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RESUMO

Roberto MP. Avaliação da audição em bebês com síndrome de Down: uma medida de
prevenção em saúde coletiva [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2011.

A pesquisa dos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE) foi
indicada para os casos onde há suspeita ou presença de síndromes genéticas pelo
Joint Committee on Infant Hearing em 2007. O comitê fornece as diretrizes para a
detecção das perdas auditivas na infância, para as quais as síndromes são fator de
risco. A alta prevalência da SD e de alterações auditivas nesta população reforça a
importância da identificação das perdas auditivas até os três meses de idade, como
forma de minimizar os decorrentes prejuízos na comunicação. Este estudo, aprovado
pela Comissão de Ética para análise de projetos de pesquisa do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), teve como
objetivo descrever as avaliações da audição de 30 crianças com SD, sem queixas
otológicas, das quais 25 bebês (idade média de 2,47 meses) compuseram a amostra.
Método: Foram pesquisados os PEATE durante o sono natural. A amostra foi
analisada por bebês e por orelhas. Os bebês e as orelhas foram agrupados por
intensidade de limiar eletrofisiológico: G1 (<= 30 dBNA), G2 (30 –| 40 dBNA), G3 (> 40
dBNA) e registradas as latências absolutas I, III e V e as inter-latências I-III, III-V e I-V.
Resultado: Dos 25 bebês, 3 apresentaram alteração neurossensorial ao menos
unilateral (12%), 5 alteração condutiva (20%) e 17 (68%) indicaram resultados normais
ao PEATE. Limiares eletrofisiológicos foram encontrados em 76% (n=38) das orelhas
estavam abaixo, e em 24% (n=12), acima de 40 dBNA. Os grupos G1 e G2
apresentaram respostas equivalentes exceto para a latência absoluta da onda V e
inter-latência III-V, que estiveram encurtadas no G2 em relação ao G1 (p<0,02;p=0,04)
Discussão: Vários autores sugerem maior ocorrência de alterações condutivas entre
portadores de SD. A prevalência de alterações auditivas condutivas e
neurossensoriais encontradas nos bebês neste estudo apontam para a importância da
investigação da via auditiva até os três meses de idade. Conclusão: A perda auditiva é
uma alteração frequente em bebês com SD. Ocorreram alterações tanto condutivas
quanto neurossensoriais nas orelhas com limiar alterado. As alterações
neurossensoriais encontradas neste estudo reforçam a importância da adoção de
procedimentos preventivos de avaliação da audição em bebês com SD e consequente
intervenção.

Descritores: 1.Síndrome de Down 2.Audição 3.Potenciais evocados auditivos do
tronco encefálico 4.Criança 5.Bebês 6. Saúde coletiva

ABSTRACT
Roberto MP. Hearing assessment in babies with Down syndrome: a preventive
approach in public health [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2011.
Introduction: The study of evoked auditory brainstem response (ABR) was indicated for
cases of genetic syndromes by the Joint Committee on Infant Hearing in 2007. These
guidelines indicate the detection of hearing loss in the childhood, for which genetic
syndromes are a risk factor. The high prevalence of DS and of hearing disorders in this
population reinforces the importance of identifying hearing loss by 3 months of age, to
minimize the losses arising in communication. The main objective of this study,
approved by the Ethics Committee of University of São Paulo, School of Medicine,
Clinical Hospital (HCFMUSP) was to characterize the hearing ability of 30 children with
Down syndrome, of which 25 babies (mean age 2.47 months), with no history of ear
disease, comprised the sample. Method: ABR test has been performed during natural
sleep. The babies and the ears were put together in groups by threshold level: G1 (<=
30 dB HL), G2 (30 –|40 dB HL), G3 (over 40 dB HL). Results: Out of 25 babies, 3
(12%) had sensory neural hearing disorder in at least one ear; 5 (20%) had conductive
hearing disorder in at least one ear and 17 (68%) had normal results on the ABR.
Electrophysiological thresholds under 40 dB HL have been obtained in 76% (n = 38) of
tested ears under, and in 24% (n = 12) over 40 dB HL. Groups G1 and G2 have had
similar response, except for III-V interval shortened in G2 when compared to G1.
Discussion: Many authors suggest conductive losses are more frequent than sensory
neural losses in this population. The prevalence of sensory neural hearing disorder
found in these babies point to the importance of investigating the auditory pathway.
The group with thresholds between 30 and 40 dB HL was similar to the normal group,
except for shortening of interval III-V. Statistically significant differences were found
between normal and abnormal in the ABR. Conclusion: Sensory neural losses found in
this study reinforce the importance of adopting preventive procedures for evaluating the
hearing and subsequent intervention.

Keywords: 1.Down syndrome 2.Hearing 3.Evoked potentials 4. Auditory brainstem
response 5.Child 6.Public Health
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1. INTRODUÇÃO

A síndrome de Down possui sua descrição mais clara datada de 1866,
quando o médico inglês John Langdon Down descreveu um grupo de indivíduos
comprometidos intelectualmente, portadores de detalhes fenotípicos clássicos da
doença, então denominada idiotia mongólica, tendo escolhido este nome em função
da semelhança com o povo da Mongólia. Embora outros já houvessem relatado
casos semelhantes desde 1838, nenhum deles os descreveu com tantos detalhes.
A síndrome foi chamada de mongolismo, mas atualmente leva o nome de síndrome
de Down em homenagem ao doutor Down, cuja descrição original é utilizada até os
dias de hoje (Mustacchi, 2000).
O estudo da genética celular, citogenética, permitiu que o francês Jerome
Lejeune determinasse a etiologia da síndrome há mais de meio século (Mustacchi,
1990). A síndrome de Down, também chamada de síndrome da trissomia do
cromossomo 21, é caracterizada geneticamente pelo excesso de material
cromossômico do braço longo do cromossomo 21 no núcleo das células humanas.
É comum a presença de 47 cromossomos, ao invés de 46 (23 pares), sendo o
cromossomo extra pertencente ao par 21. É um distúrbio de origem genética de
manifestação congênita, cujas características sobre o atraso no desenvolvimento
passaram a ser incluídas por Mustacchi (2000):


atraso no desenvolvimento neuropsicomotor pré e pós-natal, com peso
e estatura geralmente baixos ao nascer,



comprometimento intelectual,



hipotonia muscular generalizada,



frouxidão ligamentar,



fácies achatada,



rimas palpebrais oblíquas,
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pavilhões auriculares pequenos e



cardiopatia

A prevalência da síndrome de Down na população geral é relatada com
sendo em torno de 1,5 para cada 1000 nv (Bowes, 1995).
Além da presença desses sinais clássicos, vários sistemas orgânicos estão
frequentemente comprometidos nessa síndrome, tais como sistema hematológico,
neurológico, gastrointestinal e otorrinolaringológico, e deverão fazer parte do
protocolo de investigação nos casos de suspeita clínica da síndrome, segundo
Mustacchi (1996). Para investigação do sistema otorrinolaringológico, vários
autores propõem a pesquisa das respostas auditivas evocadas do tronco encefálico
(PEATE) -- ou, como ainda é conhecido por sua sigla do inglês, BERA (brainstem
evoked response audiometry), ou ainda auditory brainstem response (ABR) -- logo
após o nascimento, a fim de identificar possíveis alterações desta porção da via
auditiva (Roizen,1993; Seidl,1997; Krecicki,2005). Apesar dessa recomendação,
não há registro de parâmetros de normalidade das latências encontradas na
avaliação eletrofisiológica das respostas do PEATE na literatura nacional e
internacional consultada para crianças com a síndrome de Down.
Os parâmetros de normalidade para avaliação do PEATE dizem respeito às
latências absolutas das ondas I, III, e V e as inter-latências I-III, III-V e I-V, bem
como os valores dos limiares eletrofisiológicos obtidos em decibels nível de audição
(dBNA). O conhecimento de tais parâmetros para a população de nascidos sem
anormalidades congênitas permite a identificação da integridade da via auditiva até
o tronco encefálico, bem como sua maturidade, determinando condutas de
acompanhamento do desenvolvimento da função auditiva, ou mesmo da
complementação da investigação diagnóstica específica nos casos alterados. A
indisponibilidade desses parâmetros para bebês portadores da síndrome de Down
poderá implicar na adoção de medidas pouco eficientes na identificação das reais
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condições da saúde auditiva dessas crianças e, consequentemente, diminuir a
chance de que possam desenvolver de forma plena suas habilidades auditivas e de
linguagem.

1.1

Audiologia clínica
Audiologia clínica é a área da fonoaudiologia dedicada à prevenção,

identificação, avaliação e tratamento dos distúrbios da audição. O procedimento
audiológico adotado para investigação das vias auditivas poderá ter caráter de
triagem ou diagnóstico.
Triagem consiste num processo de aplicação de testes, exames ou outros
procedimentos simples e rápidos, aplicados normalmente num grande número de
pessoas,

que

identificam

aquelas

com

alta

probabilidade

de

uma

desordem/alteração, diferenciando-as daquelas que provavelmente não têm a
alteração.
A dificuldade na identificação de perdas auditivas leves e moderadas e a
ausência de sinais físicos claros da presença de alteração auditiva contribuíram
para que testes de triagem auditiva fossem desenvolvidos desde a década de 30, a
fim de identificar crianças com alterações para posterior avaliação audiológica
detalhada. Nos últimos 40 anos, diversos programas de triagem auditiva neonatal
vêm sendo implantados ao redor do mundo num esforço para identificar cedo a
presença de perdas auditivas graves ou profundas para que métodos de habilitação
possam ser iniciados, como terapia fonoaudiológica, e, se necessário, indicação e
adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). A iniciação
precoce dos métodos de habilitação visa minimizar o prejuízo na comunicação dos
indivíduos com déficit auditivo e auxiliar na manutenção de uma melhor qualidade
da saúde auditiva destas crianças. A triagem auditiva neonatal (TAN) é hoje uma
realidade em diversas maternidades em todo o território nacional e estabelecida por
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lei (Lei 12.522, de 2 de Janeiro de 2007) para todos os municípios da Federação.
Quando aplicada em 95% dos nascidos vivos, e a fim de se caracterizar que o
procedimento é aplicado de forma universal, passa a ser chamada de triagem
auditiva neonatal universal (TANU). A TANU é recomendada por comitês nacionais
e internacionais, tais como: o Grupo de Apoio à Triagem Auditiva Neonatal
Universal (GATANU, 2008), o Comitê Brasileiro de Perdas Auditivas na Infância
(CBPAI,1999) e o Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2007). Para melhor
compreensão dos procedimentos audiológicos utilizados em triagem e diagnóstico
neonatal, serão abordados a seguir alguns conceitos básicos de anatomia e
fisiologia da audição.

