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RESUMO 

 

Magliaro FCL. Avaliação comportamental, eletroacústica e eletrofisiológica 

da audição em autismo. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2006. 

 

INTRODUÇÃO: O Autismo é um distúrbio que tem início na infância, 

cujas principais características são a presença de um desenvolvimento 

anormal ou prejudicado na interação social e comunicação, e um repertório 

restrito de atividades e interesses. Algumas teorias consideram o autismo 

como um distúrbio do desenvolvimento causado por uma alteração do 

sistema nervoso central, e salientam a presença do déficit cognitivo nessa 

população. Estudos demonstram também a presença de anormalidades 

eletrofisiológicas nos potenciais evocados auditivos de curta, média e longa 

latências. Considerando a importância da integridade do sistema auditivo 

periférico e central na aquisição e desenvolvimento de fala, linguagem e 

aprendizado, mostra-se imprescindível que anormalidades auditivas tanto 

periféricas como centrais sejam identificadas e tratadas em indivíduos 

autistas. OBJETIVO: caracterizar os achados das avaliações 

comportamentais, eletroacústicas e eletrofisiológicas da audição em 

indivíduos com autismo, bem como compará-los aos obtidos em indivíduos 

normais da mesma faixa etária. MÉTODOS: foram realizadas anamnese, 

audiometria tonal, logoaudiometria, medidas de imitância acústica, potencial 

evocado auditivo de tronco encefálico, potencial evocado auditivo de média 

latência e potencial cognitivo em 16 indivíduos com autismo (grupo 

pesquisa) e 25 normais (grupo controle), com idades entre oito e 20 anos. 

RESULTADOS: Na comparação entre os resultados normais e alterados 

(análise qualitativa), não foram encontradas alterações na avaliação 

comportamental da audição para os dois grupos. Na comparação dos 

resultados das avaliações comportamentais e eletroacústicas entre os 

grupos, não ocorreram diferenças estatisticamente significantes. O grupo 



 

controle apresentou alterações apenas no resultado do potencial evocado 

auditivo de média latência, sendo que o tipo de alteração mais 

freqüentemente encontrada foi ambas (efeito eletrodo e efeito orelha 

ocorrendo concomitantemente). O grupo pesquisa apresentou resultados 

alterados em todos os potenciais evocados auditivos, havendo diferença 

estatisticamente significante quando comparado ao grupo controle. Com 

relação aos tipos de alterações encontradas no grupo pesquisa, foi 

observada uma maior ocorrência de alteração em tronco encefálico baixo no 

potencial evocado auditivo de tronco encefálico, alteração do tipo ambas 

(efeito eletrodo e efeito orelha ocorrendo concomitantemente) no potencial 

evocado auditivo de média latência e ausência de resposta no potencial 

cognitivo. Na análise quantitativa dos resultados dos potenciais evocados 

auditivos, verificou-se que apenas para o potencial evocado auditivo de 

tronco encefálico ocorreu diferença estatisticamente significante  entre os 

grupos, com relação às latências das ondas III e V e interpicos I-III e I-V. 

CONCLUSÃO: Indivíduos com autismo não apresentam alterações nas 

avaliações comportamentais e eletroacústicas da audição, e apresentam 

alterações nos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e 

potencial cognitivo, sugerindo comprometimento da via auditiva em tronco 

encefálico e regiões corticais. 

 

 

Descritores: potenciais evocados auditivos, potenciais evocados auditivos de 

tronco encefálico, potencial evocado P300, psico-acústica, audiometria, 

testes de impedância acústica, transtorno autístico, transtornos globais do 

desenvolvimento infantil. 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

SSuummmmaarryy  

 



 

SUMMARY 

 

Magliaro FCL. Behavioral, electroacoustic and electrophysiological 

assessment of hearing in autism. São Paulo: Medicina School, University of 

São Paulo; 2006. 

 

INTRODUCTION: Autism is a disorder, which begins in the infancy, and the 

main characteristics are the presence of an abnormal or impaired 

development of social interaction and communication, and restrict range of 

activities and interest. Some theories consider autism as a developmental 

disorder caused by a central nervous system alteration, and stress the 

presence of a cognitive deficit in this population. Studies also demonstrate 

the presence of electrophysiological abnormalities in the auditory evoked 

potentials of short middle and long latencies. Considering the importance of 

the peripheral and central auditory system integrity for the speech and 

language acquisition and development and for learning, it becomes important 

to identify and treat hearing abnormalities, either peripheral or central, in 

autistic individuals. AIM: to characterize the findings of behavioral, 

electroacoustic and electrophysiological assessments of autistic individuals, 

as well as to compare those findings with the ones of normal individuals of 

the same age. METHOD: 16 individuals with autism (study group) and 25 

normal ones (control group), ranging in age from eight and 20 years 

underwent anamnesis, pure tone audiometry, speech audiometry, acoustic 

immitance measures, brainstem auditory evoked potential, middle latency 

response and cognitive potential. RESULTS: Comparing the normal and 

altered results (qualitative analysis), no alterations were found in the 

behavioral assessment of hearing in both groups. Comparing the results of 

the behavioral and electroacoustic evaluations between the two groups, there 

were no statistical differences. The control group presented altered results 

only in the middle latency auditory evoked potential and the most common 

type of alteration was both electrode effect and ear effect occurring 



 

simultaneously. The study group presented altered results in all auditory 

evoked potentials with a significant statistical difference when compared to 

the control group. Concerning the types of alterations found in the study 

group it was verified higher occurrence of lower brainstem alteration in the 

brainstem auditory evoked potential, both electrode and ear effect occurring 

simultaneously in the middle latency auditory evoked potential, and absence 

of response in the cognitive potential. The quantitative analysis of the 

auditory evoked potentials results showed a significant statistical difference 

between the groups only in the brainstem auditory evoked potential, 

concerning the latencies of waves III and V and interpeaks I-III and I-V. 

CONCLUSION: autistic individuals do not present altered behavioral and 

electroacoustic evaluations, and present altered brainstem auditory evoked 

potential and cognitive potential, suggesting prejudice in the brainstem 

auditory pathway and cortical regions.  

 

Descriptors: auditory evoked potentials, auditory brain stem evoked 

potentials, P300 event-related potentials, psychoacoustics, audiometry, 

acoustic impedance tests, autistic disorder, pervasive child development 

disorders.  
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Introdução 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1943, Kanner descreveu 11 casos de crianças que apresentavam 

tendência ao isolamento antes de completar um ano de idade, e propôs que 

o quadro fosse denominado de “Autismo infantil precoce”. Desde então, 

outras crianças foram analisadas e vários trabalhos semelhantes foram 

publicados. Kanner relatou que a maioria dos casos chegava até a clínica 

com o diagnóstico de deficiência auditiva ou de deficiência mental grave, 

porém, um exame minucioso demonstrou que o transtorno básico 

mascarava a capacidade cognitiva das crianças, e que elas não 

apresentavam deficiência auditiva. Continuando a estudar este distúrbio, o 

autor observou que essas crianças mostravam uma dificuldade profunda no 

contato com as pessoas, um desejo obsessivo de preservar as coisas e as 

situações, um afeto especial aos objetos, e alterações de linguagem (do 

mutismo a uma linguagem sem função comunicativa) (Kanner,1962). 

 

Ritvo (1976) foi um dos primeiros pesquisadores a considerar a 

síndrome autística como um distúrbio do desenvolvimento causado por uma 

alteração do sistema nervoso central, e a salientar a presença dos déficits 

cognitivos no autismo. Para o autor, a caracterização do quadro é feita a 

partir da idade de surgimento e por suas características comportamentais, 

como distúrbios de percepção, do desenvolvimento, de relacionamento 

social, da fala e da linguagem, e da motilidade.  
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Alguns autores, como Wing (1988), consideram o autismo como um 

transtorno específico sintomatológico dependente do comprometimento 

cognitivo. Essa abordagem reforça a tendência de considerar o autismo não 

mais como uma entidade única, mas sim como um grupo de doenças. 

Assim, para Wing, existe um “continuum” autista que pode abranger, desde 

os quadros que caracterizam um autismo mais severo, até aqueles com 

potencial mais preservado, como o encontrado na síndrome de Asperger.  

 

Para Assumpção (1997), o diagnóstico diferencial do Autismo Infantil é 

extremamente complexo, apresenta uma série de dificuldades, e é  passível 

de controvérsias, uma vez que este transtorno engloba um grande número 

de distúrbios diferentes e de quadros clínicos que têm como fator comum o 

isolamento. 

 

Várias são as teorias que tentam compreender e explicar as origens 

dos déficits encontrados no autismo. Dentre elas, encontram-se a 

psicanálise, a teoria afetiva, a teoria da mente, as teorias neuropsicológicas 

e de processamento de informação. Bosa e Callias (2000) fizeram críticas a 

cada uma dessas abordagens e propuseram maior integração dos achados 

entre as diferentes áreas, a fim de melhor compreenderem os mecanismos 

formadores do perfil que caracteriza o autismo.  

 

Evidências comportamentais e neuropsicológicas sugerem que a 
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síndrome de Asperger é uma variação do autismo típico, o qual ocorre em 

indivíduos com alto-funcionamento, ou seja, aqueles que apresentam menor 

compromentimento das habilidades prejudicadas no autismo. Portanto, não 

é um transtorno distinto do autismo. A natureza e a abrangência do distúrbio 

social nesta síndrome ainda precisam ser mais investigadas. No entanto, 

este comprometimento parece ser menos severo do que no autismo (Frith, 

2004). 

 

Na população de crianças com quadros psiquiátricos graves (autismo, 

por exemplo), a ausência de linguagem pode ser considerada, também, 

decorrente de problemas cognitivos que impedem o processo de aquisição 

de linguagem ou o acesso ao mundo simbólico. Crianças com distúrbios 

psiquiátricos apresentam algum desenvolvimento cognitivo, porém sua 

construção parece ser entrecortada, e se manifesta desconexa com o 

estágio anterior demonstrado pela criança (Scheuer, 1996).  

 

O DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), que 

é um sistema classificatório elaborado pela Associação Psiquiátrica 

Americana (APA, 1995), insere o Autismo dentro do grupo dos Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento, sendo este último caracterizado por prejuízo 

severo e invasivo em diferentes áreas do desenvolvimento, como 

habilidades de interação social recíproca, habilidades de comunicação, ou 

presença de comportamento, interesses, e atividades estereotipadas. Os 

prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio 
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acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou à idade mental do 

indivíduo. Para essa classificação, as características marcantes do 

transtorno autista consistem na presença de um desenvolvimento anormal, 

ou prejudicado na interação social e na comunicação, e um repertório 

marcantemente restrito de atividades e de interesses. As manifestações 

variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da idade 

cronológica do indivíduo. O autismo é relatado como um quadro iniciado 

antes dos três anos de idade, com prevalência de dois a cinco casos por 

10.000 indivíduos, com predomínio maior no sexo masculino (5:1 ou 4:1), e 

decorrente de uma vasta gama de condições pré, peri, e pós-natais.  

 

Indivíduos com autismo apresentam distúrbios perceptuais, de atenção 

e de memória, e, por vezes, podem ser confundidos com deficientes 

auditivos, visto que não respondem consistentemente a ordens verbais e a 

estímulos ambientais. Devido a esta inconsistência de respostas, os 

resultados obtidos nos procedimentos básicos de rotina para avaliação 

audiológica podem mostrar-se inconclusivos, fazendo com que seja 

necessário empregar testes objetivos, os quais não dependam da resposta 

do paciente para a obtenção dos resultados.    

 

Um dos métodos objetivos mais utilizados é a pesquisa dos Potenciais 

Evocados Auditivos (PEAs), os quais avaliam a atividade neuroelétrica na 

via auditiva, desde o nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um 

estímulo ou evento acústico (Junqueira e Frizzo, 2002). 
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Os PEAs podem ser classificados em potenciais evocados auditivos de 

curta, média, e longa latências, ou respectivamente, precoces, médios e 

tardios (Ruth e Lambert, 1991).  

 

Dentre os PEAs de curta latência ou precoces, o mais conhecido e 

utilizado clinicamente é o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE), também denominado Audiometria de Tronco Encefálico (“Auditory 

Brainstem Response ”- ABR), constituído por sete ondas que surgem entre 

zero e oito milissegundos (ms) após a apresentação do estímulo acústico, 

originando-se do nervo auditivo até o tronco encefálico (Durrant e Ferraro, 

2001). 

 

Para Matas et al. (1998), dentre as aplicações clínicas do PEATE,  

destacam-se a verificação da função auditiva em crianças difíceis de serem 

avaliadas por procedimentos de rotina, a avaliação da maturação do sistema 

auditivo central, a detecção de tumores do nervo acústico, o diagnóstico 

topográfico de distúrbios que afetam a fossa posterior, entre outras. 

 

Os Potenciais Evocados Auditivos de Média Latência (PEAML), 

também denominados Respostas de Média Latência (Middle Latency 

Response - MLR), são compostos por um conjunto de ondas presentes entre 

10 e 80 ms após o início da estimulação acústica (Ruth e Lambert, 1991). 
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A primeira onda do PEAML é a Na, seguida pela Pa, Nb, Pb, e, às 

vezes, Nc e Pc, sendo a onda Pa a mais robusta e consistente (Musiek e 

Lee, 2001), e sua amplitude o parâmetro de medida mais freqüentemente 

utilizado para fins diagnósticos.  

 

Este potencial pode ser utilizado, clinicamente, na determinação do 

limiar eletrofisiológico de audição para a faixa de freqüências baixas, na 

avaliação do funcionamento do implante coclear, na avaliação do 

funcionamento da via auditiva e possível localização de lesões neste trajeto, 

e no monitoramento intra-operatório, podendo também contribuir para o 

diagnóstico de síndromes que comprometem o sistema de geração das 

ondas. 

 

 O Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL) mais 

utilizado é o Potencial Cognitivo ou P300, inicialmente descrito por Sutton et 

al. (1965), surgindo, aproximadamente, a 300 ms após a estimulação 

acústica. 

 

O P300 é um potencial endógeno, ou seja, seu resultado depende de 

uma tomada de decisão por parte do indivíduo avaliado. Assim, este 

potencial é gerado, satisfatoriamente, desde que o indivíduo seja capaz de 

focalizar sua atenção em alguns estímulos raros que aparecem, 

aleatoriamente, dentro de uma série de estímulos freqüentes (Schochat, 

2004). 
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De acordo com Picton (1992), quando a amplitude do P300 encontra-se 

menor ou a latência atrasada, é possível que exista algum déficit no 

processamento cognitivo.  

 

O P300 mostra-se útil no estudo das funções cognitivas e dos níveis de 

atenção, estando os processos de atenção, discriminação auditiva, memória 

e perspectiva semântica, envolvidos na geração desse potencial (Kraus e 

McGee, 1999). 

  

O fonoaudiólogo tem um importante papel junto a crianças autistas, não 

só no que tange as avaliações comportamentais e eletrofisiológicas da 

audição destes sujeitos, mas também em seu processo de reabilitação. 

Desta forma, torna-se de suma importância a avaliação da via auditiva tanto 

em sua porção periférica quanto central, a fim de verificar eventuais 

correlações entre déficits cognitivos, de linguagem e auditivos em indivíduos 

autistas. 
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2 - OBJETIVOS 

 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é caracterizar os achados das avaliações 

comportamentais, eletroacústicas e eletrofisiológicas da audição em 

indivíduos com autismo. 

  

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

� Comparar os resultados das avaliações comportamentais e 

eletroacústicas da audição entre indivíduos com autismo e indivíduos 

normais, da mesma faixa etária. 

� Comparar os resultados das avaliações eletrofisiológicas da audição 

entre indivíduos com autismo e indivíduos normais, da mesma faixa 

etária.              



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

RReevviissããoo  ddee  LLiitteerraattuurraa  
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3 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Nesta revisão de literatura, apresentamos os trabalhos considerados 

pertinentes ao assunto estudado, sendo respeitados os termos originalmente 

utilizados pelos autores. 

 

Para melhor clareza de apresentação, este capítulo foi dividido em 

duas partes distintas, organizadas em ordem cronológica:  

3.1 - Potenciais Evocados Auditivos: 

 3.1.1 - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico;  

 3.1.2 - Potenciais Evocados Auditivos de Média Latência; 

 3.1.3 - Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência; 

3.2 - Achados comportamentais, eletroacústicos, e eletrofisiológicos da 

audição em autismo. 

 

 

3.1 - Potenciais Evocados Auditivos 

 

Os Potenciais Evocados têm sido muito utilizados em Neurociência 

como uma ferramenta útil para diagnósticos funcionais, sendo que os 

aumentos na latência ou a diminuição nas amplitudes das respostas são 

evidências objetivas de problemas clínicos e sub-clínicos.  
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Davis (1939) foi o primeiro a descrever os potenciais evocados 

eliciados por estímulos acústicos, ressaltando que as respostas encontradas 

eram modificações do traçado do eletroencefalograma (EEG), e que tinham, 

como provável origem, o córtex cerebral. 

  

Um dos sistemas de classificação e nomenclatura dos Potenciais 

Evocados Auditivos (PEAs) baseia-se no tempo em que as respostas 

ocorrem, após o início da estimulação, conhecido, também, como “latência”. 

Assim, estes potenciais podem ser classificados em potenciais evocados 

auditivos de curta, média, e longa latências, ou respectivamente, em 

precoces, médios, e tardios (Ruth e Lambert, 1991). 

