequências de estimulação (Bevilacqua, Costa, Martinho-Carvalho, e Moret, 

2009).  

Atualmente, os testes eletrofisiológicos que estão sendo utilizados na rotina 

clínica para a avaliação do implante coclear, medidos com estimulação elétrica, 

são os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE) e Telemetria 

de Resposta Neural.  O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico com 

estimulação elétrica (Electrical Auditory Brainstem Response –  EABR) pode ser 

utilizado durante a cirurgia de Implante Coclear para verificar o funcionamento do 

dispositivo e a resposta do nervo e tronco encefálico à estimulação elétrica. O teste 

também é útil para a predição dos níveis psicofísicos para a determinação da 

programação do processador, principalmente em crianças (Carvalho, et al., 2012). 

A Telemetria de Respostas Neurais – Neural Response Telemetry (NRT) – é 

utilizada para a verificação do potencial de ação composto eletricamente evocado 

(ECAP) do nervo auditivo, que surge em resposta à um estímulo aplicado em um 

determinado eletrodo intracoclear (Muhaimeed, Anazy, Hamed, e Shubair, 2010).  

O IC pode proporcionar modificações nas vias auditivas centrais que podem 

ser registradas por meio da rápida diminuição dos valores de latência de P1 dos 

PEALL, principalmente quando a ativação do IC ocorre antes dos três anos e seis 

meses de idade (Silva, Couto, Matas, e Carvalho, 2013). 
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Os PEALL ainda não são amplamente utilizados devido à dificuldade de 

registro, principalmente em crianças pequenas que não colaboram para as 

condições ideais de teste (Burdo, Razza, Di Berardino, e Tognola, 2006). A latência 

do componente P1 tem sido estudada para examinar a maturação do Sistema 

Nervoso Auditivo Central em crianças com Implantes Cocleares (Gilley, Sharma, e 

Dorman, 2008). 

 

3.4 PEALL em Crianças Ouvintes 

 

Ohlrich e Barnet (1972) realizaram estudos para caracterizar o registro dos 

PEALL em 45 crianças ouvintes, com idades entre dez dias a 12 meses. Os 

participantes foram divididos em três grupos: 1º mês de idade (desde o nascimento 

até 30 dias de vida), seis meses (de cinco a sete meses) e 12 meses (de 11 a 13 

meses). O estímulo utilizado foi do tipo clique, apresentado na intensidade de 65 

dBNA por meio de caixa acústica. Os sujeitos realizaram o teste em estado de 

sono. A média do P1 por grupo teve variação, sendo que nas crianças no 1º mês 

de idade a média da latência registrada foi de 63 ms; para o grupo de seis meses 

foi de 89 ms e para o grupo de 12 meses, a latência registrada foi com média de 

66 ms. Com relação ao componente N1, a média da latência para o grupo no 1º 

mês de idade foi de 92 ms; no grupo de seis meses foi de 120 ms e 95 para o 

grupo de 12 meses de vida. O componente P2 foi registrado com latência média 

de 220 ms no grupo de 1º mês de idade, 193 ms para o grupo com seis meses de 

vida e 170 ms no grupo de 12 meses. O valor médio encontrado das latências do 

componente P1 para todos os sujeitos foi de 89 ms, porém os autores referiram 

que este dado não reflete o valor real da média. Os autores verificaram que os 

valores de latência das respostas do componente P1 surgiram com grande 

variação, sem relação com o aumento da idade: três sujeitos apresentaram o valor 

de latência do componente P1 entre 149 a 154 ms, oito sujeitos tiveram valores 

abaixo de 79 ms e outros três sujeitos tiveram os valores acima de 150 ms; por 

isso, a média não foi considerada. Nos resultados, os autores não encontraram 

variação significante nos valores de latência do P1 com a idade, porém, em relação 

ao componente P2, houve uma diminuição da latência no período de um a 12 



 

 

 

11 

meses de vida. Os pesquisadores concluíram que apesar da variação nos 

valores de latência do componente P1, a morfologia dos complexos P1-N1 e P2-

N1 tem melhor definição dos traçados com o aumento da idade.  

Barnet et al. (1975) caracterizaram os PEALL em 130 crianças ouvintes com 

idade entre dez dias até três anos de vida, divididos em três grupos, da mesma 

forma que foi feito no estudo anterior, por Ohlrich e Barnet (1972), porém 

ampliando a amostra com mais dois grupos, com idade média de dois anos e três 

anos. Para o registro das respostas os pesquisadores utilizaram o estímulo do tipo 

clique, por caixa acústica, com intensidade de 108 dBNPS. O teste foi realizado 

com os indivíduos dormindo. Nos resultados encontraram a média de latência do 

P1 com o valor de 65 ms para o grupo no 1º mês de vida, 89 ms para as crianças 

com aproximadamente seis meses de idade, 65 ms no grupo com 12 meses de 

vida, 76 e 67 ms para os grupos com dois e três anos de vida respectivamente.  

Com relação à média de latência do componente N1, nos sujeitos no 1º mês de 

vida o registro foi feito em 104 ms, nos casos com seis meses de idade a latência 

foi de 139 ms, 109 ms para o grupo de um ano de idade, 91 ms nos sujeitos com 

aproximadamente dois anos e, no grupo com três anos, o valor médio do N1 foi de 

100. Para o componente P2, o primeiro grupo teve a média da latência registrada 

em 214 ms, no grupo com seis meses o valor foi de 199 ms, 182 ms no grupo com 

um ano, 151 e 153 ms no caso dos grupos com dois e três anos respectivamente. 

Os autores verificaram que houve um aumento na amplitude dos picos e uma 

diminuição na latência do componente negativo N1 relacionados ao processo de 

maturação. Com relação ao componente P2, houve uma diminuição da latência de 

230 para 150 ms. As mudanças dos valores de latência dos PEALL em relação à 

idade não foram significantes. 

Satterfield e Braley (1977) realizaram a captação do complexo P1-N1-P2 

em 39 crianças ouvintes, com seis a 12 anos de idade. Os indivíduos participaram 

do teste assistindo a um vídeo. Para eliciar a resposta o estímulo utilizado foi do 

tipo clique, com a intensidade de 90 dBNPS, por meio de caixa acústica. Nos 

resultados, foi verificado que a média da latência do P1 nos sujeitos de seis a sete 

anos de idade foi de 85.6 ms, de oito a nove anos a média foi de 89.4 ms e nos 

participantes com idade entre 10 e 12 anos o P1 foi registrado na latência de 97.8 
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ms em média. O valor médio da latência do componente N1 nos sujeitos de seis 

a sete anos foi de 114 ms, 118 ms nos casos com idade de oito a nove anos e 126 

ms no grupo mais velho.  Para o componente P2, a média da latência encontrada 

nos sujeitos de seis a sete anos foi de 158 ms, e para os sujeitos de oito a 12 anos 

o valor médio foi de 165 ms. Os valores de latência dos componentes P1 e P2 não 

tiveram variação significativa com a idade. Os autores verificaram que, nos 

registros do N1, as crianças mais velhas tiveram valores de latência maiores 

quando comparadas as crianças mais jovens, indicando que os PEALL se tornam 

mais complexos com o aumento da idade. 

  McPherson (1996) relatou as características dos PEALL, em adultos e 

crianças. Segundo o autor, o registro dos PEALL pode ser feito com estímulo tipo 

clique ou tom puro, em 70 dBNPS. Com base em seus estudos o pesquisador 

referiu que o pico positivo P1 em crianças de até três anos de idade tem a latência 

em média de 92 ms, para o componente N1 a média do valor de latência foi de 

208 ms e para o P2 a média de 296 ms. Para crianças com idade acima de três 

anos o autor estabelece a faixa de 54 a 75 ms para o valor de latência do 

componente P1; com relação ao N1, o valor pode variar entre 83 e 135 ms, e de 

137 a 194 ms para o componente P2. Em adultos o autor descreve a latência do 

componente P1 entre 55-80ms; o componente N1 tem a latência entre 80-150ms, 

e o P2 tem a latência entre 145-180ms. 

Sharma et al. (1997) estudaram a maturação das vias auditivas centrais, 

por meio de verificação de mudanças nos componentes P1/N1 do potencial 

evocado auditivo de longa latência (PEALL) em sujeitos ouvintes: 86 crianças na 

faixa etária de seis a 15 anos e em 10 adultos com idades entre 21 a 27 anos. 

Para a realização do registro a silaba /ba/ foi utilizada como estímulo apresentada 

por fone de inserção na intensidade de 75 dBNPS. Os autores verificaram a 

presença do componente P1 nas crianças com a latência de 100 ms, porém 

verificaram diminuição significativa até 20 anos de idade aproximadamente, 

chegando a média de 59 ms. Nos adultos, a média de latência do componente N1 

descrita foi de 117 ms. Os autores relatam a identificação de um componente 

negativo posterior ao P1,em todos os sujeitos, registrado em aproximadamente 

200 ms, o qual foi nomeado pelos autores como N1b. Em muitos sujeitos, 
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principalmente nos adolescentes, os pesquisadores descreveram a presença de 

outro componente negativo anteriormente ao N1b, e nomearam o mesmo como 

N1a. Segundo os autores o componente duplo negativo (componentes N1a e N1b) 

surgiu mais frequentemente com o aumento da idade. Foram observadas 

mudanças relacionadas à idade na morfologia dos componentes P1 e N1 do 

PEALL (Figura 2). 

 

Figura 2. Valor de Latência do componente P1 em função da idade (seis a 15 anos) em 
crianças.  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado. (Sharma, Kraus, McGee, e Nicol, 1997) 

 

Purdy et al. (2003) pesquisaram os PEALL em 20 crianças ouvintes, de 

três a sete meses de idade. Para a captação das respostas foram utilizados os 

estímulos de fala /m/, /g/ e /t/, e tons puros nas frequências de 500 Hz e 2 kHz. Os 

estímulos foram apresentados na intensidade de 65 dB NPS por uma caixa 

acústica.  Os autores verificaram que a latência média do componente P1 para os 

estímulos de fala, /m/, /g/ e /t/, foi de 239.3, 187.2 e 185.4 ms respectivamente. 

Com a utilização dos estímulos de 500 Hz e 2 kHz os valores foram de  199.6 e 

203.0 ms respectivamente. A latência do componente negativo N1 com os 

estímulos de fala /m/, /g/ e /t/, foi de 421.1, 368.5 e 364.1 ms. Os autores relataram 

que não houve registro do componente P2. Concluíram que os resultados dos 
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PEALL podem auxiliar nos estudos do processamento neural das características 

dos diferentes sons de fala. 

 Gilley et al. (2005) realizaram pesquisas para analisar as alterações 

morfológicas nos componentes dos PEALL, de acordo com a variação da taxa de 

estimulação e a idade. O estudo envolveu 50 crianças ouvintes, entre três e 12 

anos de idade e jovens, de 10 a 24 anos. A sílaba /uh/ foi utilizada como estímulo 

para o registro dos PEALL, na intensidade de 70 dB NPS, com diferentes intervalos 

de apresentação interestímulos (ISI) com variação decrescente de 2000 a 360 ms 

– por meio de uma caixa acústica.  Os resultados revelaram relação significativa 

entre as modificações nas respostas do complexo P1, N1, P2, com a idade e a 

taxa de estimulação. Ou seja, houve relação entre a morfologia das ondas e a 

idade dos sujeitos: quanto mais jovem o sujeito e mais lenta a taxa de estimulação 

apresentada, melhores respostas foram obtidas. Dentre os registros dos PEALL 

realizados nos sujeitos adultos de 22 a 24 anos de idade, o estímulo foi 

apresentado com ISI de 360, 1000 e posteriormente em 2000 ms. Inicialmente a 

latência do P1 foi registrada no valor médio em 65 ms, posteriormente em 67 e 

então em 66 ms, respectivamente, de modo que não houve variação significativa. 

Porém nos casos das crianças menores, por exemplo, no grupo de três a quatro 

anos de idade, quando realizado o mesmo procedimento, as latências variaram 

nos valores: 106 ms (ISI de 360 ms), 102 ms (ISI de 1000 ms) e então 96 ms (ISI 

de 2000 ms). Os autores concluíram que a necessidade da utilização de menores 

taxas de estimulação em crianças ouvintes foi decorrente da imaturidade das vias 

auditivas, relacionada à idade.  

Wunderlich e Cone-Wesson (2006) estudaram a aplicabilidade dos 

PEALL, e analisaram estudos com os componentes P1, N1, P2, N2, em 49 

sujeitos, divididos em três grupos: recém-nascidos (dois dias a 12 meses de vida), 

bebês (de 13 a 41 meses) e crianças (de 51 a 79 meses), com o objetivo de 

verificar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. O teste foi realizado com 

a utilização como estímulo a palavra /bad/, apresentado a 86 dBNPS por meio de 

fones de inserção. No grupo de recém-nascidos a resposta foi caracterizada pela 

presença de um pico positivo na latência de 250 ms (nomeado de P2 pelos 

autores), seguido de um componente negativo de aproximadamente 400 a 500 ms 

(N2). A média dos valores de latência dos componentes P1 e N1 foi 
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respectivamente 74.8 ms e 163.3 ms, porém tais componentes não foram 

idenficados em todos participantes deste grupo. No grupo de bebês os valores 

médios de latência dos componentes P1, N1, P2 e N2 foram respectivamente 67.4, 

136.8, 261.7 e 450.4 ms. No grupo de crianças os resultados da média das 

latências foram de 92.1, 163.5, 256.2 e 386.2 ms respectivamente. Os autores 

verificaram que quanto maior a idade, mais frequente foi a identificação do 

componente P1. A variação do valor de latência dos componentes P1, N1, P2 e 

N2 não foi significativa nos primeiros seis anos de vida.  Os autores concluíram 

que desde o nascimento, as respostas do PEALL podem refletir a organização de 

geradores corticais e o desenvolvimento do sistema auditivo central. Os 

pesquisadores salientam que estes estudos são teoricamente importantes, para 

elucidar as pesquisas sobre os processos de desenvolvimento no sistema auditivo 

central, e para a normatização da aplicação em centros auditivos que se 

beneficiem destas informações para avaliar os efeitos das deficiências sensoriais 

e neurológicas. 

As latências dos componentes P1, N1 e P2, características em indivíduos 

com audição dentro da normalidade, são apresentados a seguir. 