1.2

Anatomia e fisiologia da audição
O sistema auditivo pode ser dividido em duas porções: a porção periférica e

a porção central. A porção periférica é composta por orelha externa, média e
interna. A orelha externa (OE) é compreendida pelo pavilhão auricular, o meato
acústico externo (MAE) e a membrana timpânica (MT). A onda sonora recebida
pelo pavilhão trafega ao longo do MAE, atingindo e fazendo vibrar a MT. Esta
vibração caminha através da cadeia ossicular – martelo, bigorna e estribo – até a
janela oval, que correspondem à caixa timpânica, também chamada de orelha
média (OM). Então, na orelha interna (OI), esta vibração, impressa na janela oval,
desloca o fluido interno da cóclea, que, de forma complexa, estimula as células
ciliadas do órgão de Corti (Figuras 1 e 2). Estas células são receptores sensoriais,
também chamadas de células primárias, cuja função é traduzir a energia produzida
no ambiente na linguagem do sistema nervoso, o impulso elétrico (Sousa, 2010). A
cóclea é inervada pelo ramo coclear do VIII par craniano ou nervo auditivo,
ocorrendo aí a primeira sinapse do sistema nervoso auditivo central. Por isso, esta
porção da via auditiva passa a ser chamada de porção central.
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Figura 1. Pavilhão auricular
trágus

hélix
antitragus

anti‐hélix
lóbulo

Figura 2. Corte transversal da orelha e da cóclea
E
D

A
B
C

O sistema periférico da via auditiva
divide-se em:

F
G

Orelha externa (OE)
A. pavilhão
B. meato acústico externo
C. membrana timpânica
Orelha média (OM)
D. cadeia ossicular e músculos da
“caixa timpânica”
E. janela oval
Orelha Interna (OI)
F. vestíbulo
G. cóclea ou órgão de Corti

Corte transversal do ducto da cóclea com
destaque para:
1. ducto coclear
2. membrana de Reissner
3. rampa vestibular
4. ramo coclear do nervo vestíbulo-coclear
5. lâmina espiral
6. rampa timpânica
7. órgão de Corti
8. membrana basilar
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Atualmente é possível a investigação a respeito da integridade e
funcionamento de cada porção da via auditiva por meio de um ou mais
procedimentos diagnósticos em audiologia (Figura 3). Esses procedimentos
audiológicos se complementam e fornecem informações sobre condições
mecânicas e funcionais do sistema auditivo.

Figura 3. Esquema da via auditiva associando suas porções e exames que as
avaliam

1.3

Avaliação da audição
Quaisquer procedimentos em audiologia deverão ser precedidos de

investigação das condições da orelha externa para sua execução por meio de:
Otoscopia: procedimento realizado pelo médico, com o auxílio de um
aparelho – o otoscópio – que consiste em inspeção visual do pavilhão auricular, do
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meato acústico externo e da membrana timpânica, permitindo o estabelecimento de
diagnóstico médico. Pode ser realizada com o auxílio de vídeo-otoscópio, composto
por uma fibra ótica que permite a visão por meio de monitor eletrônico, aumentando
a qualidade do procedimento.
Inspeção do meato acústico externo (IMAE): inspeção visual do meato
acústico externo, anterior aos procedimentos audiológicos, realizada pelo
fonoaudiólogo com o auxílio de um otoscópio somente para garantir a desobstrução
do MAE, a fim de que sejam realizados os procedimentos audiológicos pertinentes.
Os procedimentos utilizados para avaliar a audição podem ser divididos em
objetivos e subjetivos de acordo com suas características de aplicação e
interpretação.

1.3.1. Métodos objetivos de avaliação
a) Impedanciometria ou imitanciometria: consiste na avaliação
do

funcionamento

da

cadeia

tímpano-ossicular

e

contratilidade dos músculos da orelha média. Permite
identificar infecções agudas e serosas ou secretoras desta
porção da orelha e também inferir sobre os limiares auditivos
do indivíduo. É contra-indicada nos casos de oclusão do
conduto auditivo externo (presença de rolha de cerume) ou
nos casos de otite media crônica com perfuração da
membrana timpânica, estando ou não exsudando, neste caso
chamado de perfuração “seca”.
b) Emissões otoacústicas evocadas (EOAE): quando presentes,
apontam a integridade de células ciliadas externas do órgão
de Corti ou cóclea. Quando utilizado estímulo por transiente,
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isto é, de amplo espectro de frequências, serão denominadas
emissões otoacústicas evocadas por transiente (EOAET).
Quando o estímulo utilizado é produto da distorção de dois
tons, são chamadas de emissões otoacústicas evocadas por
produto de distorção (EOAEPD).
c) Potencial auditivo evocado de tronco encefálico (PEATE): é
um potencial de latência curta, que inclui picos de até 10
milissegundos (ms) e de cerca de 0,2 microVolts (µV),
gerados no tronco cerebral (Misulis, 2003). Permite a
avaliação eletrofisiológica da maturidade da via auditiva após
a apresentação de estímulo acústico.
d) Potencial de média latência (PML): compreende as respostas
eletrofisiológicas obtidas de 10 a 80 milissegundos (ms) após
a apresentação do estímulo acústico. Sucede o PEATE e
antecede o potencial de longa latência (Schochat,2003).
e) Potenciais de longa latência (PLL) ou potenciais relacionados
a eventos: são obtidos acima de 80 ms e estão menos
relacionados às características físicas do estímulo e mais a
seu uso funcional. Um exemplo é o teste chamado P300, em
que o indivíduo fará uso de suas habilidades cognitivas e de
atenção, a fim de identificar variações acústicas dos
estímulos apresentados (Schochat, 2003).
f)

Audiometria cortical - Audiometria de respostas elétricas de
córtex auditivo.
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1.3.2.

Métodos subjetivos de avaliação

Os métodos a seguir permitem a obtenção de dados da via auditiva como
um todo, englobando as porções periférica e central em conjunto. Fornecem, desta
maneira, um panorama da sensibilidade auditiva do indivíduo e seu comportamento
na presença de estímulos acústicos a seguir:


sons emitidos por instrumentos musicais, tais como prato, agogô, reco-reco,
clave de rumba, sino e guizo, entre outros, cujos espectros de frequências são
conhecidos.



tom puro: composto por uma frequência fundamental.



ruído: banda de frequências em desordem acústica.



voz humana: som complexo composto por várias frequências.
Os métodos subjetivos caracterizam-se por dependerem tanto do indivíduo a

ser avaliado quanto da interpretação do examinador, comumente os procedimentos
de investigação do limiar de audibilidade aplicados de acordo com a faixa etária, e
que dependem das habilidades cognitivas e motoras do sujeito a ser avaliado. São
exemplos de métodos subjetivos: a audiometria tonal liminar e audiometria infantil
condicionada. Na avaliação de crianças pequenas, o profissional fonoaudiólogo irá
eleger os procedimentos mais adequados a serem utilizados no decorrer do contato
com a criança.
a) Behavioral observation audiometry (BOA) ou avaliação comportamental
da audição: caracteriza-se pela avaliação do comportamento auditivo
frente a estímulos acústicos instrumentais e de fala, levando-se em
consideração a maturidade da via auditiva e a habilidade de localização
da fonte sonora presente na criança de zero a dois anos de idade.
b) Visual reinforcement audiometry (VRA) ou audiometria de reforço visual:
dá-se pela avaliação do padrão e dos níveis de intensidade das
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respostas para estímulos sonoros gerados por um equipamento –
audiômetro –, apresentados em campo livre, por meio de caixas
acústicas, ou com o uso de fones de ouvido e em cabina acústica.
Bebês nascidos a termo apresentam resposta de localização da fonte
sonora evidenciada pela movimentação da cabeça na direção do som a
partir dos quatro meses de idade (Azevedo, 1995). Esta resposta de
localização é reforçada positivamente com o uso de estímulo visual de
interesse das crianças da faixa etária investigada, tais como
personagens luminosos.
c) Audiometria

infantil condicionada:

investigam-se

os

limiares

de

audibilidade apresentando-se estímulos gerados no audiômetro, cujas
respostas serão obtidas por meio de um ato motor condicionado à
presença do som. O procedimento é realizado em cabina acústica, e
costumam-se usar encaixes lúdicos para favorecer o condicionamento
de respostas.
d) Audiometria tonal e vocal: consiste na pesquisa de limiares de
audibilidade para as frequências de 250 a 8000 Hertz (Hz), obtidos por
meio de resposta verbal do paciente, ou ainda mediante o acionamento
de uma luz, cujo interruptor fica nas mãos do indivíduo a ser testado,
que avisa o examinador quando da presença do som de teste em
ambas as orelhas separadamente. Ainda deverá repetir listas de
palavras foneticamente balanceadas, a fim de expressar sua habilidade
em detectar e reconhecer os sons da língua.
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Os procedimentos descritos nos itens b), c) e d), conforme normatização
internacional, são realizados em cabina acústica e por meio de aparelho gerador de
tons calibrados, o audiômetro.

