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 RESUMO 

 

Oliveira LS. Estudo das vias auditivas corticais com estímulo acústico e elétrico 

em usuários de implante coclear [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2021.  

Introdução: Os potenciais evocados auditivos corticais com estímulo acústico 

podem auxiliar a verificar o benefício do implante coclear a nível cortical. Porém, 

o benefício com este dispositivo só será atingido se houver estimulação cortical 

suficiente fornecida pelos impulsos elétricos dos eletrodos intracocleares. Sendo 

assim, é necessário compreender a resposta cortical com estímulo elétrico e se 

esta tem similaridade com o resultado do mesmo exame com estímulo acústico. 

Com isso, espera-se compreender como o sistema auditivo nervoso central 

reage aos impulsos elétricos dos níveis de estimulação programados no implante 

coclear para cada individuo, e assim verificar se o procedimento é útil para 

predizer a efetividade da programação do dispositivo. Objetivo: Identificar se o 

registro do complexo de ondas P1-N1-P2-N2 será registrado com estímulo 

acústico e elétrico e suas similaridades em relação aos seus valores de latência 

e amplitude, assim como correlacionar tais achados com o tempo de surdez, 

tempo de uso do implante coclear, porcentagem de acertos nos testes de 

reconhecimento de fala e nível máximo de conforto da corrente elétrica no 

programa em uso. Metodologia: Estudo prospectivo de corte transversal 

aprovado pelo comitê de ética da instituição, CAE número 

93350218.9.0000.0068. Foram selecionados adultos diagnosticados com surdez 

pós lingual e usuários de implante coclear da marca Cochlear© há 6 meses ou 

mais, sem alterações neurológicas e/ou cognitivas declaradas, com inserção 

total dos eletrodos.  O potencial evocado auditivo cortical foi registrado com 

quatro eletrodos de contato em Fz, Cz, A1 e A2, pelo 

equipamento Intelligent HearingSystem – IHS. Para o estímulo acústico utilizou-

se o tone burst em 2 k e 4 kHz e estímulo de fala /ba/, apresentados a 70 dBNA 

a 0º azimuth, em campo livre. O estímulo elétrico foi eliciado através do 



   

 

 

 

processador de fala, usando-se o software Custom Sound EP 

(Cochlear© Limited 2016), nos eletrodos 6 e 11 na corrente elétrica 

correspondente ao nível máximo de conforto (nível C) do programa em uso. As 

latências e amplitudes dos registros do complexo P1N1P2N2 foram analisados 

por dois profissionais experientes. Os dados foram analisados pelos testes t 

pareado e de Pearson no software SPSS versão 21 (SPSS 21.0 for Windows). 

Resultados: O nível de concordância entre os dois profissionais foi de 95%, o 

que resultou na amostra final de 19 indivíduos. Foram observadas diferenças 

significantes nos valores de latência e amplitude do complexo de ondas quando 

comparados os estímulos acústico e elétrico. Foram identificadas correlações 

positivas significantes entre os valores de latência e amplitude do PEAC com o 

tempo de uso do dispositivo e com a porcentagem de acertos no reconhecimento 

de fala, sugerindo que quanto maior o tempo de uso e melhor o reconhecimento 

de fala, menor a latência. Conclusão:  O potencial evocado auditivo cortical com 

estímulo elétrico, nos eletrodos 6 e 11, avaliado no nível de corrente elétrica de 

máximo conforto do mapa em uso, foi capaz de gerar respostas corticais, 

demonstrando ser um instrumento útil para verificar a estimulação cortical com 

implante coclear. O maior tempo de uso do dispositivo demonstrou gerar 

respostas mais rápidas e efetivas. 

Descritores: Implante coclear; Potenciais evocados auditivos; Estimulação 

elétrica; Eletrofisiologia; Inteligibilidade de fala; Perda auditiva. 

 



   

 

 

 

ABSTRACT 

 

Oliveira LS.  Study of cortical auditory pathways with acoustic and electrical 

stimulation in cochlear implant users [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Introduction: Cortical auditory evoked potentials with acoustic stimulus can help 

to verify the benefit of cochlear implants in the auditory cortex. However, the 

benefit with this device will only be achieved if there is sufficient cortical 

stimulation provided by electrical impulses from the intracochlear electrodes. 

Therefore, it is necessary to understand the cortical response to electrical 

stimulation and whether this is similar to the result of the same exam with acoustic 

stimulation. It is expected to understand how the central auditory nervous system 

reacts to the electrical impulses on the stimulation levels programmed in the 

cochlear implant for each individual and verify if the procedure is useful to predict 

the effectiveness of the device programming. Objective: To identify whether the 

recording of the wave complex P1-N1-P2-N2 will be recorded with acoustic and 

electrical stimuli and their similarities in relation to the presence of waves and 

their latency and amplitude values, as well as to correlate such findings with the 

time of deafness, time of cochlear implant use, percentage of correct answers in 

the speech recognition tests and maximum comfort level in the program in use. 

Methods: Prospective cross sectional study approved by the institution's ethics 

committee, CAE number 93350218.9.0000.0068. Adults diagnosed with post-

lingual deafness and Cochlear™ devices users for at least 6 months, without 

declared neurological and/or cognitive alterations, with complete electrode 

insertion were selected. The cortical auditory evoked potential was performed 

with five contact electrodes in Fz, Cz, A1 and A2, recorded by the Intelligent 

Hearing System – IHS equipment. For the acoustic stimulus, tone burst at 2 k 

and 4 kHz and speech stimulus /ba/ were used, presented at 70 dBHL at 0º 

azimuth in free field. The electrical stimulus was elicited through the speech 



   

 

 

 

processor using Custom Sound EP software (Cochlear™ Limited 2016). 

Electrodes 6 and 11 were selected in the electrical current corresponding to the 

maximum comfort level (C level) of the program in use. To analyze the results an 

audiologist with experience in the area of electrophysiology was invited to 

participate as a judge. Data were analyzed by paired t test and Pearson 

correlation using SPSS version 21 software (SPSS 21.0 for Windows). Results: 

The agreement level between the wave judges was 95% leading to a final sample 

of 19 individuals. Statistically significant differences were observed in the latency 

and amplitude values of the wave complex when comparing acoustic and 

electrical stimuli. Correlations between the latency and amplitude values with the 

time of implant use and with speech recognition results were observed. 

Conclusion: The cortical auditory evoked potentials with electrical stimulation on 

electrodes 6 and 11 at the C level of the map in use were able to generate cortical 

responses, showing to be a useful instrument to verify cortical stimulation with 

cochlear implant. Longer device use has shown to generate faster and more 

effective responses.  

Descriptors: Cochlear implantation; Auditory evoked potentials; Electric 

stimulation; Electrophysiology; Speech intelligibility; Hearing loss. 
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1. Introdução 

Na perda auditiva sensorioneural severa a profunda, os aparelhos 

auditivos convencionais geralmente são incapazes de fornecer amplificação 

necessária para permitir o reconhecimento de fala para uma boa comunicação. 

Nesses casos, os implantes cocleares são geralmente a opção mais eficaz 

(Bento et al., 2004; Gifford et al., 2010). 

Entretanto, para o reconhecimento da fala é conhecido que o sinal 

acústico necessita alcançar o córtex auditivo percorrendo de forma adequada 

as vias auditivas centrais. Para confirmar que esse percurso está ocorrendo de 

forma adequada podem ser utilizados testes objetivos e de imagem.  

Entre os testes objetivos que podem ser utilizados para investigar o 

desenvolvimento e a estimulação do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC) 

após o IC, tem-se os potenciais evocados auditivos de longa latência (PEALL), 

mais especificamente o Potencial Evocado Auditivo Cortical (PEAC). As 

respostas deste potencial são geradas na região do córtex auditivo, 

principalmente nas vias auditivas tálamo-corticais e córtico-corticais, córtex 

auditivo primário e áreas corticais associativas, e podem ser eliciados através de 

diferentes tipos de estímulo, sendo que atualmente os mais utilizados são o tom 

puro, tone burst e estímulos de fala (Silva et al., 2017). 

As respostas geradas pelo PEAC correspondem a uma série de picos com 

polaridades negativas (N) e positivas (P), gerados ao longo da via auditiva, por 

um ou mais eventos cerebrais. Esses picos são resultados de eventos acústicos 

e formam o complexo P1-N1-P2-N2-P3, sendo possível analisar esses 

componentes quanto a sua latência e amplitude (Alvarenga et al., 2013; 

Regaçone et al., 2014).  

Porém, para que os componentes da onda apareçam é necessário que o 

indivíduo seja capaz de receber o estímulo auditivo. O aparecimento dos 

componentes do PEAC podem variar conforme a experiência auditiva prévia ao 
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IC e o tempo de uso deste. Na literatura encontra-se que após 3 a 6 meses de 

uso, os registros podem mostrar respostas corticais para estímulos de fala, e 

ainda, melhora na percepção de fala no ruído (Wedekind et al., 2018). 

A utilização e efetividade do PEAC com estímulo elétrico (PEACe), que 

utiliza o processador de fala para estimular diretamente o IC é recente. Os PEAC 

eliciados eletricamente refletem as características da resposta neural dos 

eletrodos ativos de cada orelha, podendo também ser realizados e comparados 

com os resultados da estimulação elétrica de ambas as orelhas. Sendo assim, 

fatores como a distância entre o eletrodo e o neurônio estimulado, e a inserção 

parcial ou total do feixe, que influenciam a população neural ativada, irão afetar 

a resposta da via auditiva central (Abbas et al., 2016).  

Ainda são escassos os estudos que correlacionem e comparem o PEAC 

acústico (PEACa) e o PEAC elétrico (PEACe) em casos de IC no que diz respeito 

ao aparecimento dos componentes, seus valores de latência e amplitude, a 

morfologia das ondas e o resultado da integração entre orelhas. 

Os resultados deste estudo poderão auxiliar nos mapeamentos futuros e 

para o profissional que realiza a terapia fonoaudiológica acompanhar se o 

planejamento e estratégias estão obtendo resultado satisfatório, 

complementando os testes de percepção de fala com testes objetivos, como o 

PEACe. Desta forma, a intervenção e o acompanhamento do paciente usuário 

de IC tornam-se mais completas e podem otimizar o prognóstico. 
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2. Objetivos 

Identificar se as morfologias das ondas registradas são similares com os 

estímulos acústicos e elétricos.  

Os objetivos secundários do presente estudo são:  

1) Identificar se a resposta cortical com estímulo elétrico nos eletrodos 11 

e 6 aparece nos níveis de estimulação de máximo conforto do mapa 

em uso e sua similaridade com os estímulos acústicos de fala e tone 

burst correspondentes às frequências de tais eletrodos (2 k e 4 kHz, 

respectivamente) estimulados a 70 dBNA. 

2) Identificar se a resposta cortical elétrica é diferente nos eletrodos 11 e 

6 nos níveis de estimulação de máximo conforto do mapa em uso, 

devido ao posicionamento na cóclea. 

3) Correlacionar os principais fatores que podem afetar a resposta do 

SNAC como: tempo de surdez, tempo de uso do IC e a porcentagem 

de acertos no teste de reconhecimento de fala em conjunto aberto, 

assim como a correlação do nível de máximo conforto do mapa em 

uso, com os valores de latência e amplitude do complexo de ondas 

presente em cada protocolo. 
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3. Revisão da Literatura  

3.1 Potencial Evocado Auditivo Cortical com estímulo acústico  

 

Atualmente os potenciais evocados auditivos auxiliam a obter 

informações quanto o funcionamento do córtex auditivo, este exame veio para 

somar às informações encontradas nos exames de imagem, pois, segundo a 

revisão de literatura realizada por Truy et al. (1999) foi constatado que em 

exames de imagem pode ocorrer uma redução em até 20% no funcionamento 

do córtex auditivo frente às patologias cocleares. O uso de dispositivos 

auditivos pode auxiliar na preservação de algumas células ganglionares, e com 

isso o sistema nervoso auditivo central (SNAC) torna-se parcialmente excitável 

com a estimulação elétrica do IC mesmo anos após uma surdez. Mesmo com 

o uso efetivo, no caso de longos períodos em privação auditiva em perdas 

auditivas pré linguais foi identificada pouca atividade na área de Broca e 

Wernick, podendo demonstrar dificuldade no reconhecimento de fala em 

comparação aos indivíduos com surdez de instalação pós lingual, que já 

tiveram o desenvolvimento e maturação do SNAC. Os autores reforçam que 

os exames de neuro-imagem devem ser analisados cuidadosamente, 

considerando estes fatores relacionados a etiologia da surdez, privação 

sensorial e tempo de uso dos dispositivos eletrônicos. 