No Quadro 1 estão apresentados os autores mais relevantes para esse 

estudo, que demonstraram a normatização dos PEALL em adultos ouvintes. 
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Quadro 1. Valores de latência dos componentes P1, N1 e P2 em adultos, segundo 
os autores McPherson (1996); Sharma et al. (1997) e Gilley et al. (2005). 
 

 

Adultos 

 

         P1 

 

             N1 

 

P2 

 

Autores 

 

Latência (ms) 

 

Latência (ms) 

 

Latência (ms) 

 

McPherson(1996) 

 

55-80 

 

80-150 

 

145-180 

 

Sharma et al. (1997) 

 

50 

 

100 

 

_ 

 
Gilley et al. (2005) 

 

67 

 

106 

 

175 

 
 

 

Os valores de normalidade de latência dos PEALL em crianças ouvintes e a 

classificação por idade tem grande variabilidade na literatura. Nos Quadros de 2 a 

9 estão apresentados os autores mais relevantes para esse estudo:  
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Quadro 2. Classificação dos valores de latência dos componentes P1, N1 e P2 em crianças, por idade, segundo Ohlrich e Barnet, (1972), 
Barnet, (1975) e Satterfield, J.H.; Braley, (1977). 

 

 

 

 

 

Autor Componente 1º 
mês 

6 
meses 

1 
ano 

2 
anos 

3 
anos 

4 
anos 

5 
anos 

6 
anos 

7 
anos 

8 
anos 

9 
anos 

10 
anos 

11 
anos 

12 
anos 

 P1 63 89 66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ohlrich e Barnet, 
(1972). 

N1 92 120 95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 P2 220 193 170 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 P1 65 99 65 76 67 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Barnet, (1975) N1 104 139 109 91 100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 P2 214 199 182 151 153 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 P1 _ _ _ _ _ _ _ 85.6 85.6 89.4 89.4 97.8 97.8 97.8 

Satterfield, J.H.; Braley, 
(1977). 

N1 _ _ _ _ _ _ _ 114 114 118 118 126 126 126 

 P2 _ _ _ _ _ _ _ 158 158 165 165 165 165 165 
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Quadro 3. Classificação dos valores de latêcia dos componentes P1, N1 e P2 em 
crianças, por idade, segundo McPherson (1996). 

 

Componente/Idade  

 
0-3 anos  

 
3-12 anos 

 
> 12 anos  

 

P1 

92ms 54-75ms 54-73ms 

N1 

208ms 83-135ms 83-135ms 

P2 

296ms 137-194ms 137-194ms 

 
  
 
 
Quadro 4. Classificação dos valores de latência dos componentes P1, N1a e N1b em 
crianças, por idade (anos), segundo Sharma et al. (1997). 

Componente / 

Idade 

6-6.9 7-7.9 8-8.9 9-9.9 10-10.9 11-11.9 12-12.9 13-15 

P1 87ms 81ms 79ms 81ms 74ms 78ms 74ms 68ms 

N1a 135ms 134ms 127ms 129ms 115ms 125ms 100ms 109ms 

N1b 221ms 220ms 207ms 203ms 203ms 202ms 194ms 188ms 

 
 
 
 
 

Quadro 5. Classificação dos valores de latência dos componentes P1, N1 em 
crianças, por idade (meses), segundo Purdy et al. (2003). 

Estímulo Componente 3 - 7 
meses 

/m/ P1 239.3 

 N1 421.1 

   

/g/ P1 187.2 

 N1 368.5 

   

/t/ P1 185.4 

 N1 364.1 
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Quadro 6. Classificação dos valores de latência dos componentes P1, N1 e P2 em 
crianças, por idade (anos), com o uso do ISI de 1000 ms segundo Gilley et al. (2005). 
 

Componente/Idade 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 22-24 

P1 102 107 97 91 77 67 

N1 119 137 112 109 109 106 

P2 145 160 145 145 148 175 

 

 
Quadro 7. Classificação dos valores de latência dos componentes P1, N1, P2 e N2 
com o uso do estímulo de fala /bad/ em crianças, por idade (meses/anos), segundo 
Wunderlich e Cone-Wesson (2006). 

Componente/Idade 0-1 mês 13 - 41  

(meses) 

51-79 (meses) 

P1 74.8  67.4  92.1  

N1 163.3  136.8  163.5  

P2 241.0  261.7  256.2  

N2 422.2  450.4  386.2  

 
 
 
 
Quadro 8. Média dos valores de latência do componente P1 em crianças, por idade 
(anos), segundo Sharma e Dorman (2006). 

 

Componente / Idade 

 

0-2 

 

3 

P1 300 124 
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Quadro 9. Classificação dos valores de latência dos componentes P1, N1 em 
crianças, por idade (meses), segundo Didoné; Garcia;  e Silveira (2014). 

Componente/Idade 0-1 mês 

P1 230,4 

N1 341,2 

 

As diferenças nos valores de latência dos PEALL podem estar relacionadas 

aos diferentes parâmetros de estimulação e registro dos componentes, utilizados 

pelos autores. A latência e amplitudes são influenciadas pelas características do 

estímulo sonoro e por fatores subjetivos, como a atenção do sujeito no momento 

do registro (McPherson, 1996; Karl, 2003; Martin, Tremblay, e Stapells, 2007). 
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3.5 PEALL em usuários de IC  

Sharma, Dorman, e Spahr (2002a) realizaram um estudo com o objetivo 

de estimar o curso de desenvolvimento e plasticidade das vias auditivas centrais 

humanas após o uso do Implante Coclear (IC). Foram registrados os potenciais 

evocados auditivos em 22 crianças com surdez congênita, após a indicação do 

Implante Coclear, com aproximadamente três anos de idade. As crianças foram 

divididas em quatro grupos, baseados no tempo de estimulação do implante: o 

grupo 1 era formado por cinco crianças com média de 2.63 anos de idade e com 

média de uma semana de uso do implante; o grupo 2 consistiu de cinco crianças 

com média de 2.48 anos de idade e média de dois meses de uso do implante; 

grupo 3, formado por seis crianças com média de 2.64 anos de idade e com cinco 

meses de uso do implante; e o grupo 4, com seis crianças com média de idade de 

2.8 anos, com média de oito meses de uso do dispositivo. As latências das 

respostas corticais foram registradas utilizando o estímulo de fala /ba/ por meio de 

campo livre, apresentado a 75 dBNPS. O teste foi realizado imediatamente após 

a adaptação do IC. Nesta fase, os autores relataram que as respostas foram 

semelhantes às encontradas em recém-nascidos ouvintes. Foi observada a 

presença de um componente negativo com latências em aproximadamente 150 

ms, anterior ao componente P1. Após alguns meses de uso as respostas 

mostraram rápidas mudanças na morfologia e latência das respostas corticais 

(componente negativo e P1), chegando à latência apropriada para a idade após 

oito meses de uso do IC (Figura 3 e 4).  Os autores referiram que a normalidade 

nos valores de latência do componente P1, encontrados em crianças usuárias de 

IC com menos do que três anos de privação auditiva, pode ser justificada por 

algumas hipóteses. Uma das possíveis explicações foi que as vias auditivas 

centrais começam a se desenvolver normalmente e provavelmente passam a 

regenerar os efeitos provocados pela privação. Outra possibilidade é que quando 

ocorre à indicação do IC o mais cedo possível, o sistema é altamente plástico, por 

isso os efeitos da privação sensorial podem ser superados em um período 

relativamente curto. Sharma, Dorman, e Spahr (2002a) mostraram que após a 

indicação ao implante coclear ocorrem diminuições significativas das latências do 

componente P1, evidenciando a existência da atuação significativa da plasticidade 

cerebral auditiva durante o desenvolvimento inicial. As respostas evocadas 
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corticais podem ser utilizadas para uma avaliação objetiva, e estão associadas 

ao desenvolvimento comunicativo e comportamental da criança, fornecendo mais 

dados ao clínico, e melhores condições de decisão na intervenção para 

reabilitação auditiva. 

 
Figura 3. Média do registro das ondas do PEALL nos quatro grupos baseados no tempo 
de estimulação do implante: uma semana, dois meses, cinco meses e oito meses 
(Sharma, Dorman, e Spahr, 2002a). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado. (Sharma, Dorman, e Spahr, 2002a) 

 
Figura 4. Valores de normalidade de latência do componente P1 e sobreposição dos 
valores médios do P1 registrados nos quatro grupos baseados no tempo de uso do IC em 
função da idade (Sharma, Dorman, e Spahr, 2002a). 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Sharma et al. (2002a). 
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Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J; (2002b) avaliaram as implicações 

do uso do implante coclear no sistema auditivo central humano, em diferentes 

idades. Os autores avaliaram o desenvolvimento e mudanças nos valores de 

latências do componente P1 em 104 crianças e dois adultos com deficiência 

auditiva (DA) congênita usuários de IC. Foram avaliados também 51 ouvintes, com 

idades entre 0.1 e 20 anos e comparados os valores de latência do P1 com os 

sujeitos do estudo. Foi utilizado o estímulo de fala /ba/ por meio de caixa acústica, 

na intensidade de 75 dBNPS. Os dados mostraram que as latências do P1 

registradas nas crianças usuárias de IC estavam alteradas após um longo período 

de privação sensorial (sete anos ou mais), quando comparadas às latências das 

crianças ouvintes da mesma idade (Figuras 5 e 6). Nos casos em que foram 

indicados ao IC após um curto período de privação (3.4 anos ou menos), os 

valores de latência registrados foram apropriados para a idade e a atuação da 

plasticidade foi muito mais significativa após seis meses de uso do IC. Os 

pesquisadores concluíram que o período sensível de maior plasticidade do 

sistema auditivo central humano no grupo estudado foi aproximadamente até por 

volta dos 3,5 anos de idade nos sujeitos com perda auditiva. A plasticidade pode 

permanecer aproximadamente até os sete anos de idade de modo mais ativo e, 

depois disso, continua em atividade, porém de forma reduzida. Estes dados podem 

ser relevantes em relação à época mais propícia para a colocação de implante 

coclear em crianças com deficiência auditiva congênita. Os pesquisadores 

relataram que as crianças que foram indicadas ao IC mais cedo tiveram melhores 

resultados no desempenho auditivo do que as que foram operadas mais 

tardiamente; portanto, a privação sensorial pode influenciar o desempenho 

auditivo do usuário de Implante Coclear. O ideal é que a intervenção seja feita o 

mais cedo possível, para que haja o desenvolvimento do sistema auditivo e a 

atuação da plasticidade auditiva, antes da ocorrência dos efeitos pela privação 

sensorial auditiva. 
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Figura 5. Latências do componente P1 em função da idade para crianças 
Ouvintes (Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, 2002b). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado. (Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, 2002b) 

 
Figura 6. Latências do componente P1 em função da idade cronológica de crianças 
usuárias de IC. As latências das crianças indicadas ao IC antes dos 3.5 anos estão 
representadas pelos círculos. Os “x” representam as latências do componente P1, 
registrados nas crianças indicadas entre 3.5 e 6.5 anos. As latências do P1 registradas 
em crianças indicadas com sete anos ou mais são indicadas pelos triângulos (Sharma, A; 
Dorman, M F; Spahr, A J, 2002b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado. (Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, 2002b) 

Outro estudo, realizado também por Sharma et al. (2004) foi feito para 

estudar a relação da maturação auditiva central e o desenvolvimento do balbucio 

em duas crianças usuárias de Implantes Cocleares. O estímulo de fala /ba/ foi 

utilizado em campo livre, na intensidade de 75 dBNPS. Os autores realizaram a 

Idade (anos) 

7 
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comparação das latências do PEALL e vocalizações produzidas por duas 

crianças com deficiência auditiva congênita que foram indicadas ao IC antes dos 

13 e 14 meses de idade. Foram realizados registros do componente P1 após a 

indicação ao implante coclear em vários momentos durante um ano após o 

implante. O componente P1 foi registrado em respostas ao estímulo /ba/ 

apresentado em campo livre, antes da indicação ao implante e em alguns 

momentos seguintes à indicação. Os resultados mostraram uma rápida diminuição 

da latência do componente P1, chegando ao valor do padrão de normalidade do 

P1, três meses depois após a indicação ao implante. Antes da indicação ao 

implante, as vocalizações eram restritas. Depois de três meses de experiências 

com o implante, a proporção de vocalizações padronizadas aumentou 

significativamente em relação à proporção anterior. Os resultados deste estudo 

sugeriram que o desenvolvimento das respostas da latência do componente P1 e 

o desenvolvimento dos primeiros comportamentos comunicativos podem seguir 

uma trajetória similar em crianças que iniciaram o uso do IC o mais cedo possível. 

Os autores afirmaram que o desenvolvimento de comportamentos comunicativos 

iniciais após a indicação ao implante pode ser influenciado positivamente pela taxa 

de mudanças pela plasticidade, nas vias auditivas centrais. 

Figura 7. Modificações das Latências do componente P1 registradas ao longo do tempo, 
chegando a faixa de normalidade para a idade- Sujeito “A” e sujeito “B” (Sharma, et al., 
2004). 

 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Adaptado. (Sharma, et al., 2004) 

 Sharma, A.; Dorman, M.F. e Kral, A; (2005) analisaram o desenvolvimento 

longitudinal dos PEALL em 21 crianças usuárias de IC unilateral e em duas 
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crianças usuárias de IC bilateralmente. Parte dos sujeitos da amostra iniciou o 

uso do IC antes de 3,5 anos de idade e outra parte por volta dos sete anos. Para 

a realização do teste foi utilizado a sílaba /ba/ como estímulo, apresentado a 75 

dBNPS, por meio de caixa acústica. Os estudiosos observaram padrões diferentes 

de desenvolvimento na morfologia e nos valores de latência de resposta cortical 

do componente P1 nos grupos. No grupo em que os sujeitos haviam sido indicados 

ao IC antes dos três anos e cinco meses de idade a média dos valores de latência 

do componente P1 foi de 378 ms no momento da ativação e de 137 ms após 12 a 

18 meses de uso do IC. Porém no grupo em que a indicação ao IC foi após sete 

anos de idade, os valores de latência do componente P1 foi em média de 245 ms 

na ativação e de 148 ms após 12 a 18 meses depois da ativação dos eletrodos. 