1.4

Triagem auditiva
As EOAET, já descritas anteriormente, são utilizadas como procedimento de

triagem na avaliação de parte da via auditiva em neonatos. O exame tem sido
chamado de “teste da orelhinha”. A presença dessas emissões está comumente
associada ao adequado funcionamento das células ciliadas externas da cóclea.
Diante da crescente implementação de novos serviços de triagem auditiva
neonatal (TAN) a cada ano (GATANU, 2008), a maioria dos bebês com suspeita de
serem portadores da SD são submetidos a avaliação audiológica ainda na
maternidade , e são frequentemente submetidos primeiramente à pesquisa das
EOAET e adicionalmente submetidos à pesquisa do PEATE, ainda que não se
tenha a confirmação da SD por meio de exame de cariótipo. O protocolo de
identificação de perdas auditivas, proposto pelo Joint Commitee on Infant Hearing
(2007) e referendado pelo Comitê Brasileiro de Perdas Auditivas na Infância (1999),
orienta o uso do PEATE como instrumento diagnóstico nos casos sindrômicos.
Ressalta-se, portanto, que a investigação da audição por meio do PEATE deverá
ser requerida, ainda que o bebê portador da síndrome tenha sido submetido à
triagem por meio das EOAET na maternidade.
A pesquisa dos PEATE é feita para a obtenção de informações sobre a
maturidade da via auditiva até o tronco encefálico e contribui na identificação e
diagnóstico de alterações da audição. Essas respostas elétricas do tronco
encefálico poderão ser obtidas para efeito de triagem ou diagnóstico.
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Em caso de triagem, utiliza-se um fone por via aérea (PEATE VA) e,
frequentemente, o estímulo adotado é de amplo espectro: o clique. Este e outros
estímulos poderão ser utilizados com propósito diagnóstico. As respostas poderão
estar alteradas ou ausentes devido a:
 diminuição da sensibilidade auditiva.
 presença de “vérnix”, líquido amniótico ou mesênquima no meato
acústico externo após o nascimento,
 imaturidade neural.

1.5

As otites médias
Segundo Hungria (1973),
“a otite média aguda serosa é uma entidade clínica de patogenia
controvertida. Caracteriza-se pelo aparecimento de um derrame nãopurulento, asséptico, no interior da caixa do tímpano, de consistência
apenas serosa, ou então, espessa, gelatinosa.”
Vários autores, nacionais e internacionais, descrevem as otites médias
recorrentes como as responsáveis pela maior prevalência de alterações auditivas
em crianças. As otites costumam estar relacionadas a infecções de vias aéreas
superiores (IVAS) ou inadequado funcionamento da tuba auditiva.

1.5.1

As otites médias na síndrome de Down

A maioria dos autores atribui a ocorrência de otites em indivíduos com SD
às condições alteradas da orelha média, das vias aéreas superiores e da comum
disfunção da tuba auditiva nesses indivíduos (Schwartz et al.,1978; Balkany et
al.,1979(B)). Brown et al. (1989), identificou uma diminuição do tamanho da
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nasofaringe em indivíduos com SD quando comparados a indivíduos sem a
síndrome. Em decorrência das otites, são frequentes as perdas auditivas
condutivas de grau leve a moderado (Roizen, 1993; Thomé, 1999, Krecicki, 2005).
Considerando a importância da integridade do sistema auditivo periférico e
central na aquisição e desenvolvimento de fala, linguagem e da aprendizagem,
tornam-se indispensáveis a identificação de alterações auditivas e a consequente
adoção de medidas preventivas em indivíduos portadores desta síndrome (Balkany,
1979(A)). O mesmo estudo apontou que a deficiência auditiva vinha sendo
negligenciada pelos clínicos, principalmente em lactentes com comprometimento
intelectual por fatores genéticos, como na SD. A presença de pavilhões auriculares
pequenos e o estreitamento dos meatos acústicos externos são prevalentes nessa
população, porém praticamente não interferem na acuidade auditiva desses
indivíduos.
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2.

MOTIVAÇÃO PARA ESTE ESTUDO

É reconhecido que ocorre comumente, nos indivíduos portadores da SD, um
desenvolvimento anormal ou prejudicado das linguagens oral e/ou escrita. O
desenvolvimento da linguagem está relacionado com as habilidades perceptuais
auditivas, e a interdependência pode ser observada na relação entre a maior
sensitividade do sistema auditivo justamente nas chamadas frequências da fala
(Northern, 1991). Sabe-se também que o uso de parâmetros do PEATE para testar
normalidade, utilizados em recém-nascidos, é utilizado também para indivíduos
suspeitos ou portadores da SD, no entanto, esta pratica ainda é pouco relatada
neste grupo. A literatura nacional consultada é escassa quanto ao uso do PEATE
para o estabelecimento de parâmetros para essas crianças. Segundo revisão de
Krecicki (2005), os autores internacionais relatam a ocorrência de 38 a 82% de
alterações auditivas em indivíduos com SD. Esta variação pode ser explicada pelo
pequeno número de indivíduos avaliados ou por estarem agrupados num amplo
intervalo de idade.
Desta forma, o estudo das respostas do PEATE em indivíduos com SD pode
contribuir para melhor compreensão do comportamento da via auditiva nessa
população.
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3. OBJETIVO

Objetivo geral:
Caracterizar os achados das avaliações da audição em bebês com Síndrome de
Down.

Objetivos específicos:
Descrever os resultados dos procedimentos audiológicos realizados na população de
estudo, quais sejam:
1. Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico
2. Avaliação comportamental da audição
3. Emissões otoacústicas evocadas por transiente
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4.

MÉTODO

Este é um estudo do tipo série de casos composto por crianças com síndrome
de Down, todas inicialmente diagnosticadas por um mesmo pediatra, especialista em
genética. O estudo utilizou dados de prontuários fonoaudiológicos de uma clínica
particular especializada, situada na cidade de São Paulo, para onde foram
encaminhadas, pelo pediatra, as crianças a serem submetidas a avaliação audiológica
completa e pesquisa do PEATE. Os encaminhamentos eram realizados somente
mediante resultado de otoscopia normal obtido por meio de vídeo-otoscópio. Todas as
crianças submetidas ao PEATE foram incluídas no estudo.
Duas fonoaudiólogas realizaram os exames no período entre 1997 e 2002.
Após a aplicação de anamnese fonoaudiológica (Anexo 1), os procedimentos para
avaliação da audição foram aplicados em sala acusticamente tratada, isto é, com nível
de ruído inferior a 40 dBNA, e os seus resultados foram anotados em prontuários
fonoaudiológicos. O PEATE foi realizado em conjunto pelas duas profissionais.
Foram estabelecidos como critérios de inclusão no estudo a idade cronológica
de até seis meses e o diagnóstico de síndrome de Down confirmado por exame de
cariótipo. Desta maneira, no período do estudo, foram avaliadas por meio do PEATE
30 crianças com síndrome de Down na clínica, porém 25 tinham idade até seis meses
e foram incluídas no estudo.
Os dados das avaliações da audição foram obtidos dos prontuários de forma
sistemática por meio de uma ficha padrão (Anexo 2) e são apresentados por criança e
por orelha (Anexo 3).
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4.1.

A avaliação da audição foi composta pelos seguintes procedimentos:
4.1.1

Procedimento de pesquisa do PEATE

O PEATE foi realizado durante sono natural e sem o uso de sedativos. Quando
eventualmente a criança não dormiu na clínica, foi agendado retorno.
Foram utilizados três eletrodos. Na fronte, foi posicionado o eletrodo ativo, na
mastoide ispsilateral, o eletrodo referência, e na contralateral, o eletrodo terra para a
pesquisa da primeira orelha. Quando pesquisada a segunda orelha, o equipamento
alternava o eletrodo referência e o eletrodo terra. O GSI 55 (Grason Statler Instrument)
foi o instrumento utilizado para a coleta do PEATE. O estímulo foi apresentado
segundo os seguintes parâmetros:

o

cliques com polaridade rarefeita

o

20 cliques por segundo

o

filtros a 230 e 2200 Hz

o

no mínimo 2000 repetições de estímulos com duplicação das respostas

o

janela de 12 ms

o

fone de inserção

o

frequências enfatizadas: 2000 a 4000 Hz.

Foi realizada a pesquisa das ondas características do PEATE em intensidades
iguais para ambas as orelhas, visando a adequada comparação entre os tempos de
latência e inter-latência. Foi pesquisado o limiar eletrofisiológico por meio de técnica
descendente de 10 em 10 dBNA até a obtenção do limiar eletrofisiológico. O valor do
limiar é determinado pela menor intensidade na qual é possível a visualização da onda
V.
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4.1.2

Procedimento de avaliação comportamental da audição

O bebê estar acordado é condição clínica para pesquisa do reflexo cócleopalpebral (RCP), portanto, esta condição é antagônica àquela necessária para a
pesquisa do PEATE. Todos os bebês eram orientados pelo pediatra a retornarem para
acompanhamento do desenvolvimento da audição em torno dos seis meses de idade,
quando deveria ser realizada a avaliação comportamental da audição, incluindo a
pesquisa de resposta de localização da fonte sonora, bem como a imitanciometria
(procedimento que analisa as condições da cadeia tímpano-ossicular da orelha
média). Portanto, foi pesquisada a presença do reflexo cócleo-palpebral (RCP) para o
instrumento agogô (campânula grande), bem como a presença ou ausência do reflexo
de Moro ou de Startle para o mesmo instrumento, exclusivamente quando a criança
acordava durante ou após a realização do PEATE.