 

Alguns fatores podem influenciar os PEAs, como o nível de consciência 

do indivíduo durante o exame. De modo geral, o indivíduo deve cooperar, 

permanecendo quieto e relativamente imóvel durante a avaliação, uma vez 

que movimentos do corpo, especialmente da cabeça e da mandíbula, 

produzem potenciais miogênicos e/ou artefatos elétricos (Ferraro e Durrant, 

1999).  

 

As duas principais razões para a utilização dos PEAs, segundo Kraus 

et al. (1999), são: determinar o limiar de detecção do sinal acústico, e inferir 

sobre a integridade funcional e estrutural dos componentes neurais da via 

auditiva.  
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Atualmente, no campo da audiologia clínica, a associação de métodos 

objetivos e subjetivos que avaliam a audição vem ganhando espaço e 

tornando-se cada vez mais freqüente. Esta associação de métodos contribui 

para complementar e tornar mais preciso o diagnóstico dos distúrbios 

auditivos centrais. Um dos métodos objetivos utilizados pelos profissionais é 

a pesquisa dos PEAs, os quais avaliam a atividade neuroelétrica na via 

auditiva, desde o nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um 

estímulo ou evento acústico. Os PEAs podem ser captados, em humanos, 

por meio de eletrodos fixados na superfície do couro cabeludo, fronte, 

lóbulos das orelhas ou mastóides. As respostas captadas passam por um 

processo de filtragem e amplificação, e posteriormente, são promediadas 

(separadas dos artefatos e somadas), permitindo assim, sua observação em 

forma de ondas no computador (Junqueira e Frizzo, 2002). 

 

Uma série de mudanças elétricas, que ocorrem no sistema nervoso 

periférico e central, podem ser denominadas como potencial evocado, e 

quando ocorrem no sistema auditivo, são chamadas de potenciais evocados 

auditivos. O seu registro requer uma amplificação sofisticada da atividade 

elétrica, cálculos computadorizados do sinal elétrico, e estimulação acústica 

adequada, para evocar as respostas auditivas. Este registro reflete uma 

atividade elétrica sincrônica de várias estruturas do sistema nervoso auditivo 

periférico e central, visualizado em forma de ondas (Schochat, 2004).  
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3.1.1 - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico  

 

Dentre os PEAs de curta latência ou precoces, o mais conhecido e 

utilizado clinicamente, devido à sua reprodutibilidade e propriedade de 

localização, é o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), 

também denominado Audiometria de Tronco Encefálico (ABR- Auditory 

Brainstem Response) ou, ainda, Brainstem Evoked Response Audiometry 

(BERA). 

 

Davis (1979) foi um dos primeiros a relatar a importância da ABR como 

instrumento de avaliação da audição em recém-nascidos, crianças 

pequenas, indivíduos hiperativos, indivíduos com distúrbios emocionais, 

pacientes com alterações neurológicas, e indivíduos difíceis de serem 

avaliados pelos métodos comportamentais. Neste estudo, o autor concluiu 

que era necessária a realização de mais pesquisas que utilizassem a ABR, a 

fim de encontrar uma padronização das nomenclaturas e dos 

procedimentos. Além disso, destacou a necessidade de se confirmar os 

sítios geradores das primeiras cinco ondas deste potencial.  

 

Podemos encontrar sete ondas no registro do PEATE, sendo as ondas 

I, III, e V as maiores em amplitude e, conseqüentemente, as mais visíveis, 

geradas por uma ou mais estruturas ao longo da via auditiva no tronco 

encefálico. A classificação mais aceita, atualmente, é a de Möller et al. 

(1981), a qual descreve os seguintes sítios geradores: onda I - porção distal 
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ao tronco encefálico do nervo auditivo; onda II - porção proximal ao tronco 

encefálico do nervo auditivo; onda III – núcleo coclear; onda IV – complexo 

olivar superior; onda V - lemnisco lateral; onda VI – colículo inferior; onda VII 

– corpo geniculado medial.  

 

Os Potenciais Evocados Auditivos precoces são obtidos entre zero e 10 

milissegundos (ms) após a apresentação do estímulo acústico, e são 

captados desde os primeiros neurônios do sistema auditivo até o tronco 

encefálico (Ruth e Lambert, 1991).  

 

A ABR e os outros potenciais evocados avaliam a sincronia neural, que 

é a habilidade do sistema nervoso central em responder à estimulação 

externa de maneira sincrônica (o disparo de um grande grupo de neurônios 

ao mesmo tempo). Sendo assim, quando o sistema nervoso central está 

funcionando normalmente, podemos usar estes potenciais para registrar 

respostas neurais a estímulos apresentados em vários níveis de intensidade. 

Desta forma, podemos encontrar o menor nível de intensidade da resposta 

neural e relacioná-lo ao limiar da audição. Devido ao fato dos PEAs testarem 

o sistema neural, eles podem também fornecer informações a respeito da 

integridade da via neural (Hood, 1995).  

 

O estímulo acústico mais empregado para captar as ondas do PEATE é 

o clique, já que esse apresenta um espectro amplo de freqüências e, 

portanto, estimula maior quantidade de fibras nervosas. Esse estímulo 
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enfatiza as freqüências mais altas (3000 a 6000 Hz). Para Matas et al. 

(1998), algumas aplicações clínicas da ABR são: testagem da função 

auditiva em neonatos e em crianças difíceis de serem avaliadas por 

procedimentos de rotina, avaliação da maturação do sistema auditivo 

central, detecção de tumores do nervo acústico, diagnóstico topográfico de 

distúrbios que afetam a fossa posterior, entre outras. 

 

Para Musiek et al. (1999), várias medidas da ABR podem ser utilizadas 

com propósito de neurodiagnóstico, cada uma delas fornecendo informações 

únicas. Entretanto, algumas medidas são mais sensíveis e confiáveis do que 

outras. As medidas de latência dos picos das ondas da ABR são bons 

parâmetros para fins diagnósticos, sendo que as mais utilizadas são: a 

latência absoluta da onda V, a diferença interaural da latência da onda V, e 

os interpicos I-III, I-V, e III-V. Ressaltaram que a presença ou ausência 

destas respostas, dentro de um determinado tempo de latência, permite 

verificar a existência de anormalidades estruturais e funcionais que possam 

interferir na transmissão do estímulo acústico ao longo da via auditiva, desde 

o nervo auditivo até o tronco encefálico. 

 

Para a realização adequada do BERA, é necessário que o indivíduo 

esteja em repouso, a fim de que não realize movimentos que possam 

provocar artefatos elétricos. Nos casos em que não é possível realizar o 

exame adequadamente, este pode ser feito sob anestesia ou sedação. O 

exame pode, também, ser realizado durante o sono natural, sendo este 
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procedimento bastante utilizado em crianças pequenas. O BERA é 

considerado um teste de sincronia neural, o qual pode ser utilizado para 

inferir informações sobre a audição, pois ele depende e reflete, tanto a 

sensitividade auditiva periférica, como a integridade neurológica das vias 

auditivas (oitavo nervo e tronco encefálico) (Junqueira e Frizzo, 2002).  

 

Para a realização do PEATE, podem ser empregados estímulos com 

polaridade rarefeita, condensada ou alternada. A polaridade rarefeita é a 

mais indicada para a realização deste potencial, pois propicia uma maior 

resolução e amplitude na formação da onda I. Para melhor definição desta 

onda, a melhor freqüência de apresentação do estímulo é 10/s ou menos, 

embora velocidades de até 20/s não comprometam sua morfologia 

(Schochat, 2004).  

 

  

3.1.2 - Potenciais Evocados Auditivos de Média Latência 

 

Um dos primeiros traçados do potencial evocado auditivo, captado por 

um computador, foi descrito por Geisler et al. (1958). Em seus achados, os 

autores obtiveram respostas precoces, com latência inicial de 

aproximadamente 20 ms, caracterizada por uma deflexão positiva (Pa) em 

torno de 30 ms. Este potencial foi, posteriormente, denominado de Potencial 

Evocado Auditivo de Média Latência (PEAML), ou ainda de Respostas de 

Média Latência (Middle Latency Response - MLR). 
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Özdamar e Kraus (1983) realizaram um estudo utilizando uma técnica 

não convencional de avaliação da MLR. O filtro utilizado permitia a avaliação 

da ABR simultaneamente à da MLR, o que facilitava a comparação entre as 

duas respostas evocadas. Os componentes Na e Pa da MLR e a onda V da 

ABR foram obtidos, confiavelmente, em todos os sujeitos, para os estímulos 

com intensidades médias e altas. Entretanto, para estímulos com 

intensidades baixas, houve melhor definição da onda V do que dos 

componentes da MLR. Desta forma, os autores concluíram que a ABR 

parece ser o melhor teste para avaliar a sensibilidade auditiva, enquanto que 

a MLR mostra-se útil, clinicamente, para avaliar pacientes com distúrbios de 

processamento auditivo ou neurológico. 

 

Para Ruth e Lambert (1991), os Potenciais Evocados Auditivos de 

Média Latência (PEAML) são compostos por um conjunto de ondas positivas 

e negativas, presentes entre 10 e 80 ms após o início da estimulação 

acústica, os quais seguem o PEATE e antecedem os potenciais evocados 

auditivos tardios. 

 

O PEAML não atinge os padrões adultos antes dos 08 ou 10 anos de 

idade, o que inviabiliza sua utilização para a identificação precoce de 

deficiências auditivas (Hall, 1992).  
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Os múltiplos geradores que contribuem para a formação da MLR 

incluem a via auditiva tálamo-cortical, a formação reticular mesencefálica e o 

colículo inferior (Kraus et al, 1999), e o córtex auditivo (Musiek e Geurkink, 

1981).  

 

Kraus et al. (1999) referiram que a MLR é uma resposta de 

multicomponentes, a qual recebe contribuições, tanto da via auditiva 

principal, como da não principal (tais como a formação reticular e divisões 

multi-sensoriais do tálamo). Os geradores dessas duas vias parecem ter 

cursos de desenvolvimento diferentes no tempo, sendo que os geradores 

não principais dominam a resposta da MLR nas crianças. Os geradores não 

principais são dependentes do estágio do sono, o que é um fator limitante 

para a realização destes potenciais. A MLR é menos dependente da 

sincronia neural do que a ABR, desta forma, em casos clínicos, nos quais a 

sincronia neural está prejudicada, a MLR pode permanecer intacta, enquanto 

que a ABR está ausente. Os autores enfatizaram, ainda, que este potencial 

pode ser utilizado, clinicamente, na determinação do limiar eletrofisiológico 

de audição na faixa de freqüências baixas, na avaliação do funcionamento 

do implante coclear, na avaliação do funcionamento da via auditiva e 

possível localização de lesões neste trajeto, e no monitoramento intra-

operatório, podendo, também, contribuir para o diagnóstico de síndromes 

que comprometem o sistema de geração das ondas. 
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A primeira onda da MLR é a Na, seguida pela Pa, Nb, Pb e, às vezes, 

Nc e Pc, sendo a onda Pa a mais robusta e consistente (Musiek e Lee, 

2001), e sua amplitude o parâmetro de medida mais freqüentemente 

utilizado para fins diagnósticos.  

 

O PEAML, devido à localização dos seus geradores, é considerado, 

atualmente, um dos melhores testes para avaliar o sistema nervoso auditivo 

central e os distúrbios do processamento auditivo. Entretanto, respostas 

eletrofisiológicas (com exceção do potencial evocado auditovo de longa 

latência), não dependem da habilidade linguística do sujeito, e não 

demandam um processamento cognitivo do estímulo acústico (Schochat, 

2003). 

 

Schochat et al. (2004) avaliaram 54 indivíduos entre 15 e 55 anos de 

idade, por meio do PEAML, a fim de estabelecer a efetividade-sensitividade 

e a especificidade deste potencial, para que, desta forma, pudesse ser 

utilizado com maior fidedignidade. Dos 54 indivíduos avaliados, 10 

apresentavam lesão no sistema nervoso central, 17 deles transtorno de 

processamento auditivo, e os outros 27 eram normais. Foram medidas as 

latências e amplitudes da onda Pa, visto que esta é a onda mais robusta. O 

valor utilizado para a análise foi o da amplitude da onda Pa, sendo que 

foram considerados três cortes para a análise de normalidade (30%, 40% e 

50% de diferença entre a amplitude da onda Pa, em relação ao mesmo 

eletrodo, porém variando a orelha; e da amplitude da onda, em relação à 
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mesma orelha, porém variando o eletrodo). Os resultados mostraram que o 

corte de 30% apresentou o melhor resultado para efeito de eletrodo e para 

efeito de orelha. As autoras verificaram que o efeito de orelha foi o mais 

fidedigno para evidenciar transtornos de processamento auditivo, enquanto 

que o efeito de eletrodo foi mais efetivo para evidenciar lesão.  

 

 

3.1.3 - Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência 

 

O potencial evocado auditivo de longa latência (PEALL) mais utilizado é 

o Potencial Cognitivo ou P300, o qual aparece, aproximadamente, em torno 

de 300 ms após a estimulação acústica. Sutton et al. (1965) publicaram o 

primeiro trabalho sobre a existência de um componente tardio positivo em 

humanos. Neste trabalho, os autores sugeriram que a resposta tardia 

captada (P300) refletia dois tipos de influência: uma exógena e relacionada à 

natureza do estímulo, e outra endógena e relacionada à reação do indivíduo 

frente ao estímulo. 

 

Polich (1986) estudou o P300 em um grupo de cem indivíduos normais, 

com média de 20 anos de idade, utilizando um paradigma de dois tons. 

Foram examinadas algumas variáveis, a fim de determinar a extensão da 

variabilidade do P300, que eram: 1-confiabilidade da variação morfológica da 

onda intra-indivíduo; 2-diferença entre gênero; 3-efeito do histórico familiar 

referente ao alcoolismo; 4-relação entre latência e amplitude do P300. O 



23 

Revisão de Literatura 

autor encontrou os seguintes valores de latência para a onda P300: mínimo 

de 245 ms, máximo de 362 ms, e média de 305 ms. Foi observado que a 

amplitude e a latência mantinham uma correlação, pois, quando a amplitude 

diminuía, a latência apresentava-se aumentada, e vice-versa. Não foram 

encontradas diferenças significantes entre as medidas obtidas nas duas 

gravações (replicação do traçado do indivíduo), para cada posição de 

eletrodo, nem diferenças entre gêneros ou efeito do histórico familiar 

referente ao alcoolismo. 

 

Polich (1991) revisou algumas pesquisas, as quais relatavam uma 

relação entre os achados no P300 e as desordens cognitivas, especialmente 

as encontradas nas demências. O autor discutiu vários fatores que podem 

contribuir para a variabilidade normal nas respostas do P300, e alertou para 

a necessidade de controlá-los, a fim de se obter uma maior precisão nas 

respostas e uma melhor interpretação dos resultados. Variáveis do indivíduo, 

como idade, gênero, ingestão de alimentos antes do exame, habilidade 

cognitiva, e temperatura corporal, podem afetar os valores de amplitude e/ou 

latência da onda. Além disso, os parâmetros utilizados para a avaliação, tais 

como o tipo de estímulo e a tarefa realizada, também influenciam nos 

componentes do P300. Concluiu que o P300 é um instrumento útil para o 

diagnóstico de disfunções cognitivas. Tal achado foi verificado em uma 

grande variedade de estudos que incluíam o espectro da demência, os quais 

relatavam que o P300 refletia o nível de disfunção cognitiva causado pelas 

desordens. Por fim, o autor afirmou que é importante controlar as variáveis 
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ao empregar-se o P300 como objeto de estudo, a fim de se produzir maior 

sensibilidade e utilidade para este potencial.  

 

Os Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência (PEALL), também 

conhecidos como Respostas de Longa Latência (Long Latency Response-

LLR), são registrados de 80 a 750 ms após a estimulação acústica, surgindo 

após a MLR (Ruth e Lambert, 1991). 

 

De acordo com Picton (1992), quando a amplitude do P300 encontra-se 

menor, ou sua latência atrasada, é possível que exista algum déficit no 

processamento cognitivo, sendo a latência o indicador mais confiável, pois a 

amplitude é difícil de ser alterada em função da atenção. 

 

Anormalidades no P300 foram observadas por Musiek e Bornstein 

(1992), em algumas populações, tais como crianças com alteração no 

processamento auditivo, com déficit de atenção, com desordens de fala e 

linguagem, demência, traumatismo craniano, e em pacientes portadores do 

vírus da imunodeficiência adquirida, ressaltando, assim, a necessidade de 

mais pesquisas com outras populações envolvendo estes potenciais 

evocados. 

 

Para Kraus e McGee (1999), os PEALL refletem, principalmente, a 

atividade do tálamo e do córtex, estruturas que envolvem as funções de 

discriminação, integração, e atenção. As respostas de longa latência não 
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dependem, necessariamente, dos potenciais anteriores. Uma das 

características destes potenciais é que são menos afetados pelas 

propriedades físicas do estímulo, e mais afetados pelo uso funcional que o 

organismo faz do estímulo. Ressaltaram que o P300 mostra-se útil no estudo 

das funções cognitivas e de atenção, estando os processos de atenção, 

discriminação auditiva, memória, e perspectiva semântica, envolvidos na 

geração desse potencial. Este potencial é provocado por um paradigma raro 

(paradigma “oddball”, ou paradigma do alvo), no qual um estímulo 

inesperado ocorre dentro de uma série de estímulos esperados.  