No estudo de Ponton et al. (2000) o PEAC click foi analisado em uma 

população de 5 a 20 anos de idade sem alterações auditivas. Os autores 

encontraram que a região cortical estará completamente formada até os 16 anos, 

e com isso descreveram os valores de referência de latência e amplitude para 

os demais potenciais. Sendo que, em adultos, estes são, para o componente P1 

a latência pode ser encontrada entre 50 a 100ms, para o N1 o valor é de 80 a 

100ms, P2 entre 150 e 200ms, o componente N2 de 200 a 250 ms. 

Kraus e Nicol (2003) estudaram os potenciais evocados auditivos com 

estímulo click e estímulo de fala em 54 crianças com dificuldades de 

aprendizagem. A partir dos resultados os autores verificaram que o estímulo de 
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fala é mais sensível para identificar as respostas corticais geradas pela via 

auditiva, as quais aparecem mesmo sem uma tarefa cognitiva. A percepção de 

fala pode acontecer de maneira automática, ou seja, é interpretada pelo sistema 

auditivo independente da maturação linguística, porém, esta maturação pode 

auxiliar na interpretação e compreensão de diferentes fonemas, refletido nas 

respostas quando é utilizado o paradigma odd ball. 

Frisen e Tremblay (2006) estudaram o potencial evocado auditivo cortical 

(PEAC) acústico com estímulo de fala /si/ e /chi/ em campo livre, em oito adultos 

usuários de IC Cochlear™ e constaram que apesar dos artefatos elétricos é 

possível registrar respostas corticais em usuários de IC. Os valores de latência 

foram diferentes para cada sílaba, sendo que para a sílaba /chi/ houve menor 

tempo de latência em comparação à sílaba /si/, porém os valores foram 

semelhantes aos estabelecidos por Ponto et al., 2000. Os autores concluem que 

o uso de estímulo de fala com sílabas conhecidas é interessante para verificar 

os padrões de resposta do SNAC para cada uma, principalmente em usuários 

de IC, a fim de verificar também tal padrão para cada frequência correspondente 

à sílaba utilizada.   

Thai Van et al. (2010) verificaram em sua revisão de literatura a 

organização tonotópica do córtex auditivo em adultos com surdez pré e pós 

lingual, e encontraram que tal organização cortical segue o mesmo padrão da 

cóclea, e que a privação sensorial pode causar reorganizações na via auditiva a 

nível periférico e central. O mesmo acontece quando é iniciada a reabilitação 

com aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) ou implante coclear (IC), 

sendo que a plasticidade neuronal é ainda mais favorecida quanto mais novo o 

indivíduo e quanto mais cedo é reestabelecido o input auditivo, e a partir disso o 

SNAC é capaz de reestabelecer essa organização cortical. No caso de adultos 

com surdez pré lingual a reorganização tonotópica acontece no momento da 

privação sensorial, mas também durante o uso de AASI, mesmo com pouca 

percepção auditiva o SNAC é estimulado e tenta se reorganizar 

tonotopicamente. Ao iniciar o uso de IC, com melhora do input auditivo periférico, 

as regiões corticais serão ainda mais ativadas, favorecendo a tonotopia cortical. 
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Neste mesmo estudo foi realizado o PEAC com estímulo acústico tone burst e 

os resultados apontam que o componente N1 pode demonstrar essa 

reorganização cortical, pois seu aparecimento variou conforme a frequência 

estimulada. A amplitude tem relação com a capacidade do SNAC identificar e 

compreender a frequência do estímulo utilizado.  

Para registrar as ondas do potencial cortical em 31 indivíduos ouvintes de 

idades entre 7 a 30 anos, Alvarenga et al. (2013) utilizaram o estímulo de fala 

/ba-da/ em paradigma odd ball, sendo que os potenciais exógenos N1, P2 e N2 

foram captados para observar a resposta frente ao estímulo frequente (/ba/) e 

P3, potencial endógeno, frente ao estímulo raro (/da/). É importante ressaltar que 

P3 é considerado um potencial cognitivo, diferente dos demais, pois corresponde 

à atividade elétrica que ocorre no sistema auditivo quando há a discriminação do 

estímulo raro entre os frequentes. Neste estudo concluiu-se que os valores de 

latência e amplitude do P3 sofrem influência com o tipo de estímulo utilizado, 

vogal ou consoante, e canal de registro, Fz ou Cz. O valor médio das latências 

encontradas em Cz para cada onda foram para N1 de 103ms para vogais e 

105ms para consoantes, para P2 de 179ms para análise das vogais e 189ms 

para análise da consoante, para o potencial N2 foi de 239ms para vogais e 

279ms para consoantes.   

Brown et al. (2015) realizaram o PEAC acústico com estímulo de fala, 

somente vogais, a 70dB, em dez adultos usuários de IC híbrido em diferentes 

programas para verificar se a análise dos potenciais poderia auxiliar na 

escolha da programação deste dispositivo. Os autores encontraram diferenças 

na morfologia da onda para cada tipo de estímulo utilizado e em cada 

programa, porém, não houve diferenças estatisticamente significantes nos 

resultados do PEAC. Os autores acreditam que as diferenças nas 

programações testadas sejam mínimas, e com isso o PEAC acústico não foi 

sensível o suficiente para identificá-las, porém, o estímulo escolhido, somente 

vogais, também pode ter influenciado nestas respostas, causando poucas 

diferenças no registro pois não exigiu complexidade a nível de discriminação 

auditiva.  
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Os estímulos escolhidos podem influenciar no registro dos potenciais 

evocados, e entre eles encontram-se os estímulos verbais e não verbais. 

Oppitz et al. (2015) realizaram o potencial evocado auditivo de longa latência 

(PEALL) com estímulo tone burst em paradigma oddball sendo 1kHz o 

estímulo frequente e 4kHz o estímulo raro, e compararam com os registros 

encontrados com estímulo de fala também em paradigma oddball, sendo a 

sílaba /ba/ o estímulo frequente e as sílabas /ga/, /da/ e /di/ o estímulo raro. 

Foram avaliados 30 adultos com audição normal e foi encontrado que para o 

estímulo de fala o menor valor de latência para o componente N2, relacionado 

à discriminação auditiva, foi de 217,45ms e o maior de 256,5ms, causando 

diferenças significantes com o tone burst que teve seu valor de latência entre 

216 a 218ms, porém não houveram diferenças significantes para os valores 

de amplitude. 

O paradigma odd ball também foi aplicado com o estímulo tone burst, por 

Didoné et al. (2016) a fim de identificar os valores de referência do PEALL para 

adultos. Os autores estudaram 28 adultos com audição normal e identificaram 

que o potencial P3 tem seu valor de latência em torno de 305ms, sendo que o 

mínimo está em torno de 243ms, com a captação desta onda em Cz. 

Corroborando com estudo de Alvarenga et al. (2013), os autores também 

afirmam a influência do canal de registro no valor de latência e amplitude da 

onda, assim como a idade e etiologia da perda auditiva, se houver, do sujeito 

avaliado. 

Martins e Gil (2017) estudaram seis crianças de 5 a 10 anos de idade 

para observar o efeito do IC e da reabilitação oral nos componentes do PEAC. 

Os autores utilizaram estímulos tone burst em 1kHz e de fala /ba/, e 

observaram diferenças nos valores de amplitude do componente P1. Com o 

tone burst em 1kHz a amplitude foi mais alta na segunda avaliação, após a 

reabilitação, sendo que com o estímulo de fala /ba/ a amplitude na segunda 

avaliação foi menor, porém sem diferença estatisticamente significante. Os 

autores concluíram que a avaliação do sujeito com ele mesmo é a mais 
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indicada para verificar a sua evolução a partir dos valores de latência e 

amplitude dos componentes do PEAC. 

Wedekind et al. (2018) estudaram sete adultos com surdez unilateral de 

instalação pós lingual com início até os 7 anos de idade e seus efeitos no 

desenvolvimento da via auditiva binaural, assim como o efeito do uso de IC do 

lado da surdez. O PEAC foi realizado acusticamente em 55dB com sons de fala 

/m/,/g/, /t/ e /s/ e seu registro foi analisado após 1 mês, 3 meses e 6 meses de 

uso do dispositivo. Os autores encontraram que após 3 meses de uso do IC já 

foi possível verificar respostas corticais para sons de fala, de acordo com o 

benefício comportamental e programa utilizado, e após 6 meses as respostas 

corticais são evidentes para todos os estímulos avaliados. Entretanto, o estudo 

reforça que esse aparecimento de ondas e morfologia adequada acontece de 

forma gradual. 

Leite et al. (2018) estudaram a plasticidade cortical através dos resultados 

do PEALL antes e depois do uso de AASI em crianças de 7 a 12 anos de idade, 

divididas em dois grupos, sendo o grupo controle composto por 14 crianças com 

audição normal e o grupo de estudo composto de 18 crianças com perda auditiva 

moderada bilateral e simétrica. Foram utilizados estímulos tone burst em 

paradigma oddball sendo 1kHz o estímulo frequente e 2kHz o estímulo raro, e 

estímulo de fala sendo /ba/ o estímulo frequente e /da/ o estímulo raro, 

apresentados a 75dBNHL. O grupo de estudo apresentou menor porcentagem 

de presença para as respostas de P1-N1-P2-N2 devido aos baixos valores de 

amplitude e maior valor de latência para P1, porém, após o uso de AASI tais 

valores melhoraram. Os autores concluem que a amplitude do complexo P1-N1-

P2-N2 deve ser considerada e utilizada para medir a melhora cortical frente aos 

estímulos fornecidos pelo AASI. 
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3.2 Potencial Evocado Auditivo Cortical com estimulação elétrica  

 

Na revisão de literatura de Truy (1999) é discutido a resposta cortical em 

diferentes eletrodos intracocleares. O PEACe foi realizado em 13 adultos, sendo 

um grupo de usuários de IC da marca Advanced Bionics com pelo menos 3 

meses de experiência com o dispositivo, e outro grupo de indivíduos com 

audição normal. O protocolo foi realizado com uma touca no couro cabeludo 

contendo 30 eletrodos, com estímulo de pulsos bifásicos em modo monopolar 

ativando os eletrodos 3, 7, 11 e 15, correspondentes às frequências de 0,5, 1 e 

4 kHz. A partir da touca foi possível registrar a atividade neural em cada um deles 

em sua máxima amplitude, e verificar que a resposta cortical é eletrodo-

dependente, ou seja, dependendo do eletrodo estimulado, uma região cortical 

diferente é ativada, correspondente à frequência na qual aquele eletrodo é 

responsável por transmitir. Foi possível identificar que após 3 meses de uso do 

IC o córtex auditivo já inicia sua reorganização tonotópica.  