4.1.3

Procedimento de pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por
transiente (EOAET):

As EOAET foram adicionalmente pesquisadas sempre que o bebê permaneceu
em sono natural após a conclusão da pesquisa do PEATE, uma vez que aquele
procedimento não fazia parte da rotina de investigação audiológica da clínica. O
equipamento utilizado para a pesquisa das EOAET foi o Echochek (Otodynamics).
Para cada bebê, foi atribuída uma hipótese diagnóstica (HD) baseada no
conjunto de resultados obtidos nos diversos procedimentos audiológicos aplicados
(Anexo 3). O bebê precisava ter apenas uma orelha alterada para ser considerado
alterado.
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4.2

Variáveis do estudo
Relativas ao PEATE
Latências das ondas
o

Latências absolutas das ondas I, III, e V expressas em milissegundos
(ms) na intensidade em que se apresentavam (70, 80 ou 85 dBNA).

o

Inter-latências das ondas I e III, das ondas III e V e das ondas I e V,
respectivamente: I-III, III-V e I-V expressas em milissegundos (ms).

o

Limiares eletrofisiológicos expressos em decibeis ao nível de audição
(dBNA).

Relativas à avaliação comportamental da audição
o

Reflexo cócleo-palpebral (RCP) presente, ausente ou não pesquisado
para o instrumento agogô, campânula grande.

o

Reflexo de Moro ou de Startle presente, ausente ou não pesquisado.

Relativas às emissões otoacústicas evocadas por transiente
(EOAET)
o

EOAET presentes, ausentes ou não pesquisadas para orelha direita e
orelha esquerda.

4.3

Critério de normalidade para limiar do PEATE
O resultado do exame foi considerado normal quando o limiar eletrofisiológico

foi obtido até a intensidade de 30 dBNA de acordo com o Joint Committe on Infant
Hearing de 2007. Limiares acima desse valor foram considerados alterados.
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As análises foram conduzidas considerando tanto bebês como orelhas. Os
bebês considerados com resultado alterado precisavam ter pelo menos uma das
avaliações alteradas em no mínimo uma das orelhas testadas.

4.4

Formação de grupos
Os grupos, formados por bebês e por orelhas, foram classificados conforme

seus respectivos limiares eletrofisiológicos: Grupo 1 (G1), com limiar inferior ou igual a
30 dBNA , Grupo 2 (G2), com limiar entre 30 e 40 dBNA, e Grupo 3 (G3), com limiar
acima de 40 dBNA. Esta divisão foi apoiada na classificação que utilizava o critério
padrão de normalidade de 30 dBNA (Grupo 1) e os francamente alterados para maior
de 40 dBNA (Grupo3) (Hall, 1992). Consideraram-se, portanto, para efeito de análise
dos resultados deste estudo, os bebês com limiares obtidos em 35 ou 40 dBNA como
socialmente adequados (Grupo 2), embora não pudessem ser considerados
rigorosamente normais do ponto de vista fonoaudiológico. Assim, para efeito desta
pesquisa, o Grupo 1 é composto de bebês com audição absolutamente normal, o
Grupo 2, por bebês com achados alterados, porém considerados socialmente
adequados, e o Grupo 3 com crianças com franca alteração na capacidade de
audição.

4.5

Coleta de dados
Os dados foram armazenados em banco de dados eletrônico por meio de

digitação em

planilha do programa Excel para Windows e posteriormente, para

análise, o arquivo foi exportado para banco de dados compatível com o Stata versão
10.
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4.6

Análise de dados
Foram realizadas análises descritivas de frequência e medidas de tendência

central e dispersão (média, mediana e desvio padrão). Foi realizado teste de MannWhitney (ou Wilcoxon) para detecção de diferença de medianas entre os diferentes
grupos. A significância estatística foi fixada em 95% de confiança (alfa = 5%).
Os três grupos foram analisados separadamente e comparados quanto aos
valores dos limiares eletrofisiológicos obtidos. As latências absolutas I, III e V, bem
como as inter-latências I-III, III-V e I-V dos três grupos também foram analisadas e
comparadas nas intensidades em que foram obtidas clinicamente (a 70, 80 ou 85
dBNA).
Num outro momento, os Grupos G1 e G2, que representam as orelhas com
respostas normais e os alterados, mas chamados neste estudo de socialmente
adequados, foram analisados em conjunto e comparados às orelhas francamente
alteradas do grupo G3.
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5. ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Os dados foram colhidos dos prontuários
médicos e fonoaudiológicos e seus resultados e conclusões são apresentados de
forma coletiva, garantindo a preservação de aspectos individuais de cada paciente,
seguindo as determinações de Helsinque das normas em éticas em pesquisa.
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6. RESULTADOS

Conforme já descrito em Métodos, no período de estudo, 30 crianças com
SD confirmadas por cariótipo foram consecutivamente encaminhadas pelo pediatra
para análise fonoaudiológica, das quais 5 foram excluídas devido ao fato de terem
idade superior a seis meses.
A amostra foi composta por 13 meninas (52%) e 12 meninos (48%). A idade
dos bebês variou entre 22 dias e 6 meses e 23 dias (média de 2,47 meses, desvio
padrão, DP, de 1,75, mediana de 1,64). A distribuição por faixa etária encontra-se
descrita na Figura 4.

Figura 4. Distribuição da amostra por faixa etária em intervalos de dois meses

n=3
n=4

n=18

ate 2 meses
4 -|6 meses

2 -|4 meses

Dos 25 bebês avaliados, 14 (56%) apresentaram limiar inferior ou igual a 30
dBNA em ambas as orelhas, 7 (28%) apresentaram limiares francamente alterados
superiores a 40 dBNA em ao menos uma das orelhas testadas. Para os 4 (16%)
sujeitos restantes, foram identificados valores de limiar entre 30 e 40dBNA ao
menos unilateralmente. Quando os bebês, cujos limiares são considerados
alterados, porém socialmente adequados, são somados ao grupo de normais (G1),
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resultam em uma porcentagem de normalidade de 72% (n = 18) (G1 + G2) (Tabela
1).
Os resultados a seguir serão apresentados de acordo com o procedimento
de avaliação da audição utilizado:

6.1 Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE)
Foram analisados os resultados do potencial evocado auditivo de tronco
encefálico (PEATE) dos 25 bebês incluídos no estudo. Os limiares eletrofisiológicos
normais e alterados, conforme os grupos G1 (n = 30), G2 (n = 8) e G3 (n = 12),
estão representados por sujeitos e por orelhas (Tabela 1 e Anexo 3).

Tabela 1. Distribuição dos bebês e das orelhas direita e esquerda por intervalo de
intensidade dos limiares eletrofisiológicos (G*) segundo normalidade
G1

G2

G1+G2

G3

≤ 30 dBNA

30 –| 40 dBNA

≤ 40 dBNA

> 40 dBNA

14 (56%)

4 (16%)

18 (72%)

7 (28%)

Orelha
direita

16 (64%)

4 (16%)

20 (80%)

5 (20%)

Orelha
esquerda

14 (56%)

4 (16%)

18 (72%)

7 (28%)

Bebês
(n = 25)

*G1 = normais; G2 = socialmente adequados; G3 = alterados.

A média do limiar eletrofisiológico encontrada na população do estudo (n = 50)
foi de 37,5 dBNA (DP = 16,94), com mediana de 30 dBNA. Das 50 orelhas avaliadas,
34 (68%) apresentaram limiar eletrofisiológico ≤ 40 dBNA, considerado socialmente
adequado,

não tendo apresentado qualquer alteração nos demais procedimentos
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aplicados. Entre elas, 30 (60%) apresentaram limiar ≤ 30 dBNA, das quais 6 com limiar
na intensidade de 20dBNA e 24 entre 25 e 30 dBNA. Do total, 20 orelhas (40%) foram
identificadas com limiar superior a 30 dBNA. Entretanto, apenas 16 orelhas
representam alteração quando levado em consideração tanto o limiar eletrofisiológico
como as latências absolutas e inter-latências ao PEATE, além dos resultados dos
demais procedimentos realizados (Anexo 3). O valor mínimo de limiar a 25 dBNA no
grupo com hipótese diagnóstica de alterados representa a orelha direita do sujeito 7,
que apresentou latências absolutas aumentadas características de alteração condutiva
e, por esta razão, foi considerado alterado.

Tabela 2 Distribuição dos limiares eletrofisiológicos em decibels (dB) segundo
a hipótese diagnóstica (HD) em orelhas de crianças com síndrome de
Down
n
HD
média (dB)
50
Total
37,50
34 Normais
29,56
16 Alterados
54,38

dp1 (dB)
16,94
5,82
20,40

mediana (dB)
30
30
50

[mínimo-máximo] 2 (dB)
[20 - 90]
[20 - 40]
[25* - 90]

1 = desvio padrão; 2 = limiar mínimo e máximo; * sujeito 7, com limiar a 25dBNA em orelha direita, com
latências absolutas aumentadas, e sujeito 23, com limiar a 30 dBNA em orelha direita, com latências
absolutas aumentadas.

As orelhas foram distribuídas por sexo e limiar eletrofisiológico, conforme os
grupos G1, G2 e G3 e sua distribuição compõe a Figura 5.
A orelha direita esteve normal em 64% (n = 16) e, alterada em 36% (n = 9).
Para a orelha esquerda houve 56% (n = 14) de normalidade e 44% (n = 11) de
alteração, quando considerado somente o Grupo 1 como normalidade (Tabela 2 e
Figura 5).
Quando agrupadas as orelhas dos grupos 1 e 2, a orelha direita esteve
normal em 80% (n = 20) e alterada em 20% (n = 5). Para a orelha esquerda, houve
72% (n = 18) de normalidade e 28% (n = 7) de alteração (Tabela 2 e Figura 5).
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Figura 5 Distribuição das orelhas direita e esquerda por sexo e limiares
eletrofisiológicos em bebês com síndrome de Down segundo grupos
(G1 = normais; G2 = socialmente adequados; G3 = alterados)

OE = orelha esquerda; OD = orelha direita.