 

Colafêmina et al. (2000) estudaram o PEALL (P300) com o objetivo de 

estabelecer um padrão normativo para pesquisas futuras. Para isto, 

analisaram as latências e amplitudes dos componentes do P300, em 20 

indivíduos entre 21 e 35 anos de idade (10 do gênero masculino e 10 do 

gênero feminino), otologicamente normais, e sem história de alterações 

neurológicas e de aprendizagem. Os valores médios de latência e amplitude 

foram condizentes com os valores estabelecidos pela literatura. Além disso, 

os valores de latência (componentes N1, P2 e N2) e de amplitude 

(componente N1) foram significantemente diferentes entre os indivíduos do 

gênero masculino e feminino.  

 

Considerando as diferenças funcionais existentes entre os hemisférios 

cerebrais, Frizzo et al. (2001) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar a ocorrência de possíveis diferenciações entre os PEALL dos 
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hemisférios direito e esquerdo. Para isto, realizaram as avaliações em 34 

indivíduos, entre 08 e 18 anos de idade, com audição normal. Realizaram a 

comparação das latências e amplitudes dos componentes do PEALL, para 

os dois hemisférios, e verificaram a existência de diferenças, para o 

componente P2, apenas na população do gênero masculino. Os demais 

componentes do PEALL não apresentaram diferenças significantes entre 

hemisférios. Concluíram que futuros trabalhos ainda se fazem necessários, a 

fim de se identificar ou não evidências eletrofisiológicas que constatem a 

existência destas diferenças.  

 

Cone-Wesson e Wunderlich (2003) destacaram as vantagens dos 

PEALL, quando comparados aos potenciais mais utilizados clinicamente, 

como a ABR. Uma das vantagens citadas por estes autores foi o fato dos 

potenciais corticais poderem ser evocados por sons complexos, como a fala, 

podendo ser utilizados na estimativa do limiar eletrofisiológico e na avaliação 

da discriminação e percepção de fala. 

 

O P300 é um potencial endógeno, ou seja, seu resultado depende de 

uma tomada de decisão por parte do indivíduo avaliado. Assim, este 

potencial é gerado, satisfatoriamente, desde que o indivíduo seja capaz de 

focalizar sua atenção em alguns estímulos raros, os quais aparecem, 

aleatoriamente, dentro de uma série de estímulos freqüentes. O sistema 

auditivo habitua-se a ouvir o estímulo freqüente, gerando menos ativações 

neuronais. Entretanto, o estímulo raro, por ser ouvido poucas vezes, leva o 
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sistema a gerar mais ativações neuronais, e desta forma, a curva gerada por 

este estímulo é maior, em amplitude, do que a gerada pelo estímulo 

freqüente. Ao subtrair o estímulo raro do freqüente, obtém-se o P300 

(Schochat, 2004). 

 

 

3.2 - Achados comportamentais, eletroacústicos, e eletrofisiológicos da 

audição em autismo. 

 

Estudos que investigam a audição de indivíduos autistas, por meio de 

avaliações comportamentais e eletroacústicas, são raramente encontrados 

na literatura. De forma geral, estudos com esta finalidade utilizam potenciais 

evocados auditivos e avaliações de neuroimagem para identificar alterações 

auditivas nesta população.   

     

A presença de anormalidades nos testes objetivos, os quais avaliam o 

Processamento Auditivo (PA), refletindo dificuldades de atenção, de 

discriminação, e de reconhecimento e compreensão da informação auditiva, 

podem também ser encontradas na população com autismo. Alguns estudos 

demonstram anormalidades eletrofisiológicas nos Potenciais Evocados 

Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE), de Média Latência (PEAML) e de 

Longa Latência (Potencial Cognitivo – P300). 
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Novick et al. (1980) realizaram avaliações eletrofisiológicas da audição 

em cinco crianças autistas e em cinco crianças normais. Os resultados 

destas avaliações mostraram que não houve diferença entre os grupos, para 

os componentes P60 e N100. Contudo, os componentes P200 e P300 

encontraram-se menores em todos os sujeitos autistas, quando comparados 

com os sujeitos do grupo controle. Além disso, um sujeito autista apresentou 

alteração na resposta evocada auditiva de tronco encefálico. Os autores 

referiram que estes resultados foram consistentes com a idéia de que 

existiriam déficits auditivos no autismo, os quais podem, em alguns casos, 

envolver baixos níveis de transmissão neural. Essas alterações podem 

aparecer como anormalidades na resposta de tronco encefálico, porém, 

manifestam-se mais consistentemente em aspectos altos do processamento 

(que envolvem o registro e o armazenamento da informação). Por fim, os 

mesmos sugeriram que alterações severas de linguagem, encontradas em 

crianças autistas, podem ser secundárias em relação a déficits básicos no 

processamento auditivo alto. 

 

Evidências de alterações nos resultados da Resposta Evocada de 

Tronco Encefálico (Brainstem evoked response - BSER) em crianças 

autistas foram mencionadas por Rosenblum et al. (1980). Neste estudo, seis 

crianças autistas e seis normais, da mesma faixa etária, foram avaliadas por 

meio do BSER, sendo que as autistas foram sedadas levemente (hidrato de 

cloral) para a realização deste exame. O grupo autista realizou audiometria 

tonal condicionada e audiometria com reforço visual, enquanto o grupo 
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normal realizou audiometria tonal convencional. Além disso, ambos 

realizaram timpanometria, anteriormente à avaliação do BSER. O resultado 

dessas avaliações mostrou não haver comprometimento dos limiares de 

audibilidade e da via auditiva periférica, para ambos os grupos. Entretanto, 

os resultados da resposta evocada de tronco encefálico, em crianças 

autistas, mostraram grande variabilidade e aumento no tempo de latência 

das ondas. De acordo com os autores, estes achados indicariam evidência 

de disfunção em tronco encefálico nas crianças autistas, enquanto que a 

variabilidade eletrofisiológica sustenta a hipótese de inconstância perceptual.  

 

Tanguay et al. (1982) realizaram a ABR em 16 crianças autistas e em 

28 crianças normais, de mesma faixa etária (02 a 14 anos de idade). Os 

autores relataram dificuldades na realização da ABR em autistas, optando 

por avaliá-los em sono natural. Os achados do estudo mostraram que três 

crianças autistas apresentaram atraso na latência absoluta da onda I, 

sugerindo funcionamento alterado da via auditiva periférica. Além disso, os 

outros autistas também apresentaram atraso na latência absoluta da onda I, 

porém, nestes casos, apenas na orelha direita para o estímulo menos 

intenso. Oito crianças autistas mostraram valores de tempo de transmissão, 

na ABR, situados três desvios padrão além da média normal. Os autores 

levantaram algumas hipóteses, baseados nas anormalidades encontradas 

na ABR de autistas: (1) os achados podem não ter relação causal com as 

incapacidades das crianças autistas, (2) os achados podem representar uma 

distorção no “input” auditivo, a qual prejudicaria o aprendizado da linguagem, 
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e (3) os achados podem refletir um estado inicial, em que o “input” anormal 

ocasiona um mau-desenvolvimento dos sistemas cerebrais necessários à 

linguagem e à função cognitiva.  

 

Taylor et al. (1982) investigaram a ABR em 32 crianças autistas e em 

22 normais, utilizando o estímulo clique. Os indivíduos autistas não 

colaboraram com a realização do exame, sendo, então, sedados uma hora 

antes da avaliação. Os pesquisadores analisaram as latências interpicos e 

os limiares eletrofisiológicos, para cada orelha. Os resultados mostraram 

uma série de alterações na via auditiva de crianças autistas. A perda auditiva 

de grau moderado foi verificada em 11 autistas (oito bilateralmente), e a 

perda auditiva de grau severo a profundo em três autistas (bilateralmente). 

Além disso, os interpicos I-III e I-V estavam significantemente aumentados 

nas crianças autistas. Foi observado, também, um aumento no tempo de 

condução, principalmente no início da via auditiva em tronco encefálico. Os 

resultados encontrados confirmam alguns estudos prévios sobre 

anormalidades em ABR de crianças autistas, e são concordantes com 

algumas teorias sobre a base etiológica do autismo. Os autores concluíram 

que a alta incidência de perda auditiva nesta população é significante e 

recomendaram a testagem auditiva, por meio da ABR, como rotina clínica. 

 

Um estudo realizado por Gillberg et al. (1983) comparou a ABR em 24 

crianças autistas (19 meninos e cinco meninas), em sete crianças com 

outras psicoses infantis, e em 31 crianças normais. Os resultados de 16 
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crianças autistas apresentaram-se normais, sendo que as outras oito 

crianças mostraram resultados anormais na ABR. Os autores referiram que 

os resultados anormais encontrados na ABR de crianças autistas indicavam 

disfunção em tronco encefálico. Este achado foi considerado bastante 

comum nos casos de autismo infantil, ocorrendo de 23% a 33% dos casos. 

Os autores relataram um valor médio da latência da onda V (5.59 ms), dos 

indivíduos autistas, maior do que o dos outros grupos avaliados. Os outros 

dois grupos de crianças não apresentaram alterações na ABR. 

 

Os Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência também têm sido 

investigados na população com autismo. Niwa et al. (1983) estudaram a 

função cognitiva em sujeitos autistas empregando o Potencial Cognitivo 

(P300). Foram analisados os resultados de quatro indivíduos autistas, cinco 

indivíduos normais, e quatro indivíduos com síndrome de Down (os dois 

últimos grupos foram considerados controles). O P300 foi investigado por 

meio de três diferentes condições experimentais: “no-task” (o sujeito é 

instruído a simplesmente ouvir o estímulo, sem nenhuma informação a 

respeito dos componentes deste), “counting” (o sujeito é instruído a contar, 

silenciosamente, o número de vezes que estímulo alvo aparece entre o 

estímulo padrão – analisando-se, deste modo, se o sujeito tem capacidade 

de diferenciar dois tipos de estímulos), e “key-press” (o sujeito é instruído a 

apertar um botão de resposta quando ouvir o estímulo alvo). Os resultados 

mostraram que os autistas apresentaram menor amplitude do componente 

P300 sob a condição “no-task”, quando comparados com os dois grupos 
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controle. Desta forma, os autores sugeriram que os autistas tinham certas 

dificuldades cognitivas no “processo de avaliação de estímulo alvo”, quando 

comparados com os dois grupos controle.  

 

Gillberg et al. (1987) realizaram diversas avaliações neurobiológicas, 

incluindo a ABR, em 17 crianças autistas (14 meninos e três meninas), e em 

três com síndrome de Asperger, encontrando a presença de alterações na 

ABR em quatro das 17 crianças avaliadas. As alterações observadas 

consistiram em aumento no tempo de latência das ondas em uma criança 

com síndrome de Asperger e em duas com Autismo Infantil, bem como no 

aumento patológico da diferença interaural da onda V em outra criança 

autista. 

 

Sersen et al. (1990) investigaram a Resposta Evocada Auditiva de 

Tronco Encefálico (Brainstem Auditory-Evoked Resposes - BAER) em 46 

indivíduos controles, 16 com síndrome de Down e 48 autistas, todos do sexo 

masculino. Nestes indivíduos, foi necessário realizar a sedação naqueles em 

que as condições não permitiam uma boa avaliação. Sendo assim, seis 

indivíduos com síndrome de Down e 37 autistas foram sedados para a 

realização do exame. Os resultados mostraram que os indivíduos com 

síndrome de Down, sedados e não sedados, apresentaram latências 

absolutas e interpicos diminuídos, para os componentes mais precoces da 

BAER, enquanto que o grupo de autistas sedados apresentou 

prolongamento das latências, para os componentes médios e mais tardios 



33 

Revisão de Literatura 

deste potencial. Para os autores, o prolongamento das latências, encontrado 

nos autistas não sedados, não tinha relação com a idade ou o nível 

intelectual do sujeito. Os autores perceberam que os indivíduos que 

necessitaram de sedação podem ter maior probabilidade de apresentar 

alterações neurológicas, e que um efeito da sedação, na BAER, não pode 

ser excluído. 

 

Considerando as alterações na prosódia da fala, freqüentemente 

apresentadas por crianças autistas, Erwin et al. (1991) propuseram-se a 

verificar se indivíduos autistas adultos seriam capazes de discriminar e/ou 

reconhecer contrastes prosódicos em estímulos auditivos. Para tanto, 

realizaram a avaliação eletrofisiológica (Potencial Cognitivo - P3) e 

comportamental, com estímulos prosódicos e fonêmicos, em 11 indivíduos 

autistas (meninos) e em 14 normais (controle) da mesma faixa etária. 

Contrariamente à hipótese dos autores, os autistas apresentaram respostas 

(P3) normais, para todos os estímulos, e realizaram os testes 

comportamentais em nível normal. No entanto, não foi demonstrada uma 

resposta significante no P3 dos autistas para a sílaba /pa/. Este resultado 

inesperado fez com que os autores reexaminassem os dados. Assim, 

perceberam que ocorria um aumento das respostas para a sílaba /pa/ 

quando esta era apresentada como estímulo freqüente na primeira parte da 

avaliação, e que esta hiper-reatividade inicial evitava a diferenciação do 

estímulo “freqüente/raro”, quando o /pa/ era apresentado como estímulo raro 

na segunda parte da avaliação. Os autores concluíram que os dados 
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indicavam P3 normais e processamento comportamental do estímulo 

prosódico normal, nos autistas de alto-funcionamento. 

 

Steffenburg (1991) estudou 35 crianças com autismo (de dois a 12 

anos de idade) e 17 com “autistic like conditions”, ou seja, crianças com 

alterações que preencheram, em parte, os critérios para o autismo (três a 12 

anos de idade). Estas foram submetidas a uma exaustiva avaliação 

neurobiológica, e os achados foram comparados com vários grupos controle. 

Aproximadamente 90% das crianças autistas e “autistic like conditions” 

tiveram indicação de disfunção cerebral. Algumas destas, as que não 

apresentaram esta anormalidade, mostraram uma semelhança com a 

síndrome de Asperger. Os autores concluíram que o autismo tem múltiplas 

etiologias biológicas, e que os sintomas do autismo em uma criança devem 

sempre obrigar uma imediata avaliação neurobiológica. 

 

O uso do Potencial Evocado Auditivo de Média Latência (PEAML ou 

MLR – Middle Latency Response) em indivíduos autistas, diferentemente do 

PEATE, tem sido pouco descrito na literatura. Buchwald et al. (1992) 

utilizaram a MLR para avaliar um grupo de 11 sujeitos adultos com autismo 

de alto funcionamento, e um de 11 sujeitos normais. A partir da análise 

estatística dos valores de latência e amplitude dos componentes Pa, P1, e 

Nb, verificou-se que, em relação ao componente Pa, não houve diferenças 

significantes entre os grupos. Contudo, foram identificados dois tipos de 

anormalidades no componente P1 (positividade máxima entre 50-60 ms). O 
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P1 foi significativamente menor em sujeitos autistas quando a velocidade de 

apresentação do estímulo era baixa, e o P1 “autístico” não mudou frente ao 

aumento da velocidade de apresentação do estímulo de 0,5 para 10/s. Este 

estudo foi o primeiro a relatar anormalidades na onda P1 em autismo. 

Considerando os resultados obtidos, os autores sugeriram que o sistema 

ascendente de ativação reticular, e/ou seu alvo talâmico pós-sináptico, 

podem apresentar disfunção em sujeitos com esta síndrome. 

 

Klin (1993) realizou uma revisão de 11 pesquisas, cujos objetivos eram 

testar a integridade da via auditiva em tronco encefálico, por meio da ABR, 

em autistas. A autora descreveu os resultados das pesquisas e comparou-

os, quando possível, entre si. Constatou que os estudos, em sua maioria, 

verificavam as alterações audiológicas por meio da ABR e não utilizavam a 

audiometria. Com relação às alterações auditivas periféricas, estas foram 

encontradas em um número significativo de sujeitos autistas dentre os 

trabalhos revisados (56 de 170 sujeitos autistas). Com relação às alterações 

na transmissão central, a autora relatou que a única generalização que se 

poderia fazer era a de que, se existe uma disfunção na via auditiva em nível 

de tronco encefálico no autismo, as indicações desta disfunção são bastante 

inconsistentes. Dentre 10 estudos que relataram resultados individuais dos 

valores dos interpicos, 35 de 159 sujeitos apresentaram indicações de 

anormalidades neste parâmetro. A autora concluiu que os estudos 

realizados com ABR, em autistas, não forneceram uma evidência clara de 

disfunção em tronco encefálico nesta população, embora não refutem esta 
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possibilidade. Afirmou também que, a partir da análise realizada, ficou 

evidente a possibilidade de co-ocorrência de alterações auditivas periféricas 

e o autismo. 

 

A investigação do processamento auditivo em nível cortical, por meio 

dos Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência em crianças autistas, 

também foi realizada por Bruneau et al. (1999). Foram avaliados três grupos 

com 16 crianças cada um, sendo um grupo de crianças com autismo e 

retardo mental, outro de crianças normais, e o terceiro composto por 

crianças apenas com retardo mental, na faixa etária de 04 a 08 anos de 

idade. Todos os indivíduos eram audiologicamente normais, resultado 

determinado pela ABR. Foram analisados dois picos negativos, que ocorrem 

entre 80 e 200 ms, de acordo com o nível de intensidade do estímulo 

acústico (50 a 80 dB NPS), o primeiro localizado na região fronto-central, e o 

segundo na região bitemporal. Posteriormente, comparados os resultados 

obtidos no grupo de crianças autistas com os obtidos nos outros dois grupos. 