Brown et al. (2008) apresentaram o protocolo e resultados do electrical 

evoked auditory change complex (EACC), ou seja, o complexo auditivo evocado 

frente a mudanças, com estímulo elétrico em nove indivíduos com surdez pós 

lingual e usuários de IC da marca Cochlear®, com experiência de 3 meses. O 

protocolo foi realizado com estímulo elétrico, utilizando um pulso bifásico de 

longa duração e 1000 pulsos por segundo (pps). Foram eliciados 100 estímulos 

a cada 1,8 segundos, com filtro de 1-100Hz para eliminar artefatos elétricos, e 

não causar adaptação ao SNAC, para registrar a resposta foi utilizado o canal 

de registro Cz e mastoides. O exame foi registrado em uma janela de 600ms, 

porém ao atingir 300ms de apresentação do estímulo o eletrodo estimulado 

mudou para verificar a existência de mudança na resposta cortical em cada um 

deles, mas o nível de corrente elétrica na estimulação do eletrodo não sofreu 

mudanças. Os eletrodos escolhidos para a mudança durante o exame foram 

aqueles com nível máximo (C) similares. A mudança de eletrodos foi realizada 

entre o eletrodo 10 e após 300ms para o 15, e do eletrodo 17 para o 20 após 

300ms de apresentação do estímulo. Os autores encontraram boa morfologia 
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das ondas do complexo P1-N1- em todos os eletrodos testados. Porém, houve 

uma grande variação nos valores de latência, sendo que o componente mais 

visível foi o N1, com valor de latência entre 92 e 134ms. O componente P1 não 

foi tão robusto em todos os sujeitos e seu valor de latência foi a partir de 50 ms, 

o componente P2 foi o que apresentou maior variação de latência entre os 

sujeitos, sendo encontrado entre 176 a 266ms. Entretanto, não houve diferenças 

estatísticas entre as latências quando comparados os dois momentos de 

avaliação, entre um eletrodo e outro. Em relação às amplitudes, os resultados 

demonstraram que foi menor conforme o segundo eletrodo testado aproximou-

se da base da cóclea, e seus valores ficaram entre 3,13 a 12 µV, e neste caso 

houveram diferenças significativas. Os autores acreditam que esta variação na 

amplitude pode ocorrer devido a distância do eletrodo dentro da cóclea, sendo 

que na base são mais distantes entre si, tornando-se mais próximos no ápice. 

Outro fator considerado pelos autores para as diferenças na amplitude é o nível 

de corrente em que este foi estimulado. Porém, neste estudo foi utilizado o nível 

C do programa em uso, deixando em dúvida a efetividade da programação caso 

o motivo de menor amplitude seja o nível de corrente insuficiente. 

Ryong-Kim et al. (2009) realizaram o PEACe utilizando estímulo elétrico, 

de pulso bifásico com 1000pps em modo monopolar, em uma janela de 800ms 

e 50 apresentações (sweeps) com filtro de 1-100Hz para controlar os artefatos. 

O estímulo foi eliciado no eletrodo 10 da marca Cochlear™, com usuários do 

modelo implante com feixes retos e perimodiolares. Caso houvesse curto circuito 

ou circuito aberto no eletrodo 10, foi selecionado o vizinho, 11 ou 12. Para 

registro do potencial o canal utilizado foi Cz, sendo a orelha implantada e a orelha 

contralateral nas mastoides. A medida foi analisada em 12 adultos com surdez 

pós lingual, com experiência mínima com IC de 3 meses. Antes do procedimento 

foram coletadoos os níveis de corrente elétrica mínimo (nível T) e máximo (nível 

C), com essa informação foi possível verificar o campo dinâmico de cada 

indivíduo. Para modificar a intensidade do estímulo houve uma variação 

sistemática em 100%, 75%, 50%, 25% e 0% do nível C, ou seja, foi realizado 

uma pesquisa de limiar eletrofisiológico, utilizando-se o nível de corrente 
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encontrado para o nível C, passando pelo nível T, até não fornecer mais 

percepção auditiva, a fim de registrar as respostas corticais nestas condições e 

validar o programa em uso. Foi identificado o complexo de ondas N1-P2 com 

média de latências entre 138,3ms e 231,9ms, respectivamente, os valores de 

amplitude variaram entre 3,67 µV e 5,29 µV, as variações na amplitude 

ocorreram devido ao nível de corrente estimulado, sendo que a partir de 50% do 

nível C, esta passa a diminuir. Além disso, os autores acreditam que o complexo 

N1-P2 é dependente da quantidade de fibras neurais ativas de cada indivíduo, 

sendo que aqueles com menor sobrevivência de fibras neurais podem obter 

respostas mais pobres neste complexo de ondas, porém, com o aumento da 

intensidade do estímulo a amplitude da resposta também pode aumentar.  

Abbas e Brown (2015) realizaram o protocolo de PEAC elétrico (PEACe) 

no eletrodo 11 da marca Advanced Bionics, com duração do pulso elétrico de 

2017 pulsos por segundo (pps), em uma janela de 500ms, com filtro de 1-30Hz 

para filtrar os artefatos elétricos, com registros realizados em Cz, Fz e 

mastoides, respeitando os demais parâmetros de programação de cada 

indivíduo. Foram avaliados 13 adultos e seus limiares comportamentais e 

objetivos foram comparados. O limiar do PEACe foi considerado no menor 

nível em que foi possível observar presença de alguma onda do complexo, 

visualmente. A partir deste protocolo foi identificado o complexo de ondas P1-

N1-P2, conforme o nível de corrente elétrica diminuiu, a amplitude dos 

potenciais também diminuiu e com valores de latências aumentados, o nível 

de corrente elétrica foi diminuído até o desaparecimento de todas as ondas. 

Os autores acreditam que quanto mais distante o eletrodo na cóclea, maior o 

valor de latência e menor valor de amplitude, prejudicando a morfologia e 

visualização de ondas. Entretanto, a amplitude é dependente também do 

tamanho da população neural da região na qual foi estimulada por cada 

eletrodo, ou seja, além da dificuldade na discriminação do som, a população 

neural existente para identificá-lo no SNAC também interfere nas respostas 

dos componentes do PEACe. A conclusão do estudo afirma que o PEACe pode 

ser o instrumento mais indicado para identificar o limiar no programa em uso 
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pois exige integração temporal do SNAC, o que está diretamente ligado aos 

parâmetros de programação, assim como os resultados comportamentais. 

Visram et al. (2015) realizaram seu estudo com o objetivo de identificar 

se as respostas com o PEAC com trem de pulsos com 50ms de duração teriam 

relação com as respostas com estímulos psicoacústicos para verificar se tal 

medida poderia se tornar um dos métodos objetivos de programação do IC, 

principalmente em bebês e crianças que nem sempre respondem ou 

colaboram com as medidas comportamentais, tornando-as subjetivas. Foram 

avaliados nove sujeitos adultos usuários de IC da marca Cochlear™, o trem 

de pulsos foi aumentado a cada 5 a 10 níveis de corrente do nível C, até que 

o sujeito referisse que estava um som audível e alto, foram testados os 

eletrodos intracocleares 3, 11 e 20, para obter informações de regiões basais, 

mediais e apicais. Os autores tentaram utilizar um método semelhante ao 

oddball, no qual foi apresentado o estímulo e o silêncio e o sujeito deveria 

avisar quando estivesse ouvindo o estímulo, caso não estivesse, o nível era 

aumentado. Os autores encontraram que a análise das amplitudes do 

complexo N1-P2 é importante para identificar o campo dinâmico elétrico da 

programação, sendo que ao encontrar o nível de corrente mais alto e de maior 

conforto no momento do teste do PEAC, este tende a ser entre 15 a 20% do 

campo dinâmico elétrico encontrado com medidas comportamentais. O 

número de apresentações (sweep) pode interferir nos resultados, visto que a 

quantidade destas dependem de habilidades temporais de cada sujeito,  

Kranick et al. (2021) estudaram as características do PEAC elétrico no 

que diz respeito ao número de apresentações (sweeps), posição do eletrodo e 

nível de estimulação, em 20 adultos usuários de IC da marca Medel. Os 

estímulos utilizados foram o trem de pulsos no nível máximo de conforto e 50% 

a menos do campo dinâmico elétrico com duração de 50, 100 e 150ms, 

estimulando os eletrodos 1 ou 2, 5 ou 6 e 10 ou 11, caso algum estivesse 

desativado era escolhido o próximo nesta ordem. As latências encontradas 

foram de 27 ms para P1, 90 ms para N1 e 183ms para P2, as amplitudes de P1-

N1 foram maiores para o nível de máximo conforto do que para 50% do campo 
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dinâmico elétrico, porém fatores como a posição do eletrodo e duração do pulso 

não apontaram diferenças significantes no registro. Os autores acreditam que o 

fato do loudness ter sido constante ocasionou adaptação do SNAC ao estímulo, 

o que justifica a ausência de correlação com o nível de corrente elétrica, e que a 

marca de IC pode influenciar no posicionamento dos eletrodos e 

consequentemente na sensação auditiva do loudness. 

4. Metodologia 

Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo de corte transversal, 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do HCFMUSP e pelo Comitê de Ética da FMUSP sob protocolo 

2.778.900 e CAEE 93350218.9.0000.0068 (anexo 1). 

Foram recrutados para o estudo indivíduos do grupo de Implante Coclear 

do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC FMUSP), São Paulo – SP.  

4.1 Critérios de seleção da população estudada 

 Adultos com surdez pós lingual 

 Implantados uni ou bilateralmente de forma simultânea ou 

sequencialmente, há mais de 3 meses com dispositivos da 

marca Cochlear™. Optou-se por realizar a pesquisa em 

usuários de IC apenas desta marca devido à possibilidade de 

realização do exame de Potencial Evocado Auditivo Cortical 

com estímulo Elétrico (PEACe), disponível no software Custom 

Sound EP (Cochlear®). 

 Inserção completa dos eletrodos: para afastar indivíduos que 

tenham muita dificuldade na discriminação auditiva dos 

estímulos, o que poderia prejudicar a interpretação do resultado 

dos procedimentos realizados. 
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 Reconhecimento de fala mínimo de 50% em apresentação 

aberta no silêncio. 

Os critérios para a seleção dos sujeitos foram analisados em prontuário, 

previamente ao agendamento do procedimento. A coleta só foi realizada após o 

aceite do paciente e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (anexo 2). 

4.2 Critérios de exclusão 

 Etiologias como meningite ossificante, hipoplasias de nervo 

auditivo ou outras mal formações que impeçam a inserção total dos 

eletrodos ou a condução do impulso nervoso; 

 Coletas em que os resultados dos exames apresentaram muito 

artefatos elétricos, impedindo a visualização dos componentes do 

complexo.  

 Exames em que não houve concordância entre as juízas, ou que a 

juíza sugeriu a exclusão do exame da amostra. 

4.3 Procedimentos 

O exame foi realizado em sala acusticamente tratada, com o indivíduo 

sentado em uma cadeira confortável. Foi oferecida uma revista para os 

indivíduos se distraírem durante o exame para que não entrassem em estado de 

vigília ou sono.  

Para os usuários de implante coclear bilateral, as avaliações foram feitas no 

lado com maior tempo de uso do dispositivo e melhores resultados de percepção 

de fala. No momento da coleta o sujeito permaneceu usando somente um 

processador de fala ligado, sendo o outro desligado e retirado de sua orelha. Da 

mesma forma, para os usuários de estimulação bimodal, a avaliação foi realizada 

somente com o lado do implante coclear, desligando e retirando-se o AASI 

contralateral. 
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Potencial Evocado Auditivo Cortical Acústico (PEACa) 

Estímulo acústico: 

Foi utilizado o protocolo padrão do programa, com os seguintes 

parâmetros:  

o Para os estímulos: 

 Estímulo: “ba” (estímulo frequente) 90 msg. ou tom puro – 

40 msg. 

 Tone-burst: 2 kHz e 4 kHz 

 Taxa de apresentação: 1.1/seg.  

 Polaridade: Alternada  

 Intensidade:  70 dB NPS 

 Transdutores: caixa de som em um ângulo de 0º azimuth 

para o lado implantado. 