Os registros das crianças que iniciaram o uso do IC antes dos 3,5 anos de idade 

mostraram um rápido desenvolvimento na morfologia da onda e na diminuição da 

latência do componente P1. As crianças que iniciaram o uso do IC por volta dos 

sete anos de idade apresentaram alterações na morfologia da onda e redução 

mais lenta dos valores de latência do P1. Uma das crianças iniciou o uso do IC 

antes de 3,5 anos de idade e foi indicada ao segundo IC aos sete anos de idade. 

Neste caso, as respostas verificadas pelo registro dos PEALL, referentes ao 

segundo IC, tiveram resultados semelhantes ao grupo que iniciou o uso do IC mais 

tardiamente.  O estudo reafirmou a ocorrência do período de maior plasticidade 

neuronal auditiva e desenvolvimento auditivo central em crianças pequenas.  

Bauer, Sharma, Martin, e Dorman; (2006) realizaram pesquisas para 

estudar o tempo de maturação cortical auditiva ao avaliarem as latências do 

componente P1 em quatro crianças, com idades entre 12 e 24 meses, usuárias de 

Implante Coclear bilateral, que tiveram indicação bilateral sequencial e simultânea. 

As respostas evocadas auditivas corticais foram registradas com o estímulo /ba/ 

por meio de campo livre. Os registros foram analisados levando em consideração 

a etiologia da perda auditiva, evolução e experiência com aparelhos auditivos, e o 

tempo de uso do implante coclear como fatores relacionados aos resultados 

obtidos nas respostas corticais. Os resultados mostraram que para os dois 

pacientes que tiveram indicação sequencial ao implante coclear bilateral, as 

latências do componente P1 registradas do primeiro lado operado chegaram ao 

limite de normalidade após três a seis meses de uso do implante. Já no segundo 
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lado operado, as latências de P1 atingiram a normalidade após um mês de uso 

do implante. Entretanto, com relação às duas crianças que receberam os 

implantes bilaterais simultaneamente, as latências do componente P1 de ambas 

as orelhas estavam dentro dos limites de normalidade em pouco tempo (um mês 

após o uso do IC). Os autores concluíram que possivelmente ocorreu significativa 

atuação da plasticidade nas vias auditivas centrais após o implante bilateral 

simultâneo. As latências do componente P1 podem ser um biomarcador do 

sistema auditivo central útil na clínica. 

Burdo, Razza, Di Berardino, e Tognola; (2006) estudaram as respostas 

dos PEALL, para validar as aplicações destes registros como instrumentos úteis 

no monitoramento de desempenho pós-implante, principalmente relacionado à 

recuperação da função auditiva e da maturação auditiva. Os autores avaliaram as 

latências dos componentes N1 e P2 com o uso de implante coclear. Foram 

avaliados 45 pacientes divididos em cinco grupos por idade. A população de 

estudo, composta por 45 pacientes com deficiência auditiva, indicados para o 

implante coclear (idade entre dois a 70 anos), foi dividida de acordo com a idade 

cronológica, tempo de privação auditiva, e tempo de uso do implante. Foram 

registradas as respostas dos PEALL e os limiares audiométricos em campo livre 

utilizando tom puro de 500 e 2000Hz, antes da cirurgia de implante coclear 

(utilizando o aparelho de amplificação sonora individual) e após três e 12 meses 

de utilização do implante. Os resultados mostraram que as latências dos 

componentes N1 e P2 diminuíram em todos os grupos a partir de três a 12 meses 

após a ativação dos eletrodos. Os pacientes indicados ao IC antes da idade 

escolar (ou, pelo menos, antes de oito anos de idade) tiveram diminuição mais 

significativa nos valores de latência. Todos os indivíduos apresentaram redução 

na diferença entre as respostas subjetivas (limiares audiométricos em campo livre) 

e respostas objetivas (PEALL), obtidas antes e após a cirurgia de implante coclear. 

Os autores concluíram que, com o tempo, ocorreu uma evolução natural nas vias 

auditivas da atividade cortical neurofisiológica. Essas modificações foram 

encontradas principalmente nas crianças com surdez congênita que foram 

indicadas ao implante coclear em idade pré-escolar. A redução significativa da 

diferença entre os limiares audiométricos subjetivos em campo livre e as respostas 
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objetivas – PEALL, obtidas com AASI e com Implante coclear – indicam que o 

implante coclear possibilita a recuperação da audição. 

Sharma, et al (2007) compararam a trajetória de desenvolvimento das vias 

auditivas centrais em 20 crianças que realizaram a cirurgia de implante, sendo que 

10 indivíduos foram indicados à cirurgia de IC bilateral simultânea e 10 fizeram a 

cirurgia de IC de modo sequencial. Em todos os casos a indicação ao IC foi feita 

antes de 3,5 anos de idade. Foram realizados registros do componente P1 em 

diferentes períodos durante o primeiro ano após a cirurgia do IC, para verificar as 

mudanças nos valores de latência do P1 e avaliar a morfologia da resposta, nos 

dois grupos de crianças. Os PEALL foram registrados com a utilização do estímulo 

/ba/ em campo livre, e o teste foi realizado em cada lado (direito e esquerdo), 

separadamente. Os estudiosos verificaram que os valores de latência do P1 

estavam acima do esperado nos dois grupos em comparação com o padrão de 

normalidade no momento da ativação, porém para ambos os grupos os valores 

diminuíram nos primeiros três meses do uso do IC para valores dentro dos limites 

de normalidade, e diminuíram com o uso, continuamente. Não houve diferenças 

significativas no desenvolvimento das vias auditivas centrais entre os grupos, 

desde a ativação até 15 meses de uso do IC.  Os autores concluíram que a 

indicação ao implante coclear bilateral durante o período crítico de plasticidade 

auditiva (menor que 3,5 anos de idade), quer seja simultânea ou sequencial, 

possibilita o desenvolvimento do sistema nervoso auditivo central. 

Gordon, Tanaka, Wong, e Papsin; (2008) realizaram estudos a fim de 

caracterizar as respostas corticais em jovens usuários de implante coclear, 

determinando se as respostas se diferem do padrão de normalidade. Participaram 

do estudo 16 crianças e jovens com idades entre 11 e 18 anos, com deficiência 

auditiva congênita, com no mínimo dois anos de uso do IC. Para o registro das 

respostas dos PEALL, um cabo de conexão (Trigger) foi utilizado, de modo que 

um eletrodo intracoclear basal (eletrodo 3) e um apical (eletrodo 20) foram 

estimulados com o valor de carga elétrica entre 25 a 50 μV de amplitude e com 36 

ms de duração. Foi utilizado também o tom puro na frequência de 2 kHz emitido 

diretamente ao microfone do processador de fala por meio de um cabo de 

transmissão. Foram realizados os registros das latências dos PEALL e realizados 
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testes de percepção de fala. Os resultados mostraram diferenças nas respostas 

corticais das crianças que tiveram bom desempenho nos testes de percepção de 

fala em conjunto aberto, em comparação com crianças que não tiveram bons 

resultados nas mesmas condições de teste. Foi registrado um pico negativo atípico 

com amplitude aumentada, e um pico positivo nos sujeitos usuários de IC. Nas 

crianças que tiveram bons resultados nos testes de percepção da fala, foi 

verificada a presença de um pico positivo com a média dos valores de latência de 

148.2 ms; já nos casos em que não houve bons resultados nos testes de fala, a 

média foi de 161.3 ms. Os autores verificaram que este pico positivo foi registrado 

com valores de latência significativamente maiores do que o componente P1 em 

sujeitos ouvintes, porém similares a latências em que o componente P2 foi 

registrado em ouvintes; sendo assim, nomearam o componente positivo 

identificado como P2. O componente anterior foi classificado como N1 e o 

componente negativo e o seguinte componente negativo de N2. A média das 

latências do N1 foi registrada em 80.94 em todos os participantes usuáros de IC. 

Com relação ao componente P2, o valor de latência registrado nos participantes 

que tiveram bons resultados na avaliação de percepção de fala foi de 233.06 ms, 

e nos sujeitos que não tiveram bons resultados nos testes de fala o valor do P2 foi 

de 243.14 ms. Os autores concluíram que os baixos desempenhos nos testes de 

fala, associados às respostas corticais atípicas, podem ter relação com os efeitos 

da privação auditiva com o impacto da estimulação elétrica unilateral no sistema 

auditivo central. 

Jang, et al. (2010) realizaram o primeiro estudo com o registro do P1 em 

sujeitos coreanos, jovens com deficiência auditiva sensorioneural e em usuários 

de IC, em comparação com o registro do P1 em indivíduos ouvintes. A amostra foi 

dividida em dois grupos: 13 sujeitos eram do grupo pré-implante coclear, 10 do 

grupo pós-implante e 53 ouvintes. O estímulo utilizado foi a silaba /ba/ em campo 

livre, na intensidade de 70 dBNPS. Para o grupo com audição normal, foi 

observada uma redução nos valores de latência do P1 com o aumento da idade, 

sendo o menor valor registrado em 61 ms e o valor máximo em 122 ms. Para o 

grupo pré-implante coclear, foram verificados atrasos nos valores de latências e 

em três casos o componente P1 não foi identificado. O valor mínimo de latência 

registrado foi de 110 ms e o máximo de 198 ms. No grupo pós-implante coclear, 
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as latências P1 foram registradas com menor atraso do que nos registros do 

grupo de pré-implante coclear, com o menor valor de latência em 65 ms e o maior 

valor em 135 ms. Os autores concluíram que a maturação das vias auditivas 

centrais pode ser medida objetivamente pelo uso do componente P1. 

Alvarenga et al., (2012) realizaram estudos para caracterizar o componente 

P1 dos PEALL em usuários de implante coclear com espectro da neuropatia 

auditiva e verificaram a relação das respostas evocadas com o desempenho da 

percepção da fala e com outras variáveis relacionadas ao uso do implante coclear. 

Participaram do estudo 14 crianças com idades entre quatro a 11 anos, usuários 

de implante coclear, diagnosticados com alterações relacionadas ao espectro da 

neuropatia auditiva, de ambos os sexos, com deficiência auditiva congênita. A 

avaliação da percepção da fala dos sujeitos foi feita por meio da aplicação do teste 

“Glendonald Auditory Screening Procedure” (GASP). Para o registro dos PEALL 

foi utilizado o estímulo de fala /ba/ apresentado na intensidade de 70 dBNA em 

campo livre. Os sujeitos foram divididos em dois grupos, de acordo com o 

desempenho na avaliação de percepção de fala. Os sujeitos com bons resultados 

no GASP tiveram a média de latência do componente P1 em 97 ms; nos sujeitos 

que tiveram baixo desempenho no teste  o P1 foi registrado em média na latência 

de 134.25 ms. O componente P1 foi detectado em 12 das 14 crianças da amostra. 

Os autores verificaram que houve correlação dos valores das latências do 

componente P1 com o tempo de privação sensorial auditiva, porém não houve 

correlação com o tempo de uso do implante coclear. Os resultados da avaliação 

de percepção de fala demonstraram que as habilidades auditivas 

comportamentais mostraram relação com os aspectos do desenvolvimento do 

sistema auditivo central, refletidos pelo registro do componente P1. Os 

pesquisadores concluíram que o componente P1 pode servir como marcador do 

desenvolvimento cortical auditivo central e como indicador da percepção da fala 

em crianças com o espectro da neuropatia auditiva, usuárias de IC. 

 Cardon e Sharma (2013) estudaram o desenvolvimento auditivo cortical e 

comportamental em 24 crianças com idades entre 1.4 e 12.6 anos, com 

diagnóstico clínico do espectro da neuropatia auditiva, usuárias de implante 

coclear. Inicialmente, realizaram uma análise retrospectiva dos registros 

audiológicos, inclusive do registro do componente P1 de todos os participantes, 
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antes usuários de AASI. Para o registro do P1 foi utilizado o estímulo de fala /ba/ 

por meio de caixa acúsica, na intensidade de 75 dB NPS. A maturação cortical foi 

mensurada pela latência do componente P1, relacionando-a à idade e aos 

resultados do questionário aplicado, o Infant Toddler Meaningful Auditory 

Integration Scale (IT-MAIS). Como resultado, os autores verificaram que após a 

indicação do IC, o componente P1 foi registrado em todas as crianças. Outro dado 

encontrado pelos pesquisadores foi que nas crianças indicadas ao IC antes de 

dois anos de idade, o valor da latência do componente P1 foi registrado dentro do 

padrão de normalidade, enquanto as que foram indicadas tardiamente 

apresentaram atrasos na latência do componente P1.   

Jiwani, Papsin, e Gordon; (2013) realizaram pesquisas para estudar as 

características do desenvolvimento auditivo cortical de crianças que utilizaram 

implante coclear por 16 anos em média, e verificar se houve alterações em relação 

a pares ouvintes. Foram registrados os potenciais corticais auditivos eletricamente 

evocados em 79 crianças que, após dois anos de perda auditiva bilateral, foram 

indicadas ao IC e o utilizaram por 16 anos aproximadamente. Também foram 

avaliados 58 pares ouvintes. Os pesquisadores verificaram diferenças nas 

respostas dos usuários de implante coclear e das crianças ouvintes. Estas 

diferenças diminuíram ao longo do tempo, porém mesmo depois de 10 anos de 

uso do dispositivo, as respostas foram diferentes dos padrões de normalidade. O 

complexo P1-N1-P2-N2, típico em registros de sujeitos com audição normal, nos 

casos dos usuários de IC, começou a surgir após 10 anos de uso, com valores de 

amplitude dos componentes P2 e N2 maiores do que os observados nos pares 

com audição dentro da normalidade. Os pesquisadores concluíram que as 

respostas corticais de crianças após 16 anos de uso de implante coclear unilateral 

puderam ser registradas, porém as diferenças em relação aos sujeitos com 

audição normal permaneceram mesmo após muito tempo de uso do dispositivo. 

Com base em seus achados, os autores observaram que a maturação das 

respostas corticais após o uso do implante coclear pode estar relacionada às 

melhorias funcionais auditivas. 