As ondas I, III e V, expressas em milessegundos, foram pesquisadas na
intensidade de 70, 80 ou 85 dBNA, e os valores de suas respectivas latências
absolutas (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) estão descritos na
Tabela 3, conforme os limiares eletrofisiológicos distribuídos nos três grupos G1, G2 e
G3. Para o Grupo 3 (limiar > 40 dBNA), foram identificadas diferenças estatisticamente
significantes para as três ondas, I, III e V, em relação ao Grupo 1. O Grupo 2
apresentou diferença estatisticamente significante em relação á normalidade (G1)
somente para a latência absoluta da onda V.
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Tabela 3. Distribuição das latências absolutas das ondas I, III, e V em milissegundos
(ms) por intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB)
em orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas nas intensidades de
70, 80 ou 85 dBNA
Onda n Grupo Média (ms) Dp1 (ms)
I

III

V

30
8
10
30
8
11
30
8
11

1
2
3
1
2
3
1
2
3

1,57
1,53
1,92
4,13
4,20
4,49
6,00
5,84
6,44

Mediana (ms)

Mín-Máx2 (ms)

p*

1,50
1,45
1,90
4,10
4,25
4,50
6,10
5,90
6,50

1,3 - 3,0
1,3 - 1,9
1,5 - 2,4
3,5 - 5,5
3,8 - 4,4
4,0 - 4,9
5,2 - 7,3
5,3 - 6,2
5,6 - 6,9

1
0,83
< 0,01#
1
0,21
< 0,01#
1
< 0,02#
< 0,03#

0,33
0,21
0,29
0,44
0,22
0,30
0,45
0,26
0,41

1 = desvio padrão; 2 = valor mínimo e máximo; *probabilidade segundo teste de Mann-Whitney; # valor de
p estatisticamente significante ; Grupo1: limiar ≤ 30 dB, Grupo 2: limiar 30 –| 40 dB, Grupo 3 : limiar > 40
dB.

Os valores das latências absolutas das ondas I (gráficos 1 e 2), III (gráficos 3 e
4) e V (gráficos 5 e 6), expressas em milessegundos, foram dispostos em gráficos.
Para cada onda, dois gráficos expressam os valores obtidos nas intensidades de 70 (n
= 22), 80 (n = 20) ou 85 dBNA (n = 7). O primeiro dispõe os três grupos (G1, G2 e G3)
por

intervalo

de

intensidade

do

limiar

eletrofisiológico

em

decibels

(dB)

separadamente. O segundo apresenta conjuntamente os valores das latências dos
grupos 1 e 2 (normais e socialmente adequados) e os do grupo 3 (alterados).
Alguns bebês (Anexo 3) apresentaram prolongamento e/ou encurtamento das
latências absolutas I, III ou V e/ou das inter-latências I-III, III-V ou I-V em uma ou
ambas as orelhas. Estão destacados e identificados nos gráficos de 1 a 12 por setas e
seu respectivo número, de acordo com o Anexo, onde se observa que o sujeito 7 (OD)
apresentou latências absolutas I, III e V aumentadas. O sujeito 30 apresentou interlatência III-V encurtada para a orelha direita, e para a orelha esquerda, latência
absoluta da onda I prolongada e da onda V encurtada, o que levou ao encurtamento
das inter-latências I-III, III-V e I-V. O prolongamento da inter-latência III-V foi
observado na OE do sujeito 15. Os dois sujeitos do grupo 2 (sujeitos 30 (OD e OE) e
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15 (OE) apresentaram valores discrepantes (outliers), porém quando agrupados em
G1+G2 (gráficos 2, 4, 6, 8, 10, 12), passaram a ser registrados dentro do intervalo
obtido. Os sujeitos do G3, de números 5 (OE) e 21 (OE) apresentaram,
respectivamente, encurtamento das latências absolutas das ondas V e III, e o de
número 25 (OD), o prolongamento da onda III. O sujeito 12 (OE), do G1, apresentou
prolongamento da inter-latência I-V, enquanto os sujeitos 19 (OE) e 4 (OE), ambos do
grupo 3, apresentaram respectivamente, prolongamento da inter-latência I-V e
encurtamento da III-V. O sujeito 23 (OD) foi o único sujeito do Grupo 1 a ter suas
latências pesquisadas na intensidade de 85 dBNA em razão de esta ter sido a
intensidade em que foi possível a visualização das ondas para sua orelha oposta, a
esquerda, que apresentou alteração e, desta forma, pertence ao Grupo 3 (gráficos 1 a
12).
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Gráfico 1

Valores das latências absolutas da onda I em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes
intensidades segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal); G2 (n =
8): 30 –| 40 dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA
(alterado)

*n = número de orelhas (G1/G2/G3)
(n = 10/5/5); 85 dBNA (n = 1/0/6)

Gráfico 2

70

dBNA

(n

=

19/3/0);

80

dBNA

Valores das latências absolutas da onda I em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes
intensidades segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal) + G2 (n
= 8): 30 –| 40 dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA
(alterado)

*n = número de orelhas
(n = 15/5); 85 dBNA (n = 1/6)

(G1+G2/G3)

70

dBNA

(n

=22/0);

80

dBNA
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Gráfico 3.

Valores das latências absolutas da onda III em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes
intensidades segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal); G2 (n =
8): 30 –| 40 dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA
(alterado)

*n = número de orelhas (G1/G2/G3)
(n = 10/5/5); 85 dBNA (n = 1/0/6)

Gráfico 4

70

dBNA

(n

=

19/3/0);

80

dBNA

Valores das latências absolutas da onda III em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes
intensidades segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal) + G2 (n
= 8): 30 –| 40 dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA
(alterado)

*n = número de orelhas
(n = 15/5); 85 dBNA (n = 1/6)

(G1+G2/G3)

70

dBNA

(n

=22/0);

80

dBNA
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Gráfico 5

Valores das latências absolutas da onda V em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes
intensidades segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal); G2 (n =
8): 30 –| 40 dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA
(alterado)

*n = número de orelhas (G1/G2/G3)
(n = 10/5/5); 85 dBNA (n = 1/0/6)

Gráfico 6

70

dBNA

(n

=

19/3/0);

80

dBNA

Valores das latências absolutas da onda V em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes
intensidades segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal) + G2 (n
= 8): 30 –| 40 dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA
(alterado)

*n = número de orelhas
(n = 15/5); 85 dBNA (n = 1/6)

(G1+G2/G3)

70

dBNA

(n

=22/0);

80

dBNA
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As inter-latências I-III, III-V e I-V, expressas em milessegundos, foram obtidas
nas intensidades de 70, 80 ou 85 dBNA e seus valores (média, desvio padrão,
mediana, mínimo e máximo) estão descritos na Tabela 4 conforme os limiares
eletrofisiológicos distribuídos nos três grupos G1, G2 e G3. Foi identificada diferença
estatisticamente significante (p = 0,04)somente para o intervalo III-V do G2, que se
mostrou encurtado em relação ao G1.
Tabela 4. Distribuição das inter-latências I–III, III–V, e I–V em milissegundos (ms) por
intervalo de intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em
orelhas de bebês com síndrome de Down obtidas nas intensidades de 70,
80 ou 85 dBNA segundo grupos (G1,G2 e G3)
Interpicos N
I – III

III – V

I–V

Grupo

30
8
10
30
8
11
30
8
10

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Média (ms) Dp1 (ms) Mediana (ms)
2,55
2,68
2,45
1,88
1,64
2,02
4,41
4,31
4,49

0,39
0,26
0,24
0,23
0,27
0,33
0,41
0,38
0,44

2,5
2,65
2,55
1,85
1,7
2,0
4,4
4,4
4,5

Mín.-Máx.2
(ms)

p*

1,9 - 3,3
2,3 - 3,1
2,0 - 2,7
1,3 - 2,4
1,1 - 1,9
1,5 – 2,7
3,7 - 5,3
3,4 - 4,6
4,0 - 5,2

1
0,11
0,96
1
0,04#
0,15
1
0,40
0,58

Obs: 1 = desvio padrão; 2 = valor mínimo e máximo; *probabilidade segundo teste de Mann-Whitney; #
valor de p estatisticamente significante; Grupo1: limiar ≤ 30 dB, Grupo 2: limiar 30 –| 40 dB, Grupo 3:
limiar > 40 dB

Da mesma forma que para as latências absolutas, os valores das interlatências I-III (gráficos 7 e 8), III-V (gráficos 9 e 10) e I-V (gráficos 11 e 12), expressas
em milessegundos, foram dispostos em gráficos. Para cada inter-latência, dois
gráficos, analogamente, expressam os valores obtidos nas intensidades de 70 (n =
22), 80 (n = 20) ou 85 dBNA (n = 7). O primeiro dispõe os três grupos (G1, G2 e G3)
por

intervalo

de

intensidade

do

limiar

eletrofisiológico

em

decibels

(dB)

separadamente. O segundo apresenta conjuntamente os valores das inter-latências
dos Grupos 1 e 2 (normais e alterados, mas socialmente adequados) e os do Grupo 3
(alterados), para efeito de posterior discussão. Os outliers estão apontados em
destaque por seta nos gráficos 7 a 12.
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Gráfico 7.