 Número de estímulos: aproximadamente 50 estímulos  

o Para o registro 

 Janela de análise: de 0 - 500 ms  

 Posicionamento dos eletrodos de superfície: figura 1  

A pele do indivíduo foi higienizada, na fronte, e nas mastoides, com pasta 

abrasiva, visando remover a oleosidade e facilitar a fixação dos eletrodos de 

superfície. Os eletrodos foram dispostos nas mastóides direita (A2) e esquerda 

(A1); os eletrodos ativos (Fz) e terra (FPz) posicionados na fronte, conforme 

demonstrado na figura 1.   
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Figura 1. Posição dos eletrodos marcado em vermelho 

*Mastóide direita: A2, Mastóide esquerda: A1, Fronte: eletrodo ativo Fz, Terra 

FPz. 

 

O registro do complexo de ondas P1, N1, P2, N2, P3 conforme o 

aparecimento de cada componente foi realizado em um computador por meio do 

equipamento de Potencial evocado auditivo “PEA Intelligent HearingSystem – 

IHS”. 

Potencial Evocado Auditivo Cortical Elétrico (PEACe) 

Estímulo elétrico 

Para realizar o exame do PEACe diretamente no IC foi utilizado o software 

“Custom Sound EP software Version 5.0 (ou superior) - Cochlear Limited 2016” 

com conexão por meio de um cabo USB a outro computador que contém o 

equipamento e o programa de PEA Intelligent HearingSystem – IHS para 

captação das respostas.  

Para registro das respostas foram seguidas as etapas abaixo, estabelecidas 

a partir do manual do software da Cochlear® conforme apresentado a seguir. 

1. A conexão entre os equipamentos de registro e de captação das 

respostas do exame foi realizada através do POD de programação do 
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IC conectado ao equipamento do potencial evocado auditivo (PEA) e 

definido como o receptor do sinal sonoro (figura 2). 

2. O equipamento do PEA é ligado com os parâmetros utilizados para 

obtenção do exame. 

3. Foi selecionado o número do eletrodo medido (e11 ou e6, um de cada 

vez) no software Cochlear®, no local indicado como “Number of 

Electrodes” (figura 3).  

4. Para que o estímulo elétrico seja eliciado, o nível de corrente 

correspondente ao nível C, na programação em uso de cada indivíduo 

nos eletrodos escolhidos, foi selecionado, respeitando a largura de 

pulso e a velocidade de estimulação do mapa em uso (figura 4). 

5. Foi clicado em “Stimulate” após todos esses cuidados, para 

estimulação apenas do eletrodo escolhido no nível de corrente 

específico para cada indivíduo. 

 

 

Figura 2. Posicionamento para o potencial evocado auditivo cortical 

elétrico 
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Figura 3. Software Custom Sound EP Cochlear com a tabela de 

distribuição e alocação de frequências ao longo dos eletrodos 
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Figura 4. Software Custom Sound EP Cochlear™ com os parâmetros do 

estímulo elétrico 

 

Ambos os softwares Custom Soud EP e Intelligent HearingSystem – IHS  

foram acionados simultaneamente para início do estimulo e das respostas 

obtidas.  

O tempo total de exame, considerando os cinco ensaios e levando em 

conta o tempo de preparo para ligar e conectar os equipamentos, assim como 

preparo da pele do indivíduo, orientações e assinatura do TCLE, foi em torno de 

2h.  
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4.4 Coleta dos dados 

Foram coletados e analisados os dados da avaliação eletrofisiológica com 

estímulo acústico e elétrico. As variáveis coletadas e analisadas foram: 

 Morfologia das ondas:  foi identificada e avaliada no momento da 

avaliação pelo pesquisador e posteriormente por uma juíza experiente na 

área de eletrofisiologia da audição. Após a marcação de ondas foi 

realizada uma análise estatística da presença de cada onda do complexo, 

com cada estímulo avaliado. 

 Latência, em milissegundos (ms), e amplitude, em microvolts (V), dos 

componentes do complexo de ondas. Os valores foram identificados no 

momento da avaliação pela pesquisadora e anotados em uma planilha 

excel para posterior análise de concordância com a juíza e posterior 

análise estatística.  

Para que a juíza pudesse realizar uma análise fidedigna e sem vieses, os 

registros foram disponibilizados sem nenhuma observação ou dados de 

qualquer indivíduo. 
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4.5 Análise Estatística 

As análises descritivas para os dados quantitativos foram realizadas 

apresentado médias acompanhadas dos respectivos desvios padrão. A variável 

categórica (sexo dos pacientes) foi apresentada através de frequência e 

porcentagem. O pressuposto da distribuição normal de cada variável foi avaliado 

com o teste de Shapiro-Wilk. 

A concordância entre os avaliadores foi avaliada com o teste de 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) e as diretrizes para a interpretação 

do CCI foram (Cicchetti,1994): 

 

< 0,40 Pequena concordância 

0,40 - 0,59 Concordância razoável 

0,60 - 0,74 Boa concordância 

0,75 -1,0 Excelente concordância 

 

O teste t pareado foi utilizado para comparar os valores médios das 

variáveis quantitativas. 

Para avaliar a associação entre variáveis com distribuição normal, 

recorreu-se ao teste de correlação de Pearson e para as variáveis sem 

distribuição normal foi utilizado o teste de correlação de Spearman. 

Foi considerada uma probabilidade de erro do tipo I (α) de 0,05 em todas 

as análises inferenciais. 

As análises estatísticas descritivas e inferenciais foram executadas com 

o software SPSS versão 21 (SPSS 21.0 for Windows). 
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5. Resultados  

Foram recrutados 22 indivíduos que preencheram os critérios e 

concordaram em participar, assinando o TCLE. Para a análise estatística foram 

selecionados 19 sujeitos, pois dois foram excluídos devido a não concordância 

entre os juízes e um devido a quantidade de artefatos elétricos no registro, 

impossibilitando a marcação do complexo de ondas. 

Na tabela 1 encontram-se os dados demográficos da amostra. 
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Tabela 1. Distribuição demográfica da amostra 

Sexo (N)  

Feminino 10 

Masculino 9 

Idade (em anos) (média e desvio padrão) 52,8 (13,4) 

Etiologia (N)  

Otosclerose 2 

Meningite não ossificante 4 

Ototoxicidade 4 

Progressiva desconhecida 6 

Trauma 1 

Meniére 1 

Doença auto imune 1 

Tempo de uso do IC (em meses) (média e desvio padrão) 89 (64,5) 

Lado do IC (N) (por orelhas)  

OD 10 

OE 9 

Reconhecimento de fala (%) (média e desvio padrão) 87,2 (13,6) 

Legenda: N: número de indivíduos; med: mediana; min: mínimo; max: máximo; IC: 

implante coclear; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda. 

  

No que diz respeito à cirurgia, todos os sujeitos apresentavam inserção 

completa dos eletrodos. 

Para a confirmação da interpretação das ondas, a análise o Coeficiente 

de Correlação Intraclasse (CCI) entre os juízes foi excelente (acima de 75%), 

com exceção para a latência das ondas P2 e N2 com estímulo de fala, nas quais 

houve concordância razoável (0,40 – 0.59) sem significância estatística (p > 

0,05). O mesmo ocorreu para a amplitude da onda P2 com estímulo tone burst 

em 4 kHz e com estímulo elétrico no eletrodo 11 (tabelas 2 e 3).  
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Tabela 2. Análise do Coeficiente de Correlação Intraclasse entre os 

avaliadores para os valores de latência 

Variáveis ICC IC (95%) p 

PEACa fala    

P1 lat 0,786 0,396 - 0,923 0,002 

N1 lat 0,789 0,420 - 0,923 0,002 

P2 lat 0,570* -0,211- 0,849 0,057* 

N2 lat 0,551* -0,301 -0,844 0,070* 

PEACa tone burst 2 kHz    

P1 lat 0,902 0,709 - 0,967 < 0,001 

N1 lat 0,649 -0,069 - 0,883 0,034 

P2 lat 0,999 0,997 - 1,000 < 0,001 

N2 lat 1,000 0,999 - 1,000 < 0,001 

PEACa tone burst 4 kHz    

P1 lat 0,950 0,854 - 0,983 < 0,001 

N1 lat 0,818 0,479 - 0,938 0,001 

P2 lat 0,910 0,701 - 0,974 < 0,001 

N2 lat 0,994 0,978 - 0,998 < 0,001 

PEACe e6    

P1 lat 0,837 0,563 - 0,940 < 0,001 

N1 lat 0,757 0,344 - 0,911 0,004 

P2 lat 1,000 0,999 - 1,000 < 0,001 

N2 lat 0,980 0,927 - 0,995 < 0,001 

PEACe e11    

P1 lat 0,897 0,705 - 0,964 < 0,001 

N1 lat 0,892 0,699 - 0,961 < 0,001 

P2 lat 0,893 0,681 - 0,964 < 0,001 

N2 lat 0,926 0,697 - 0,983 0,001 

Legenda: *concordância razoável; ICC: coeficiente de correlação intraclasse; PEACa: potencial 

evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial evocado auditivo cortical elétrico; lat: 

latência; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6; C: nível de corrente elétrica de máximo conforto. 

Acredita-se que isso ocorreu devido ao maior número de ausências do 

potencial P2, o que ocasionou um menor número de sujeitos avaliados, e não 

necessariamente pela falta de similaridade entre as avaliações da pesquisadora 

e da juíza. Por este motivo, e pelo fato do resultado do índice de concordância 

de todos os protocolos estar na categoria excelente (> 75%), optou-se por utilizar 

a análise dos valores de latência e amplitude feitas pela pesquisadora. 
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Tabela 3. Análise do Coeficiente de Correlação Intraclasse entre juizes 

para os valores de amplitude 

    

Variáveis ICC IC (95%) p 

PEACa Fala    

P1 ampl 0,946 0,855 - 0,980 < 0,001 

N1 ampl 0,858 0,501 - 0,953 < 0,001 

P2 ampl 0,881 0,670 - 0,958 < 0,001 

N2 ampl 0,930 0,710 - 0,978 < 0,001 

PEACa tone burst 2 kHz    

P1 ampl 0,788 0,355 - 0,930 0,004 

N1 ampl 0,688 0,099 - 0,894 0,018 

P2 ampl 0,904 0,604 - 0,974 < 0,001 
N2 ampl 0,941 0,776 - 0,985 < 0,001 

PEACa tone burst 4 kHz    

P1 ampl 0,703 0,175 - 0,898 0,011 

N1 ampl 0,939 0,823 - 0,979 < 0,001 

P2 ampl 0,580* -0,238 - 0,873 0,063* 

N2 ampl 0,876 0,438 - 0,972 0,005 

PEACe e6    

P1 ampl 0,756 0,347 - 0,910 0,002 

N1 ampl 0,850 0,588 - 0,945 < 0,001 

P2 ampl 0,823 0,278 - 0,956 0,010 

N2 ampl 0,906 0,631 - 0,977 0,001 

PEACe e11    

P1 ampl 0,603 -0,043 - 0,857 0,033 

N1 ampl 0,986 0,960 - 0,995 < 0,001 

P2 ampl 0,523* -0,202 - 0,830 0,057* 

N2 ampl 0,868 0,417 - 0,970 0,006 

Legenda: *concordância razoável; ICC: coeficiente de correlação intraclasse; PEACa: potencial 

evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial evocado auditivo cortical elétrico; ampl: 

amplitude; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6; C: nível de corrente elétrica de máximo conforto. 

A partir da identificação do complexo de ondas P1-N1-P2-N2 foi possível 

observar que, apesar do maior número de artefatos encontrados com estímulo 

elétrico e diferença na escala de amplitude, existe uma similaridade entre a 

morfologia das ondas encontradas entre os protocolos com estímulo acústico e 

elétrico, conforme observado na figura 5. 
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Figura 5. Registro do complexo de ondas com o PEACa tone burst 2kHz e 

PEACe no eletrodo 11 do mesmo sujeito 

Legenda: PEACa: potencial evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial 

evocado auditivo cortical elétrico; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6. 

 

A presença das ondas do complexo P1-N1-P2-N2 não foi identificada em 

todos os sujeitos, como mostra a tabela 4. 