Alvarenga et al., (2013) analisaram as características do componente P1 

em dez crianças com perda auditiva congênita, usuárias de implante coclear, no 

momento da ativação, com três e com seis meses de uso do dispositivo. A 



 

 

 

32 

pesquisa do potencial evocado auditivo de longa latência foi realizada com o 

estimulo de fala /da/, apresentado em campo livre. As respostas foram 

correlacionadas com o desempenho na percepção auditiva da fala, verificada por 

meio da utilização da Escala de Integração Auditiva Significativa para Crianças 

Pequenas. Com seis meses de uso do implante coclear, os autores verificaram 

que a pontuação na Escala de Integração Auditiva Significativa para Crianças 

Pequenas aumentou de forma significativa, porém sem correlação com a latência 

e amplitude do componente P1 nos momentos avaliados. Os autores verificaram 

que a média dos valores de latência do P1, no momento da ativação do IC, foi de 

313.80 ms. Após três meses de uso do IC, o valor diminuiu para 259,70 ms. Ao 

final dos seis primeiros meses de uso, o valor de latência do P1 teve redução para 

177,80 ms.  A latência e amplitude do componente P1 diminuem com o aumento 

do tempo de uso do implante coclear. No entanto, não houve correlação de seu 

desenvolvimento com o desempenho na percepção da fala.   

Estudos sobre a maturação cortical após estimulação elétrica também 

foram feitos por Silva et al.(2014). Os pesquisadores avaliaram um grupo de cinco 

crianças que realizaram a cirurgia de implante coclear e aguardavam a ativação 

dos eletrodos, e outro grupo controle constituído por cinco crianças ouvintes. A 

avaliação eletrofisiológica da audição nas crianças usuárias de IC foi realizada por 

meio do registro dos potenciais evocados auditivos de longa latência em duas 

diferentes etapas: anterior à ativação do implante coclear (registro do lado 

operado) e após três meses de uso (registro com o dispositivo). O estímulo /ba/ foi 

utilizado em 70 dBNA em campo livre. Os valores de latência foram comparados 

aos obtidos com as crianças ouvintes. Após o período de três meses de uso do 

dispositivo, foi observada redução na latência do componente P1 em todos os 

participantes, apesar dos valores de latência das crianças ouvintes serem 

menores. No primeiro momento da avaliação dos PEALL as cinco crianças tinham 

os valores de latência do componente P1 em 303, 322, 205, 271 e 283 ms; já na 

segunda avaliação os valores de todos os sujeitos diminuíram, respectivamente, 

para 172, 245, 151, 175 e 255 ms.  

A seguir, estão descritos trabalhos relevantes para o presente estudo que 

descrevem as modificações ocorridas no sistema nervoso auditivo central após o 

uso do IC por meio do registro dos PEAC / PEALL e os parâmetros principais 
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utilizados para o registro dos PEALL com usuários de IC, pelos respectivos 

autores: 
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Tabela 1.  Parâmetros principais utilizados para o registro dos PEALL com IC 

Autor/Ano Transdutor Estímulo Intensidade Posição 

do 

Eletrodo 

Ativo 

Posição do Eletrodo 

Referencia 

Filtro Nº de 

Estímulos 

Sharma, Dorman, e 

Spahr (2002a)  

Campo Livre, 45º /ba/ - 90 ms 75 dB NPS Cz Mastóide contralateral ao IC 0.1 - 100 

Hz 

300 

Sharma, A; Dorman, M 

F; Spahr, A J, (2002b)  

Campo 45º /ba/ 90ms 75 dB NPS Cz Mastóide contralateral ao IC 0.1 - 100 

Hz 

300 

Sharma et al. (2004) Campo Livre, 45º /ba/ 90ms 75 dB NPS Cz Mastóide contralateral ao IC 0.1 - 100 

Hz 

300 

Sharma, A.; Dorman, M 

F. e Kral, A; (2005) 

Campo Livre, 45º /ba/ - 90ms _ Cz Lado contralateral ao IC 0.1-100 Hz 300 

Sharma et al. (2005) Campo Livre 45º /ba/ - 90ms 70 dB NPS(IC) Cz Mastóide 0.1 -100 

Hz 

300 

Bauer, Sharma, Martin, 

e Dorman (2006)  

Campo Livre, 45º /ba/ 90ms 75 dB NPS Cz Mastóide (IC unilateral) e Fzp 
(bilateral) 

0.1-100 Hz 300 

Burdo, Razza, Di 

Berardino, e Tognola 

(2006) 

Fone TDH39 acoplado 
ao microfone (AASI e 

IC) 

500 e 2000 Hz De 120 à 60 
dB NA 

Cz Lado ipsilateral ao dispositivo 1-20 Hz _ 

Sharma, et al. (2007) Campo Livre, 45º /ba/ _ Cz Diferentes localizações 
(Referência otimizada) 

0.1-100 Hz _ 
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Gordon, Tanaka, Wong, 

e Papsin (2008) 

Trigger: Um eletrodo  
intracoclear apical ( #20) 
e um basal (3#) / Cabo 

de Áudio 

250/s pulsos 
elétricos 

 
2 kHz 

25 - 50 Ωs - 
amplitude 
36 ms – 
duração/ 
Nível de 
Conforto 
individual 

28 

posições 

no couro 

cabeludo 

Lóbulos 0.1- 100 

Hz 

110 - 165 

Jang, J. H. et al (2010) Campo Livre, 45º /ba/ - 90ms 70 dB NPS Cz Mastóide contralateral ao IC 0.1-100 Hz 100 

Alvarenga et al. (2012)  Campo livre 90º, 40 cm /ba/ - 180 ms 70 dB NA Cz Lóbulo ipsilateral ao IC 10-30 Hz 512 

Bakhos, D. et al. (2012) 2 Campos Livre; 45º 750 Hz - 200 ms 70 dB NPS Fz, Cz, Pz, 
Oz, F8, C4, 
T8, P8, P10 

Mastóides 1-30 Hz _ 

Alvarenga, K. F. et al. 

(2013)  

Campo Livre, 90º, 40 
cm 

/da/ 180 ms 70 dB NA Cz Mastóide contralateral ao IC _ _ 

Cardon, G.; Sharma et 

al. (2013) 

2 Campos Livre; 45º; 

1m 

/ba/ 90ms 75 dB NPS Cz Mastóide, lóbulo, órbitas, testa 
(técnica de cancelamento de 
rejeição) (Gilley t al. 2006) 

0.1 - 100 
Hz 

300 

Jiwani, Papsin, e 

Gordon (2013) 

Trigger 250/s pulsos 

bifásicos, 36 ms 

180 - 240 UC Cz Lóbulos 0.5-100 Hz 200 

Silva et al. (2014)  Campo Livre, 90º 40 cm /ba/ 70 dB NA Cz Lóbulo ipsilateral ao IC 1 - 30 Hz 512 

 



 

 

 

36 

 

As pesquisas envolvendo o registro dos PEALL em usuários de aparelhos 

auditivos e/ou implantes cocleares têm mostrado uma padronização na forma de 

onda, o que facilita a identificação dos componentes, e possibilita a predição de 

anormalidades na maturação do sistema auditivo central. Em crianças pequenas 

com perda auditiva severa/profunda, a morfologia do registro do PEALL foi 

caracterizada inicialmente pelo aparecimento de um grande pico negativo. Esta 

negatividade estava relacionada à privação sensorial auditiva, portanto foi relatada 

como sendo característica de vias auditivas centrais não estimuladas ou pouco 

estimuladas, porém com o sistema ainda sob grande influência da plasticidade 

auditiva. Nas crianças em que o grau da perda auditiva era menor, ou em que 

houve menor privação auditiva, de modo que as vias auditivas receberam alguma 

estimulação auditiva, a forma da onda era dominada pela presença do 

componente P1, com os valores de latência atrasados em relação ao padrão de 

normalidade. Ondas com formatos polifásicos (surgimento de muitos picos) 

geralmente foram características de registros em crianças deficientes auditivas 

mais velhas, ou em crianças usuárias de implante coclear unilateral mais velhas, 

no caso em que o registro era feito do lado contralateral ao implante coclear. Este 

tipo de onda pode estar relacionada às alterações no desenvolvimento do SNAC 

e/ou a reorganização auditiva central devido  à privação sensorial auditiva 

(Sharma, Nash, e Dorman, 2009).  

O presente estudo foi realizado visando observar as características dos 

componentes dos PEALL registrados em crianças usuárias de IC, analisar a 

correlação entre os resultados obtidos no PEALL nos sujeitos usuários de IC com 

o padrão de normalidade estabelecido na literatura, segundo as idades 

cronológicas, e verificar a relação das respostas com as variáveis idade auditiva 

da criança, (tempo de ativação do IC), idade cronológica da criança, no início da 

estimulação por meio do Implante Coclear (equivalente ao tempo de privação 

sensorial auditiva), tempo até o diagnóstico (sem uso do AASI) e valores médios 

da audiometria em campo livre com IC. 
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4. MÉTODO 

 

O estudo é do tipo quali/quantitativo, observacional, prospectivo, 

descritivo. 

 

4.1 Local 

 

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

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

instituição de referência em Atenção à Saúde Auditiva, de alta complexidade, 

credenciada ao SUS. A instituição em questão tem atuação em processos 

relacionados ao diagnóstico de crianças com deficiência auditiva e à intervenção 

fonoaudiológica terapêutica, também pelo fornecimento de aparelhos de 

amplificação sonora individual (AASI).  Nos casos em que o uso do AASI foi 

insuficiente, foi realizado o encaminhamento aos centros de referência em cirurgia 

de implante coclear (IC) e a criança continua em acompanhamento em função do 

uso do AASI contralateral. 

 

4.2 Ética 

 

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

de Ética em Pesquisa – CEP-PUC/SP, segundo o parecer de número 933.012 

(Anexo I). Os pais e/ou responsáveis por todas as crianças do estudo assinaram 

o termo de autorização e consentimento livre esclarecido – TCLE (Anexo II), de 

acordo com protocolo da bioética vigente.  
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4.3 Casuística 

 

4.3.1 Seleção 

 

Para a realização da seleção dos sujeitos foram estabelecidos os 

seguintes critérios de exclusão: 

 

 Crianças com queixas ou comprometimentos diagnosticados 

associados de origem sindrômica, neurológica, psicológica, 

psiquiátrica, motora e visual; 

 Referência de uso de medicamentos que possam alterar o estado de 

atenção da criança no momento do teste; 

 Crianças com diagnóstico de Espectro da Neuropatia Auditiva; 

 Casos em que forem identificadas intercorrências na cirurgia de 

Implante Coclear, como inserção parcial do feixe de eletrodos (menos 

do que oito eletrodos ativos), falha no teste de telemetria neural e/ou 

na medida de impedância dos eletrodos; 

 Crianças indicadas à cirurgia de Implante Coclear bilateralmente. 

 

4.3.2 Sujeitos 

 

A casuística foi constituída por um grupo de oito crianças com deficiência 

auditiva sensorioneural de grau severo/profundo, com faixa etária entre três anos 

e sete meses a cinco anos e seis meses de idade, sendo dois sujeitos do sexo 

masculino e seis do sexo feminino, todos usuários de IC unilateralmente. Os 

sujeitos são pacientes atendidos no ambulatório para acompanhamento do AASI 

contralateral e/ou atendimento terapêutico na instituição proponente. 

4.4 Procedimento de coleta de dados 

 

 Inicialmente foram levantados os prontuários de pacientes usuários de IC, 
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sem outros comprometimentos além da surdez, para a verificação dos casos 

dentro dos critérios requeridos para a participação na pesquisa.  

Dentre estes pacientes, oito sujeitos foram selecionados e convidados a 

participarem da pesquisa, através de entrevista realizada com os pais/ 

responsáveis que responderam a um questionário (Anexo III) com perguntas a 

respeito dos dados gerais do sujeito (nome, data de nascimento) e as 

características relacionadas à deficiência auditiva (etiologia, tempo e grau da 

perda auditiva, uso de AASI e IC, características da adaptação dos dispositivos, 

tempo em terapia fonoaudiológica), para a verificação do perfil geral de cada 

sujeito (Anexos IV e V). 

Após a aplicação do questionário e verificação dos prontuários na instituição 

onde a pesquisa foi realizada, os dados mais relevantes tabelados (Tabela 2) 

foram:  

 

 Idade cronológica no momento do teste; 

 Idade auditiva (levando em consideração a estimulação elétrica pelo 

IC como início da experiência auditiva); 

 Idade cronológica no momento da ativação do IC (equivalente ao 

tempo de privação auditiva – sem a estimulação pelo IC) 

 Audiometria (média quadritonal) em campo livre com IC em uso; 

 Idade na primeira adaptação dos AASI (tempo até o diagnóstico e 

adaptação da amplificação). 

A verificação dos limiares auditivos em campo livre com o IC foi feita, por 

meio do cálculo da média das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.  A coleta 

foi feita no período entre julho de 2013 à agosto de 2014. 
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Tabela 2.  Dados relevantes levantados por meio de aplicação de questionário 

e pesquisa nos prontuários dos usuários de IC. 

Sujeitos 
Idade 

Cronológica 
(anos) 

Idade 
Cronológica 

na Ativação IC 
(anos) 

Idade 
Auditiva 

(Meses de 
ativação do 

IC) 

Idade  na 
primeira 

adaptação 
dos AASI 
(meses) 

Média 
Quadritonal - 

Audiometria em 
Campo Livre 

com IC (dBNA) 

1 3.7 2.8 11 9 50 

2 3.10 3.5 5 4 35 

3 4.1 2.5 20 7 50 

4 4.3 1.11 28 6  40  

5 4.6 3.8 10 8 70 

6 5.4 2.4 36 19 40 

7 5.5 2.7 34 16 45 

8 5.6 4.3 15 36 45 

 

As informações obtidas (Tabela 2) foram utilizadas posteriormente como 

variáveis para as análises do estudo realizado. 