Valores das inter-latências I-III em milessegundos (ms) por intervalo de
intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em orelhas de
bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes intensidades
segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal); G2 (n = 8): 30 –| 40
dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA (alterado)

*n = número de orelhas (G1/G2/G3)
(n = 10/5/5); 85 dBNA (n = 1/0/6)

Gráfico 8.

70

dBNA

(n
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19/3/0);

80

dBNA

Valores das inter-latências I-III em milessegundos (ms) por intervalo de
intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em orelhas de
bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes intensidades
segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal) + G2 (n = 8): 30 –| 40
dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA (alterado)

*n = número de orelhas
(n = 15/5); 85 dBNA (n = 1/6)

(G1+G2/G3)

70

dBNA

(n

=22/0);

80

dBNA
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Gráfico 9.

Valores das inter-latências III-V em milessegundos (ms) por intervalo de
intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em orelhas de
bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes intensidades
segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal); G2 (n = 8): 30 –| 40
dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA (alterado)

*n = número de orelhas (G1/G2/G3)
(n = 10/5/5); 85 dBNA (n = 1/0/6)

Gráfico 10.
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Valores das inter-latências III-V em milessegundos (ms) por intervalo de
intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em orelhas de
bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes intensidades
segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal) + G2 (n = 8): 30 –| 40
dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA (alterado)

*n = número de orelhas
(n = 15/5); 85 dBNA (n = 1/6)

(G1+G2/G3)

70

dBNA

(n

=22/0);

80

dBNA
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Gráfico 11.

Valores das inter-latências I-V em milessegundos (ms) por intervalo de
intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em orelhas de
bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes intensidades
segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal); G2 (n = 8): 30 –| 40
dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA (alterado)

*n = número de orelhas (G1/G2/G3)
(n = 10/5/5); 85 dBNA (n = 1/0/6)

Gráfico 12.
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Valores das inter-latências I-V em milessegundos (ms) por intervalo de
intensidade do limiar eletrofisiológico em decibels (dB) em orelhas de
bebês com síndrome de Down obtidas em diferentes intensidades
segundo grupos: G1 (n = 30): ≤ 30 dBNA (normal) + G2 (n = 8): 30 –| 40
dBNA (socialmente adequados); G3 (n = 12): > 40dBNA (alterado)

*n = número de orelhas
(n = 15/5); 85 dBNA (n = 1/6)

(G1+G2/G3)

70

dBNA

(n

=

22/0);

80

dBNA
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Para cada bebê, foi atribuída uma hipótese diagnóstica (HD) baseada no
conjunto de resultados obtidos nos diversos procedimentos audiológicos aplicados
(Anexo 3). Houve diferença estatisticamente significante entre os normais e alterados
para todas as latências absolutas registradas, como se pode verificar na Tabela 5.
Tabela 5. Distribuição das latências absolutas das ondas I, III, e V em milessegundos
(ms) segundo HD (hipótese diagnóstica) em orelhas de bebês com
síndrome de Down obtidas nas intensidades de 70, 80 ou 85 dBNA
Onda HD N Média (ms) Dp1 (ms) Mediana (ms) Mín.-Máx.2 (ms)
p*
nl 34
1,49
0,16
1,50
1,3 - 1,9
I
< 0,001#
alt 14
1,98
0,40
1,90
1,5 - 3,0
nl 34
4,09
0,35
4,10
3,5 - 4,8
III
< 0,001#
alt 15
4,52
0,39
4,40
4,0 - 5,5
nl 34
5,90
0,36
5,90
5,2 - 6,6
V
< 0,001#
alt 15
6,45
0,43
6,40
5,6 - 7,3
Obs: nl = normal bilateral; alt = alterado (comprometimento de orelha média ao menos unilateral ou
comprometimento neurossensorial ao menos unilateral); 1 = desvio padrão; 2 = valor mínimo e máximo;
*probabilidade segundo teste de Mann-Whitney; # valor de p estatisticamente significante

Na Tabela 6, é possível verificar que para os valores das inter-latências I-III, IIIV e I-V não houve diferença estatisticamente significante entre normais e alterados
segundo HD.
Tabela 6. Distribuição das latências interpicos I–III, III–V, e I–V em milissegundos (ms)
segundo HD (hipótese diagnóstica) em orelhas de bebês com síndrome de
Down obtidas nas intensidades de 70, 80 ou 85 dBNA
Interpico HD n Média (ms) Dp1 (ms) Mediana (ms) Mín.-Máx.2 (ms)
p*
nl 34
2,59
0,38
2,60
1,9 - 3,3
I – III
< 0,26
alt 14
2,46
0,22
2,55
2,0 - 2,7
nl 34
1,82
0,26
1,80
1,1 - 2,4
III – V
< 0,08
alt 15
1,99
0,29
2,00
1,5 - 2,7
nl 34
4,41
0,42
4,40
3,4 - 5,3
I–V
< 0,78
alt 14
4,41
0,39
4,35
4,0 - 5,2
Obs: nl = normal bilateral; alt = alterado (comprometimento de orelha média ao menos unilateral ou
comprometimento neurossensorial ao menos unilateral); 1 = desvio padrão; 2 = valor mínimo e máximo;
*probabilidade segundo teste de Mann-Whitney
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6.2 Avaliação comportamental da audição
Dos procedimentos audiológicos aplicados na população do estudo, foram
excluídos da análise as respostas comportamentais de pesquisa do reflexo cócleopalpebral (RCP) e do reflexo de Moro ou de Startle (Anexo 3). Como já exposto em
Métodos, a condição clínica do bebê para sua coleta é antagônica àquela necessária
para a pesquisa do PEATE devendo a criança estar acordada e alerta. Portanto, estas
respostas foram pesquisadas apenas em 10 dos bebês avaliados, o que limitou o uso
desses dados para análise neste estudo.

6.3 Pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por transiente (EOAET)
As emissões otoacústicas evocadas por transiente (EOAET) foram
adicionalmente pesquisadas sempre que o bebê permaneceu em sono natural após
a conclusão da pesquisa do PEATE, uma vez que aquele procedimento não fazia
parte da rotina de investigação audiológica da clínica. Puderam ser pesquisadas em
nove bebês, número pouco expressivo que limitou seu uso neste estudo (Anexo 3).
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7.