Nas ondas presentes, a comparação entre os valores de latência e 

amplitude de todos os protocolos avaliados foi realizada utilizando o teste t 

pareado, a fim de confirmar a similaridade entre os protocolos.  

Os valores das latências e amplitudes de cada protocolo e comparação 

entre si estão apresentados nas tabelas 5 a 8. 
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Tabela 4. Porcentagem de presença de ondas para cada condição de teste 

Exame realizado N P1 N1 P2 N2 

PEACa fala 19 100% 100% 94,7% 89,4% 

PEACa 2 kHz 19 100% 100% 84,2% 84,2% 

PEACa 4 kHz 19 100% 100% 84,2% 73,6% 

PEACe e6  19 100% 100% 68,4% 63,1% 

PEACe e11 19 100% 100% 84,2% 52,6% 

Legenda: PEAC: Potencial evocado auditivo cortical; PEACE: Potencial evocado 

auditivo cortical elétrico; E6: eletrodo 6; E11: eletrodo 11. 

 

Tabela 5. Comparação entre os valores de latência e amplitude do PEAC 

com estímulo de fala e eletrodo 6, com teste t pareado 

  Latência 
(ms) Fala 

Latência 
(ms) E6 

p Amplitude 
(µV) Fala 

Amplitude 
(µV) E6 

p 

P1 Média 

DP 

77,11 

16,83 

120 

38,26 

p < 0,001* 2,90 

2,10 

1,52 

0,96 

p = 0,009* 

N1 Média 

DP 

118,83 

23,03 

161,16 

38,36 

p = 0,001* -1,2 

2,22 

-1,2 

1,41 

p = 0,996 

P2 Média 

DP 

174,08 

30,47 

225,75 

35,45 

p = 0,001* 1,6 

1,04 

1,8 

1,34 

p = 0,640 

N2 Média 

DP 

221,90 

38,29 

270,63 

43,82 

p = 0,016* -2,0 

2,10 

-1,0 

0,80 

p = 0, 209 

Legenda: E6: eletrodo 6, ms: milissegundos, µV: microvolts, DP: desvio padrão, *: 

diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 6. Comparação entre os valores de latência e amplitude do PEAC 

com estímulo de fala e no eletrodo 11, com teste t pareado 

  Latência 

(ms) Fala 

Latência 

(ms) E11 

p Amplitude 

(µV) Fala 

Amplitude 

(µV) E11 

p 

P1  Média 

DP 

77,11 

16,83 

112,5 

35,63 

p = 0,001* 2,90 

2,10 

1,63 

1,33 

p = 0,018* 

N1 Média 

DP 

118,83 

23,03 

154,05 

37,56 

p = 0,002* -1,2 

2,22 

-1,14 

1,41 

p = 0,867 

P2 Média 

DP 

174,08 

30,47 

199,78 

39,48 

p = 0,089 1,6 

1,04 

1,64 

1,24 

p = 0,960 

N2 Média 

DP 

221,90 

38,29 

247,33 

45,94 

p = 0,565 -2,0 

2,10 

-0,51 

1,03 

p = 0,185 

Legenda: E11: eletrodo 11, ms: milissegundos, µV: microvolts, DP: desvio padrão, *: 

diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 7. Comparação entre os valores de latência e amplitude do PEAC 

com estímulo tone burst em 4 kHz e no eletrodo 6, com teste t pareado 

  Latência 

(ms) 4 kHz 

Latência 

(ms) E6 

p Amplitude 

(µV) 4kHz 

Amplitude 

(µV) E6 

p 

P1 Média 

DP 

 88,62 

 37,98 

 120,43 

 40,26 

p = 0,051  1,77 

 0,82 

 1,51 

 0,96 

p = 0,290 

N1 Média 

DP 

 129,62 

 48,12 

 163,31 

 39,33 

p = 0,045*  -1,61 

 1,56 

 -1,38 

 1,43 

p = 0,516 

P2 Média 

DP 

 174,5 

 20,20 

 235,83 

 47,15 

p = 0,014*  1,68 

 0,89 

 2,22 

 1,40 

p = 0,412 

N2 Média 

DP 

 218,5 

 38,31 

 276,83 

 49,55 

p = 0,014*  -1,08 

 1,91 

 -1,03 

 0,90 

p = 0,948 

Legenda: E6: eletrodo 6, ms: milissegundos, µV: microvolts, DP: desvio padrão, *: 

diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 8. Comparação entre os valores de latência e amplitude do PEAC 

com estímulo tone burst em 2 kHz e no eletrodo 11, com teste t pareado 

  Latência 
(ms) 2 kHz 

Latência 
(ms) E11 

p Amplitude 
(µV) 2kHz 

Amplitude 
(µV) E11 

p 

P1 Média 

DP 

 84,56 

 33,26 

 117,25 

 33,48 

p = 0,008*  2,50 

 1,62 

 1,74 

 1,36 

p = 0,004* 

N1 Média 

DP 

 126,37 

 37,42 

 160,12 

 33,71 

p = 0,024*  -1,83 

 1,62 

 -1,22 

 1,46 

p = 0,039* 

P2 Média 

DP 

 188,72 

 38,36 

 211,09 

 31,29 

p = 0,171  1,78 

 1,24 

 1,66 

 1,12 

p = 0,576 

N2 Média 

DP 

 240,14 

 50,52 

 258,42 

 31,42 

p = 0,513  -0,94 

 0,86 

 -0,74 

 0,85 

p = 0,156 

Legenda: E11: eletrodo 11, ms: milissegundos, µV: microvolts, DP: desvio padrão, *: 

diferença estatisticamente significante. 

 

 Em relação ao estímulo elétrico no nível C do eletrodo 11, 

correspondente a frequência de 2k Hz, que se mostrou mais similar com os 

estímulos acústicos, visto que as diferenças estatísticas para a latência entre 

eletrodo e o estímulo de fala e o estímulo tone burst em 2 kHz, ocorreram 

somente em P1-N1. O mesmo foi encontrado para as amplitudes, em que a 

comparação com o estímulo de fala resultou em diferença significante somente 

para o P1, e a comparação com o tone burst em 2 kHz resultou em diferença 

significante para P1-N1. 

 Além das comparações entre os protocolos avaliados com diferentes tipos 

de estímulo, acústico e elétrico, também foi comparado os resultados entre os 

estímulos elétricos de cada eletrodo selecionado, para identificar se a posição 

de cada um na cóclea interferiu no resultado da estimulação cortical com o 

PEAC. Foi utilizado o teste t pareado, que pode ser observado na tabela 9. 
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Tabela 9. Comparação entre os valores de latência e amplitude do PEAC 

com estímulo elétrico nos eletrodos 6 e 11, com teste t pareado 

  Latência 
(ms) E6 

Latência 
(ms) E11 

p Amplitude 
(µV) E6 

Amplitude 
(µV) E11 

p 

P1 Média 

DP 

 120 

 38,26 

 112,5 

 35,63 

p = 0,567  1,52 

 0,96 

 1,63 

 1,33 

p = 0,703 

N1 Média 

DP 

 161,16 

 38,36 

 154,05 

 37,56 

p = 0,582  -1,23 

 1,41 

 -1,41 

 1,41 

p = 0,813 

P2 Média 

DP 

 227,72 

 37,01 

 201,63 

 43,67 

p = 0,106  1,69 

 1,35 

 1,79 

 1,29 

p = 0,870 

N2 Média 

DP 

 278,42 

 51,36 

 256,42 

 48,76 

p = 0,389  -0,49 

 0,56 

 -0,54 

 1,18 

p = 0,908 

Legenda: E6: eletrodo 6; E11: eletrodo 11, ms: milissegundos, , µV:microvolts; DP: 

desvio padrão. 

 

Para investigar quais variáveis interferiram nos resultados do PEAC em 

cada protocolo, foi realizado um teste de correlação com os principais dados 

coletados de cada sujeito e que, conforme a revisão de literatura levantada, 

podem causar modificações e alterações a nível cortical e consequentemente 

nos resultados do exame. Assim, os resultados do PEAC para cada protocolo 

foram correlacionados com: tempo de surdez, tempo de uso do IC, o nível de 

corrente elétrica de máximo conforto (nível C) e porcentagem de acertos no teste 

de reconhecimento de fala em conjunto aberto. 

Em relação ao teste estatístico, para as variáveis com distribuição normal 

foi selecionado o teste de correlação de Pearson e para as variáveis sem 

distribuição normal foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Os 

resultados estão apresentados nas tabelas 10 a 13. 
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Tabela 10. Correlação dos valores de latência e amplitude do complexo de 

ondas do PEAC com o tempo de uso do IC para cada variável 

Variáveis r p r p 

 Latência Amplitude 

PEACa fala     

P1  -0,007 0,977 0,521 0,027* 

N1  0,020 0,936 -0,281 0,258 

P2  0,184 0,479 0,488 0,047* 

N2  0,101 0,710 -0,282 0,291 

PEACa tone burst 2 kHz     

P1  -0,009 0,973 0,295 0,267 

N1  0,073 0,788 0,040 0,883 

P2  0,382 0,197 0,734 0,004* 

N2  0,062 0,849 0,021 0,948 

PEACa tone burst 4 kHz     

P1  -0,335 0,205 0,446 0,083 

N1  -0,369 0,160 -0,328 0,214 

P2  0,388 0,213 0,563 0,057 

N2  -0,074 0,828 -0,204 0,548 

PEACe e6     

P1  -0,248 0,322 0,089 0,725 

N1  -0,477 0,045* -0,368 0,133 

P2  -0,339 0,280 0,155 0,632 

N2  -0,428 0,189 0,168 0,621 

PEACe e11     

P1  -0,099 0,695 -0,019 0,940 

N1  -0,129 0,611 0,136 0,591 

P2  -0,061 0,829 -0,312 0,239 

**N2  -0,412 0,271 0,122 0,736 

Correlação de Pearson     

**Correlação de 
Spearman 

    

Legenda: *correlação negativa significante; PEACa: potencial evocado auditivo cortical 

acústico; PEACe: potencial evocado auditivo cortical elétrico; e11: eletrodo 11; e6: 

eletrodo 6. 
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Analisando os resultados estatísticos da tabela 10 podemos afirmar que 

há correlação negativa moderada, porém, significante entre a latência da onda 

N1 com o estímulo do nível C no eletrodo 6 e o tempo de uso do IC, ou seja, 

quanto maior o uso do dispositivo pelo sujeito, menor a latência deste 

componente. Este resultado era esperado, visto que maior tempo em 

treinamento auditivo fará com que a percepção e atenção auditiva aconteçam 

mais rápido conforme maior tempo de exposição e experiência auditiva.  