 

4.5 Avaliação Eletrofisiológica - Potencial Evocado Auditivo de Longa 

Latência  

  

4.5.1 Adequação dos equipamentos 

 

Inicialmente o software Smart EP. - IHS – Intelligent Hearing Systems 3.X 

foi instalado e calibrado, assim como o campo livre a ser utilizado na pesquisa. A 

calibração foi feita por um técnico (engenheiro) utilizando um microfone capacitivo 

da marca BrueleKjaer 4144 (Anexo VI), um medidor de nível sonoro da marca 

BrueleKjaer 2250 (Anexo VII) e um calibrador acústico da marca BrueleKjaer 4230 

(Anexo VIII). A avaliação da sala acústica utilizada, a interface e os cabos para a 

conexão com os eletrodos de contato foi realizada, bem como a marcação do 

posicionamento e distância da cadeira e da caixa acústica foi cuidadosamente 

verificada e marcada para que não houvesse atenuação ou aumento da 

intensidade desejada do estímulo no momento do teste.  
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4.5.2 Registro dos PEALL 

 

 A coleta foi realizada com a criança sentada em uma cadeira confortável ou 

no colo da mãe, em sala acusticamente tratada. Foi exibido um desenho animado, 

mudo, por meio de um laptop, colocado na frente da criança. Quando possível, a 

criança escolheu um tipo de desenho animado de sua preferência. Foi solicitado 

que a criança ficasse relaxada, sem se movimentar, mas permanecendo em 

estado de vigília (Sharma, Dorman, e Spahr, 2002a). O funcionamento do 

processador de fala foi verificado, bem como a situação das baterias. O teste foi 

realizado utilizando o programa que a criança estava em uso no momento do 

registro.  

O estímulo foi apresentado por uma caixa acústica colocada a um ângulo 

de 45 ° das crianças usuárias de IC, a 1,5 m de distância para o lado em uso do 

processador- IC na intensidade de 75 dBNPS. 

 A pele da criança foi higienizada na fronte e nas mastóides, e a pasta 

condutora da marca Ten 20 e pasta abrasiva Nuprep foram aplicadas, visando 

remover resíduos e facilitar a fixação dos eletrodos de superfície descartáveis, da 

marca Meditrace. A impedância foi mantida entre 1-3 kOhms. 

O registro das latências dos PEALL foi feito pelo Smart EP USB –Intelligent 

Hearing System – IHS 3.x., que possui dois canais para registro. A disposição dos 

eletrodos para cada canal e o posicionamento dos eletrodos nos voluntários 

(Figura 8) são apresentados a seguir: 
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4.5.3 Disposição dos eletrodos  

 

 - Terra: Fpz 

- Canal1:  

Ativo (+): Cz;  

Referência (-): mastóide da Orelha contralateral ao dispositivo 

auditivo (IC); 

- Canal2:   

Ativo (+): porção supraorbital contralateral ao dispositivo auditivo 

(IC);  

Referência (-): porção infraorbital contralateral ao dispositivo auditivo 

(IC). 

 
Figura 8. Posicionamento dos eletrodos no voluntário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O registro foi realizado com base no protocolo segundo o padrão do 

fabricante – IHS (Anexo IX), e na literatura (McPherson, 1996; Sharma, Kraus, 

McGee, e Nicol, 1997; Gilley P. M., Sharma, Dorman, e Martin, 2005; Ventura, 

2008), conforme os parâmetros apresentados no Quadro 10: 

Cz 

A1/ 
A2 

 
 

 

Canal 1                 Canal 2  

 
Ativo          Referência        Ativo        Referência 
 

         Terra 

Lado IC  

A2/ 
A1 
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Quadro 10 - Parâmetros de registro dos PEALL utilizados na presente pesquisa. 

 

O estímulo de fala /ba/ pode ser utilizado para registrar os PEALL. A 

vantagem do uso de um estímulo de fala composto por consoante e vogal tem sido 

relacionada a extensão de energia sonora,  abrangendo  frequências baixas e 

médias (Sharma, Dorman, e Kral, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Estímulo: sílaba /ba/ 

Duração: 1.14877 usec (100ms) 

Intervalo Interestímulo (ISI): 800 ms    

Taxa de apresentação: 1.1/seg.    

Intensidade: 75dB NPS     

Transdutor: caixa de som     

Janela de análise: de -100ms pré-estímulo à 500ms pós estímulo 

Número de estímulos: 150 estímulos  

Ganho: 100.000 K  

Polaridade: Condensação  

Filtro: 1-30 Hz 
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4.5.4 Material 

 2 Computadores (PC e laptop): um para a realização e 

gravação do registro pelos softwares e outro para a apresentação 

do estímulo visual (desenho animado ou filme sem som);  

 Eletrodos de contato - marca: Medtrace; 

  Pasta Ten 20 e pasta abrasiva Nuprep; 

 Equipamento Software SmartEP. - IHS (Inteligence 

Hearing Systems) 3.x – 2 canais: equipamento utilizado para o 

registro; 

  Audiômetro AC33 da marca Interacoustics clínica, com 

calibração atualizada de acordo com normas ISO 389-1 (1988), ISO 

389-3 (1994) e IEC 675 (1992). 

  Imitanciômetro Kamplex modelo AT235h da marca 

Interacoustics, calibrado segundo a norma ANSI S3.39 (1987). 

 

4.6 Análise dos Dados 

 

4.6.1 Análise Descritiva 

 

Após o registro do PEALL, foi observada a presença de um grande pico na 

região de latência específica, então marcado como pico P1. Foi observada a 

presença de um componente negativo e o eventual surgimento de um próximo 

pico, seguinte ao P1, então marcados respectivamente como N1 e P2. Para 

determinar a marcação dos componentes, foram realizados dois registros na 

intensidade de 75 dBNPS, buscando a reprodutibilidade do traçado, e um terceiro 

registro foi feito na intensidade de 0dBNPS para assegurar a exclusão da 

interpretação de artefatos como resposta. 

A análise dos dados se ateve nos valores de latência dos PEALL, visto que 

os valores de latência dos potenciais evocados auditivos são mais estáveis do que 

os de amplitude e, portanto, podem ser utilizados com mais confiança nas 
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comparações entre avaliações de um mesmo indivíduo ou entre estudos 

diferentes (McPherson e Ballachanda, 2000). 

A análise descritiva dos resultados obtidos no PEALL foi realizada e, 

posteriormente, foi verificado se houve relação nos achados dos PEALL em 

crianças usuárias de IC com as variáveis:  

 

 Idade Auditiva da criança, (tempo de ativação do IC);  

 Idade cronológica da criança, no início da estimulação por meio do 

Implante Coclear (equivalente ao Tempo de Privação Sensorial Auditiva); 

 Idade na primeira adaptação dos AASI; 

 Valores médios da audiometria em campo livre com IC. 

 Análise da correlação entre os resultados obtidos no PEALL nos 

sujeitos usuários de IC com o padrão de normalidade estabelecido na literatura, 

segundo as idades cronológicas. 

 

4.6.2 Análise Estatística 

 

Os valores de latência dos componentes dos PEALL registrados foram 

descritos estatisticamente, bem como a análise dos percentis associados aos 

valores das latências dos componentes P1 e N1 estabelecidos na literatura. Para 

o cálculo dos percentis, foi assumido que essas variáveis tinham distribuição 

normal com média e desvio padrão fornecidos por Gilley, Sharma, Dorman, e 

Martin et al. (2005), por terem descrito os parâmetros de estimulação e registro 

dos PEALL e os valores de latência, em sujeitos ouvintes com a faixa etária 

relevante para este estudo. 

O teste para verificação dos valores do coeficiente de correlação de 

Pearson foi utilizado para verificar a existência de associação entre os valores de 

latência dos componentes P1 e N1 e as seguintes variáveis:  
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• Idade cronológica: se quanto maior a idade cronológica, maiores 

são os valores de latência; 

• Idade cronológica na ativação (tempo de privação auditiva): se 

quanto maior a idade cronológica na ativação, maiores são os 

valores de latência; 

• Idade auditiva: se quanto maior a idade auditiva, menores são os 

valores de latência; 

•  Audiometria em campo livre com IC: se quanto menor o limiar 

audiométrico com IC, menores são os valores de latência; 

•  Idade na primeira adaptação dos AASI (meses): se quanto maior o 

tempo sem uso de AASI, maiores são os valores de latência. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Registro dos PEALL em crianças usuárias de IC 

 

Os componentes P1, N1 e P2 foram pesquisados em todas as crianças 

usuárias de IC. Em todos os sujeitos pesquisados o componente P1 foi 

identificado. Com relação aos componentes P1-N1, apenas quatro sujeitos 

apresentaram respostas. O complexo P1-N1-P2 não foi identificado em nenhum 

dos participantes. 

A Figura 9 apresenta o número de participantes, que apresentaram os 

componentes nos registros: 

 
Figura 9. Representação dos participantes que apresentaram os componentes dos 
PEALL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os registros dos PEALL nos sujeitos do presente estudo, crianças usuárias 

de IC, estão descritos na Tabela 3: 

       

 

Tabela 3: Registro dos componentes dos PEALL. 

8

4

0

Componentes identificados

P1

P1, N1

P1, N1, P2
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        ↓ - Ausência de Resposta 

                                                                                                                                                                                                                                                            

A descrição estatística, contendo o valor médio, mínimo e máximo, a 

mediana e o desvio padrão das latências dos componentes P1 e N1 será 

apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4. Estatísticas descritivas dos valões de latência dos componentes 

P1 e N1. 

 

 

P1 

Variável N Média D. Padrão Mínimo Mediana Máximo 

 

Latência  

 

8 

 

155,5 

 

74,7 

 

90 

 

136,5 

 

 

321 

N1 Latência  4 239,8 54,6 185 229,5 315 

        

    

 

 

 

   

5.2 Latência do componente P1 e variáveis  

 

A referência de padrão de normalidade utilizada na presente pesquisa foi o 

estudo de Gilley, Sharma, Dorman, e Martin et al. (2005), pela semelhança de 

 
Sujeitos 

 
Etiologia 

 
Latência P1 

 
Latência N1 

 
Latência P2 

1 Idiopática 117 235 ↓ 

2 Idiopática 135 185 ↓ 

3 Ototoxicidade 90 ↓ ↓ 

4 Meningite 175 224 ↓ 

5 Citomegalovirus 321 ↓ ↓ 

6 Idiopática 178 315 ↓ 

7 Idiopática 90 ↓ ↓ 

8 Idiopática 138 ↓ ↓ 
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parâmetros de estimulação e registro dos PEALL utilizados e faixa etária 

estudada. A Tabela 5 apresenta os percentis associados aos valores de latência 

dos componentes P1 e N1.  

 

Tabela 5. Valores das variáveis Latência P1 e Latência N1 e respectivos percentis, 

apresentados por idade cronológica crescente.  (*).  

 

 Sujeito Latência  

P1 

Média (DP) Percentil  

(latência P1) 

Latência  

N1 

Média (DP) Percentil  

(latência N1)  

 1 117 102 (13) 87,6 235 119 (18) 100,0 

 2 135 102 (13) 99,4 185 119 (18) 99,9 

 3 90 102 (13) 17,8 224 119 (18) 100,0 

      4 175 102 (13) 100,0 315 137 (*) * 

 5 321 102 (13) 100,0    

 6 178 107 (14) 100,0    

 7 90 107 (14) 11,2    

 8 138 107 (14) 98,6    

(*) Para o valor 315 da Latência N1, Gilley et al. (2005) não apresenta o desvio padrão.  
 
 

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar a associação 

entre os valores de latência do componente P1 e N1 e as variáveis: idade 

cronológica, idade cronológica na ativação, idade auditiva, limiares audiométricos 

mensurados em campo livre com IC e a Idade na primeira adaptação dos AASI. 

Em todos os casos, ao nível de 5% de significância, não houve evidência de 

associação (valores P > 5%) entre os valores de latência do componente P1 e as 

demais variáveis.  Foi observada evidência de associação significante positiva 

(valor P < 5%) apenas entre o valor de latência do componente N1 e a Idade na 

primeira adaptação dos AASI. Descritivamente, também pareceu haver 

associação entre a Latência do N1 e a Idade cronológica (associação positiva) e 

entre a Latência N1 e a Idade auditiva (associação positiva). Devido ao pequeno 

tamanho da amostra (n = 4) essas associações não foram significantes (Tabelas 6 

e 7). 
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Tabela 6. Valores do coeficiente de correlação de Pearson entre a variável 

Latência P1 e as variáveis Idade cronológica (meses), Idade cronológica na 

ativação (meses), Idade auditiva (meses), Audiometria e Idade na primeira 

adaptação dos AASI (meses). 

 

Variáveis Coeficiente Valor-p 

Latência P1 x Idade cronológica 0,032 0,941 

Latência P1 x Idade cronológica na ativação 0,296 0,476 

Latência P1 x Idade auditiva -0,216 0,607 

Latência P1 x Audiometria em campo livre com IC 0,647 0,083 

Latência P1 x Idade na primeira adaptação dos AASI -0,126 0,766 

 

 

 

Tabela 7. Valores do coeficiente de correlação de Pearson entre a variável 

Latência N1 e as variáveis Idade cronológica (meses), Idade cronológica na 

ativação (meses), Idade auditiva (meses), Audiometria em campo livre com IC e 

Idade na primeira adaptação dos AASI (meses). 

 

Variáveis Coeficiente Valor-p 

Latência N1 x Idade cronológica 0,850 0,150 

Latência N1 x Idade cronológica na ativação -0,523 0,477 

Latência N1 x Idade auditiva 0,821 0,179 

Latência N1 x Audiometria em campo livre com IC 0,220 0,780 

Latência N1 x Idade na primeira adaptação dos AASI 0,985 0,015 

 

 

Este resultado pode ser justificado pelo número reduzido de sujeitos e pela 

heterogeneidade do grupo e suas variáveis. A descrição do comportamento dos 

PEALL e as variáveis: Idade Cronológica, Idade Auditiva, Idade Cronológica na 

Ativação / Tempo de Privação Auditiva, Audiometria em Campo Livre com IC e 
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Idade na primeira adaptação dos AASI, são apresentados a seguir, de acordo 

com as variáveis. 

 

A relação dos valores das latências dos PEALL apresentados por idade 

cronológica crescente foi exibido nas Figuras 10, 11 e 12, demonstrando grande 

variação das latências do P1 e N1 entre os sujeitos de diferentes idades, 

apresentando redução com o aumento da idade apenas a partir de 54 meses de 

idade ou quatro anos e cinco meses. Os sujeitos tiveram o componente P1 

registrado na faixa de 90 à 178 ms, com exceção do sujeito (5), que teve o registro 

no valor de 321 ms. Os valores de latência registrados nos sujeitos que 

apresentaram o componente N1 demonstram parecer aumentar com a idade 

cronológica em meses, com exceção do sujeito (1).  

 

Figura 10.  Valores de latência dos componentes dos PEALL registrados nas crianças 
usuárias de IC, apresentados em função da idade cronológica crescente em meses. 