Os resultados em crianças autistas mostraram anormalidades na onda N1, 

com amplitude diminuída no sítio gerador bitemporal, e considerável atraso 

na latência desta onda (por volta de 20 ms). Além disso, nos dois grupos de 

referência (crianças normais e crianças com retardo mental), o efeito 

intensidade foi encontrado nos dois lados, enquanto que, nos autistas, este 

esteve ausente do lado esquerdo, mas presente do lado direito. Concluíram 

que os achados em crianças autistas, com distúrbio de comunicação verbal 

acentuado, apontam para uma disfunção nas áreas corticais envolvidas na 
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geração do componente N1, isto é, o córtex auditivo associativo na parte 

lateral do giro temporal superior, com alterações mais específicas do lado 

esquerdo, quando o estímulo auditivo era processado. 

 

A importância da avaliação audiológica, em crianças e adolescentes 

com autismo, foi enfatizada também por Rosenhall et al. (1999). Neste 

estudo, realizado ao longo de 12 anos, 199 crianças e adolescentes autistas 

(153 e 46 meninas) foram avaliados audiologicamente por meio do método 

apropriado para cada faixa etária (audiometria tonal, audiometria vocal, 

audiometria lúdica, audiometria com reforço visual, audiometria de 

observação comportamental, e reação à voz), além da timpanometria. A 

ABR foi realizada em 192 dos 199 casos e, em sua maioria, os indivíduos 

permaneceram acordados durante o exame. Dentre os resultados, foram 

observadas perdas auditivas de grau leve a moderado em 7,9% dos casos, e 

perda auditiva unilateral em 1,6% daqueles que puderam ser testados 

apropriadamente. Perdas auditivas bilaterais de grau severo a profundo, ou 

anacusia, foram obtidas em 3,5% de todos os casos. Além disso, a 

hiperacusia foi verificada em 18% dos indivíduos do grupo autista, dado não 

observado no grupo controle. Constatou-se a presença de otite média 

serosa em 23,5% da população, demonstrando, assim, que a perda auditiva 

condutiva parece ser um achado freqüente no autismo.  

 

Um estudo realizado por Maziade et al. (2000) avaliou a BAER 

(Brainstem Auditory-Evoked Response) em 73 sujeitos autistas e em 251 
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parentes não-afetados com autismo. Os resultados obtidos nestes grupos 

foram comparados aos resultados de 521 indivíduos do grupo controle 

(normais). Verificaram a presença de atraso na condução do estímulo no 

nervo auditivo em autistas, evidenciada pelo aumento do interpico I-III. Além 

disso, observaram o mesmo prolongamento no interpico I-III em parentes de 

1º grau não afetados, quando comparados os resultados aos do grupo 

controle. O prolongamento do interpico I-III não foi encontrado em 53% dos 

familiares não afetados, e sendo assim, embora haja evidências de 

correlação entre o prolongamento I-III em autistas e familiares, esse não 

deve ser o único fator responsável pelo autismo. Os autores concluíram que 

o prolongamento do interpico I-III, nas respostas evocadas auditivas de curta 

latência, pode ser um marcador para um dos inúmeros déficits encontrados 

no autismo, e que merece uma análise mais detalhada para ser utilizado 

como um potencial fenótipo alternativo para o distúrbio. 

 

Coutinho et al. (2002) estudaram a ABR em duas crianças com 

autismo, uma com 02 e outra com 04 anos de idade. Os dois casos desta 

pesquisa realizaram a imitanciometria, na qual os resultados apresentavam-

se normais, indicando, assim, ausência de patologias da orelha média. Não 

foi possível realizar os testes comportamentais (audiometria por reforço 

visual e audiometria lúdica) em um dos casos, sendo que o outro apresentou 

resultados inconclusivos. Os autores verificaram que os interpicos e as 

latências das ondas I, III, e V estavam dentro da média, em ambos os casos, 

entretanto, identificaram um padrão comum na resposta da ABR: a 
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proeminência na amplitude da onda I em relação às amplitudes das ondas III 

e V, em todas as orelhas a 90 dB NA. Esta proeminência da onda I ainda 

não havia sido relatada em outros trabalhos. Deste modo, os autores 

ressaltaram a necessidade de futuras pesquisas que possam estabelecer a 

importância deste achado e suas possíveis implicações no sistema auditivo 

central destas crianças. Os autores hipotetizaram uma possível associação 

destes achados com a hiperacusia e a reação anormal ao som, 

freqüentemente vistos em crianças autistas.  

 

Reações exageradas a pequenas mudanças ambientais e 

comportamento anormal em resposta ao estímulo auditivo são 

freqüentemente observados em crianças com autismo. Gomot et al. (2002) 

estudaram o mecanismo cerebral envolvido na detecção automática de 

mudanças de freqüências sonoras por meio do “Mismatch Negativity” 

(MMN), em 15 crianças autistas e em 15 crianças normais (grupo controle). 

O BAER foi realizado em todos os indivíduos anteriormente à realização do 

MMN. Desta forma, garantiram a acuidade auditiva normal dos participantes 

da pesquisa. Comparadas com as respostas do grupo controle, o MMN 

registrado nas crianças autistas mostrou latência significantemente menor e 

foi seguido pela onda P3a. Embora o componente temporal tenha sido 

evidenciado bilateralmente em ambos os grupos, este ocorreu precocemente 

no hemisfério esquerdo em crianças autistas, precedido por um componente 

frontal esquerdo anormal. O padrão eletrofisiológico referido no estudo 

enfatizou disfunção no córtex frontal esquerdo, o qual também pode estar 
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envolvido nos comprometimentos cognitivo e comportamental característicos 

deste transtorno neurodesenvolvimental complexo. 

 

Bruneau et al. (2003) investigaram as relações entre os potenciais 

evocados auditivos tardios, obtidos em regiões temporais (ondas N1c ou 

Tb), e as habilidades verbais e não-verbais, em 26 crianças autistas com 

retardo mental de 04 a 08 anos de idade. Todas as crianças apresentavam 

ABR dentro da normalidade, indicativo de acuidade auditiva normal. Os 

autores verificaram que a onda N1c apresentava a menor amplitude e 

latência aumentada, em crianças com autismo, dado sugestivo de hipo-

reatividade eletrofisiológica bitemporal. Foi verificado um padrão particular 

de assimetria no nível mais alto de intensidade do estímulo (80 dB NPS), 

nas crianças autistas, com maior ativação da região temporal direita. Os 

autores concluíram que os resultados sugerem uma reorganização no 

desenvolvimento das funções dos hemisférios direito-esquerdo no autismo, 

com ativação preferencial do hemisfério direito para funções normalmente 

localizadas no hemisfério esquerdo.  

 

Relatos na literatura demonstram que crianças autistas apresentam 

anormalidades severas no comportamento social, que coexistem com 

atenção anormal às pessoas e aos estímulos sociais relevantes, e com 

déficit de linguagem. Devido à complexidade física dos estímulos sociais 

significantes, uma deficiência no processamento sensorial do estímulo 

complexo tem sido apontada como uma das causas para o déficit de 
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atenção e de linguagem presentes em autistas. Levando em consideração 

estes aspectos, Ceponiene et al. (2003) realizaram um estudo utilizando o 

Potencial Evocado Auditivo relacionado a Eventos (Event-Related Brain 

Potentials - ERPs), para examinar o processamento sensorial e de atenção 

inicial a sons de diferentes complexidades, em crianças com autismo de alto 

funcionamento. Anteriormente à realização do ERP, verificaram a acuidade 

auditiva dos sujeitos por meio da audiometria, e todos os participantes da 

pesquisa apresentavam audição normal. Os resultados mostraram que o 

processamento sensorial do som estava intacto em crianças com autismo de 

alto funcionamento, e não foi afetado pela complexidade do som. Em 

contrapartida, sua orientação involuntária foi afetada pela natureza do 

estímulo, apresentando-se normal, tanto para mudanças de tons simples, 

quanto para tons complexos, mas sendo inteiramente abolida por mudanças 

de vogais. Estes resultados demonstraram que déficits de orientação 

auditiva no autismo não podem ser explicados por déficits sensoriais, e que 

estes podem ser específicos para sons da fala.  

 

Ferri et al. (2003) estudaram dois componentes automáticos dos 

potenciais evocados auditivos relacionados a eventos (ERPs), o “Mismatch 

Negativity” (MMN) e o Potencial Cognitivo (P300), a fim de entender melhor 

as bases psicofisiológicas das anormalidades do processamento auditivo no 

autismo. Foram avaliados 10 sujeitos com autismo e retardo mental 

associado (média de 12,3 anos de idade) e 10 sujeitos normais da mesma 

faixa etária como grupo controle. Os resultados mostraram o componente N1 
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com latências significantemente menores, e o MMN maior no grupo de 

indivíduos autistas, divergindo dos resultados obtidos no grupo controle. A 

amplitude do P300 mostrou-se maior em sujeitos autistas do que no grupo 

controle durante a infância; sendo que o oposto foi observado durante a 

adolescência. Frente a estes achados, os autores puderam concluir que 

mudanças significativas nos ERPs podem também ser notadas em 

indivíduos não cooperativos com autismo e retardo mental, podendo ser 

diferentes das mudanças já relatadas para sujeitos com autismo de alto 

funcionamento. Os resultados mostraram modificações no desenvolvimento, 

as quais deveriam ser levadas em consideração ao se analisar os dados 

obtidos em sujeitos autistas, enfatizando, desta forma, a necessidade de 

aprofundamento nas pesquisas envolvendo os potenciais relacionados a 

eventos na população com autismo.   

 

Rosenhall et al. (2003) objetivaram investigar a presença de alterações 

na via auditiva em tronco encefálico, ou no nervo coclear, em crianças 

autistas, e também descrever quais eram as anormalidades encontradas. 

Para isto, 153 crianças e adolescentes autistas tiveram os resultados da 

ABR comparados com os resultados de crianças normais (grupo controle). 

Os resultados mostraram audição normal em 101 crianças autistas, 

prolongamento do interpico III-V, e aumento significante das latências das 

ondas I e V. Além disso, testes individuais mostraram que, no grupo de 

autistas com audição normal, 58% apresentavam anormalidades em um ou 

mais dos oito parâmetros estudados na ABR. As anormalidades mais 
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comumente encontradas foram o prolongamento da onda V (38% dos 

casos), e do interpico I-V (28% dos casos). O aumento do interpico I-V 

também foi verificado em 27% das 49 crianças difíceis de serem avaliadas, 

ou com perda auditiva. Os autores concluíram que lesão em tronco 

encefálico, disfunção coclear, e envolvimento do sistema coclear eferente 

são possíveis fatores que podem explicar os achados da audiometria de 

tronco encefálico em crianças e adolescentes autistas. 

 

Tecchio et al. (2003) utilizaram a “Magnetoencephalographic 

Measurements of Mismatch Field” (MMF), a qual reflete a detecção de uma 

mudança nas características físicas de um som repetitivo, para avaliar 14 

sujeitos diagnosticados com distúrbio autístico (08 a 32 anos), e para 

comparar os resultados com os obtidos em 10 indivíduos do grupo controle. 

Todos os indivíduos realizaram a ABR, anteriormente ao MMF, sendo que os 

resultados mostraram acuidade auditiva normal e boa propagação do som 

ao longo da via auditiva até o tronco encefálico. Entretanto, os autores 

verificaram, no MMF, diferenças significantes nas respostas cerebrais entre 

os grupos, sugerindo que os sujeitos autistas de baixo funcionamento 

apresentam disfunção nos estágios pré-conscientes da discriminação 

auditiva cortical, levando a um processamento anormal das aferências 

sensoriais auditivas. 

 

Indivíduos com autismo de alto funcionamento, ou com síndrome de 

Asperger, costumam referir dificuldades para compreender a fala em 
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ambiente com ruído de fundo competitivo. Por esta razão, Alcántara et al. 

(2004) realizaram um estudo sobre habilidades de percepção de fala em 

ruído, utilizando Limar de Recepção de Fala (LRF ou “Speech Reception 

Thresholds”- SRT), definido como a razão fala-ruído (“Speech-to-Noise 

Ratio”- SNR) no qual 50% da fala é identificada corretamente. Foram 

avaliados 11 indivíduos com autismo de alto funcionamento / síndrome de 

Asperger e 09 indivíduos do grupo controle, por meio de procedimento 

adaptativo. Todos os indivíduos da pesquisa apresentavam limiar de 

audibilidade normal, para as freqüências de 250 a 8000 Hz na audiometria 

tonal, e normalidade das funções de orelha média. Os resultados 

demonstraram que o LRF dos indivíduos autistas de alto funcionamento / 

síndrome de Aspeger eram piores (2 a 3.5 dB maiores) do que os do grupo 

controle, para todos os cinco sons de fundo testados, demonstrando um 

decréscimo substancial no reconhecimento de fala. Tal fato indicou que 

esses indivíduos requerem um SRN maior para atingirem um nível de 

performance igual ao do grupo controle. Para os autores, a dificuldade de 

compreensão de fala, referida por indivíduos com essa patologia, pode ser 

causada por uma habilidade reduzida de integrar informações repentinas 

presentes em meio ao ruído. 

 

Gomes et al. (2004) enfatizaram o uso das Emissões Otoacústicas 

(EOA) e dos reflexos acústicos, na avaliação do sistema auditivo periférico 

de crianças autistas, visto que estas apresentam alterações 

comportamentais e são difíceis de serem avaliadas. Citam, também, o teste 



45 

Revisão de Literatura 

do limiar de desconforto auditivo, utilizado para determinar o nível de 

tolerância a sons intensos. O objetivo do estudo foi verificar se a queixa de 

hipersensibilidade auditiva relatada pelos pais, cuidadores, e/ou terapeutas 

dos indivíduos, corresponderia aos achados audiológicos. A fim de excluir os 

indivíduos com perda auditiva, foram realizadas as emissões otoacústicas 

por produto de distorção (EOAPD). Foi realizada a pesquisa do reflexo 

acústico nas freqüências de 500, 1000, 2000, e 4000 Hz em 46 indivíduos 

autistas (39 meninos e sete meninas), entre 05 e 19 anos de idade. O estudo 

da resposta a estímulos acústicos intensos (tom modulado pulsátil a 90 dB, 

nas freqüências de 500 a 6000 Hz), em campo, foi realizado nos 11 

indivíduos que apresentaram queixa de hipersensibilidade a sons intensos 

(relatada pelos pais, responsáveis, ou terapeutas). Destes, apenas dois 

mostraram desconforto, quando expostos a estímulo acústico intenso em 

campo aberto. Os resultados demonstraram que manifestações 

comportamentais aos sons não estão associadas à hipersensibilidade da via 

auditiva, mas a dificuldades em níveis de processamento mais superiores do 

córtex cerebral, envolvendo sistemas que se encontram, normalmente, 

alterados em pacientes do espectro autístico, tais como o sistema límbico. 

 

Khalfa et al. (2004) verificaram a hipótese de percepção anormal do 

“loudness” (sensação subjetiva da intensidade) em crianças e adolescentes 

autistas, por meio de testes psicoacústicos. Foram avaliados 11 indivíduos 

autistas (nove do gênero masculino) e um grupo de indivíduos normais, 

pareados por idade e sexo. Todos os sujeitos da pesquisa apresentavam 
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audição normal e capacidade cognitiva adequada para a realização dos 

testes. Foi realizada a audiometria tonal convencional (freqüências de 250 a 

8000 Hz) e, posteriormente, foram obtidos os níveis de desconforto para as 

intensidades. A seguir, foi determinada a faixa dinâmica da audição 

(subtraindo o limiar de desconforto do limiar de audibilidade). Os resultados 

confirmaram a hipótese de percepção aumentada do “loudness” em crianças 

com autismo, além de demonstrarem uma faixa de percepção dinâmica 

restrita, apesar dos limiares de audibilidade normais. Desta forma, os 

autores confirmam a existência de hiperacusia em indivíduos autistas, e 

discutiram a origem dela (central ou periférica). Referiram que esta pode 

estar relacionada ao comportamento anormal e a alterações 

eletrofisiológicas auditivas, observadas no autismo. 

 

Teder-Sälejärvi et al. (2005) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

comparar a habilidade de focalizar-se a atenção, seletivamente, a um som 

com origem em um ambiente ruidoso, em autistas adultos e em indivíduos 

do grupo controle. Os resultados mostraram que, tanto a medida 

comportamental de detecção do alvo, como a amplitude do ERP, indicavam 

que os sujeitos do grupo controle eram capazes de focalizar a atenção mais 

efetivamente no som de origem do que os sujeitos autistas. Para os autores, 

esses achados indicaram um déficit básico em focalização espacial da 

atenção auditiva, em autismo, o qual pode ser um fator que impede a 

interação social e o comportamento guiado pelo estímulo sensorial, 

particularmente em ambiente ruidoso. 
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4 - MÉTODOS 

 

 

Esse estudo foi realizado no Departamento de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. A coleta de dados foi realizada no Laboratório 

de Investigação Fonoaudiológica em Potenciais Evocados Auditivos do 

referido departamento. 