As tabelas 12 e 14 representam outras variáveis que foram investigadas 

como possíveis fatores que poderiam influenciar nos valores de latência e 

amplitude dos protocolos realizados, porém, não foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas. 
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Tabela 11. Correlação dos valores de latência e amplitude do complexo de 

ondas do PEAC com a porcentagem de acertos no teste de reconhecimento 

de fala em conjunto aberto para cada variável 

Variáveis r p r p 

 Latência Amplitude 

PEACa Fala     

P1  0,249 0,320 0,120 0,634 

N1  0,054 0,832 -0,116 0,648 

P2  0,129 0,621 -0,022 0,934 

N2  -0,198 0,462 0,034 0,902 

PEACa tone burst 2kHz     

P1  -0,330 0,212 -0,102 0,706 

N1  -0,443 0,086 0,115 0,673 

P2  -0,476 0,100 -0,010 0,974 

N2  -0,579 0,048** 0,135 0,675 

PEACa tone burst 4kz     

P1  -0,160 0,554 0,139 0,608 

N1  -0,002 0,993 -0,064 0,813 

P2  0,265 0,405 0,152 0,636 

N2  0,247 0,465 -0,252 0,455 

PEACe e6     

P1  0,225 0,370 -0,424 0,080 

N1  0,114 0,654 -0,390 0,109 

P2  -0,052 0,874 0,076 0,814 

N2  0,002 0,994 0,084 0,805 

PEACe e11     

P1  -0,108 0,669 -0,212 0,399 

N1  0,085 0,737 -0,229 0,360 

P2  0,205 0,464 -0,212 0,430 

N2  0,736 0,024* 0,069 0,850 

Correlação de Spearman     

Legenda: *correlação positiva significante; **correlação negativa significante; PEACa: 

potencial evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial evocado auditivo cortical 

elétrico; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6. 
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Tabela 12. Correlação dos valores de latência e amplitude do complexo de 

ondas do PEAC com o tempo de surdez dos sujeitos para cada variável 

Variáveis r p r p 

 Latência Amplitude 

PEACa Fala     

P1  -0,212 0,398 0,043 0,865 

N1  0,188 0,455 0,153 0,544 

P2  0,403 0,109 0,171 0,513 

N2  0,332 0,209 0,284 0,286 

PEACa tone burst 2 kHz     

P1  -0,157 0,561 0,254 0,343 

N1  -0,094 0,730 0,254 0,342 

P2  0,118 0,701 -0,069 0,822 

N2  0,079 0,808 -0,017 0,957 

PEACa tone burst 4 kHz     

P1  0,06 0,827 0,236 0,378 

N1  0,031 0,908 0,322 0,223 

P2  0,204 0,524 0,383 0,219 

N2  -0,060 0,861 0,007 0,983 

PEACe e6     

P1  -0,043 0,867 0,136 0,590 

N1  -0,013 0,959 0,155 0,539 

P2  -0,105 0,746 -0,233 0,467 

N2  0,101 0,768 0,306 0,360 

PEACe e11     

P1  -0,328 0,184 0,193 0,443 

N1  -0,316 0,201 0,251 0,314 

P2  -0,404 0,136 0,062 0,819 

N2** -0,494 0,177 0,210 0,560 

Correlação de Pearson 

Correlação de Spearman** 

 

    

Legenda: PEACa: potencial evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial 

evocado auditivo cortical elétrico; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6. 

 



   

 

51 

 

 

Tabela 13. Correlação dos valores de latência e amplitude do complexo de 

ondas do PEAC com o nível de corrente elétrica de máximo conforto (nível 

C) no eletrodo 6 

Variáveis r p r p 

 Latência Amplitude 

PEACa Fala     

P1  -0,023 0,927 0,348 0,157 

N1  0,235 0,347 -0,405 0,096 

P2  0,373 0,140 0,089 0,733 

N2  0,328 0,215 0,056 0,837 

PEACa tone burst 2kHz     

P1  -0,419 0,106 0,281 0,293 

N1  -0,189 0,484 -0,487 0,056 

P2  0,288 0,340 0,401 0,174 

N2  0,209 0,514 -0,506 0,093 

PEACa tone burst 4kz     

P1  -0,317 0,232 0,135 0,619 

N1  -0,093 0,713 -0,430 0,096 

P2  0,411 0,185 0,460 0,132 

N2  -0,048 0,888 -0,035 0,919 

PEACe e6     

P1  -0,133 0,599 -0,161 0,524 

N1  -0,154 0,543 -0,183 0,467 

P2  0,031 0,924 0,243 0,447 

N2  -0,144 0,672 -0,483 0,132 

Correlação de Pearson 

 

    

Legenda: PEACa: potencial evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial 

evocado auditivo cortical elétrico; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6. 
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Tabela 14. Correlação dos valores de latência e amplitude do complexo de 

ondas do PEAC com o nível de corrente elétrica de máximo conforto (nível 

C) no eletrodo 11 

Variáveis r p r p 

 Latência Amplitude 

PEACa Fala     

P1  -0,041 0,872 0,355 0,148 

N1  0,322 0,192 -0,310 0,211 

P2  0,307 0,231 -0,017 0,947 

N2  0,278 0,297 0,058 0,830 

PEACa tone burst 2kHz     

P1  -0,488 0,055 0,337 0,201 

N1  -0,264 0,324 -0,376 0,151 

P2  0,081 0,793 0,541 0,056 

N2  -0,046 0,887 -0,352 0,262 

PEACa tone burst 4kz     

P1  -0,384 0,142 0,13 0,704 

N1  -0,253 0,344 -0,346 0,189 

P2  0,544 0,068 0,559 0,059 

N2  -0,100 0,769 -0,035 0,919 

PEACe e11     

P1  0,056 0,826 0,065 0,798 

N1  0,074 0,771 0,143 0,572 

P2  0,394 0,147 0,156 0,564 

N2** 0,250 0,516 -0,659 0,038 

Correlação de Pearson 

Correlação de Spearman** 

 

    

Legenda: PEACa: potencial evocado auditivo cortical acústico; PEACe: potencial 

evocado auditivo cortical elétrico; e11: eletrodo 11; e6: eletrodo 6. 
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6. Discussão  

 

Nos últimos anos, com o avanço das tecnologias auditivas, a literatura 

nacional e internacional tem voltado seu interesse para compreender como o 

SNAC reage às estimulações destes dispositivos, mais especificamente o 

implante coclear. 

A programação do IC tem papel importante no benefício auditivo, e 

também em como o córtex receberá e interpretará o input auditivo. É 

necessário investigar se os níveis de corrente elétrica são suficientes para que 

as regiões corticais sejam ativadas, e se é possível predizer tais níveis de 

corrente elétrica com a ajuda dos potenciais evocados. Os testes 

eletrofisiológicos tem sido um instrumento de interesse para os pesquisadores 

neste sentido. 

O potencial evocado auditivo de longa latência reflete a atividade neural 

da via auditiva tálamo cortical e córtico cortical, córtex auditivo primário e áreas 

corticais associativas, refletindo, principalmente, a atividade do tálamo e córtex, 

que são ativados simultaneamente. O exame e os protocolos têm sido 

amplamente discutidos na literatura no que diz respeito aos estímulos utilizados, 

aparecimento das ondas, assim como seus valores de latência e amplitude em 

diferentes populações (Didoné et al., 2016).  

Para compreender a resposta do PEAC com estímulo elétrico eliciado 

diretamente no feixe de eletrodos do implante coclear e se as respostas do córtex 

auditivo são similares às encontradas com estímulo acústico, devem ser 

considerados os fatores como o posicionamento do eletrodo, nível de corrente 

elétrica estimulada e parâmetros de pré-processamento do sinal.  

Na literatura foi possível encontrar as características dos exames 

eletrofisiológicos corticais com implante coclear, como no estudo de Kim et al. 

(2009) que realizaram o PEAC com estímulo elétrico direto no processador de 

fala e relataram a presença do complexo N1-P2. Porém, a figura 4 em nosso 
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estudo, ilustra a presença do complexo P1-N1-P2-N2 encontrado tanto para o 

estímulo acústico quanto para o estímulo elétrico em mais de 50% da casuística.  

Reconhecendo a variabilidade e subjetividade na interpretação das 

ondas, tomamos o cuidado de confirmar a concordância das análises com outro 

profissional com experiência em potenciais corticais. A concordância encontrada 

confirmou a autenticidade e estabilidade dos registros. 

Sabe-se que as ondas do complexo P1-N1-P2-N2 são considerados 

potenciais exógenos, ou seja, são influenciados pelas características físicas do 

estímulo, como intensidade, duração e frequência (Oppitz et al., 2015), e com 

isso é importante considerar que os estímulos utilizados em nosso estudo podem 

ter ocasionado o maior índice de presença de ondas do que o encontrado por 

Kim et al. (2009). Os pesquisadores citados utilizaram como estímulo o nível de 

corrente correspondente a 0%, 50%, 75% e 100% do campo dinâmico elétrico, 

em nosso estudo o estímulo elétrico utilizado foi o nível de corrente de máximo 

conforto, nível C, equivalente a 65 dBNA (CSPL = 65 dBNA), acredita-se que 

isso pode justificar a presença de potenciais mais tardios como o N2 (Ryong-Kim 

et al., 2009).  

Apesar de ter sido possível encontrar o complexo com estímulo elétrico 

em adultos, pode não trazer as mesmas informações em crianças, já que Kraus 

e Nicol (2003) encontraram que estímulos de fala são mais sensíveis para gerar 

respostas corticais em crianças. 

De fato, a maturação auditiva dos sujeitos com surdez pós lingual, já 

estabelecida antes mesmo de iniciar o uso de IC (Didoné et al., 2016) pode 

explicar a presença das ondas P1 e N1 em 100% a partir de suficiente loudness, 

ou seja, estímulos correspondentes ao nível de conforto. Além disso, todos os 

sujeitos fizeram uso de prótese auditiva convencional antes da cirurgia do IC, o 

que colabora com a manutenção da organização cortical no que diz respeito à 

preservação da tonotopia cortical (Truy et al., 1999; Thai Van et al., 2010). Leite 

et al. (2018) associaram a presença de todo o complexo de ondas em crianças 
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com o maior tempo de uso do aparelho auditivo convencional e ao maior tempo 

de exposição auditiva. 

Porém, a partir de P2 a porcentagem de presença diminuiu, 

principalmente com estímulo elétrico, o que corrobora com os estudos 

levantados na revisão de literatura, em que foi encontrada grande variabilidade 

da onda P2 entre os sujeitos no que diz respeito à morfologia, influenciando na 

presença do componente e em seu valor de latência e amplitude (Brown et al., 

2008). As mudanças do componente P2 não estão relacionadas somente ao tipo 

de estímulo, mas também a elementos de experiência auditiva, como maior 

tempo de exposição auditiva, o que auxilia na discriminação de diferentes 

frequências, habilidade associada ao aparecimento desta onda (Friesen et al., 

2006). 

Alguns estudos relatam que a latência dos PEAC em casos de usuários 

de AASI e IC, tanto em crianças quanto em adultos, demonstram que, quanto 

maior o tempo de uso dos dispositivos, maior chance das latências dos PEAC, 

especialmente do componente P1, se aproximarem dos níveis de referência para 

indivíduos com audição normal (Silva et al., 2013; Silva et al., 2014). No caso 

dos implantados cocleares unilaterais, a latência do P1 tem sido um indicador da 

plasticidade do lado estimulado e da privação no lado não estimulado (Bauer et 

al., 2006). 

No presente estudo, o tempo de uso do IC entre os sujeitos avaliados 

variou entre 6 meses a 14 anos, e o tempo de surdez variou entre 2 a 45 anos, 

o que causa grande variabilidade na experiência auditiva. Acredita-se que o 

complexo de ondas esteja presente para todos os componentes para os sujeitos 

com menor tempo de surdez e maior tempo de uso do IC, devido à maturidade 

e experiência do SNAC em reconhecer e discriminar pequenas diferenças em 

estímulos acústicos e também elétricos, pois estão há mais tempo acostumados 

com as medidas comportamentais utilizadas pelo fonoaudiólogo no momento do 

mapeamento dos programas do IC, em que é necessária atenção e 



   

 

56 

 

discriminação auditivas do trem de pulsos para encontrar os níveis mínimos e 

máximos de corrente elétrica (Browning et al., 2020).  

Mesmo com as diferenças de tempo de surdez e tempo de uso entre os 

sujeitos, no geral foi possível interpretar que, apesar da sensação acústica e 

elétrica ser diferente, ambos foram capazes de excitar o SNAC resultando no 

aparecimento de ondas com valores de latência e amplitude dentro dos valores 

encontrados em audição normal (Ponton et al., 2000; Alvarenga et al., 2013). O 

nível C do mapa em uso pelos sujeitos avaliados confirmou-se ser equivalente a 

65 dBNA pois registrou ondas semelhantes com o estímulo acústico em 70 

dBNA. 

Apesar dos valores de latência e amplitude encontrados com estímulo 

acústico e elétrico serem semelhantes, a comparação estatística entre eles 

demonstrou diferenças estatisticamente significantes, principalmente entre o 

estímulo elétrico nos eletrodos 6 e 11 e o estímulo de fala. 