DISCUSSÃO

“A linguagem estruturada ocorre unicamente na espécie humana”, diz Northern
(1991), ao abordar o percurso de nossa espécie ao longo dos anos. Ressalta que a
linguagem teve origem no desenvolvimento da audição e das estruturas do trato vocal,
e do estreito vínculo entre ambas. Como humanos, estabelecemos uma forma de
comunicação que pode ser aprendida. Pesquisadores têm examinado o órgão da
audição há muitos anos (Thomé et al., 1999; Krecick et al., 2004). A importância dessa
investigação em crianças é apontada pela maioria dos clínicos e pesquisadores
(Northern,1991; Thomé et al,1999). É importante avaliar a audição em crianças,
inclusive as com síndrome de Down (SD), devido à alta prevalência de alterações
auditivas encontrada nessa população. (Poblano, 1991; Krecicki, 2005; Forti, 2008;
Jiang, 1990, Kittler, 2009).
White e colaboradores (1994) comentam que os avanços tecnológicos recentes
na área da audiologia contribuíram para uma maior confiança, por parte da
comunidade médica, na contribuição do profissional audiologista, à medida que
aumentam os instrumentos de investigação da audição disponíveis. Ressaltam ainda
que, por outro lado, o audiologista deve sempre valorizar as informações trazidas pelo
médico ao realizar a avaliação clínica do paciente com distúrbio da audição.
Novos procedimentos de investigação auditiva foram desenvolvidos nas últimas
duas décadas (Hall, 2000). Entre eles, destacamos a pesquisa das emissões
otoacústicas evocadas por produto de distorção (EOAEDP), o PEATE por estimulação
via óssea (PEATE VO) e o potencial evocado auditivo por estímulo de frequência
específica (PEATE FE). Estes testes vêm sendo incorporados na prática clínica aos
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poucos devido ao alto custo dos equipamentos, sendo predominantemente utilizados
em pesquisa.
Segundo Roizen et al. (1993), crianças menores que 3,5 anos de idade são
difíceis de serem avaliadas por meio da avalição comportamental da audição
(behavioral observation audiometry, BOA). O potencial evocado auditivo de tronco
encefálico por via aérea (PEATE-VA), por utilizar um técnica objetiva, tem sido
escolhido como instrumento de investigação da via auditiva em crianças pequenas e
também em crianças com comprometimento intelectual ou difíceis de serem avaliadas
por procedimentos subjetivos durante as duas últimas décadas (Roizen, 1993, Seidl,
1997; Krecicki, 2005).
Na investigação da audição em crianças e adultos com a síndrome de Down
(SD), as alterações auditivas mais relatadas pela maioria dos autores são as de orelha
média (Maurizi, 1985; Roizen, 1993; Thomé et al., 1999). No entanto, alguns estudos
também relatam a ocorrência de alterações neurossensoriais em indivíduos com a
síndrome (Thomé et al., 1999; Krecicki, 2005; Forti, 2008).
As alterações condutivas na população estudada não se restringem à
ocorrência de otites, entidade como são conhecidas as inflamações de orelha média,
mas também incluem malformações da caixa timpânica, dos ossículos da orelha
média e da própria nasofaringe e base do crânio (Balkany, 1979(B); Brown, 1988;
Thomé, 1999).
Os resultados apresentados em estudos que avaliaram a audição de indivíduos
com síndrome de Down, que variaram entre 38 e 82%, segundo Krecicki (2005), pode
ser explicados pela amplitude das faixas etárias das amostras utilizadas, uma vez que
o grau de maturação da via auditiva é diferente conforme a idade, que costuma estar
madura aos 18 meses (Hall, 1992). Em seu estudo, Krecicki (2005) propõe separar
dados para uma mesma faixa etária (maior e menor de 1 ano de idade), no entanto,
esbarra num numero pequeno de integrantes da faixa etária de menores de um ano.
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A faixa etária de menores de 6 meses, pouco explorada na literatura para esse
tipo de abordagem, traz um componente importante de investigação, pois leva em
conta tanto a maturidade da via auditiva quanto os parâmetros propostos pelo Joint
Committee on Infant Hearing, 2007, para identificação das perdas auditivas na
infância.
Outro ponto importante a ser considerado é que muitos estudos de avaliação
auditiva em síndrome de Down não levam em conta a participação de indivíduos com
ou sem queixa otológica, incluindo sujeitos com e sem distúrbios, contribuindo para
uma superestimação de prevalências com resultados alterados provenientes deste tipo
de viés.
Diante do exposto, o presente estudo teve como intuito caracterizar os achados
das avaliações da audição numa amostra de bebês com síndrome de Down que não
apresentavam queixas otológicas, isto é, sem evidências clínicas de alteração de
orelha média à otoscopia e exame clínico por pediatra especialista em genética.
A prevalência de alterações encontradas, 20% esteve de acordo com a
literatura consultada, uma vez que os índices de alteração são bastante amplos e
variáveis (Thomé et al., 1999; Krecick, 2005). No entanto, nossos dados parecem ser
mais precisos, pois utilizamos um grupo mais numeroso e homogêneo.
Como apresentado, para o grupo estudado, a média do limiar eletrofisiológico
encontrado foi de 37,5 dBNA (DP = 16,94) e mediana de 30 dBNA (Tabela 2). Os
bebês do grupo G1 (limiar <= 30 dBNA), com limiares dentro da normalidade,
corresponderam a 56% (n = 14) do total de bebês avaliados, lembrando que a
população estudada tratava-se, em sua grande maioria, de bebês que compareciam
para primeira consulta ao pediatra geneticista e apresentavam otoscopia normal sem
histórico de alterações de orelha média. Por este critério, os alterados (limiar superior
a 30dBNA) corresponderam a 44% (n = 11). Porém, se considerarmos os bebês do
Grupo 2 (socialmente adequados) juntamente com os do Grupo 1, o índice de
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normalidade se eleva para 72% (n = 18), ainda assim um número bastante expressivo
de alteração. O grupo dos bebês com hipótese diagnóstica de comprometimento de
orelha média, ao menos unilateral, foi de 5 bebês (20%) ou 8 orelhas (16%) (Anexo 3).
Ainda com relação ao limiar ao PEATE, podemos ressaltar o alto índice de
alterações neurossensoriais identificadas nos bebês avaliados com HD de distúrbio
neurossensorial ao menos unilateral. Três bebês (12%) foram assim classificados.
(Anexo 3). Este achado reforça a importância da adoção de medidas de triagem
auditiva nas populações de risco para perdas auditivas (JCIH, 2007) como medidas
preventivas em saúde.
Os resultados por orelha (Tabela 1 e Figura 5) revelam um percentual
ligeiramente menor de alteração (16% versus 20%), uma vez que o bebê precisava ter
apenas uma orelha alterada para ser considerado alterado conforme a definição do
critério de HD para este estudo. Podemos dizer que a média de idade de 2,47 meses
contribuiu para a homogeneidade da amostra, conferindo maior consistência aos
resultados encontrados neste estudo. A comprovação da alteração de orelha média
por meio da realização dos testes de imitanciometria, cuja sonda de 220 Hz não se
mostra confiável para aplicabilidade em bebês muito pequenos, não fazia parte do
protocolo de investigação devido à faixa etária estudada. Em bebês maiores, o método
contribui para melhor caracterização do achado audiológico, e consequente indicação
de intervenção/tratamento.
A análise do Grupo 2 em comparação ao Grupo 1 apontou uma concordância
de achados para as latências absolutas para as ondas I e III e para as inter-latências
I-III e I-V.
Entretanto, quando comparados os valores das latências absolutas da onda V
na intensidade alta pesquisada, no Grupo 2 foi identificado um encurtamento da onda
com uma diferença estatisticamente significante quando comparado com o Grupo 1.
Este encurtamento acarretou numa diminuição dos valores da inter-latência III-V. A
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explicação para tal achado parece estar relacionada a múltiplos fatores ainda não
esclarecidos na literatura consultada, tais como: prematuridade, diferenças anatômicas
características da síndrome, entre outras.
A adoção de um critério menos conservador do limiar de normalidade ao
PEATE para bebês com síndrome de Down pode ser um eixo para futuras
investigações, visto que o comportamento dos Grupos 1 e 2 foi parecido para as
variáveis desse estudo, indicando a pouca influência do limiar eletrofisiológico na HD
atribuída.
Este estudo confirma os achados da literatura consultada de que as alterações
auditivas são comuns em bebês com síndrome de Down e as alterações encontradas
não se restringem às relacionadas com a orelha média, abrangendo também as
alterações neurossensoriais da via auditiva.
Os valores das médias das latências absolutas e das inter-latências do Grupo
1 (normais) ora estudado são equivalentes aos encontrados na literatura referente a
bebês de mesma faixa etária, sem síndrome (Zimmerman, 1987).
As respostas à avaliação comportamental que puderam ser colhidas, bem
como os dados da pesquisa das emissões otoacústicas por transiente (Anexo 3) não
puderam ser aproveitadas para o presente estudo, pois eram limitadas devido às
características do preparo para a coleta do PEATE, bem como da faixa etária
estudada. A avaliação comportamental, restringiu-se ainda mais às respostas reflexas
pertinentes à faixa etária deste estudo. No entanto, seriam valiosas se nossa
população fosse de crianças mais velhas. Os demais procedimentos audiológicos são
necessários para o acompanhamento clínico adequado desta população, quando se
tratar de crianças maiores. Outros estudos associando o PEATE por via aérea e óssea
seriam pertinentes para o diagnostico diferencial de alterações condutivas e neurosensoriais na população de bebês com síndrome de Down.
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Estudos de prevalência da síndrome de Down em nosso país são escassos. A
dificuldade de se estabelecer a confirmação diagnóstica ainda na maternidade pode
ser uma das razões dessa carência. Desta forma, estudos que utilizam dados de
prevalência têm que se apoiar atualmente em dados internacionais para apresentar
suas inferências (Bowes, 1995).
Uma das limitações do presente estudo é relacionada à seleção da amostra no
que se refere ao componente sócio-econômico, pois se tratava de um grupo atendido
em clinica particular especializada e que não previa o atendimento de crianças sem
convênio médico ou seguro saúde. Este viés, no entanto, não deve ter influenciado
muito nos resultados, visto que o componente sócio-econômico, não parece estar
associado com o desfecho estudado, para essa faixa etária (Mustacchi,2000).
Outra limitação poderia ser atribuída ao fato de duas fonoaudiólogas terem
realizado os exames, no entanto isso foi minimizado, pelo fato de ser atribuída como
rotina, na época, a realização em conjunto do PEATE para cada caso, com posterior
execução dos laudos.
A possibilidade de existirem falsos negativos nesse grupo devido a alterações
de orelha media, segundo os protocolos adotados pela especialidade, parece ser
pequena, devido à alta sensibilidade e especificidade do PEATE.
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8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acompanhamento e o desenvolvimento de estudos prospectivos
poderão contribuir para melhor identificação das condições da audição
nesse grupo de crianças com síndrome de Down.
Somando-se a estudos de prevalência especialmente desenhados
para o contexto nacional, poderiam contribuir na qualidade da assistência e
na implementação de políticas publicas de saúde tanto no âmbito individual
quanto coletivo, dos indivíduos com síndrome de Down.
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9.

CONCLUSÃO

Dentre as orelhas de bebês com síndrome de Down avaliadas, 68%
apresentaram limiares dentro da normalidade (<= 30 dBNA). A média do limiar
eletrofisiológico encontrado nas orelhas (n = 50) foi de 37,5 dBNA (DP =
16,94). Para o grupo de orelhas com hipótese diagnóstica de normalidade (n =
34), a média do limiar foi realmente baixa, de 29,56 dBNA (DP 5,82).
Porém, a perda auditiva é uma alteração frequente em bebês com
síndrome de Down sem queixas otológicas. Nas orelhas com limiar alterado (>
40 dBNA), ocorreram alterações tanto condutivas quanto neurossensoriais.
Para as 16 orelhas que apresentaram hipótese diagnóstica de alteração,
quando considerados tanto limiares quanto latências, a média do liminar foi de
54,38 dBNA (DP = 20,40).
Foi encontrado encurtamento da latência absoluta da onda V, e
como decorrência, da inter-latência III-V para as orelhas do grupo com limiar
entre 30 e 40 dBNA em relação ao grupo com limiar <= 30 dBNA.
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10.