 

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 

sessão de 24/04/2003, com o protocolo de pesquisa nº 237/03 (Anexo A). 

 

As avaliações foram realizadas após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou responsáveis (Anexo B). 

 

 

4.1 - CASUÍSTICA 

 

Participaram desta pesquisa 41 indivíduos com idades entre 08 e 20 

anos, divididos em dois grupos: 

 

Grupo Pesquisa (GP): Fizeram parte deste grupo 16 indivíduos com 
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Autismo, um do gênero feminino e 15 do gênero masculino, com idades 

entre 08 e 19 anos (média de 11.94 anos de idade) .  

Os indivíduos que compuseram o GP foram encaminhados pelo 

Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, onde são atendidos, e pelo Laboratório de 

Investigação Fonoaudiológica em Linguagem e Cognição do Departamento 

de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP. Foram 

encaminhadas listas, para a pesquisadora responsável, com os dados do 

indivíduo (diagnóstico psiquiátrico, nome, idade, nome do responsável e 

telefone). Desta forma, a pesquisadora entrava em contato, por telefone, 

com os pais/responsáveis e agendava a data das avaliações. Muitos sujeitos 

encaminhados não puderam participar da pesquisa por motivos pessoais. 

Dentre os indivíduos que aceitaram participar, alguns não compareceram na 

data agendada, e outros foram excluídos da pesquisa por não permitirem a 

realização de nenhuma avaliação. 

 

Grupo Controle (GC): Fizeram parte deste grupo 25 indivíduos com 

desenvolvimento normal, 16 do gênero feminino e nove do gênero 

masculino, com idades entre 08 e 20 anos (média de 12,16 anos de idade). 

Os indivíduos que compuseram o GC foram encaminhados por escolas 

de ensino fundamental e médio, sendo selecionados pelas professoras por 

não apresentarem queixas psiquiátricas, neurológicas, de linguagem, e nem 

audiológicas. A pesquisadora entrava em contato com os pais/responsáveis 
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dos indivíduos por meio de telefonema (dados encaminhados pelas 

professoras com o consentimento dos pais), e agendava as datas para as 

avaliações. 

 

4.1.1 - Critérios de Inclusão 

 

Os critérios de inclusão adotados nesta pesquisa foram: 

 

Grupo Pesquisa: faixa etária de 08 a 20 anos, diagnóstico médico de 

Autismo de Alto-funcionamento, síndrome de Asperger, ou ainda Autismo 

Infantil com menor comprometimento cognitivo. 

 

Grupo Controle: faixa etária de 08 a 20 anos, com histórico de 

desenvolvimento neuropsicomotor normal, sem queixas psiquiátricas, 

neurológicas, de linguagem, audiológicas, e nem de processamento auditivo.  

 

 

4.2 - MATERIAIS  

 

O material do presente estudo constou dos resultados das avaliações 

comportamentais, eletroacústicas, e eletrofisiológicas da audição, obtidos 

nos dois grupos estudados. 

Os materiais e equipamentos utilizados para a realização das 

avaliações serão descritos a seguir: 
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1 - Protocolo de coleta da história clínica do paciente. Protocolo 

elaborado e utilizado pelo Setor de Audiologia Clínica do Curso de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Anexo C); 

 

2 - Otoscópio da marca Heine, para a realização da inspeção visual do 

meato acústico externo; 

 

3 - Analisador de orelha média marca Grason-Stadler, modelo GSI-33 

(ANSI S3.39-1987) para a realização da avaliação eletroacústica da audição;  

  

4 - Audiômetros modelos GSI-61 e GSI-68, marca Grason-Stadler e 

fones de ouvido supra aurais modelo TDH-50 atendendo aos padrões ANSI 

S3.6-1989 e IEC-1988. Cabina acústica atendendo à norma ANSI S3.1-1991 

de quantidade de ruído ambiental, para a realização da avaliação 

comportamental da audição; 

 

5 - Equipamento Sistema Portátil Traveler Express - Marca Bio-Logic 

(ANSI S3.7-1996), e o programa EP317 inserido no computador, para a 

realização da avaliação eletrofisiológica da audição. Este equipamento 

consiste de um computador portátil, um gerador de estímulos acústicos, um 

“mediador” (caixa na qual são conectados os eletrodos), cinco eletrodos de 

superfície (cobre), e fones de ouvido supra aurais modelo TDH-39.  
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4.3 - PROCEDIMENTOS  

 

Serão descritos, a seguir, os procedimentos realizados na ordem em 

que foram executados. 

 

4.3.1 - Informações sobre a pesquisa para os pais ou 

responsáveis. 

 

Os esclarecimentos sobre a pesquisa para os pais ou responsáveis dos 

indivíduos, de ambos os grupos, foram realizados no Laboratório de 

Investigação Fonoaudiológica em Potenciais Evocados Auditivos, 

anteriormente à realização das avaliações. Os esclarecimentos foram 

realizados, verbalmente, pela pesquisadora e por meio do termo de 

consentimento livre e esclarecido, aprovado previamente pela Comissão de 

Ética desta Instituição, o qual foi assinado pelo responsável após a 

explicação e a leitura. Foi informado aos pais ou responsáveis dos 

indivíduos dos grupos controle e pesquisa que as avaliações a serem 

realizadas não apresentavam riscos à saúde do indivíduo, e que os 

resultados destas avaliações seriam utilizados para pesquisa de Mestrado. 

 

4.3.2 - Coleta da história clínica dos indivíduos. 
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Inicialmente, foi realizada a coleta da história clínica dos indivíduos com 

os pais ou responsáveis, utilizando-se do protocolo do Serviço de Audiologia 

Clínica do Curso de Fonoaudiologia da FMUSP para obtenção de dados 

pessoais do indivíduo, bem como de informações referentes à história 

pregressa do distúrbio em questão, desenvolvimento neuropsicomotor, 

alterações neurológicas, psiquiátricas, comportamentais, uso de 

medicamentos, presença de fatores pré, peri, e pós-natais considerados 

como de risco para deficiência auditiva, ocorrência de episódios de otite, 

supuração, e queixas dos pais sobre dificuldades auditivas. 

 

4.3.3 – Coleta dos dados das avaliações eletroacústicas, 

comportamentais, e eletrofisiológicas da audição. 

 

Após a coleta da história clínica do indivíduo, foi realizada a inspeção 

visual do meato acústico externo, com o objetivo de verificar possíveis 

obstruções por presença de cerume ou corpo estranho.  

Para a realização das avaliações, foram dadas orientações aos 

indivíduos sobre sua realização. Tais orientações foram retomadas 

freqüentemente durante as avaliações do GP, a fim de que eles realizassem 

as tarefas da forma mais adequada.  

As orientações e os exames específicos realizados em cada avaliação, 

serão descritos na ordem em que foram executados:  
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I – Avaliação Eletroacústica da audição: realizada por meio das 

medidas de imitância acústica (timpanometria e pesquisa dos reflexos 

acústicos ipsilaterais, nas freqüências de 500, 1000, 2000, 4000 Hz e “Broad 

Band” - BB). Cada indivíduo foi orientado a permanecer quieto, 

principalmente, sem movimentar a cabeça e sem falar.  

 

II – Avaliação Comportamental da audição: composta pelos 

seguintes exames:   

II.A - Audiometria Tonal: realizada nas freqüências de 250, 500, 

1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Cada indivíduo foi orientado a 

levantar a mão, ou a apertar o “botão”, sempre que escutasse o estímulo 

acústico, mesmo quando estivesse fraco. Para alguns indivíduos do GP, foi 

utilizado o condicionamento lúdico, a fim de se obter respostas mais 

fidedignas. O exame foi realizado com fones de ouvido supra-aurais em 

cabina acústica. 

II.B - Logoaudiometria: foram pesquisados o Limiar de 

Reconhecimento de Fala (LRF) e o Índice de Reconhecimento de Fala (IRF) 

com as listas de vocábulos propostas por Santos e Russo (1991). Cada 

indivíduo foi orientado a repetir as palavras ditas pela pesquisadora da 

maneira que entendesse. Tais exames foram realizados com fones de 

ouvido supra-aurais em cabina acústica. 

 

III - Avaliação Eletrofisiológica da audição: Os potenciais evocados 

auditivos foram realizados com o indivíduo sentado em uma poltrona 
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reclinável, dentro de uma sala tratada acústica e eletricamente. A superfície 

da pele (fronte, mastóides, e couro cabeludo) foi limpa com pasta abrasiva, 

sendo em seguida fixados os eletrodos por meio de pasta eletrolítica, a fim 

de melhorar a condutividade elétrica, além de esparadrapo do tipo 

microporoso. Os estímulos acústicos foram apresentados por meio do fone 

de ouvido supra-aural. O primeiro potencial realizado foi o P300, seguido do 

PEAML, e, por último, o PEATE. Foi priorizada esta ordem, visto que o P300 

e o PEAML sofrem influências do estado de alerta e de atenção ao estímulo 

acústico para a sua geração, enquanto que o PEATE pode ser gerado, tanto 

em estado de alerta, como durante o sono. Os valores de impedância dos 

eletrodos foram verificados, devendo situar-se abaixo de 5 kohms. A 

avaliação eletrofisiológica foi composta pelos seguintes exames: 

 

III.A - Potencial Cognitivo (P300): para realização deste potencial, 

foi utilizado o estímulo “tone-burst”, apresentado monoauralmente a 75 dB 

NA, em uma velocidade de apresentação de 1,1 cliques por segundo, sendo 

empregado um total de 300 estímulos. Os eletrodos foram posicionados no 

vértex (Cz) e nas mastóides direita e esquerda (A2 e A1). O estímulo 

freqüente foi apresentado a 1000 Hz e o raro a 1500 Hz. Dos 300 estímulos 

apresentados, 15% a 20% referiam-se ao estímulo raro, e o restante ao 

estímulo freqüente. Foi gravado apenas um registro para cada lado, não 

havendo, assim, registro de reprodução destas ondas. Cada indivíduo foi 

orientado a manter sua atenção no estímulo raro, o qual aparecia, 

aleatoriamente, dentro de uma série de estímulos freqüentes, e foi solicitado 
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a contar, em voz alta, o número de vezes que escutasse o estímulo raro. Foi 

feita uma prévia demonstração da série de estímulos acústicos para garantir 

o entendimento da tarefa. Quando o indivíduo não compreendia esta 

orientação, eram dadas outras sugestões (levantar a mão, repetir oralmente 

o apito “pi”, contar com os dedos, entre outras), a fim de garantir a atenção 

do indivíduo ao estímulo raro (Durrant e Ferraro, 2001; Musiek e Lee, 2001). 

 

III.B - Potencial Evocado Auditivo de Média Latência (PEAML): o 

estímulo utilizado para a realização deste potencial foi o clique, apresentado 

monoauralmente a 70 dB NA, numa velocidade de apresentação de 9,9 

cliques por segundo, sendo apresentado um total de 1000 estímulos. Os 

eletrodos foram posicionados no vértex (Cz), nas mastóides direita e 

esquerda (A2 e A1), e nas junções têmporo-parietais direita e esquerda (C4 

e C3). Foram gravados dois registros para cada modalidade (ipsi e 

contralateral - C3/A1, C4/A2, C3/A2, e C4/A1) a fim de se verificar a 

reprodutibilidade dos traçados, e de se realizar os cálculos necessários. 

Cada indivíduo foi orientado a permanecer quieto e imóvel, a prestar atenção 

ao som, a não dormir e nem falar. 

 

III.C - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE): para a realização deste potencial, foi utilizado o estímulo clique 

com polaridade rarefeita, apresentado monoauralmente a 80 dB NA, em uma 

velocidade de apresentação de 19,0 cliques por segundo, com duração de 

0,1 milissegundos, sendo empregado um total de 2000 estímulos. Os 
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eletrodos foram posicionados no vértex (Cz) e nas mastóides direita e 

esquerda (A2 e A1). Foram gravados dois registros para cada lado, 

verificando-se, assim, a reprodução dos traçados, e confirmando-se a 

existência de respostas. Cada indivíduo foi orientado a permanecer quieto e 

imóvel. 

 

O tempo médio despendido para a realização da bateria completa de 

exames, com cada indivíduo do GC, foi de 02 horas, enquanto que, para os 

indivíduos do GP, foi de 04 a 05 horas. Os indivíduos do GP despendiam 

maior tempo para a realização dos exames devido às dificuldades que 

apresentavam para permanecerem quietos durante as avaliações objetivas 

da audição. Além disso, durante a realização da audiometria tonal, a maioria 

dos indivíduos respondia ao intervalo de tempo entre um estímulo e outro, e 

não ao estímulo acústico. Desta forma, a fim de se confirmar os limiares de 

audibilidade, a pesquisadora utilizou as técnicas ascendente e descendente, 

e variou bastante o intervalo entre os estímulos acústicos.  

 

Todos os indivíduos do GC e a maioria dos indivíduos do GP 

realizaram todas as avaliações no mesmo dia. Isto foi possível devido à faixa 

etária e à boa cooperação destes durante os exames. Executar os 

procedimentos das avaliações em dias diferentes poderia interferir nos 

resultados, visto que, neste intervalo, o indivíduo poderia apresentar 

algumas intercorrências, como acúmulo de cerume, otites, disfunção tubária, 
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e perfuração de membrana timpânica, os quais alterariam as características 

audiológicas medidas previamente. 

 

Para alguns indivíduos do GP, foi necessário agendar outra data para 

dar continuidade às avaliações, isto porque, estes apresentavam 

dificuldades em manterem-se quietos, e em realizarem as tarefas solicitadas, 

necessitando, assim, de mais tempo para concluir a bateria de exames. 

Além disso, devido à ansiedade e ao comportamento obsessivo de preservar 

os rituais, foi necessário agendar outra data para que o indivíduo tivesse 

condições de concentrar-se na atividade proposta. Nestes casos, os 

primeiros exames realizados no segundo dia de avaliação foram as medidas 

de imitância acústica, o que permitiu verificar o aparecimento das 

intercorrências anteriormente citadas, e também, de mudanças nos 

resultados das medidas de imitância acústica obtidas na primeira avaliação. 

Como não foram observadas tais modificações, o fato de iniciar os 

procedimentos em uma data e terminar em outra não provocou eventuais 

mudanças nos resultados das avaliações. 

 

 

4.4 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados das avaliações eletroacústicas, comportamentais, e 

eletrofisiológicas da audição, foram classificados como normal e alterado, 

para cada indivíduo. Posteriormente, foram descritos os tipos de alterações 



59 

Métodos 
 

encontradas em cada exame. 

Foram considerados como normal os resultados que apresentaram: 

 

I - Medidas de Imitância Acústica: curva timpanométrica tipo A 

(Jerger, 1970), e reflexos acústicos ipsilaterais presentes nas freqüências de 

500, 1000, e 2000 Hz, entre 80 e 95 dB NA (Carvallo et al., 2000). 

 

II - Audiometria Tonal: média dos limiares auditivos nas freqüências 

de 500, 1000, e 2000 Hz, menores ou iguais a 25 dB NA (Lloyd e Kaplan, 

1978). 

 

III - Logoaudiometria:  

���� para o LRF, respostas iguais ou até 10 dB acima da média dos 

limiares auditivos das freqüências de 500, 1000, e 2000Hz na 

audiometria tonal (Santos e Russo, 1991). 

���� para o IRF, porcentagem de acerto entre 88% e 100% (Gates e 

Chakeres, 1988) na intensidade de 30dB NA acima do LRF.  

 

IV - PEATE: Foram analisados os valores de latências absolutas das 

ondas I, III, e V, e interpicos I-III, III-V, e I-V. Utilizamos, como padrão de 

normalidade, os valores propostos pelo “Evoked Potential User Manual” do 

equipamento BIO-LOGIC, para crianças acima de 24 meses, que se 

encontram no quadro 1.  
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Quadro 1: Padrão de normalidade dos valores de latência e interpicos do 
PEATE, para indivíduos acima de 24 meses, proposto pelo 
“Evoked Potential User Manual” 

 

 Onda I Onda III Onda V Interpico 
I-III 

Interpico 
III-V 

Interpico 
I-V 

Média 
(ms) 

1,54 3,69 5,54 2,14 1,86 4,00 

 
Desvio 
Padrão 

(ms) 
 

0,11 0,10 0,19 0,23 0,14 0,20 

 

V - PEAML: Foram analisados os valores da amplitude (Na-Pa) da 

onda Pa, nas diversas modalidades estudadas. Utilizamos a análise 

proposta por Musiek e Lee (2001), na qual a diferença menor ou igual a 50% 

entre as amplitudes obtidas, na comparação das modalidades ipsilateral e 

contralateral (C3/A1, C4/A2, C3/A2, C4/A1), duas a duas, indicam 

normalidade. Os valores das latências das ondas Na e Pa não foram 

considerados na análise dos resultados, devido ao fato da via auditiva, na 

sua porção subcortical, região geradora deste potencial, encontrar-se ainda 

em processo de maturação em alguns indivíduos avaliados, não existindo, 

na literatura, valores de normalidade estabelecidos para a faixa etária de 

algumas crianças que compuseram a amostra desta pesquisa (abaixo de 10 

anos de idade).  
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VI - P300: Para a análise deste potencial, foi considerado o valor de 

latência da onda P300. Utilizamos os valores de normalidade propostos por 

McPherson (1996), para cada faixa etária, conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2: Padrão de normalidade dos valores de latência da onda P300, 
para cada faixa etária, proposto por McPherson (1996) 

 

Faixa etária Latência da onda P300 

5 a 17 anos 241 a 396 milissegundos 

17 a 30 anos 225 a 365 milissegundos 

 

Os resultados que não se enquadraram nos critérios anteriormente 

descritos foram considerados alterados. O indivíduo foi considerado alterado 

quando pelo menos uma das orelhas, ou um dos lados, apresentava 

alteração. 