O estímulo acústico de fala demonstrou menores valores de latência e 

maiores valores de amplitude do que os encontrados na estimulação elétrica, 

para o eletrodo 6 tais diferenças ocorreram para as todas as ondas do 

complexo, e para o eletrodo 11 as diferenças foram significantes apenas para 

P1-N1. Sendo assim, podemos pressupor que os eletrodos mediais podem ter 

maior influência no reconhecimento de fala, pois demonstraram maior 

similaridade cortical, com diferenças significantes apenas para as habilidades 

de detecção e atenção do estímulo, representadas pelas ondas P1-N1. Como 

são estímulos que causam sensações diferentes, faz sentido existir diferenças 

nestas habilidades. 

Silva et al. (2021) comprovaram que o teste intraoperatório spread of 

excitation (SOE), que mede a dispersão de corrente elétrica entre o feixe 

intracoclear, apresentou correlação com os testes de reconhecimento de fala, 

principalmente para o eletrodo 11. Com uma maior dispersão de corrente 

elétrica nos eletrodos mediais, os autores encontraram piores porcentagens 

de acertos nos testes de reconhecimento de palavras monossílabas. É 
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interessante observar que o teste intraoperatório traz informações relevantes 

quanto à via auditiva periférica, e em nosso estudo foi possível verificar que a 

nível cortical também parece existir similaridade entre o eletrodo medial e o 

estímulo de fala /ba/, comprovando que possivelmente é uma região 

importante para predizer o prognóstico de reconhecimento de fala. 

No que diz respeito à comparação do estímulo elétrico com os 

respectivos tone bursts apresentados acusticamente, esperava-se encontrar 

similaridades em todo o complexo de ondas, visto que, tanto o eletrodo 11 

como o eletrodo 6 teoricamente estimulam as mesmas fibras do nervo auditivo 

responsáveis a nível periférico pelos tone bursts de 2 kHz e 4 kHz 

respectivamente. Entretanto, as diferenças encontradas na comparação das 

latências e amplitudes sugerem que em níveis mais altos da via auditiva 

existem recrutamentos diferentes. Porém, é importante salientar que as 

diferenças entre o eletrodo 6 e o tone burst em 4 kHz ocorreram para um maior 

número de ondas do complexo, e entre o eletrodo 11 e o tone burst em 2 kHz 

tal diferença ocorreu somente para P1-N1. Tal achado pode, mais uma vez, 

confirmar a hipótese da importância e influência dos eletrodos mediais a nível 

periférico e cortical para habilidades auditivas como detecção e atenção ao 

estímulo sonoro, que por sua vez poderão auxiliar em melhor reconhecimento 

de fala.  

É importante considerar que na apresentação do estímulo acústico de 

fala o indivíduo está com o processador ligado e todos os eletrodos ativos 

sendo estimulados. Assim, pode-se pressupor que existe recrutamento de um 

maior número de fibras neurais nesta situação, justificando o aparecimento de 

mais ondas do complexo com valores de latência menores, evocando 

respostas mais rápidas e com amplitudes maiores, estimulando maior número 

de fibras neurais de toda a via auditiva até o córtex. Além do fato de serem 

estímulos mais familiares em sua rotina auditiva, o estímulo elétrico é um trem 

de pulsos que o sujeito não está acostumado a identificar em seu dia a dia, 

exceto em sessões de programação do dispositivo. 
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Um fator que também pode ter influenciado nas diferenças encontradas 

diz respeito a outros parâmetros da programação do IC como por exemplo a 

velocidade de estimulação do canal. No presente estudo o estímulo elétrico foi 

eliciado no nível C do mapa em uso respeitando todos os outros parâmetros 

deste mesmo mapa, porém, outros estudos poderão ser dedicados à 

verificação deste aspecto, e até mesmo a investigar as respostas corticais 

frente às mudanças na velocidade de estimulação. É importante considerar 

que o SNAC pode sofrer adaptações frente a um estímulo e com isso interferir 

nas respostas evocadas pelo PEAC. Estudos que verifiquem o impacto do trem 

de pulsos e suas características na fadiga e adaptação do SNAC podem trazer 

informações complementares e relevantes a esta discussão.  

A comparação entre os estímulos elétricos dos eletrodos 6 e 11 foi 

realizada devido ao levantamento do estudo de Truy et al. (1999) e Brown et al.  

(2008) que relataram a influência do posicionamento dos eletrodos dentro da 

cóclea nos valores de amplitude, sendo que os eletrodos da base estão mais 

distantes entre si. Entretanto, no presente estudo não foram identificadas 

diferenças significantes entre os eletrodos 6 e 11, corroborando com estudo de 

Kranick et al. (2021) em que o posicionamento dos eletrodos não interferiu na 

morfologia das ondas, o nível de corrente elétrica mostrou ser mais relevante 

para diferenças entre as amplitudes. 

 Apesar das comparações entre os estímulos em cada protocolo trazerem 

resultados e discussões relevantes e quanto ao comportamento do SNAC frente 

a um trem de pulsos, outros fatores também podem influenciar nos registros do 

PEAC. Portanto, a análise da correlação dos resultados com os principais fatores 

levantados pela literatura que podem afetar a resposta cortical, como o tempo 

em privação sensorial (Thai Van et al.,2010), tempo de uso do IC (Silva et 

al.,2014), a porcentagem de acertos no teste de reconhecimento de fala em 

conjunto aberto (Kelly et al., 2005) e sua correlação com os níveis de corrente 

elétrica (Brown et al.,2015; Kranick et al.,2021; Silva et al.,2021) foi realizada. 
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Não foram encontradas correlações entre os valores de latência e 

amplitude dos potenciais do PEAC, com nenhum tipo de estímulo, e o tempo de 

surdez nem com o nível C.  

 Este resultado era esperado, visto que todos os sujeitos da amostra foram 

diagnosticados com surdez pós lingual, ou seja, o SNAC já está maduro e 

desenvolvido antes da surdez acontecer (Didoné et al.,2016). Além disso, todos 

fizeram uso de AASI antes da cirurgia, mantendo a estimulação cortical ativa 

(Truy et al.,1999; Leite et al.,2018). Sendo assim, uma vez que o sujeito inicia o 

uso de IC, o input auditivo para cada frequência volta a acontecer, fazendo com 

que o mapeamento tonotópico se reorganize com aquele tipo de estímulo elétrico 

(Thai Van et al.,2010) devido ao treinamento e aprendizado auditivo com tal 

estimulação (Trremblay et al.,2014). 

Em relação à falta de correlação entre os valores de latência e amplitude 

dos componentes com o nível C, devemos nos atentar para o fato de que este 

nível é medido no momento do mapeamento com o próprio sujeito, portanto não 

existe um valor certo determinado a todos. O nível de corrente de máximo 

conforto pode ser medido por meio de teste subjetivos em que cada indivíduo irá 

referir ao fonoaudiólogo conforme suas percepções, ou por medidas objetivas, 

que são capazes de inferir o máximo de corrente elétrica suportável para o 

sistema auditivo periférico, sem causar danos ao indivíduo. O objetivo do 

mapeamento do IC, além de pesquisar o nível de máximo conforto (nível C), é 

também identificar o nível mínimo no qual o sujeito tem percepção auditiva da 

corrente elétrica (nível T), e com isso o fonoaudiólogo encontra o campo 

dinâmico elétrico do programa de cada sujeito, especificamente. A partir do 

campo dinâmico elétrico e de outros parâmetros de pré-processamento dos 

sinais, o processador de fala fará a análise espectral do sinal acústico para que 

sejam captados e processados, e assim, enviados ao córtex auditivo (Browning 

et al.,2020), que por sua vez irá interpretar o sinal conforme a experiência e 

maturação auditiva do sujeito. 
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Assim, os resultados do presente estudo demonstram que não é possível 

inferir que determinado nível de corrente elétrica trará um melhor valor de 

latência e amplitude, nem mesmo que o aumento deste gerará melhores 

respostas, afinal, o aumento do nível C não significa, necessariamente, o 

aumento de sensação do som, mas sim o aumento do campo dinâmico elétrico, 

e este sim pode influenciar na sensação auditiva, juntamente com outros 

parâmetros como por exemplo a largura de pulso e velocidade de estimulação. 

Martins e Goffi-Gomez (2021) identificaram que se o nível de máximo conforto 

(nível C) na programação do IC for inferior ao relatado pelo sujeito, este pode 

influenciar no benefício com o dispositivo, piorando os limiares auditivos e 

porcentagem de acertos em testes de reconhecimento de fala no silêncio e no 

ruído, justamente pela mudança no campo dinâmico elétrico que ocorre quando 

somente este parâmetro é modificado. 

A literatura demonstra que, mesmo quando é utilizado um sinal acústico 

no protocolo dos potenciais evocados auditivos, em decibéis, existe um limite no 

qual o aumento da intensidade interfere na diminuição da latência e aumento da 

amplitude, pois não é somente a intensidade que interfere nas características 

das ondas geradas pelo SNAC, mas também fatores individuais e intrínsecos, 

como já citados anteriormente, a idade e experiência auditiva, e também 

habilidades como percepção, atenção e memória auditiva. Existe um platô de 

sensação auditiva máxima capaz de ser percebida pelo sujeito, 

consequentemente gerando um platô de mudança nas características dos 

potenciais auditivos, como por exemplo a amplitude, que não tem um padrão 

linear de crescimento, estabilizando ao atingir 75 dBNA (Frizzo e Reis, 2018).  

Com isso, conclui-se que, em relação ao nível C e resultados do PEAC, 

podemos afirmar que o nível de corrente elétrica de máximo conforto do IC 

Cochlear™ foi capaz de estimular o SNAC gerando ondas semelhantes aos 

encontrados com estímulo acústico, porém, o aumento deste isoladamente, não 

reflete mudanças corticais. 
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A presença do componente N1 e suas características podem confirmar a 

ativação cortical do sistema auditivo e é considerado um componente 

frequência-dependente, ou seja, sua ativação neuronal é diferente para 

estímulos graves e agudos (Thai Van et al., 2010). Tal informação pode justificar 

o motivo da correlação negativa encontrada entre a latência de N1 e o tempo de 

uso do IC, pelo qual a latência diminui com maior tempo de exposição auditiva, 

afinal, quanto mais exposição, mais rápida a ativação cortical irá ocorrer, oriunda, 

neste caso, da estimulação elétrica em um único eletrodo. 

Abbas e Brown, em 2015 estudaram as modificações do PEAC em adultos 

usuários de IC hibrido e não encontraram diferenças estatisticamente 

significantes entre diferentes programas de IC, os autores acreditam que as 

diferenças eram mínimas para que pudesse ocorrer percepção auditiva, porém, 

utilizaram apenas vogais como estímulo acústico para eliciar as respostas, e a 

partir disso propõe estudos com estímulos que tenham mais diferenças entre si, 

e assim verificar se mudanças na programação podem causar diferenças 

corticais e melhores escores em testes de percepção de fala . 

O objetivo do presente estudo, apesar da amostra não fazer uso de IC 

híbrido, visou justamente encontrar se o nível de corrente elétrica de máximo 

conforto causa mudanças nas características das ondas do PEAC com 

diferentes estímulos, tanto elétricos, como observado anteriormente em relação 

ao eletrodo 6, quanto acústicos. 

O tempo de uso também demonstrou correlação moderada positiva e 

estatisticamente significante com as ondas P1 e P2 para o estímulo acústico de 

fala, e correlação forte positiva e significante com a onda P2 com estímulo 

acústico tone burst em 2kHz (Tabela 6), ou seja, quanto maior o tempo de uso, 

maior a amplitude destes potenciais. Esse resultado mais uma vez é esperado, 

pois com o input auditivo fornecido pelo IC mais fibras neurais são estimuladas 

e ativadas conforme a tonotopia coclear e cortical (Truy et al., 1999; Thai Van et 

al., 2010), fornecendo maior eficiência das sinapses neurais com o tempo. Neste 

caso, além da detecção auditiva, também poderá ocasionar mais eficiência a 
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nível de discriminação auditiva, refletida pelo aumento de amplitude de P2 tanto 

para um estímulo complexo, como para o tom puro de 2kHz.  