 

 
 
 
 
Figura 11. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência P1 e Idade cronológica 
(meses). 
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Figura 12. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência N1 e Idade cronológica 
(meses). 

 

 

Nas Figuras 13, 14 e 15, observa-se também variabilidade nos valores de 

latência dos componentes P1 e N1 em função da idade auditiva de cada 

participante da pesquisa.  Os valores de P1 apresentaram variação em relação ao 

aumento da idade auditiva. Mais uma vez os valores de latência registrados nos 

sujeitos que apresentaram o componente N1 foram maiores para os usuários que 

tinham mais tempo de uso do IC (Idade auditiva). 

 
 
 
 
Figura 13.  Valores de latência dos componentes dos PEALL registrados nas crianças 
usuárias de IC, apresentadas por idade auditiva crescente.  
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Figura 14. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência P1 e Idade auditiva (meses). 

 
 

 
 
Figura 15. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência N1 e Idade auditiva (meses). 
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 As Figuras 16, 17 e 18 apresentam os valores de latência dos componentes 
P1 e N1 em função da idade cronológica na ativação do IC. Com relação ao 
componente N1 os valores foram variados. Para o componente P1, observa-se 
que quanto mais velho o sujeito no momento da ativação (quanto maior for o tempo 
de privação auditiva) maiores foram as latências, com exceção do sujeito (8).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.  Valores de latência dos componentes dos PEALL registrados nas crianças 
usuárias de IC, apresentadas por Idade Cronológica na ativação do IC/Tempo de Privação 
Sensorial Auditiva crescente. 
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Figura 17. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência P1 e Idade cronológica na 
ativação (meses)/Privação Auditiva   

 

 

 
Figura 18. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência N1 e Idade cronológica na 
ativação (meses). 

 

 

Observa-se nas Figuras 19, 20 e 21 a distribuição dos valores do P1 e N1 

em relação à Média dos Limiares Audiométricos em campo livre com IC. Com 

exceção do sujeito (1), os valores do componente N1 aumentaram à medida que 

o valor da audiometria aumentou. Com relação aos valores de latência do 

componente P1, apenas o sujeito (5) apresentou o valor aumentado, bem como o 

valor dos limiares audiométricos em campo com o IC, sendo o maior do grupo.  
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Figura 19. Valores de latência dos componentes dos PEALL registrados nas crianças 
usuárias de IC, apresentadas por Idade Média Quadritonal - Audiometria em Campo Livre 
com IC crescente. 

 

 

 

Figura 20. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência P1 e Audiometria em campo 
livre com IC. 
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Figura 21. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência N1 e Audiometria em campo 
livre com IC 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

As Figuras 22, 23 e 24 apresentam os valores de latência dos componentes 

P1 e N1 em relação ao tempo em que a criança aguardou o diagnóstico e a 

adaptação do AASI, portanto, o tempo que o sujeito ficou sem nenhuma 

intervenção. Os valores do P1 foram variáveis na distribuição em relação Idade na 

primeira adaptação dos AASI, porém as latências do componente N1 tiveram um 

aumento estatisticamente significante, a medida que a Idade na primeira 

adaptação dos AASI aumentou. 
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Figura 22. Valores de latência dos componentes dos PEALL registrados nas crianças  
usuárias de IC, apresentadas por Idade na primeira adaptação dos AASI (meses).  

 

 

 

Figura 23. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência P1 e Idade na primeira 
adaptação dos AASI (meses). 
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Figura 24. Gráfico de dispersão para as variáveis Latência do N1 e a Idade na primeira 
adaptação dos AASI (meses). 
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6. DISCUSSÃO 

 

O registro dos PEALL tem sido utilizado em pesquisas e na clínica 

audiológica como um instrumento na avaliação do sistema nervoso auditivo 

central, inclusive em crianças pequenas.  

 Os PEALL podem ser registrados em adultos, crianças e até em recém-

nascidos, embora a latência e amplitude reflitam as condições do sistema auditivo, 

que neste caso passa pelo processo de maturação, com grandes variações 

durante os primeiros seis anos de vida (Karl, 2003). Os efeitos da privação auditiva 

central e as posteriores mudanças nas vias auditivas centrais após adaptação do 

dispositivo auditivo (AASI/IC) podem ser monitorados pelo registro dos PEALL, em 

deficientes auditivos, durante o período de reabilitação auditiva (Martin, Tremblay, 

e Stapells, 2007). As latências do componente P1 mudam durante a infância e 

adolescência.  Por conta da variação da latência do componente P1 em relação 

ao aumento da idade, este tem sido utilizado como biomarcador para inferir o 

status maturacional das vias auditivas em crianças, o que foi muito útil nos casos 

de crianças com uma significante perda auditiva (Sharma, Kraus, McGee, e Nicol, 

1997; Sharma e Dorman, 2006). O componente P1 tem sido registrado em 

crianças usuárias de IC com menos de três anos de privação auditiva. 

Provavelmente as vias auditivas centrais começam a se desenvolver normalmente 

e passam a regenerar os efeitos provocados pela privação sensorial auditiva. A 

indicação ao IC nos primeiros anos de vida possibilita melhores condições de 

reabilitação auditiva, pois neste período o sistema nervoso central é altamente 

plástico. Neste momento, os efeitos da privação sensorial podem ser mais 

facilmente superados; portanto, o diagnóstico da deficiência auditiva nos primeiros 

meses de vida deve ser priorizado, seguido da indicação ao Implante Coclear em 

crianças com deficiência auditiva, pois a intervenção terá maior efetividade quando 

feita antes dos efeitos degenerativos da privação sensorial provocarem alterações 

siginificativas na plasticidade do sistema auditivo central  (Sharma, A; Dorman, M 

F; Spahr, A J, 2002b).  
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Participaram do presente estudo oito crianças com perda auditiva 

sensorioneural, bilateral, usuárias de IC unilateralmente, na faixa etária de três 

anos e sete meses a cinco anos e seis meses. 

Os resultados dos registros dos componentes dos PEALL mostraram que, 

todos os participantes tiveram a presença do componente P1 como resposta ao 

estímulo sonoro. Este dado corrobora com diversos autores que pesquisaram o 

componente P1 em usuários de IC e obtiveram a resposta em toda a amostra 

(Sharma, Dorman, e Spahr, 2002a; Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, 2002b; 

Sharma, et al., 2004; Sharma, Dorman, e Kral, 2005; Sharma, et al., 2005; (Bauer, 

Sharma, Martin, e Dorman, 2006; Burdo, Razza, Di Berardino, e Tognola, 2006; 

Gilley P. M., et al., 2006; Sharma, et al., 2007; Gordon, Tanaka, Wong, e Papsin, 

2008; Jang, et al., 2010; Alvarenga, et al., 2012; Bakhos, et al., 2012; Alvarenga, et 

al., 2013; Cardon e Sharma, 2013; Jiwani, Papsin, e Gordon, 2013; Silva, et al., 

2014). Entretanto, houve relatos na literatura de estudos em que o P1 não foi 

identificado em 100% da amostra. Alvarenga et al. (2012) após pesquisarem os 

PEALL em usuários de IC verificaram que componente P1 não foi identificado em 

duas  das 14 crianças da amostra. A ausência do P1 foi relatada inclusive em 

indivíduos com audição normal. Wunderlich e Cone-Wesson (2006) referiram em 

sua pesquisa que nos sujeitos ouvintes com até um ano de idade a ausência do 

componente P1 foi frequente.  

Sharma, Nash, e Dorman; (2009) referiram que a presença do 

componente P1, mesmo com os valores de latência atrasados em relação ao 

padrão de normalidade, indica que as vias auditivas receberam alguma 

estimulação auditiva, portanto a privação auditiva foi menor. 

A média dos valores de latência do P1 registrados nos participantes da 

presente pesquisa foi de 155,5 ms. O valor máximo da amostra foi de 321ms e o 

mínimo de 90 ms.   

Dentre os sujeitos, apenas três tiveram o registro do componente P1 nos 

valores de latência dentro do padrão de normalidade de Gilley, Sharma, Dorman, 

e Martin (2005) e foram os que apresentaram a Idade Cronológica na Ativação do 

IC até 3 anos. Os demais cinco sujeitos apresentaram os valores de latência do 

P1 aumentados em relação ao padrão de normalidade para cada idade. Os valores 
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dos PEALL no presente estudos foram comparados com o estudo de Gilley, 

Sharma, Dorman, e Martin, (2005), pois tais parâmetros utilizados no estudo de 

Gilley et al. (2005) pelo autor (campo livre, estímulo de fala /ba/ 97 ms, ISI 1000 

ms, posição do eletrodo ativo em Cz, filtro de 0.1-100 Hz, 300 varreduras) foram 

similares aos parâmetros do presente estudo e pela faixa etária estudada. O valor 

de latência dos componentes dos potenciais evocados auditivos pode ser 

influenciado pelas características do estímulo sonoro (Martin, Tremblay, e Stapells, 

2007).  

Em crianças maiores (média de seis anos de idade) as latências do 

componente P1 eram referidas em aproximadamente de 90 a 100 ms, com 

variações entre si (McPherson, 1996; Sharma, Kraus, McGee, e Nicol, 1997; Gilley 

P. M., Sharma, Dorman, e Martin, 2005; Wunderlich e Cone-Wesson, 2006).  

Os valores de latência do presente estudo estão aumentados em todos os 

sujeitos, quando comparados aos valores estabelecidos como padrão de 

normalidade encontrados pelos autores Barnet (1975); Satterfield e Braley (1977); 

McPherson (1996); Wunderlich e Cone-Wesson (2006), os quais utilizaram outros 

parâmetros de estimulação e registro dos PEALL, e estudaram grupos na faixa 

etária aproximada.  

Nos estudos com o registro dos PEALL em usuários de IC também se 

observa grande variação na latência dos PEALL. Sharma et al (2004) estudaram 

o componente P1 em crianças em que a indicação ao IC foi feita por volta dos sete 

anos de idade, e encontraram resultados semelhantes aos encontrados na 

presente pesquisa. Verificaram que a média da latência do P1 foi de 148 ms após 

12 a 18 meses depois da ativação dos eletrodos. Gordon, Tanaka, Wong, e Papsin, 

(2008), em seus estudos feitos com PEALL em crianças usuárias de IC e avaliação 

de percepção de fala, verificaram que nos sujeitos que tiveram bons resultados 

nos testes de percepção da fala foi verificada a presença de um pico positivo com 

a média dos valores de latência de 148.2 ms, já nos casos em que não houve bons 

resultados nos testes de fala, a média foi de 161.3 ms. A média da latência do P1 

no presente estudo foi de 155.5 ms, valor intermediário em relação ao estudo de 

Gordon, Tanaka, Wong, e Papsin, (2008). Futuros estudos com este grupo 

poderiam incluir a avaliação da percepção de fala, para maiores dados a respeito 
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do funcionamento do sistema auditivo nestas crianças. Já no grupo de usuários 

de IC pesquisados por Jang et al. (2010), valores de latência do componente P1 

variaram de 65 a 135 ms, semelhante ao grupo estudado por Alvarenga et al. 

(2012), que avaliaram os usuários de IC por meio do teste GASP e verificaram que 

os sujeitos com bons resultados no tiveram a média de latência do componente 

P1 em 97 ms, ao passo que os sujeitos que tiveram baixo desempenho no teste 

tiveram o registro do P1 em média na latência de134.25 ms.  

Silva et al. (2014) realizaram estudos em um grupo de usuários de IC com 

a faixa etária semelhante ao presente estudo com faixa entre 10 a 38 meses de 

idade, e os valores do componente P1 foram registrados entre 172 a 255 ms.  

A média dos valores de latência do N1 registrados nos participantes da 

presente pesquisa foi de 239,8 ms. O valor máximo da amostra foi de 315 ms e o 

mínimo de 185 ms. O componente N1 foi registrado em 50% da amostra (4 

participantes). Se comparados com os valores estabelecidos como padrão de 

normalidade, sendo considerada a idade cronológica, todos os participantes 

tiveram seus valores de latência do componente N1 aumentados, em relação à 

sua idade. Os valores médios de latência do N1 tem sido descrito entre 83 a 137 

ms (Barnet, 1975; Satterfield e Braley, 1977; McPherson, 1996; Gilley P. M., 

Sharma, Dorman, e Martin, 2005; Wunderlich e Cone-Wesson, 2006; Gordon, 

Tanaka, Wong, e Papsin, 2008) referiram que o N1 foi registrado na latência média 

de 80.94 ms em todos os participantes usuáros de IC do estudo.  

Conforme Gordon, Tanaka, Wong, e Papsin, (2008), com relação ao 

componente P2, o valor de latência registrado nos participantes que tiveram bons 

resultados na avaliação de percepção de fala foi de 233.06 ms, e nos sujeitos que 

não tiveram bons resultados nos testes de fala o valor do P2 foi de 243.14 ms.  

O componente P2 não foi registrado em nenhum participante do presente 

estudo. Este achado foi referido no estudo dos autores Purdy et al. (2003), que 

realizaram o registro dos PEALL em crianças ouvintes com idades entre très a sete 

meses. 

Estudos referiram que o complexo P1-N1-P2 pode ser ausente ou com 

anormalidade em sua morfologia em crianças ouvintes até por volta de sete anos 
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de idade devido à presença de processos relacionados à maturação auditiva 

(McPherson, 1996; Ponton, Eggermont, Khosla, Kwong, e Don, 2002; Martin, 

Tremblay, e Stapells, 2007, Jiwani, Papsin, e Gordon, 2013). 

Jiwani, Papsin, e Gordon (2013) também observaram que em usuários de 

IC o complexo P1-N1-P2-N2, típico em registros de sujeitos com audição normal, 

começou a surgir após 10 anos de uso do dispositivo. Estes dados podem justificar 

a ausência dos componentes N1 (quatro participantes) e do P2, além de justificar 

o atraso da latência em comparação com os pares ouvintes, referidos na literatura.  