Os tipos de alterações encontradas foram classificados para cada 

exame: 

 

I - Medidas de Imitância Acústica: curva timpanométrica tipo B, C, As 

ou Ad, e/ou reflexos acústicos ausentes ou aumentados para uma ou mais 

freqüências (exceto 4000 Hz). 

 

II - Audiometria tonal: média dos limiares auditivos nas freqüências de 

500, 1000 e 2000 Hz, maiores que 25dB NA. 
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III - Logoaudiometria:  

���� diferença maior ou igual a 15 dB NA entre o LRF e a média dos 

limiares obtidos nas freqüências de 500, 1000, e 2000Hz da 

audiometria tonal;  

���� para o IRF, porcentagem de acerto inferior a 88% na intensidade 

de 30dB NA acima do LRF.  

 

IV - PEATE: Os resultados alterados foram divididos de acordo com a 

localização da alteração: 

���� Tronco Encefálico Baixo (TEB): quando os valores de latência das 

ondas III e V, e conseqüentemente, dos interpicos I-III e I-V encontravam-se 

aumentados, o resultado foi considerado como sugestivo de alteração na via 

auditiva em tronco encefálico baixo. 

���� Tronco Encefálico Alto (TEA): quando os valores da latência da 

onda V e dos interpicos I-V e III-V encontravam-se aumentados na presença 

de latências absolutas normais para as ondas I e III, o resultado foi 

considerado como sugestivo de alteração na via auditiva em tronco 

encefálico alto. 

���� Ambas: quando foram encontradas alterações do tipo TEB e TEA, 

concomitantemente, para o mesmo indivíduo.  

 

V - PEAML: Utilizamos a análise proposta por Musiek e Lee (2001), na 

qual a diferença maior que 50% entre as amplitudes obtidas na comparação 

das modalidades ipsilateral e contralateral (C3/A1, C4/A2, C3/A2, C4/A1), 
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duas a duas, é utilizada para indicar disfunções. As disfunções podem ser 

observadas por meio do Efeito Eletrodo (EE) e do Efeito Orelha (EO). Desta 

forma, os resultados considerados alterados foram classificados em: 

� Efeito Eletrodo (EE): é a diferença maior que 50%, quando 

comparadas as medidas de amplitude da onda Pa com os eletrodos 

posicionados sobre cada junção têmporo-parietal (comparação entre C3/A1 

e C4/A1; e entre C3/A2 e C4/A2).  

� Efeito Orelha (EO): ocorre quando uma orelha, independente do 

local do eletrodo (comparação entre C3/A1 e C3/A2; e entre C4/A1 e C4/A2), 

mostra amplitudes da onda Pa reduzidas de forma constante.  

� Ambas: quando foram encontradas alterações do tipo EE e EO para 

o mesmo indivíduo. 

 

VI - P300: Os resultados alterados foram divididos em: 

� Atraso: quando a latência da onda P300 encontrava-se aumentada, 

se comparada aos valores de normalidade. 

� Ausente: quando não foi encontrada presença da onda P300. 

� Ambas: quando foram encontradas alterações do tipo atraso e 

ausente para o mesmo indivíduo. 
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4.5 - MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

Para este trabalho, utilizamos a análise qualitativa, a qual foi realizada 

por meio da comparação dos resultados normais e dos alterados, em cada 

grupo e entre os grupos, em todas as avaliações da audição. Além disso, 

foram comparados os tipos de alterações encontrados em cada grupo e 

entre os grupos, porém, apenas nas avaliações eletrofisiológicas da audição. 

Para a análise das variáveis qualitativas, utilizamos os seguintes testes: 

 

� TESTE DE IGUALDADE DE DUAS PROPORÇÕES, que é um teste 

paramétrico, o qual compara se a proporção de respostas de duas 

determinadas variáveis, e/ou seus níveis, é estatisticamente 

significante; 

� INTERVALO DE CONFIANÇA PARA PROPORÇÃO, que é uma técnica 

utilizada quando queremos verificar o quanto a proporção pode variar 

numa determinada probabilidade de confiança.  

 

Realizamos também, a análise quantitativa por meio da média, 

mediana, desvio padrão, limite inferior, limite superior, máximo e mínimo dos 

resultados de cada potencial evocado auditivo, para cada grupo. Além disso, 

foram comparadas as médias entre os grupos e verificados os níveis de 

significância para cada comparação. Para a análise das variáveis 

quantitativas, utilizamos os testes: 
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� ANOVA – “ANALYSIS OF VARIANCE”, é um teste paramétrico 

bastante usual que compara as médias, utilizando a variância; 

� INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA, que é uma técnica utilizada 

quando queremos ver o quanto a média pode variar numa determinada 

probabilidade de confiança.  

 

Os resultados das comparações realizadas possui uma estatística 

chamada de p-valor. Definimos para este trabalho um nível de significância 

de 0,05 (5%) para este valor, sendo que os resultados que apresentaram 

diferença estatisticamente significante foram assinalados com asterisco (*). 

Lembramos também, que todos os intervalos de confiança construídos ao 

longo do trabalho foram construídos com 95% de confiança estatística.  
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5 - RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados obtidos nas avaliações 

comportamentais, eletroacústicas, e eletrofisiológicas da audição de 41 

indivíduos, 16 do Grupo Pesquisa (GP) e 25 do Grupo Controle (GC).  

 

Os resultados das avaliações comportamentais e eletroacústicas foram 

analisados de forma qualitativa, enquanto que os resultados das avaliações 

eletrofisiológicas foram analisados de forma qualitativa e quantitativa, para 

os dois grupos.  

 

Ressaltamos que não foram encontradas alterações nas avaliações 

comportamentais da audição, para os dois grupos, e que, na avaliação 

eletroacústica, foi encontrada alteração em apenas um indivíduo do grupo 

pesquisa. Desta forma, não foi realizado o estudo dos tipos de alterações 

encontrados nas avaliações comportamentais e eletroacústicas, para os dois 

grupos. 

 

Para facilitar a visualização dos resultados, este capítulo foi dividido em 

quatro partes, uma para a caracterização da amostra (quanto à faixa etária e 

ao gênero), e uma para cada tipo de avaliação da audição (comportamental, 

eletroacústica, e eletrofisiológica). 
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PARTE I – Caracterização da faixa etária e gênero nos grupos controle 

e pesquisa. 

PARTE II – Caracterização dos resultados das avaliações 

comportamentais nos grupos controle e pesquisa. 

PARTE III – Caracterização dos resultados das avaliações 

eletroacústicas nos grupos controle e pesquisa. 

PARTE IV – Caracterização dos resultados das avaliações 

eletrofisiológicas nos grupos controle e pesquisa. 

 

 

PARTE I – Caracterização da faixa etária e gênero nos grupos controle 

e pesquisa. 

 
Nesta primeira parte, analisamos as variáveis gênero e faixa etária dos 

grupos controle e pesquisa.  

Inicialmente, comparamos os gêneros dos grupos controle e pesquisa, 

bem como entre os grupos. Para tanto, foi realizado o teste de Igualdade de 

Duas Proporções. 
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TABELA 1 - Análise da distribuição dos gêneros nos grupos controle e 
pesquisa 

 

Gênero Controle Pesquisa p-valor 

Qtde 9 15 

% 36,0% 93,8% Masculino 

var 18,8% 11,9% 

<0,001* 

Qtde 16 1 

% 64,0% 6,3% Feminino 

var 18,8% 11,9% 

<0,001* 

p-valor 0,048* <0,001*  

* p-valor considerado estatisticamente significante 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação a média 

 

  

A tabela 1 mostrou a comparação dos gêneros em cada grupo, e dos 

gêneros entre os grupos. Verificamos, então, que existiu diferença 

proporcional considerada estatisticamente significativa entre os gêneros 

feminino e masculino no grupo controle e no grupo pesquisa, e dos gêneros 

feminino e masculino entre os grupos. 

 

Na tabela 2, comparamos os grupos com relação às faixas etárias. 

Para isto, utilizamos o teste de ANOVA. 
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TABELA 2 - Análise da distribuição das faixas etárias nos grupos controle e 
pesquisa 

 
 

Idade Controle Pesquisa 

Média 12,16 11,94 

Mediana 10 10 

Desvio Padrão 4,50 3,51 

Mínimo 8 8 

Máximo 20 19 

Tamanho 25 16 

Limite Inferior 10,40 10,22 

Limite Superior 13,92 13,66 

p-valor 0,868 

 

Verificamos, na tabela 2, que não houve diferença considerada 

estatisticamente significante para as médias das faixas etárias entre os 

grupos controle e pesquisa. 

 

 

PARTE II – Caracterização dos resultados das avaliações 

comportamentais nos grupos controle e pesquisa. 

 

Nesta segunda parte, serão apresentados os resultados qualitativos 

das avaliações comportamentais da audição, para os dois grupos. Os 

resultados foram classificados em normais e alterados, seguindo os critérios 

de avaliação apresentados no capítulo MÉTODOS. A distribuição da 

ocorrência de resultados normais e alterados encontra-se descrita nas 

tabelas 3 e 4. 
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TABELA 3 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na 
audiometria tonal, nos grupos controle e pesquisa 

 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 

Tabela 3  

Qtde % var Qtde % var 

p-valor 

Normal 25 100,0% 16 100,0% 

Alterado 0 0,0% 

0,0% 

0 0,0% 

0,0% - - 

p-valor <0,001* <0,001*  

* p-valor considerado estatisticamente significante 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação à média 

 
Na tabela 3, verificamos que existiu diferença proporcionalmente 

significante entre os resultados normal e alterado, em ambos os grupos. Não 

foi possível realizar a comparação entre os grupos, pois não houve 

variabilidade (todos os sujeitos, dos dois grupos, apresentaram resultados 

normais). 
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TABELA 4 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na 
logoaudiometria, nos grupos controle e pesquisa 

 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 

Tabela 4   

Qtde % var Qtde % var 

p-valor 

Normal 25 100,0% 16 100,0% 

Alterado 0 0,0% 

0,0% 

0 0,0% 

0,0% - - 

p-valor <0,001* <0,001*  

* p-valor considerado estatisticamente significante 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação a média 

 

Na tabela 4, encontramos diferença proporcionalmente significante 

entre os resultados normal e alterado, em ambos os grupos. Não foi possível 

realizar a comparação entre os grupos, pois não houve variabilidade. 

 

 

PARTE III – Caracterização dos resultados das avaliações 

eletroacústicas nos grupos controle e pesquisa. 

 

Nesta terceira parte, serão apresentados os resultados qualitativos das 

avaliações eletroacústicas, para os dois grupos. Os resultados foram 

classificados em normais e alterados, seguindo os critérios de avaliação 

apresentados no capítulo MÉTODOS. A distribuição da ocorrência de 

resultados normais e alterados encontra-se descrita na tabela 5. 
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TABELA 5 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados na 
imitanciometria, nos grupos controle e pesquisa 
 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 
Tabela 5   

Qtde % var Qtde % var 

p-valor 

Normal 25 100,0% 15 93,8% 

Alterado 0 0,0% 

0,0% 

1 6,3% 

11,9% 0,206 

p-valor <0,001* <0,001*  

* p-valor considerado estatisticamente significante 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação à média 

 

Verificamos, na tabela 5, que existiu diferença proporcionalmente 

significante entre os resultados normal e alterado, em ambos os grupos. 

Porém, não houve diferença estatisticamente significante quando 

comparados os resultados entre os grupos. 

 

O grupo pesquisa apresentou apenas um sujeito com resultado 

alterado (ausência de reflexo acústico ipsilateral na orelha direita, em 2000 

Hz), enquanto que o grupo controle não apresentou alteração. Desta forma, 

não foi realizado o estudo dos tipos de alterações encontrados para ambos 

os grupos. 

 

 

PARTE IV – Caracterização dos resultados das avaliações 

eletrofisiológicas nos grupos controle e pesquisa. 
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Nesta quarta parte, serão apresentadas as análises qualitativas e 

quantitativas dos resultados obtidos nas avaliações eletrofisiológicas da 

audição, para os dois grupos. Na análise qualitativa, os resultados foram 

classificados em normais e alterados, e em tipos de alterações, seguindo os 

critérios de avaliação apresentados no capítulo MÉTODOS. Para a análise 

quantitativa, foram estabelecidos os valores de média, mediana, desvio 

padrão, limite inferior, limite superior, máximo e mínimo dos resultados de 

cada potencial evocado auditivo, para cada grupo. Além disso, foram 

comparados os valores de média obtidos entre os grupos e verificados os 

níveis de significância, para cada comparação. 

Para melhor visualização dos resultados, esta parte foi subdividida em 

três, uma para cada potencial evocado auditivo realizado (PEATE, PEAML, e 

P300).  

 

Parte IV.A – Caracterização dos resultados do Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico nos grupos controle e pesquisa. 

Parte IV.B – Caracterização dos resultados do Potencial Evocado 

Auditivo de Média Latência nos grupos controle e pesquisa. 

Parte IV.C – Caracterização dos resultados do Potencial Cognitivo nos 

grupos controle e pesquisa. 

 

Parte IV.A – Caracterização dos resultados do Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico nos grupos controle e pesquisa. 
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A primeira comparação realizada foi entre as orelhas direita e 

esquerda, para o PEATE, em cada grupo. Foram comparados os valores de 

latências absolutas das ondas I, III, e V e dos interpicos I-III, III-V, e I-V, 

entre as orelhas no mesmo grupo, lembrando que utilizamos o teste de 

ANOVA para esta comparação quantitativa. 

 

TABELA 6 - Comparação das latências das ondas I, III, e V e dos interpicos 
I-III, III-V, e I-V entre as orelhas direita e esquerda no PEATE, 
para o grupo controle 
 

PEATE 
(Controle) 

Média Médiana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Tamanho 
Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

p-

valor 

OD 1,52 1,52 0,08 1,36 1,68 25 1,48 1,57 

Onda I 

OE 1,51 1,52 0,10 1,40 1,84 25 1,46 1,57 

0,669 

OD 3,60 3,60 0,10 3,44 3,80 25 3,55 3,66 

Onda III 

OE 3,63 3,60 0,11 3,44 3,80 25 3,56 3,69 

0,454 

OD 5,59 5,60 0,11 5,40 5,80 25 5,53 5,66 

Onda V 

OE 5,59 5,60 0,10 5,40 5,72 25 5,53 5,64 

0,833 

OD 2,08 2,12 0,09 1,84 2,24 25 2,03 2,13 
Interpico  

I - III 
OE 2,11 2,08 0,12 1,92 2,28 25 2,05 2,17 

0,289 

OD 1,99 2,00 0,08 1,88 2,16 25 1,95 2,03 
Interpico  

III - V 
OE 1,96 1,96 0,05 1,88 2,08 25 1,93 1,99 

0,119 

OD 4,07 4,08 0,10 3,84 4,24 25 4,01 4,13 
Interpico  

I - V 
OE 4,07 4,08 0,10 3,88 4,20 25 4,01 4,13 

0,914 

OD = Orelha Direita. 
OE = Orelha Esquerda 
PEATE = Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico. 

 
 

Na tabela 6 verificamos que, para nenhum dos valores de latência 

absoluta das ondas I, III, e V, e interpicos I-III, III-V, e I-V, existiu diferença 

média que possa ser considerada estatisticamente significante entre as 

orelhas. 
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TABELA 7 - Comparação das latências das ondas I, III, e V e dos interpicos 
I-III, III-V, e I-V entre as orelhas direita e esquerda no PEATE, 
para o grupo pesquisa 

 

OD = Orelha Direita. 
OE = Orelha Esquerda 
PEATE = Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
 

 

Encontramos, na tabela 7, que em qualquer valor de latência absoluta 

das ondas I, III, e V, e interpicos I-III, III-V, e I-V, as orelhas direita e 

esquerda se comportam estatisticamente iguais, ou seja, não há diferença 

estatisticamente significativa entre as orelhas no grupo pesquisa. 

 

Visto que não foram encontradas diferenças médias estatisticamente 

significantes entre as orelhas, consideramos, para as próximas análises, os 

valores de latências e interpicos de ambas as orelhas, dobrando o número 

da amostra e aumentando, assim, a fidedignidade dos resultados. 

 

PEATE 
(Pesquisa) 

Média Médiana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Tamanho 
Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 
p-valor 

OD 1,55 1,56 0,07 1,40 1,64 16 1,50 1,60 

Onda I 

OE 1,55 1,54 0,07 1,40 1,68 16 1,50 1,60 

0,923 

OD 3,73 3,76 0,11 3,56 3,88 16 3,66 3,81 

Onda III 

OE 3,74 3,72 0,11 3,60 3,92 16 3,66 3,81 

0,924 

OD 5,70 5,71 0,12 5,44 5,92 16 5,62 5,79 

Onda V 

OE 5,68 5,68 0,12 5,48 5,88 16 5,59 5,76 

0,581 

OD 2,18 2,17 0,10 2,00 2,36 16 2,11 2,25 
Interpico  

I - III 
OE 2,19 2,16 0,14 2,00 2,48 16 2,09 2,28 

0,883 

OD 1,97 1,97 0,07 1,84 2,12 16 1,92 2,02 
Interpico  

III - V 
OE 1,94 1,95 0,08 1,80 2,08 16 1,89 2,00 

0,312 

OD 4,15 4,13 0,12 4,00 4,40 16 4,07 4,23 
Interpico  

I - V 
OE 4,13 4,06 0,14 4,00 4,48 16 4,04 4,23 

0,637 
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Para a análise quantitativa que se segue, foram comparados os valores 

de latências absolutas das ondas I, III, e V, e dos interpicos I-III, III-V, e I-V 

entre os grupos controle e pesquisa.  