Entretanto, apesar dos testes objetivos fornecerem informações 

essenciais para o entendimento do funcionamento do SNAC com diferentes tipos 

de estimulações, é imprescindível considerar os resultados subjetivos, como os 

resultados do reconhecimento de fala.  

A correlação com essa variável foi demonstrada na tabela 7 onde é 

possível verificar correlação negativa moderada e estatisticamente significante 

para a onda N2 com estímulo acústico tone burst em 2 kHz, ou seja, quanto 

maior a porcentagem de acertos no teste, menor a latência de N2 com este 

estímulo. Porém, quando utilizado o estímulo elétrico no nível C no eletrodo 11, 

o componente N2 apresenta uma correlação positiva com o teste de 

reconhecimento de fala, ou seja, quanto maior a porcentagem de acerto no teste, 

maior a latência de N2 com este estímulo. 

O componente N2 também pode estar relacionado a fase de 

discriminação auditiva e pré reconhecimento do sinal sonoro (Hypolito, 2018), 

sendo assim, o mesmo raciocínio em relação ao treinamento e aprendizado de 

habilidades auditivas mais robustas pode ser aplicado nesta situação (Tremblay 

et al., 2014), afinal, o estímulo de 2 kHz tem grande relação com o espectro da 

fala, sendo uma das frequências mais prejudicadas em perdas auditivas 

profundas, e a partir da estimulação fornecida pelo IC esta região volta a ser 

estimulada, fornecendo melhor acesso aos sinais de fala, conforme maior 

experiência auditiva e treinamento. Entretanto, essa justificativa não se aplicou 

para o estímulo elétrico.  

Outros estudos demonstram resultados similares, como o de Truy, 

1999, citado anteriormente, no qual o autor também confirma com seus 

resultados que, com o uso do IC, indivíduos com perda auditiva pós lingual 

apresentam melhor benefício em até 3 meses após o uso, pois o córtex 

auditivo recupera o mesmo padrão de representação de frequências ao 



   

 

63 

 

restaurar a via aferente, o que causa maior ativação de sons verbais e não 

verbais. 

Em relação ao nível C no eletrodo 11, correspondente a frequência de 2 

kHz, acontece o mesmo processo em relação ao treino da discriminação do trem 

de pulso neste eletrodo, visto que o mapeamento do IC também é um treino 

auditivo, e quanto mais o sujeito é exposto às sessões, mais treinado ficará em 

ouvir, reconhecer e informar se o nível de corrente está adequado. Entretanto, 

conforme os resultados encontrados, nem sempre este processo acontecerá de 

forma rápida, conforme demonstrado pelo aumento da latência de N2. Quanto 

melhor a porcentagem de percepção de fala, ou seja, quanto mais experiência 

auditiva, mais lento será o aparecimento de N2 para o estímulo elétrico no nível 

C do eletrodo 11. 

É possível inferir que, quanto melhor a discriminação e reconhecimento 

de fala do sujeito para sons acústicos, como tom puro e fala, mais tempo o sujeito 

irá levar para discriminar e reconhecer um trem de pulsos elétricos, 

principalmente quando este é eliciado de maneira isolada em um único eletrodo. 

O fato da correlação ser negativa para a latência de N2 com estímulo acústico e 

positiva para a latência de N2 com estimulo elétrico pode comprovar a hipótese 

de que, as mesmas regiões corticais são ativadas, gerando ondas compatíveis 

com o complexo de ondas do PEAC, porém, por se tratar de uma estimulação 

elétrica em uma região isolada da cóclea, com o nível de corrente de máximo 

conforto, e não o mais alto, exigirá do SNAC um tempo de latência maior para 

ser interpretado e reconhecido como um estimulo sonoro. 

A partir desta interpretação, os resultados do presente estudo corroboram 

com a literatura que afirma que o tipo de estímulo é um fator importante para 

modificações na ativação e resposta do córtex auditivo, refletidas pelo complexo 

de ondas do PEAC (Brown et al.,2008; Martins e Gil, 2017), entretanto, outros 

fatores como tempo de uso, a porcentagem nos testes de percepção de fala e 

sua relação com os níveis de corrente elétrica do programa do IC (Kranick et al., 
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2021; Silva et al., 2021) também influenciam nos resultados do complexo de 

ondas analisado pelo PEAC, e na ativação do SNAC. 

Com base na literatura estudada, acredita-se que a partir dos resultados 

obtidos com estímulos acústicos e elétricos, mensurados a partir dos níveis de 

programação, é possível predizer o limiar elétrico da programação de IC a partir 

da análise da resposta cortical. 

Atualmente o teste objetivo mais utilizado para medir os níveis na 

programação é o teste de telemetria de resposta neural, que corresponde a onda 

V do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) (Visram et al., 

2015), porém, o PEACe traz informações a nível cortical, que pode ser mais 

importante para o benefício com IC visto que a discriminação e reconhecimento 

de fala acontecem a nível central, após o input auditivo ter sido estabelecido a 

nível periférico. Uma medida eletrofisiológica periférica pode não ser tão objetiva 

para a programação que visa o benefício para reconhecimento de fala e demais 

habilidades auditivas, já uma medida eletrofisiológica objetiva que traz 

informações quanto ao córtex auditivo pode tornar a programação mais 

direcionada à melhoria de tais habilidades, levando em conta a individualidade 

de cada sujeito, pois o SNAC de cada um sofre influências do histórico pré 

cirúrgico e cirúrgico, que consequentemente irão interferir na ativação e futuros 

mapeamentos.  
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7. Conclusão 

 

As ondas do complexo P1-N1-P2-N2 puderam ser registradas tanto com 

estímulos acústicos como elétricos.  

A resposta cortical com estímulo elétrico nos eletrodos 11 e 6 foi 

registrada com latências estatisticamente mais longas do que com estímulos de 

fala ou tone burst nas frequências correspondentes, ainda que tenha sido usado 

o nível de estimulação de máximo conforto do mapa em uso. A onda P1 e N1 

foram encontradas em 100% dos casos com todos os estímulos, embora a 

porcentagem de presença das ondas P2 e N2 foi inferior com estímulos elétricos, 

sendo de 68,4%, 63,1% com estímulo no eletrodo 6, e 84,2%% e 52,6%% com 

estímulo no eletrodo 11. 

As latências e amplitudes da resposta cortical elétrica nos eletrodos 11 e 

6 estimulados nos níveis de correspondentes de máximo conforto do mapa em 

uso, foram similares. 

A latência da onda N1 mostrou correlação negativa moderada (-0,477) 

com tempo de uso do IC no estímulo elétrico do eletrodo 6. O tempo de uso do 

IC mostrou correlação positiva moderada (0,488) com a amplitude da onda P2 

com estímulo de fala, e correlação positiva forte (0,734) com amplitude da onda 

P2 com estímulo tone burst em 2 kHz.  

A latência da onda N2 mostrou correlação negativa moderada (-0,579) 

com o reconhecimento de fala no estímulo tone burst de 2 kHz e positiva forte 

(0,736) no estímulo elétrico do eletrodo 11. O reconhecimento de fala em 

situação de silêncio em conjunto aberto, não mostrou correlação as amplitudes 

das ondas do complexo com nenhum dos estímulos usados. 
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9.  Anexos 

10.1 Aprovação do Comitê de Ética 
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10.2 Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa – “Estudo das vias auditivas corticais uni e bilaterais com 

estímulo elétrico e acústico em adultos com implante coclear bilateral” 

Pesquisador principal: Dra. Fga. Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez 

Departamento/Instituto: Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Disciplina de 

Otorrinolaringologia da FM USP.  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa que se intitulada: 

"Estudo das vias auditivas corticais uni e bilaterais com estímulo elétrico e 

acústico em adultos com implante coclear bilateral" 

  O objetivo desse estudo será investigar as diferenças quanto aos 

resultados de dois exames eletrofisiológicos chamados de "Potencial Evocado 

Auditivo Cortical com estímulo acústico" e "Potencial Evocado Auditivo Cortical 

com estímulo elétrico". Serão avaliados seus resultados entre as orelhas 

implantadas a fim de verificar a evolução e desenvolvimento da via auditiva 

central com cada um dos implantes e bilateralmente, utilizando um estímulo 

acústico e um estímulo elétrico para posteriormente compararmos se os 

resultados de tais exames são semelhantes, e assim investigar se tais 

procedimentos podem ser realizados na rotina clínica para auxílio na 

programação e terapia fonoaudiológica..   
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Este exame consegue registrar respostas que o cérebro emite por meio 

de eletrodos colocados na superfície da testa, atrás das orelhas e na nuca. Para 

isto também será emitido um som de fala para estimular o córtex auditivo a emitir 

tais respostas.  Com este registro é possível verificar se o cérebro consegue 

detectar este som. O  exame será realizado com o Implante Coclear, com o som 

em uma caixa acústica, e também diretamente no processador do Implante 

Coclear.   

Para esta pesquisa a sua pele será limpa com um creme, e em seguida 

serão colocados eletrodos, que são como adesivos. As respostas produzidas 

pelo córtex/cérebro serão detectadas e registradas pelo equipamento.  O 

exame será repetido seis vezes no mesmo dia pois para uma avaliação 

completa e cuidadosa é necessária a realização dos dois protocolos de exames 

realizados com o Implante Coclear apenas da orelha esquerda ligado, depois 

apenas com o Implante da orelha direita ligado e posteriormente com ambos os 

Implantes Cocleares ligados. Este procedimento se faz necessário para 

avaliarmos como o cérebro se comporta em casos de maior ou menor tempo 

entre as cirurgias de implante e como ocorre a integração entre as duas orelhas. 

 A avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa demorará em 

torno de 2 horas, levando em consideração desde a entrevista inicial, a 

preparação e orientação para o exame e possíveis orientações após a 

finalização dos exames.  

Não existem benefícios médicos diretos para quem participa deste estudo. 

Porém, este exame irá contribuir no sentido de conhecer a se este registro das 

respostas do córtex/cérebro estão refletindo sua evolução e desenvolvimento 

auditivo, principalmente caso ainda sinta algum tipo de dificuldade para ouvir e 

compreender a fala, este exame poderá auxiliar na investigação do 

funcionamento do sistema nervoso auditivo central e se este está recebendo 

todas as estimulações sonoras e elétricas de maneira adequada. 

Os riscos são mínimos, inerentes ao cansaço ou pela colocação dos eletrodos 

de superfície sobre a pele, que são procedimentos de rotina na prática da 
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Audiologia e da Eletrofisiologia. Porém, caso sinta algum desconforto durante a 

avaliação informe á fonoaudióloga pesquisadora para que verifique e auxilie no 

motivo de seu incômodo. A qualquer momento você poderá pedir para 

descansar, beber água ou ir ao banheiro. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizar 

os exames mesmo que já tenha assinado o consentimento de participação. Você 

receberá uma via do termo de consentimento, se desejar, poderá retirar seu 

consentimento a qualquer momento e isto não trará nenhum prejuízo ao seu 

atendimento. A clínica não pagará nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro 

bem pela sua participação. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal 

investigador é a Dra. Fga. Maria Valéria Schmdit Goffi Gomez que pode ser 

encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 255, 6º andar – 

sala 6, telefone: (11) 2661-9491, e-mail valeria.goffi@hc.fm.usp.br Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 – 5º andar – tels: (11)2661.7585- (11)2661-1548 – (11)2661-

1549 –; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo 

“.....................................................”. 

 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável  Dra. Fga. 

Maria Valéria Schmdit Goffi Gomez ou pessoa (s) por ele delegada (s) 

Fga.Letícia Sampaio de Oliveira sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. 

 Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 

desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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rubricada pelo pesquisador. 

 

Assinatura do participante /representante 

legal 

Data  / /  

 

-----------------------------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data  / /  
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