ANEXOS

ANEXO 1
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO LTDA.
SIBS
SISTEMA INTEGRADO DE BIOMEDICINA E SAÚDE
GENÉTICA – PEDIATRIA – FONOAUDIOLOGIA – AUDIOLOGIA CLÍNICA

ANAMNESE
DATA: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO:
NOME: ___________________________________________ IDADE: _______________
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ NATURAL DE: _________________________
SEXO: _______________________ RAÇA: ____________________________________
ESCOLARIDADE: _________________________________________________________
MÃE: _________________________________________ IDADE: __________________
GRAU DE INSTRUÇÃO: _____________________ PROFISSÃO: ____________________
PAI: __________________________________________ IDADE: __________________
GRAU DE INSTRUÇÃO: _____________________ PROFISSÃO: ____________________
ENDEREÇO: ____________________________________ BAIRRO: _________________
CIDADE: ___________________ ESTADO: ______________ CEP: __________________
FONE: ( ) _________________ com./ ______________ res. – FAX: ( ) _____________
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ENCAMINHADO POR: _____________________________________________________
MOTIVO DA CONSULTA: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
EXAMES SOLICITADOS: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
HEREDOGRAMA:

DATA DAS AVALIAÇÕES: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
INFORMANTE (S): ________________________________________________________
GESTAÇAO: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DADOS DO NASCIMENTO: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
EXAMES JÁ REALIZADOS: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
QUEIXA: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OBSERVAÇÃO DOS PAIS SOBRE A CRIANÇA: ___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ANTECEDENTES MORBIDOS: _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ANTECEDENTES FAMILIARES: _______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR: ___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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DESENVOLVIMENTO LINGUAGEM: __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: ___________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ALIMENTAÇÃO: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DADOS DA ESCOLA: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OBSERVAÇÃO DA CRIANÇA (NO MOMENTO): __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OUTROS ATENDIMENTOS: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OUTRAS INFORMACOES: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
CONDUTAS
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ANEXO 2
Coleta de Dados – Setor de Audiologia da Clínica CEPEC-SP
Data da última consulta médica:
Data da 1a avaliação audiológica:

Data do PAETE:

Responsável:
1. Identificação:
Nome:

Data Nasc.:

Sexo: fem.( ) masc.( )
2. Otoscopia médica:

Data:

normal ( )
alterada ( )
3. Condições do sujeito durante a realização do exame:
Orelha direita: sono natural ( ) acordado ( )
Orelha esquerda: sono natural ( ) acordado ( )
4. Variáveis do estudo:
Intensidade em que foram registradas as ondas I, III e V: ________ dBNA
Latência absoluta da onda I:

ms

Latência absoluta da onda III:

ms

Latência absoluta da onda V:

ms

Interlatência das ondas I e III:

ms

Interlatência das ondas III e V:

ms

Interlatência das ondas I e V:

ms

5. Intensidade do limiar eletrofisiológico da orelha direita (O.D.) em decibels
nível de audição (dBNA): ________ dBNA.
6. Intensidade do limiar eletrofisiológico da orelha esquerda (O.E.) em decibels
nível de audição (dBNA): ________dBNA.
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ANEXO 3
Registros das avaliações da audição das crianças com Síndrome de Down (os sujeitos 8, 9, 10, 16 e 26 foram excluídos da análise). Latências do PEATE expressas em milissegundos.

AMOSTRA
Sujeito sexo idade

ORELHA DIREITA
limiar ondaV análise

I

III

V

ORELHA ESQUERDA

EOAE

I_III

III_V

I_V

limiar onda V análise

30 dB

7,1

70 dB 1,5 3,7 6,1 2,2

2,4

4,6

30 dB

7,4

70 dB 1,7 4,8 6,4 3,1 1,6 4,7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

M

24d

30 dB

7,5

70 dB 1,4 3,6 5,8 2,2

2,2

4,4

30 dB

7,3

80 dB 1,4 3,7 5,8 2,1 2,3 4,4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

M

5,8 2,3 1,8 4,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

F

1m12d 50 dB

7,7

85 dB 2,4 4,4 6,4

2

4

50 dB

7

85 dB 2,2 4,8 6,3 2,6 1,5 4,1

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

5

M

2m19d 45 dB

8,2

80 dB

4,5 6,7 2,5

2,2

4,7

45 dB

8,2

80 dB 1,8 4,4 6,4 2,6

4,6

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

6

F

3m29d 30 dB

7,2

70 dB 1,6 3,9 5,7 2,3

1,8

4,1

30 dB

7,1

70 dB 1,5 3,8 5,6 2,3 1,8 4,1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

7

F

1m19d 25 dB

8,4

70 dB

1,8

4,3

25 dB

8

70 dB 1,5 4,1 6,1 2,6

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

8

F

26m10d 45 dB

6,8

70 dB 1,8 4,2 6,2 2,4

2

4,4

40 dB

7,4

70 dB 1,5 3,8 6,3 2,3 2,5 4,8

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

9

M

36m14d 30 dB

7,4

80 dB 1,5 3,7 5,9 2,2

2,2

4,4

30 dB

7,3

80 dB 1,4 3,8 5,9 2,4 2,1 4,5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

10

M

11m21d 30 dB

7,5

80 dB 1,4 3,9 5,9 2,5

2

4,5

30 dB

7,4

80 dB 1,3

6,2 2,7 2,2 4,9

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

11

F

1m2d 20 dB

7,7

80 dB 1,5 4,1 5,9 2,6

1,8

4,4

20 dB

8,2

80 dB 1,5 4,4 6,2 2,9 1,8 4,7

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

12

M

1m4d 30 dB

8,2

80 dB 1,4 4,7 6,5 3,3

1,8

5,1

30 dB

7,4

80 dB 1,3 4,6 6,6 3,3

5,3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

13

M

6m23d 20 dB

6,7

70 dB 1,3 3,8 5,5 2,5

1,7

4,2

20 dB

7

5,5 2,7 1,5 4,2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

14

M

1m15d 30 dB

7,3

70 dB 1,4 4,5 6,5 3,1

2

5,1

30 dB

7,2

70 dB 1,3 4,5 6,5 3,2

5,2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

15

F

1m16d 35 dB

7,9

80 dB 1,5 4,3 5,9 2,8

1,6

4,4

35 dB

7,2

80 dB 1,4 4,1 5,9 2,7 1,8 4,5

1

0

1

0

1

0

2

2

2

1

16

M

25m20d 30 dB

6,4

70 dB 1,4 3,9 5,3 2,5

1,4

3,9

30 dB

6,7

70 dB 1,4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

17

F

4m16d 25 dB

6,8

70 dB 1,6 3,5 5,6 1,9

2,1

4

25 dB

6,9

70 dB 1,6 3,7 5,6 2,1 1,9

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

18

F

1m20d 40 dB

6,7

70 dB 1,4 3,8 5,7 2,4

1,9

4,3

40 dB

6,6

70 dB 1,4

5,9 2,6 1,9 4,5

1

0

1

0

1

0

1

1

2

1

19

M

5m1d 85 dB

6,7

85 dB

1,8

70 dB

7,4

85 dB 2,1 4,7 6,5 2,6 1,8 4,4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

20

M

1m17d 30 dB

8,6

80 dB 1,9 4,2 6,2 2,3

2

4,3

30 dB

7,5

80 dB 1,4

4

6,1 2,6 2,1 4,7

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

21

M

40 dB

7,4

70 dB 1,8 4,4 6,2 2,6

1,8

4,4

50 dB

6,9

80 dB 1,5

4

6,7 2,5 2,7 5,2

3

22

F

1m21d 30 dB

7,8

80 dB 1,5 3,9 5,8 2,4

1,9

4,3

30 dB

8,3

80 dB 1,6 4,1 6,1 2,5

23

M

4m14d 30 dB

8,5

85 dB 2,2 4,4 6,4 2,2

2

4,2

60 dB

8,8

85 dB 1,6 4,5 5,6 2,1 1,9

24

F

5m5d 30 dB

70 dB 1,5 3,5 5,2

25

F

26

23d

2
3

5,5 7,3 2,5

4,9 6,7

70 dB 1,3

4

4

4

4
4

I_III III_V I_V laudo clínico laudo laudo clínico laudo laudo clínico laudo RCP Moro/Startle Transientes

Hipótese
Diagnóstica

28d

85 dB 1,7

V

Comportamental

F

2

III

laudo PEATE
OD+OE

1

2m9d

I

laudos PEATE OD laudos PEATE OE

2
2

2
2

4

5,7 2,6 1,7 4,3

1

0

0

0

0

0

2

2

1

4,5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

0

0

0

0

0

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3

8

70 dB 1,5 3,6 5,3 2,1

1,7

3,8

30 dB

7,1

60 dB

8,1

80 dB 2,1 4,8 6,9 2,7

2,1

4,8

60 dB

8

F

13m1d 60 dB

5,4

27

F

1m2d 20 dB

8,3

70 dB 1,5 4,3 6,1 2,8

1,8

4,6

20 dB

8,5

70 dB 1,6 4,3 6,1 2,7 1,8 4,5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

28

M

4m28d 30 dB

7,8

70 dB 1,4 4,2 6,1 2,8

1,9

4,7

30 dB

7,4

70 dB 1,4 4,2 5,9 2,8 1,7 4,5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

29

F

2m25d 40 dB

6,5

80 dB 1,5 4,4 5,9 2,9

1,5

4,4

40 dB

6,5

80 dB 1,3 4,4 5,9 3,1 1,5 4,6

1

0

1

0

1

0

2

2

2

1

30

M

1m25d 30 dB

8,6

80 dB 1,8 4,3 5,6 2,5

1,3

3,8

35 dB

8,2

80 dB 1,9 4,2 5,3 2,3 1,1 3,4

1

1

1

0

1

0

2

2

2

1

22d

2

2

4

HD

1,7 3,7

80 dB 1,8 4,4 6,8 2,6 2,4

5

ausente

LEGENDAS
laudo PEATE
laudo clínico
<=40 dB = 1
>40 = 0
1 = nl
0 = alt

laudo
<=30 dB = 1
>30 dB = 0
1 = nl
0 = alt

Comportamental
reflexo cócleo - palpebral
presente = 1
ausente = 0
não pesquisado = 2

reflexo Moro ou Startle
presente = 1
ausente = 0
não pesquisado = 2

EOAE ( Emissões Otoacústicas por Transiente ) Hipótese Diagnóstica
presente = 1
1 = normal bilateral
ausente = 0
2 = comprometimento de Orelha Média ao menos unilateral
não pesquisado = 2
3 = comprometimento neurossensorial ao menos unilateral
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