 
TABELA 8 - Comparação das latências das ondas I, III, e V e dos interpicos 

I-III, III-V, e I-V do PEATE, entre os grupos controle e pesquisa 
 

* p-valor considerado estatisticamente significante 
OD = Orelha Direita. 
OE = Orelha Esquerda 
PEATE = Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

 

Na tabela 8, observamos diferenças médias, entre os grupos controle e 

pesquisa, consideradas estatisticamente significantes para as ondas III e V, 

e para os interpicos I-III e I-V. 

 

PEATE Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Tamanho 
Limite 

Inferior 
Limite 

Superior 

p- 

valor 

Controle 1,52 1,52 0,09 1,36 1,84 50 1,49 1,54 
Onda I 

Pesquisa 1,55 1,56 0,07 1,40 1,68 32 1,52 1,57 

0,124 

Controle 3,61 3,60 0,10 3,44 3,80 50 3,59 3,64 
Onda III 

Pesquisa 3,73 3,74 0,11 3,56 3,92 32 3,70 3,77 

<0,001* 

Controle 5,59 5,60 0,11 5,40 5,80 50 5,56 5,62 
Onda V 

Pesquisa 5,69 5,68 0,12 5,44 5,92 32 5,65 5,73 

<0,001* 

Controle 2,09 2,10 0,11 1,84 2,28 50 2,07 2,12 
Interpico  

I - III 
Pesquisa 2,18 2,16 0,12 2,00 2,48 32 2,14 2,23 

0,001* 

Controle 1,98 1,96 0,07 1,88 2,16 50 1,96 1,99 
Interpico  

III - V 
Pesquisa 1,96 1,96 0,08 1,80 2,12 32 1,93 1,98 

0,227 

Controle 4,07 4,08 0,10 3,84 4,24 50 4,04 4,10 
Interpico  

I - V 
Pesquisa 4,14 4,12 0,12 4,00 4,48 32 4,10 4,18 

0,006* 
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Para a análise qualitativa, foram comparados os resultados normais e 

alterados obtidos no PEATE, para cada grupo avaliado e entre os grupos 

(tabela 9). 

 

TABELA  9 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados 
no PEATE, nos grupos controle e pesquisa 

 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 

Tabela 7  

Qtde % var Qtde % var 

p-valor 

Normal 25 100,0% 10 62,5% 

Alterado 0 0,0% 

0,0% 

6 37,5% 

23,7% <0,001* 

p-valor <0,001* 0,157  

* p-valor considerado estatisticamente significante perante o nível de significância adotado. 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação à média 

 

 

Averiguamos, na tabela 9, que entre os resultados normal e alterado, 

existiu diferença proporcionalmente significante somente para o grupo 

controle. Ao compararmos os grupos, verificamos que existiu diferença 

estatisticamente significante entre os resultados. 

 

Na tabela 10, foram comparados os tipos de alterações encontrados no 

PEATE entre os grupos e no mesmo grupo.  
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TABELA 10 - Distribuição dos tipos de alterações encontrados no PEATE, 

nos grupos controle e pesquisa 
 

Tipos de alterações Controle Pesquisa p-valor 

Qtde 0 5 Tronco encefálico 

baixo % 0,0% 83,3% 
- - 

Qtde 0 0 
Tronco encefálico alto 

% 0,0% 0,0% 
- - 

Qtde 0 1 
Ambas 

% 0,0% 16,7% 
- - 

 

 

Tipos de alterações 
Tronco encefálico 

baixo 

Tronco encefálico 

alto 

Tronco encefálico 

alto 
- -  

Controle 

Ambas - - - - 

Tronco encefálico 

alto 
0,003*  

Pesquisa 

Ambas 0,021* 0,296 

* p-valor considerado estatisticamente significante 
p-valores 

Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação a média 

 

É importante ressaltar que não foi possível realizar a comparação dos 

tipos de alterações entre os grupos, uma vez que o grupo controle não 

apresentou resultados alterados. Da mesma forma, não foi possível 

comparar os tipos de alterações para o grupo controle. Na análise realizada, 

verificou-se que, no grupo pesquisa, a alteração mais freqüente foi do tipo 

Tronco Encefálico Baixo (83,3%), e que foi considerada, segundo o quadro 

de p-valores, estatisticamente significante em relação aos demais tipos de 

alterações (tronco encefálico alto, e ambas). 
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Parte IV.B – Caracterização dos resultados do Potencial Evocado 

Auditivo de Média Latência nos grupos controle e pesquisa. 

 

Inicialmente, comparamos as orelhas direita e esquerda para o PEAML, 

em cada grupo. Foram comparados os valores de amplitude Na-Pa, entre as 

modalidades C3/A1 e C3/A2, e as modalidades C4/A1 e C4/A2, em cada 

grupo. O teste utilizado foi a ANOVA para esta comparação quantitativa. 

 

TABELA 11 - Comparação das amplitudes Na-Pa entre as modalidades 
C3/A1 e C3/A2, e entre C4/A1 e C4/A2 do PEAML, para o 
grupo controle 

 

C3 C4 
PEAML (Controle) 

A1 A2 A1 A2 

Média 2,57 4,23 3,43 2,00 

Mediana 1,61 1,48 1,76 1,63 

Desvio Padrão 3,76 10,95 7,69 1,92 

Mínimo 0,25 0,53 0,64 0,34 

Máximo 19,93 55,95 39,91 10,20 

Tamanho 25 25 25 25 

Limite Inferior 1,09 -0,07 0,42 1,24 

Limite Superior 4,05 8,52 6,45 2,75 

p-valor 0,478 0,369 

C3 = junção têmporo-parietal esquerda 

C4 = junção têmporo-parietal direita 

A1 = mastóide esquerda 

A2 = mastóide direita 

PEAML = Potencial Evocado Auditivo de Média Latência 

 

A tabela 11 permite-nos averiguar que não existiu diferença 

estatisticamente significante nas amplitudes Na-Pa entre as modalidades 

C3/A1 e C3/A2, e entre C4/A1 e C4/A2, no grupo controle. 
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TABELA 12 - Comparação das amplitudes Na-Pa entre as modalidades 
C3/A1 e C3/A2, e entre C4/A1 e C4/A2 do PEAML, para o 
grupo pesquisa 

 

C3 C4 
PEAML (Pesquisa) 

A1 A2 A1 A2 

Média 1,99 3,33 1,96 1,51 

Mediana 1,45 1,62 1,84 1,45 

Desvio Padrão 1,48 4,61 0,87 0,63 

Mínimo 0,64 0,43 0,70 0,56 

Máximo 5,72 15,66 3,71 2,39 

Tamanho 16 16 16 16 

Limite Inferior 1,27 1,07 1,53 1,19 

Limite Superior 2,71 5,59 2,38 1,82 

p-valor 0,277 0,105 

C3 = junção têmporo-parietal esquerda 

C4 = junção têmporo-parietal direita 

A1 = mastóide esquerda 

A2 = mastóide direita 

PEAML = Potencial Evocado Auditivo de Média Latência 

 

Pudemos verificar, na tabela 12, que não existiu diferença 

estatisticamente significante nas amplitudes Na-Pa entre as modalidades 

C3/A1 e C3/A2 e entre C4/A1 e C4/A2, no grupo pesquisa. 

 

A seguir, realizamos a comparação das amplitudes Na-Pa entre as 

modalidades C3/A1 e C4/A1, e entre C3/A2 e C4/A2, para cada grupo. 
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TABELA 13 - Comparação das amplitudes Na-Pa entre as modalidades 
C3/A1 e C4/A1, e entre C3/A2 e C4/A2 do PEAML, para o 
grupo controle 

 

A1 A2 
PEAML (Controle) 

C3 C4 C3 C4 

Média 2,57 3,43 4,23 2,00 

Mediana 1,61 1,76 1,48 1,63 

Desvio Padrão 3,76 7,69 10,95 1,92 

Mínimo 0,25 0,64 0,53 0,34 

Máximo 19,93 39,91 55,95 10,20 

Tamanho 25 25 25 25 

Limite Inferior 1,09 0,42 -0,07 1,24 

Limite Superior 4,05 6,45 8,52 2,75 

p-valor 0,617 0,321 
C3 = junção têmporo-parietal esquerda 

C4 = junção têmporo-parietal direita 

A1 = mastóide esquerda 

A2 = mastóide direita 

PEAML = Potencial Evocado Auditivo de Média Latência 
 

 

Na tabela 13, pudemos verificar que não existiu diferença 

estatisticamente significante nas amplitudes Na-Pa entre as modalidades 

C3/A1 e C4/A1, e entre C3/A2 e C4/A2, no grupo controle. 
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TABELA 14 - Comparação das amplitudes Na-Pa entre as modalidades 
C3/A1 e C4/A1, e entre C3/A2 e C4/A2 do PEAML, para o 
grupo pesquisa 

 

A1 A2 
PEAML (Pesquisa) 

C3 C4 C3 C4 

Média 1,99 1,96 3,33 1,51 

Mediana 1,45 1,84 1,62 1,45 

Desvio Padrão 1,48 0,87 4,61 0,63 

Mínimo 0,64 0,70 0,43 0,56 

Máximo 5,72 3,71 15,66 2,39 

Tamanho 16 16 16 16 

Limite Inferior 1,27 1,53 1,07 1,19 

Limite Superior 2,71 2,38 5,59 1,82 

p-valor 0,938 0,128 
C3 = junção têmporo-parietal esquerda 

C4 = junção têmporo-parietal direita 

A1 = mastóide esquerda 

A2 = mastóide direita 

 

Na tabela 14, pudemos verificar que não existiu diferença 

estatisticamente significante nas amplitudes Na-Pa entre as modalidades 

C3/A1 e C4/A1, e entre C3/A2 e C4/A2, no grupo pesquisa. 

  

Lembramos que, somente para o PEAML, não unimos as orelhas e 

nem os hemisférios, uma vez que o objetivo foi comparar a amplitude Na-Pa 

obtida em cada modalidade (C3/A1, C3/A2, C4/A1, e C4/A2) entre os 

grupos. 

 

Comparamos, a seguir, os valores de amplitude Na-Pa, para cada 

modalidade (C3/A1, C3/A2, C4/A1, C4/A2), entre os grupos controle e 

pesquisa.  
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TABELA 15 - Comparação das amplitudes Na-Pa nas modalidades C3/A1, 
C3/A2, C4/A1, C4/A2 do PEAML, entre os grupos controle e 
pesquisa 

 

C3/A1 C3/A2 C4/A1 C4/A2 

PEAML 

Controle Pesquisa Controle Pesquisa Controle Pesquisa Controle Pesquisa 

Média 2,57 1,99 4,23 3,33 3,43 1,96 2,00 1,51 

Mediana 1,61 1,45 1,48 1,62 1,76 1,84 1,63 1,45 

Desvio 

Padrão 
3,76 1,48 10,95 4,61 7,69 0,87 1,92 0,63 

Mínimo 0,25 0,64 0,53 0,43 0,64 0,70 0,34 0,56 

Máximo 19,93 5,72 55,95 15,66 39,91 3,71 10,20 2,39 

Tamanho 25 16 25 16 25 16 25 16 

Limite 

Inferior 
1,09 1,27 -0,07 1,07 0,42 1,53 1,24 1,19 

Limite 

Superior 
4,05 2,71 8,52 5,59 6,45 2,38 2,75 1,82 

p-valor 0,561 0,759 0,451 0,331 

C3 = junção têmporo-parietal esquerda 

C4 = junção têmporo-parietal direita 

A1 = mastóide esquerda 

A2 = mastóide direita 

PEAML = Potencial Evocado Auditivo de Média Latência 

 

Averiguamos, na tabela 15, que, embora tenha havido diferença média 

entre os grupos, em cada uma das modalidades, estas não foram 

consideradas estatisticamente significantes. Desta forma, os grupos são 

iguais em média com relação à amplitude Na-Pa nas diversas modalidades 

estudadas. 

 

A seguir, foram comparados os resultados qualitativos do PEAML, para 

os grupos controle e pesquisa. 
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TABELA 16 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados 
no PEAML, nos grupos controle e pesquisa 

 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 

Tabela 16  

Qtde % var Qtde % var 

p-valor 

Normal 9 36,0% 11 68,8% 

Alterado 16 64,0% 

18,8% 

5 31,3% 

22,7% 0,041* 

p-valor 0,048* 0,034*  

* p-valor considerado estatisticamente significante 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação à média 

 

Na tabela 16, observamos que existiu diferença proporcionalmente 

significante entre os resultados normal e alterado, em ambos os grupos. 

Quando comparamos os grupos controle e pesquisa, verificamos que a 

diferença existente entre eles também foi estatisticamente significante. 

 

Na tabela 17, foram comparados os tipos de alterações encontrados no 

PEAML, entre os grupos controle e pesquisa, e no mesmo grupo.  
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TABELA 17 - Distribuição dos tipos de alterações encontrados no PEAML, 
nos grupos controle e pesquisa 

 

Tipos de alterações Controle Pesquisa p-valor 

Qtde 1 2 
Efeito orelha 

% 6,3% 40,0% 
0,600 

Qtde 3 0 
Efeito eletrodo 

% 18,8% 0,0% 
0,296 

Qtde 12 3 
Ambas 

% 75,0% 60,0% 
0,517 

 

 

Tipos de alterações Efeito orelha Efeito eletrodo 

Efeito eletrodo 0,285  

Controle 

Ambas <0,001* 0,001* 

Efeito eletrodo 0,114  

Pesquisa 

Ambas 0,527 0,038* 

* p-valor considerado estatisticamente significante 
p-valores 

Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação à média 

 

 

Verificamos, na tabela 17, que não houve diferença proporcional entre 

os grupos, a qual pudesse ser considerada estatisticamente significante, em 

quaisquer dos tipos de alterações. No grupo controle, encontramos que a 

alteração mais freqüente foi do tipo Ambas (75,0%), sendo considerada, 

segundo o quadro de p-valores, estatisticamente significante em relação aos 

demais tipos (efeito orelha e efeito eletrodo). Para o grupo pesquisa, embora 

o tipo Ambas (60,0%) também tenha apresentado a maior ocorrência, esta 
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foi estatisticamente diferente apenas em relação ao Efeito Eletrodo, não 

sendo estatisticamente diferente, do Efeito Orelha (40,0%). 

 

Parte IV.C – Caracterização dos resultados do Potencial Cognitivo 

nos grupos controle e pesquisa. 

 

Primeiramente, comparamos os valores de latência da onda P300 entre 

as orelhas direita e esquerda, em cada grupo. Utilizamos o teste de ANOVA 

para esta comparação quantitativa. 

 

TABELA 18 - Comparação das latências do P300 entre as orelhas direita e 
esquerda, para o grupo controle 

 

P300 (Controle) OD OE 

Média 318,64 328,96 

Mediana 316,00 326,00 

Desvio Padrão 27,78 28,82 

Mínimo 272,00 280,00 

Máximo 382,00 396,00 

Tamanho 25 25 

Limite Inferior 307,75 317,66 

Limite Superior 329,53 340,26 

p-valor 0,204 

OD = Orelha Direita. 
OE = Orelha Esquerda 
P300 = Potencial Cognitivo. 

 

Na tabela 18, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes nas latências do P300 entre as orelhas, para o grupo controle. 
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TABELA 19 - Comparação das latências do P300 entre as orelhas direita e 
esquerda, para o grupo pesquisa 

 

P300 (Pesquisa) OD OE 

Média 303,69 335,08 

Mediana 306,00 328,00 

Desvio Padrão 35,71 50,67 

Mínimo 236,00 242,00 

Máximo 362,00 416,00 

Tamanho 13 13 

Limite Inferior 284,28 307,53 

Limite Superior 323,10 362,62 

p-valor 0,101 

OD = Orelha Direita. 
OE = Orelha Esquerda 
P300 = Potencial Cognitivo  

 

Verificamos, na tabela 19, que não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes nas latências do P300 entre as orelhas, para o 

grupo pesquisa. 

 

Não foram encontradas diferenças médias consideradas 

estatisticamente significantes entre as orelhas direita e esquerda, para os 

dois grupos. Desta forma, consideramos, para as próximas análises, ambos 

os valores de orelhas (unindo as orelhas direita e esquerda). 

                          

Comparamos, a seguir, os valores de latência da onda P300 entre os 

grupos controle e pesquisa. 
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TABELA 20 - Comparação das latências do P300 entre os grupos controle e 
pesquisa 

  

P300 Controle Pesquisa 

Média 323,80 319,38 

Mediana 324,00 316,00 

Desvio Padrão 28,49 45,83 

Mínimo 272,00 236,00 

Máximo 396,00 416,00 

Tamanho 50 26 

Limite Inferior 315,90 301,77 

Limite Superior 331,70 337,00 

p-valor 0,607 

OD = Orelha Direita. 
OE = Orelha Esquerda 
PEATE = Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

  

Na tabela 20, não foram encontradas diferenças médias consideradas 

estatisticamente significantes entre os grupos controle e pesquisa para a 

latência do P300. 