Com relação aos testes estatísticos entre os valores de latências dos 

componentes dos PEALL e às análises das variáveis Idade Auditiva da criança 

(tempo de uso do IC), Idade cronológica da criança, no início da estimulação por 

meio do Implante Coclear (Tempo de Privação Sensorial Auditiva) e valores médios 

da audiometria em campo livre com IC (ganho), não foram encontradas 

correlações estatisticamente significantes; porém o reduzido tamanho da amostra  

possibilitou apenas a formulação de  hipótese sugestiva da ocorrência ou não de 

associação entre as variáveis analisadas nos p-valores obtidos. Portanto, seria 

interessante a realização de futuros estudos com a ampliação desta amostra, para 

a realização de comparações e conclusões mais significantes.  

Os valores das latências dos PEALL em relação à idade cronológica dos 

sujeitos apresentaram grande variação das latências do P1 e N1, ocorrendo uma 

sutil redução com o aumento da idade apenas a partir de 54 meses de idade ou 4 

anos e cinco meses. Os valores de latência registrados nos sujeitos que 

apresentaram o componente N1 demonstram parecer aumentar com a idade 

cronológica em meses, com exceção do sujeito (1). O número reduzido de dados 

e sujeitos dificulta a verificação das correlações, porém a ausência de correlação 

da idade cronológica com os PEALL tem sido descrita na literatura. Wunderlich e 

Cone-Wesson (2006) referiram que nos primeiros seis anos de vida de um grupo 

de crianças com audição normal não houve essa relação significativa.  Assim 

também os pesquisadores Ohlrich e Barnet (1975) realizaram o registro do 

componente P1 em crianças ouvintes com 6 meses de vida, e não foi observada 

variação significante nos valores de latência do P1 com a idade cronológica, bem 

como o estudo de Satterfield e Braley (1977), com a realização do registro do 
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PEALL em ouvintes. Outros estudos referiram à ocorrência da relação dos 

valores de latência dos PEALL com a idade, verificando a redução da latência dos 

componentes com o aumento da idade em sujeitos com audição normal (Sharma, 

Kraus, McGee, e Nicol, 1997). 

 Assim como no presente estudo, Alvarenga et al. (2013) registraram os 

PEALL em 10 crianças usuárias de IC. De toda a amostra, apena três crianças 

apresentaram o componente P1 com os valores de latência esperados para a 

idade cronológica, apesar do menor tempo de experiência auditiva. A hipótese foi 

que, por conta da estimulação auditiva ser inicial, o desenvolvimento do 

componente P1 ocorre mais rapidamente. Jiwani, Papsin, e Gordon, (2013) 

referiram em seus estudos com o registro dos PEALL em usuários de IC que, 

mesmo depois de 10 anos de uso do dispositivo, as respostas foram diferentes 

dos padrões de normalidade. As diferenças em relação aos sujeitos com audição 

normal permaneceram mesmo após muito tempo de uso do dispositivo. 

Os valores de latência dos componentes P1 e N1 do presente estudo não 

apresentaram correlações com a variável idade auditiva da criança, ou seja, tempo 

de uso do IC. Houve variabilidade nos valores de latência dos componentes P1 e 

N1 em função do aumento da idade auditiva de cada participante da pesquisa.  Os 

valores de latência registrados nos sujeitos que apresentaram o componente N1 

foram maiores para os usuários que tinham mais tempo de uso do IC (Idade 

auditiva).  

O componente P1 pode ser registrado entre 100 e 300 ms em indivíduos 

ouvintes, até três anos de idade (Dorman, Sharma, Gilley, Martin, e Roland, 2007). 

Existem relatos de registro do P1 em bebês em que o componente foi registrado 

em média em 230 ms (Purdy, et al., 2003). 

Os participantes do presente estudo apresentaram idade auditiva mínima 

de cinco meses e máxima de 36 meses. Levando-se em consideração a idade 

auditiva dos sujeitos das pesquisas equiparando-as à idade cronológica 

respectiva, com comparação da latência do P1 com o padrão de normalidade para 

esta idade auditiva, observa-se que os valores de latência foram semelhantes aos 

valores encontrados em bebês ouvintes (Purdy, et al., 2003; Sharma e Dorman, 

2006; Didoné, Garcia, Silveira, 2014), exceto o participante (5).  
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O registro da latência do componente negativo N1 em crianças ouvintes 

tem sido relatado em valores desde 120ms em crianças de aproximadamente 

quatro anos de idade (Gilley P. M., Sharma, Dorman, e Martin, 2005), e até em 

421.1 ms para bebês com menos de um ano de vida (Purdy, et al., 2003). Assim 

também a respeito da latência do N1, se comparada com o padrão de normalidade 

para esta idade (compatível com bebês ouvintes), apenas o sujeito (2) 

apresentaria valores dentro dos limites de normalidade (Purdy, et al., 2003). 

Apesar de ter um período de privação auditiva considerável (três anos e cinco 

meses) e o menor tempo de uso do IC (Idade auditiva de cinco meses) o 

participante (2) apresentou os melhores limiares audiométricos em campo livre 

com IC: intensidade de 35 dBNA.  

Purdy et al. (2003) pesquisaram os PEALL em 20 crianças ouvintes, de 

três a sete meses. Em seus resultados, verificaram que o pico positivo P1 surgiu 

com a latência média de 239.3 ms e o componente negativo N1 em 421.1 ms, e 

não houve registro do componente P2, assim como na presente pesquisa.  

A literatura a respeito dos PEALL tem demonstrado que ocorre uma 

diminuição nos valores de latência do componente P1 por meio do uso do IC, 

portanto a idade auditiva pode influenciar o desempenho auditivo do usuário de IC 

(Silva, Couto, Matas, e Carvalho, 2013). Alvarenga et al (2013) verificaram que a 

média dos valores de latência do P1, no momento da ativação do IC, foi de 313.80 

ms. Após três meses de uso do IC, o valor diminuiu para 259,70 ms. Ao final dos 

seis primeiros meses de uso o valor de latência do P1 teve redução para 177,80, 

valor compatível com o encontrado na presente pesquisa, apesar dos achados do 

grupo estudado não apresentarem correlação estatisticamente significativa. A 

latência e amplitude do componente P1 diminuem com o aumento do tempo de 

uso do implante coclear.  

Alguns estudos corroboram com os achados da presente pesquisa. 

Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, (2002b) verificaram que os pacientes que 

realizaram o IC antes de três anos e meio, comparados aos pacientes que 

realizaram a cirurgia de IC após sete anos de idade, não tiveram diferenças 

significantes nas latências dos PEALL com relação ao tempo de uso de IC.  Jiwani, 

Papsin, e Gordon (2013) afirmaram que pode ser necessário que o indivíduo tenha 
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um longo período de experiência auditiva para que a maturação do SNAC esteja 

em seu estágio adequado em relação a idade cronológica nos casos de crianças 

usuárias de IC. Alvarenga et al. (2012) também não encontraram, em seu estudo, 

a correlação do componente P1 e o tempo de uso do IC. Eles afirmaram ser 

importante pesquisar mais variáveis como, por exemplo, a estimulação que 

recebem em relação ao desenvolvimento auditivo, a colaboração da família no 

envolvimento com o processo terapêutico, além de muitas outras variáveis que 

podem afetar os resultados do IC.  

Os valores de latência do componente N1 em função da idade cronológica 

na ativação do IC foram variados no presente estudo. Apesar de não ocorrer 

relações estatisticamente significantes para o componente P1, observou-se que 

quanto mais velho o sujeito no momento da ativação (quanto maior for o tempo de 

privação auditiva), maiores foram as latências, com exceção do sujeito (8).  A 

literatura referiu consistentemente que o tempo de privação sensorial auditiva, ou 

seja, a idade em que a criança foi indicada ao Implante Coclear, pode influenciar 

o desempenho auditivo (Sharma, Dorman, e Kral, 2005; Sharma, A; Dorman,  

Spahr, 2002b; Sharma, et al., 2007; Burdo et al., 2006; Burdo, Razza, Di Berardino, 

e Tognola, 2006) referiram em seus estudos que os usuários de IC, que foram 

indicados antes da idade escolar ou, pelo menos, antes dos oito anos idade, 

tiveram diminuição mais significativa nos valores de latência.  

Os valores de latência do componente P1 em relação ao tempo em que a 

criança aguardou o diagnóstico e a adaptação do AASI (portanto, o tempo que o 

sujeito ficou sem nenhuma intervenção) foram variáveis, porém as latências do 

componente N1 tiveram um aumento estatisticamente significante, à medida que 

a idade na primeira adaptação dos AASI aumentou.  Outro achado a respeito da 

Idade na primeira adaptação dos AASI foi referido por Alvarenga et al (2012). Em 

seus estudos com registro dos PEALL em crianças usuárias de IC, verificaram que 

houve correlação dos valores das latências do componente P1 com a Idade na 

primeira adaptação dos AASI.  

A idade na primeira adaptação dos AASI (tempo de espera para o início 

da intervenção) variou de quatro a 36 meses. O tempo médio em que os 

participantes ficaram sem usar AASI foi de 13,12 meses, tempo esse prolongado, 
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visto que a preconização era de finalização de diagnóstico e intervenção com 

dispositivo auditivo até os três meses de vida. Foram encontradas correlações 

significantes entre os dados de latência do componente N1 e o tempo de 

diagnóstico, ou seja, o tempo que a criança ficou usando os AASI até que fosse 

indicada ao IC. Quanto mais os sujeitos esperaram pela adaptação dos AASI, 

maiores foram os valores de latência do componente N1. 

Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, (2002b), referiram que a idade no 

momento da indicação do IC não foi a única variável que influenciou o valor dos 

PEALL, mas também o uso do AASI antes do IC foi um fator que pode influenciar 

as respostas dos PEALL. 

O diagnóstico precoce da deficiência auditiva tem sido abordado, tanto na 

literatura quanto em recentes legislações no Brasil e no mundo. O comitê Joint 

Committee on Infant Hearing (JCIH) recomenda que crianças com perda auditiva 

devam ser diagnosticadas por meio da realização da Triagem Auditiva Neonatal 

Universal (TANU).  A TANU é um processo de avaliação da audição infantil por 

meio dos exames objetivos: Emissões Otoacústicas (EOA) e o (PEATE), Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (Fichino, Lewis, e Fávero, 2007).  

Yoshinaga-Itano et al. (2003) referiram que o diagnóstico de perdas 

auditivas até os três meses de idade e a intervenção terapêutica até os seis meses 

de idade pode proporcionar condições de desenvolvimento linguístico, social e 

desempenho acadêmicos semelhantes às de crianças ouvintes da mesma faixa 

etária. Esses dados reforçam a importância da intervenção imediata ao 

diagnóstico precoce para o desenvolvimento do sistema auditivo da criança.  

Uma questão importante foi a respeito do tempo de uso de AASI, antes da 

indicação ao IC. É importante que a população que está no período do diagnóstico 

não fique muito tempo aguardando e testando os aparelhos, pois a criança pode 

ficar privada da estimulação auditiva que poderia adiquirir com o IC, no período 

mais importante para o desenvolvimento da aquisição das habilidades auditivas 

da linguagem, que são os primeiros anos de vida (Alvarenga, et al., 2012).  

Não houve relação significativa entre o registro dos PEALL e o valor dos 

limiares audiométricos em campo livre com IC (ganho). Porém, com exceção do 
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sujeito (1), os valores do componente N1 aumentaram à medida que o valor da 

audiometria aumentou. Quanto aos valores de latência do componente P1, apenas 

o sujeito (5) apresentou o valor aumentado, bem como o valor dos limiares 

audiométricos em campo com o IC, sendo o maior da amostra.  

Os valores de latência do componente P1 podem ser influenciados pela 

variação do nível de sensação. Foi recomendado que os sujeitos a serem testados 

tivessem acesso ao estímulo em intensidade audível e confortável (de 1 até 20 dB 

acima do limiar auditivo). Chang, Dillon, Carter, Van Dun, e Young, (2012) 

verificaram a presença ou ausência dos PEALL, variando a intensidade dos 

estímulos (55, 65 e 75dBNPS) por meio de um alto-falante posicionado 

diretamente na frente da crianças com deficiência auditiva sensorioneural, 

utilizando o dispositivo auditivo (AASI). Os resultados apontaram que os pacientes 

que tinham o nível de sensação menor tiveram piores respostas no registro dos 

PEALL. A presença ou a ausência dos PEALL pode ser influenciada pelo nível de 

sensação fornecido pelo dispositivo auditivo, de modo que haja a necessidade de 

ser suficiente para atingir o córtex auditivo. Por outro lado, com a utilização da 

intensidade maior do que foi referida na literatura, não se saberia ao certo como o 

estímulo iria ser trabalhado/alterado/processado pelos algoritmos do processador 

de fala. Billings, Tremblay, Souza, e Binns, (2007) referiram que a intensidade do 

estímulo deve ser controlada durante os registros dos PEALL, pois pode provocar 

mudanças na morfologia das ondas dos PEALL, quando o registro foi realizado 

com dispositivo auditivo. 

 

 

6.1 Apresentação do Caso (5). G.C. 

 A voluntária de número (5), G.C., teve o registro do componente P1 na 

latência de 321ms, sendo o valor mais tardio do grupo, com discrepância 

significativa em relação ao perfil dos demais. Observando os dados levantados a 

respeito de diversas variáveis, esta resposta pode ser justificada. G.C. foi indicada 

ao IC com a idade de três anos e oito meses. Esta informação corrobora com 

diversos estudos que demonstram indícios de que o período que vai desde o 
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nascimento até por volta dos três anos e meio de vida, pode ser a faixa etária 

sensível de maior plasticidade do sistema auditivo central. Sharma, A; Dorman, M 

F; Spahr, A J, (2002b); Sharma, Dorman, e Kral, (2005); e Sharma, et al., 2007 

referiram que a indicação ao implante coclear durante o período crítico de 

plasticidade auditiva possibilita o desenvolvimento do sistema nervoso auditivo 

central. Houve uma imaturidade das vias auditivas, relacionada à idade, porém a 

plasticidade cerebral tem seu maior potencial também nos indivíduos mais jovens 

(Gilley P. M., Sharma, Dorman, e Martin, 2005). Portanto, provavelmente, se o 

sujeito for mais velho, a atividade da plasticidade cerebral tende a ser menor. 

Outra informação importante a ser considerada foi que a idade cronológica 

no momento da indicação ao IC corresponde ao período em que a criança ficou 

em privação auditiva. Apesar da deficiência auditiva de G. C. ter sido progressiva, 

não houve relatos consistentes a respeito da velocidade da progressão, ou seja, 

por quanto tempo G. C. ficou em privação auditiva mais significativa. O tempo de 

privação sensorial auditiva anterior à ativação do implante coclear tem influência 

considerável no redirecionamento das estruturas da via auditiva central para sua 

função primária (Alvarenga, et al., 2013). O tempo de privação sensorial auditiva 

pode influenciar o desempenho auditivo do usuário de Implante Coclear. O ideal 

seria que a intervenção seja feita o mais cedo possível, para que haja o 

desenvolvimento do sistema auditivo e a atuação da plasticidade auditiva, antes 

da ocorrência dos efeitos pela privação sensorial auditiva (Sharma, A; Dorman, M 

F; Spahr, A J, 2002b; Sharma e Dorman, 2006). G. C. também foi a segunda 

criança que tem menor tempo de uso de IC, ou seja, a idade auditiva era reduzida 

em relação à maioria dos participantes. O tempo de uso do IC pode possibilitar a 

diminuição dos valores de latência do componente P1 por meio do uso do IC (Silva, 

et al., 2014). A interação do tempo de uso do IC e da idade cronológica no 

momento da ativação tem influência crítica no desenvolvimento das vias auditivas 

centrais dos usuários de IC, e reafirmam a importância do período sensível inicial 

de plasticidade auditiva (Sharma, Dorman, e Kral, 2005). 

 A etiologia da perda auditiva de G. C. foi por infecção por citomegalovírus. 

Com relação ao DANS causada pelo citomegalovírus, houve relatos na literatura, 

com a referência de atrasos nos valores de latência do P1 após a indicação ao IC, 
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indicando a privação sensorial auditiva; porém, após um tempo de uso, foi 

observado que a latência diminuiu, chegando ao padrão de normalidade após três 

meses de uso do IC (Bauer, Sharma, Martin, e Dorman, 2006). Outro aspecto 

importante foi a resposta de G.C. quanto à mensuração dos limiares audiométricos 

em campo livre com o IC em uso. G.C. teve o pior resultado do grupo: a média 

quadritonal da audiometria em campo livre com o IC foi de 70 dBNA, visto que o 

estímulo para a captação dos PEALL foi padronizado para todo o grupo a 

75dBNPS, intensidade indicada pela literatura para a pesquisa dos potenciais com 

o uso do IC (Sharma, A; Dorman, M F; Spahr, A J, 2002b; Sharma, et al., 2004; 

Bauer, Sharma, Martin, e Dorman, 2006). Provavelmente para este caso, as 

condições de teste não foram ideais, pois provavelmente a intensidade do estímulo 

que passou a ser percebido por G.C. com IC ficou em aproximadamente 5 dBNS. 

Tais fatores podem ter influenciado as respostas dos PEALL de G. C., que se 

diferenciou do perfil do grupo estudado. 

O reduzido tamanho do grupo impossibilitou a verificação de possíveis 

relações estatisticamente significantes do valor de latência dos componentes dos 

PEALL em crianças usuárias de IC com as variáveis estudadas. Porém, esta 

análise descritiva suscitou o conceito de que uma variável isolada pareceu não 

influenciar a resposta, mas sim a interação de muitas variáveis. Muitos foram os 

fatores combinados que poderiam influenciar a latência dos componentes do 

PEALL. A interação do tempo de uso do IC e da idade cronológica no momento da 

ativação tem influência crítica no desenvolvimento das vias auditivas centrais dos 

usuários de IC, e reafirmam a importância do período sensível inicial de 

plasticidade auditiva (Sharma, Dorman, e Kral, 2005). A ativação do implante 

coclear não foi o único fator determinante, mas também a quantidade e qualidade 

da estimulação auditiva, o tempo de uso do dispositivo, aspectos relacionados à 

família e à reabilitação auditiva têm impacto nos benefícios obtidos com o implante 

coclear (Flexer, 2011). 

Os casos apresentados demonstram que o registro dos PEALL em 

crianças usuárias de IC foi um estudo viável, mesmo em população infantil. Apesar 

da heterogeneidade do grupo estudado, foi possível registrar o componente P1 em 

toda a amostra. Devido ao reduzido tamanho da amostra, os p-valores obtidos nos 
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testes de hipótese foram apenas sugestivos da ocorrência ou não de associação 

entre as variáveis analisadas. Portanto, seria preciso aumentar o número da 

amostra para fazer comparações mais significantes. Sugerem-se novos estudos 

que envolvam a avaliação e o acompanhamento de um grupo maior de casos, 

para o melhor entendimento e para a verificação dos PEALL em usuários de IC ao 

longo do tempo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 A identificação dos componentes P1 e N1 e a ausência do 

componente P2 foram frequentes nos registros dos PEALL em 

crianças usuárias de IC na faixa etária estudada (de três a seis 

anos de idade).  

 

 O P1 foi registrado em todas as crianças usuárias de Implante 

Coclear, com valores de latência aproximados ou dentro dos 

padrões de normalidade.   

 

 O componente N1 foi registrado em metade dos sujeitos, com 

relação significante entre os valores de latência e o tempo até o 

uso do AASI, reforçando a importância do diagnóstico precoce. 

 

 Não houve correlações estatisticamente significantes entre os 

resultados obtidos no PEALL e as variáveis idade cronológica, 

tempo de privação sensorial auditiva; audiometria em campo livre 

com IC e idade auditiva, no grupo estudado.  

 

 O registro dos PEALL foi viável e útil na rotina da clínica 

fonoaudiológica para o acompanhamento do desenvolvimento 

auditivo central em crianças com implantes cocleares.  
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ANEXOS 

   

ANEXO I 
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ANEXO II 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu,__________________________________________________________

__, R.G. __________________, consinto com a participação do meu filho (a) na 

pesquisa intitulada “Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência em crianças 

usuárias de Implante Coclear”, que tem por objetivo avaliar a maturação auditiva, 

em crianças com deficiência auditiva que são/serão usuárias de Implante Coclear. 

Para realizar este estudo, serão feitos alguns exames em que alguns fios serão 

colocados na cabeça do meu filho (a). Nenhum teste trará qualquer desconforto 

ou dor e o tempo necessário para realização será de aproximadamente uma hora. 

Serei convidado a responder questionários solicitados, a respeito da audição do 

meu filho (a). 

 Minha colaboração se dará por meio da assiduidade, comparecendo 

com o meu filho (a) nos dias marcados na instituição CEaC/ DERDIC, para a 

realização da avaliação. 

Foi me dada liberdade de recusar a participação do meu filho (a) nesta 

pesquisa e de retirar este consentimento em qualquer fase do desenvolvimento da 

mesma, sem qualquer penalização e sem nenhum prejuízo. Em todo o período da 

pesquisa poderei buscar, junto à pesquisadora responsável, esclarecimentos de 

qualquer natureza, inclusive relativos ao método. A pesquisadora responsável 

garantiu-me sigilo quanto à minha identidade, do meu espaço de trabalho e dos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

Declaro ter ciência de que os resultados desta pesquisa serão divulgados 

em artigos e/ou eventos científicos, nos limites da ética e do proceder científico 

íntegro e idôneo. 

Este termo de consentimento foi lido e compreendido por mim, não 

restando, neste momento, nenhuma dúvida passível de esclarecimento. Este 
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documento foi datado e assinado em duas vias, ficando uma sob 

responsabilidade da pesquisadora e outra sob minha responsabilidade. 

 

São Paulo, ______ de _______________ de 2014. 

  

 

__________________________________________________ 

(ASSINATURA) 

 

______________________________________________ 

SABRINA SUELLEN ROLIM FIGUEIREDO 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

TELEFONE: (11) 2849-4037 

E-MAIL: ssrfigueiredo@hotmail.com 

 

 

______________________________________________ 

Dóris R. Lewis 

ORIENTADORA RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

E-MAIL: dorislewis@pucsp.br 
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Termo de assentimento do menor 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Potencial 

Evocado Auditivo de Longa Latência em crianças usuárias de Implante Coclear”, 

 Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber como está a 

audição de crianças com deficiência auditiva, que usam ou irão usar Implante 

Coclear. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, 

não terá nenhum problema se desistir.  

A pesquisa será feita no/a CeAC/DERDIC, onde serão feitos alguns 

exames nas crianças, em que alguns fios serão colocados na cabeça, enquanto 

você assistirá a um vídeo e ouvirá alguns sons. Os testes são considerados (a) 

seguros (a), e nenhum teste causará desconforto ou dor. 

As coisas boas que podem acontecer é que você saberá mais sobre sua 

audição, e pelos exames poderá perceber o quanto sua audição está melhorando. 

  Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos 

a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que 

participaram da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, 

ou se caso aconteça algo errado, você pode me procurar (Sabrina Suellen Rolim 

Figueiredo) pelo telefone 97020 4144. 

  

Eu ___________________________________ aceito participar da 

pesquisa “Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência como biomarcador da 

maturação do sistema auditivo em crianças com deficiência auditiva congênita 

usuárias de Implante Coclear”, que tem o/s objetivo(s) de estudar como está a 

audição de crianças com deficiência auditiva, que usam ou irão usar Implante 

Coclear. Entendi as coisas que poderão acontecer. Entendi que posso dizer “sim” 
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e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que 

ninguém vai ficar furioso.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em 

participar da pesquisa.  

São Paulo, ____de _________de 2014. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do menor 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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ANEXO III 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia 

Faculdade de Fonoaudiologia 

 

Nome:  

Responsável:      Tel.: 

Data de Nascimento:     Data: 

Idade (meses): 

ANAMNESE 

1. Quantos anos tinha seu filho (a), quando a perda auditiva foi diagnosticada? 

Quando surgiu a perda auditiva? 

3. Linguagem no momento da D.A.: 

Pré - Lingual ( )   

Pós – Lingual ( ) 

4. Qual é a etiologia (causa) da perda auditiva? 

_______________________________________________________________ 

5. D.A. 

Progressiva ( )   Estável ( ) 

6. Tem histórico de Otite? 

_______________________________________________________________  

9. Alguma patologia associada? Utiliza algum medicamento? 

_______________________________________________________________  

10. Quantos anos tinha seu filho (a), quando começou a usar Aparelhos Auditivos? 

Qual modelo? 
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Tempo de Privação Auditiva:_____ 

Idade Auditiva: ______ 

Idade Cronológica início AASI: ______ 

11. Continua utilizando o AASI? Qual o tempo de uso diário dos AASI? 

( ) OD  ( ) OE 

_______________________________________________________________ 

12. Quantos anos tinha seu filho (a), quando realizou o primeiro mapeamento do 

Implante Coclear?  

 _______________________________________________________________ 

 

13. Utiliza o IC há quanto tempo? Quantos mapeamentos foram feitos? Quando 

foi o último Mapeamento? Qual é o programa atual? 

_______________________________________________________________ 

 

14. Qual o tempo de uso diário do implante Coclear? 

 

 

15. A intervenção/ comunicação é predominantemente oral ou por sinais? 

_______________________________________________________________ 

16. Seu filho (a) está em terapia Fonoaudiológica? Quantas vezes por semana? 

Há quanto tempo? 

_______________________________________________________________ 

 

 

15. Cirurgia IC – DATA ___/___/___ 

Marca: 
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Eletrodos: 

Número de eletrodos inseridos: 

Número de eletrodos Ativos: 

Telemetria Neural intra-cirúrgica: 

 

16. Processador de Fala 

Marca: 

Estratégia: 

Faixa de Frequência: 

Carga elétrica do T atual: ( )Amplitude 

    ( ) Duração 

Carga elétrica do C atual: ( )Amplitude 

    ( ) Duração 

Dinâmica: 

Máximas*: 

 

 

Exame 

Meatoscopia:___________ 

Áudio: ________________ 

Comportamento:________ 

Timpanometria:_________ 
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ANEXO IV.  Caracterização Geral dos sujeitos usuários de IC. 

 

Sujeitos Idade 
(meses) 

Etiologia DA( estável 
/ 

progressiva) 

Tempo 
de uso 
diário 
AASI 
antes 
do IC 

(horas) 

Tempo de 
uso diário 

AASI 
contralateral 

(horas) 

Tempo 
de uso 
diário 
de IC 

(horas) 

Tempo em 
terapia 

Fonoaudiológica 
(meses) 

Audiometria 
- Média 

Quadritonal 
OD (dB) 

Audiometria 
- Média 

Quadritonal 
OE (dB) 

Marca/ 
Processador  

de Fala 

Lado 
IC 

1 43 Consanguinidade 
 Parental 

Estável 12 12 12 27 110 100 Neurelec/ 
Saphyr SP 

OD 

2 46 Idiopática Progressiva 8 8 8 40 110 105 Cochlear/ 
Freedom 

OD 

3 49 Ototoxicidade Estável 12 14 14 40 120 117 Cochlear/ 
Freedom 

OD 

4 51 Meningite Estável 12 12 14 37 120 90 Neurelec/ 
Digi SP 

OE 

5 54 Citomegalovirus Progressiva 12 3 12 46 85 110 Cochlear/ 
Freedom 

OE 

6 64 Idiopática Estável 12 7 12 43 120 100 Neurelec/ 
Saphyr SP 

OD 

7 65 Idiopática Estável 12 12 12 18 100 120 Cochlear/ 
Freedom 

OE 

8 66 Idiopática Progressiva 12 12 12 36 110 95 Neurelec/ 
Saphyr SP 

OD 
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ANEXO V. Caracterização dos Parâmetros de programação dos IC por sujeito. 

Sujeito Eletrodos 
Ativos 

Eletrodos 
Desligados 

Estratégia Parâmetro 
fixo 

Carga 
min 

Nível 
T 

Carga 
max 
Nível 

T 

Carga 
min 

Nível 
C 

Carga 
max 
Nível 

C 

Máximas 

1 20 0 Crystalis Amplitude 
70 

15 17 37 43 12 

2 22 0 ACE Duração 
25 

96 118 155 171 12 

3 22 0 ACE Duração 
25 

129 145 170 195 12 

4 19 1 MPIS Amplitude 
65 

14 18 36 48 12 

5 22 0 ACE Duração 
25 

113 138 169 196 8 

6 20 0 Crystalis 
XDP 

Amplitude 
70 

8 41 34 41 12 

7 18 4 ACE Duração 
25 

133 141 172 182 12 

8 19 1 Crystalis Amplitude 
65 

25 33 57 67 14 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII
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ANEXO VIII 
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ANEXO IX 
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