   

A seguir, comparamos os resultados qualitativos do P300, para os 

grupos controle e pesquisa. 
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TABELA 21 - Distribuição da ocorrência de resultados normais e alterados 
no P300, nos grupos controle e pesquisa 

 

Grupo Controle Grupo Pesquisa 

Tabela  21 

Qtde % var Qtde % var 

p-valor 

Normal 25 100,0% 11 68,8% 

Alterado 0 0,0% 

0,0% 

5 31,3% 

22,7% 0,003* 

p-valor <0,001* 0,034*  

* p-valor considerado estatisticamente significante 
Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação à média 

 

Verificamos, na tabela 21, que existiu diferença proporcionalmente 

significante entre os resultados normal e alterado, em ambos os grupos. 

Quando comparamos os grupos controle e pesquisa, concluímos que a 

diferença existente entre eles também é considerada estatisticamente 

significante. 

 

A próxima comparação realizada foi entre os tipos de alterações 

encontrados no P300  dos grupos controle e pesquisa e entre os grupos. 
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TABELA 22 - Distribuição dos tipos de alterações encontrados no P300, nos 
grupos controle e pesquisa 

 

Tipos de alterações Controle Pesquisa p-valor 

Qtde 0 2 
Atraso da latência 

% 0,0% 40,0% 
- - 

Qtde 0 3 Ausência de 
resposta % 0,0% 60,0% 

- - 

Qtde 0 0 
Ambas 

% 0,0% 0,0% 
- - 

 

 

Tipos de alterações 
Atraso da 
latência 

Ausência de 
resposta 

Ausência de resposta - -  

Controle 
Ambas - - - - 

Ausência de resposta 0,527  

Pesquisa 
Ambas 0,114 0,038* 

* p-valor considerado estatisticamente significante 
p-valores 

Qtde = quantidade 
Var = índice de variação em relação a média 

 

Com relação à comparação dos tipos de alterações encontrados no 

P300, vale salientar que não foi possível realizá-la, tanto para o grupo 

controle, como entre os grupos, visto que não foram encontradas alterações 

no grupo controle. A tabela 22 mostrou que, para o grupo pesquisa, embora 

a Ausência de Resposta (60,0%) tenha a maior ocorrência, esta não pôde 

ser considerada estatisticamente diferente da proporção de Atraso de 

Latência (40,0%), porém, apresentou diferença estatisticamente significante 

com relação ao tipo Ambas. 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

DDiissccuussssããoo  
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6 - DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo realizaremos a análise crítica dos resultados desta 

pesquisa, confrontando-os com a literatura específica consultada. Para 

tanto, seguiremos a mesma divisão do capítulo de resultados. 

 

Parte I – Discussão sobre a caracterização da faixa etária e gênero nos 

grupos controle e pesquisa.  

Parte II – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações comportamentais nos grupos controle e pesquisa.  

Parte III – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações eletroacústicas nos grupos controle e pesquisa.  

Parte IV – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações eletrofisiológicas nos grupos controle e pesquisa.  

 

 

Parte I – Discussão sobre a caracterização da faixa etária e gênero nos 

grupos controle e pesquisa.  

 

As tabelas 1 e 2 mostraram a distribuição dos participantes desta 

pesquisa quanto ao gênero e à faixa etária respectivamente, para ambos os 

grupos. 
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Quanto ao gênero (tabela 1), verificamos que existiu diferença 

estatisticamente significante entre os grupos e no mesmo grupo, ou seja, 

ocorreu um número maior de indivíduos do gênero masculino (15) do que 

feminino (uma) no grupo pesquisa. Desta forma, este estudo indicou que o 

autismo é um distúrbio o qual acomete um número maior de indivíduos do 

gênero masculino, como relatado no DSM-IV (APA, 1995). 

 

Além disso, encontramos na literatura, vários estudos sobre audição 

em autistas cujas casuísticas eram compostas por um número maior de 

indivíduos do gênero masculino no grupo com autismo, dentre eles Gillberg 

et al. (1983), Gillberg et al. (1987), Sersen et al. (1990), Erwin et al. (1991), 

Buchwald et al. (1992), Bruneau et al. (1999), Rosenhall et al. (1999), Ferri et 

al. (2003), Gomes et al. (2004) e Khalfa et al. (2004). 

 

Quanto à faixa etária (tabela 2), pudemos verificar que não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, sendo assim, a 

média de idade entre eles apresentou-se bem próxima (12,16 anos para o 

GC e 11,94 anos para o GP), indicando homogeneidade dos grupos. Ferri et 

al. (2003), realizaram uma pesquisa na qual a média de idade do grupo 

autista era de 12,3 anos, ou seja, bem próxima da média encontrada no 

presente estudo. 

 

Os estudos sobre avaliação da audição em indivíduos autistas, 

geralmente mostram uma faixa etária bastante abrangente, variando da 
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infância à adolescência ou ainda da adolescência à idade adulta, como 

pudemos verificar nos seguintes trabalhos: Rosemblum et al. (1980), entre 

05 e 15 anos de idade; Tanguay et al. (1982), entre 02 e 14 anos de idade; 

Taylor et al. (1982), entre 02 e 15 anos de idade; Gillberg et al. (1987), entre 

03 e 21 anos de idade; Steffenburg (1991), entre 03 e 12 anos de idade; 

Buchwald et al. (1992), entre 17 e 39 anos de idade; Tecchio et al. (2003), 

entre 08 oito e 32 anos de idade; Gomes et al. (2004), entre 05 e 19 anos. 

Assim, os achados desta pesquisa estão de acordo com os da literatura 

citada, no que diz respeito à faixa etária abrangente, visto que encontramos 

um valor mínimo de 08 anos e máximo de 19 anos de idade para o GP. De 

acordo com o DSM-IV (APA, 1995), a prevalência do autismo é de dois a 

cinco casos por 10.000 indivíduos. Sendo assim, podemos inferir que esta 

grande abrangência de faixa etária deve-se ao fato de haver um número 

limitado de indivíduos autistas que encaixam-se nos critérios de inclusão das 

pesquisas. Desta forma, para que o número da amostra não seja muito 

pequeno, e inviabilize as análises, aumenta-se a faixa de idade para 

inclusão de mais indivíduos no grupo. A escolha da faixa etária, do presente 

estudo, levou em conta as avaliações a serem realizadas, e o número 

restrito de indivíduos possíveis de serem avaliados, sendo assim, optamos 

por uma faixa etária mais abrangente (08 a 20 anos), que por sua vez não 

limitaria a realização dos exames.  
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Parte II – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações comportamentais nos grupos controle e pesquisa.  

 

No presente estudo, não encontramos alterações nos resultados 

qualitativos das avaliações comportamentais do grupo controle e do grupo 

pesquisa (tabelas 3 e 4). Houve diferença estatisticamente significante na 

comparação entre os resultados normal e alterado para cada um dos  

grupos. Os resultados da audiometria tonal e da logoaudiometria, do grupo 

pesquisa, apresentaram-se dentro da normalidade (estabelecida no capítulo 

MÉTODOS), os quais concordaram com os achados de Rosemblum et al. 

(1980), Alcántara et al. (2004) e Khalfa et al. (2004).  

 

Um estudo realizado por Rosenhall et al. (1999), mostrou que 

indivíduos com autismo podem apresentar limiares normais de audibilidade, 

além de perdas auditivas de grau leve a moderado (7,9% do grupo autista) e 

de grau severo a profundo (3,5% do grupo autista). Tais achados foram 

verificados por meio da ABR e da avaliação comportamental da audição. 

Constataram também, a presença de otite média serosa em 23,5% do grupo 

autista, fato não observado no presente estudo. 

  

Alguns estudos utilizaram como critério de inclusão, a ausência de 

alterações audiológicas (perda auditiva), na audiometria tonal (Ceponiene et 

al., 2003), e outros determinaram a ausência de alterações por meio dos 

resultados do PEATE. Desta forma, nestes últimos estudos, os autistas 



97 

Discussão 

apresentaram audição normal  e integridade da via auditiva periférica, 

entretanto, poderiam apresentar alterações eletrofisiológicas na via auditiva 

central (Bruneau et al. 1999, Gomot et al. 2002, Bruneau et al. 2003, Tecchio 

et al. 2003).  

 

Klin (1993), em sua revisão, relatou que a maior parte dos estudos 

sobre audição em autistas utilizavam a ABR e não a avaliação 

comportamental da audição. Visto que a literatura existente sobre avaliações 

comportamentais da audição em autismo é escassa, a comparação dos 

achados desta pesquisa com os da literatura  tornou-se comprometida, 

prejudicando desta forma, a discussão dos resultados.  

 

No presente estudo, pudemos observar as dificuldades na realização 

da avaliação comportamental da audição de indivíduos com autismo. 

Verificamos que, embora os sujeitos da pesquisa apresentassem menor 

comprometimento cognitivo, estes demonstravam dificuldades de atenção, 

de compreensão, de interação social, e de comunicação, as quais 

interferiam na realização dos testes. Um dos principais fatores que 

dificultavam a realização dos procedimentos, era a presença do repertório de 

atividades repetitivo, pois este prejudicava a atenção do indivíduo, e tornava 

difícil a continuidade dos testes. Dificuldades na realização da avaliação 

comportamental, também foram relatadas por Coutinho et al. (2002), pois em 

seu estudo, tentaram realizar as avaliações (audiometria por reforço visual e 

audiometria lúdica) em crianças autistas, porém seus resultados foram 
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inconclusivos devido à idade e à falta de colaboração dos indivíduos. Ao 

confrontarmos o presente estudo com o de Coutinho et al. (2002), podemos 

inferir que as dificuldades na realização das avaliações tornam-se cada vez 

menores, com o avanço da idade dos indivíduos autistas.  

 

 

Parte III – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações eletroacústicas nos grupos controle e pesquisa.  

 

Nesta pesquisa, como demonstrou a tabela 5, encontramos diferença 

estatisticamente significante entre os resultados normal e alterado para os 

dois grupos, ou seja, os dois grupos apresentaram predominância de 

resultados normais. O grupo pesquisa apresentou um indivíduo com 

resultado alterado, porém, ao compararmos os resultados entre os grupos, 

não observamos diferença estatisticamente significante entre eles. Estes 

achados concordaram com os estudos de Rosemblum et al. (1980), 

Coutinho et al (2002), Alcántara et al. (2004) e Gomes et al. (2004), nos 

quais os resultados da imitanciometria encontravam-se normais, indicando 

assim, ausência de alterações auditivas periféricas em indivíduos autistas.  

 

A única alteração encontrada em um indivíduo do grupo pesquisa foi a 

ausência do reflexo acústico ipsilateral na orelha direita em 2000 Hz . Tal 

achado não foi considerado como alteração na via auditiva periférica pois os 
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resultados das outras avaliações (audiometria tonal, logoaudiometria, 

timpanometria) indicavam normalidade.  

 

Entretanto, podemos verificar que os achados do presente estudo 

discordaram dos encontrados na revisão de Klin (1993), que relatou um 

número significativo de sujeitos autistas com presença de alterações 

auditivas periféricas (56 de 160 indivíduos), porém estas eram determinadas 

por meio do PEATE e não pela imitanciometria ou audiometria tonal. 

Encontramos também, discordância com relação a pesquisa de Rosenhall et 

al. (1999), a qual constatou presença de otite média serosa no grupo autista 

(23,5% dos casos), demonstrando que a perda auditiva condutiva pode ser 

um achado freqüente nesta população.  

 

Da mesma forma como descrito na Parte II, a discussão dos resultados 

encontra-se prejudicada devido à escassez de literatura específica sobre 

imitanciometria em autistas. 

 

 

Parte IV – Discussão sobre a caracterização dos resultados das 

avaliações eletrofisiológicas nos grupos controle e pesquisa.  

 

Visto que os resultados de cada potencial evocado auditivo foram 

apresentados separadamente no capítulo anterior, esta parte também foi 
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subdividida em três, uma para cada potencial evocado auditivo estudado e 

sua respectiva literatura especializada. 

 

Parte IV.A – Discussão sobre a caracterização dos resultados do 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico nos grupos controle e 

pesquisa. 

Parte IV.B – Discussão sobre a caracterização dos resultados do 

Potencial Evocado Auditivo de Média Latência nos grupos controle e 

pesquisa. 

Parte IV.C – Discussão sobre a caracterização dos resultados do 

Potencial Cognitivo nos grupos controle e pesquisa. 

 

Parte IV.A – Discussão sobre a caracterização dos resultados do 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico nos grupos controle 

e pesquisa. 

 

As  tabelas 6 e 7 mostraram a comparação das médias dos valores de 

latências absolutas das ondas I, III e V, e interpicos I-III,  I-V e III-V  entre as 

orelhas direita e esquerda para os dois grupos. Pudemos verificar que não 

houve diferença estatisticamente significante entre as orelhas, tanto para o 

grupo controle como para o grupo pesquisa. Este resultado sugeriu que não 

houve diferença na condução do impulso nervoso até o tronco encefálico 

entre as orelhas direita e esquerda, tanto para o grupo de indivíduos normais 

como para o grupo autista. Não encontramos na literatura especializada, 
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trabalhos que comparassem os valores médios de latências absolutas e 

interpicos entre as orelhas direita e esquerda em indivíduos autistas. 

 

Após a comparação entre as orelhas, foram realizadas as comparações 

das médias dos valores de latências absolutas das ondas I, III e V, e 

interpicos I-III,  III-V e I-V entre os grupos controle e pesquisa, porém, 

unimos as orelhas direita e esquerda em cada grupo para assim, realizar tal 

comparação. 

 

A tabela 8 mostrou que existiu diferença estatisticamente significante 

entre os grupos controle e pesquisa para as latências absolutas das ondas 

III e V e os interpicos I-III e I-V, ou seja, houve um aumento na latência 

dessas ondas no grupo pesquisa, quando comparados às latências do grupo 

controle. Sendo assim, estes resultados indicaram que os indivíduos autistas 

apresentaram altraso na condução do impulso nervoso nas regiões do 

tronco encefálico baixo (núcleo coclear e lemnisco lateral). Estes resultados 

concordaram com o trabalho de Rosenblum et al. (1980), que verificaram um 

aumento nas latências das ondas III e IV em indivíduos autistas, e com o de 

Taylor et al. (1982), que encontraram um aumento dos interpicos I-III e I-V 

em indivíduos autistas. Sersen et al. (1990), verificaram, também, atraso nos 

componentes médios e mais tardios (ondas III, V, VI e VII ) do PEATE em 

indivíduos autistas sedados, porém, os autistas não sedados apresentaram 

latências normais neste potencial. Nos estudos de Maziade et al. (2000) e 

Gillberg et al. (1983) foi verificado respectivamente, aumento do interpico I-
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III, e do valor médio da latência da onda V no grupo de indivíduos autistas, 

quando comparado com o grupo controle. Sendo assim, todos os estudos 

apontaram para uma disfunção em tronco encefálico de indivíduos com 

autismo. 

 

Ao analisarmos qualitativamente os resultados do PEATE, 

encontramos, na tabela 9, diferença estatisticamente significante entre os 

grupos controle e pesquisa. Verificamos então, que o grupo pesquisa 

apresentou seis resultados alterados, enquanto que o grupo controle 

apresentou apenas resultados normais. 

 

Gillberg et al. (1983) também verificaram resultados alterados na ABR 

de indivíduos autistas, os quais indicavam disfunção em tronco encefálico 

com ocorrência de 23 a 33% dos casos estudados.  

 

A tabela 10 mostrou a comparação entre os tipos de alterações 

encontradas em cada grupo, e entre os grupos. Visto que o grupo controle 

não apresentou resultados alterados, não foi possível realizar as 

comparações para este grupo. Verificamos para o grupo pesquisa, que 

existiu diferença estatisticamente significante entre a alteração do tipo 

Tronco Encefálico Baixo (TEB) e as demais (Tronco Encefálico Alto e 

Ambas), mostrando, assim, que este tipo de alteração é a mais freqüente 

neste grupo. Este resultado concordou com o obtido na tabela 8, pois o 

atraso nas latências das ondas III e V, e o aumento dos interpicos I-III e I-V, 
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sugerem alteração do tipo TEB. Sendo assim, tanto a análise quantitativa 

como a qualitativa, indicaram disfunção em tronco encefálico em indivíduos 

autistas, com predomínio na região do núcleo coclear.  

 

Os resultados descritos anteriormente concordaram com os 

encontrados por Rosenblum et al. (1980), que verificaram um aumento no 

tempo de transmissão do estímulo (do nervo ao tronco encefálico) quando 

comparado com os indivíduos do grupo controle. Os autores mediram do 

pico positivo da onda I até o pico negativo da onda IV para determinar o 

tempo de transmissão do estímulo ao longo da via auditiva até o tronco 

encefálico. Esse aumento no tempo de transmissão em tronco encefálico 

também foi constatado por outros estudos, dentre eles Tanguay et al. (1982), 

Taylor et al (1982) e Gillberg et al. (1987).    

 

O presente trabalho corrobora os resultados encontrados por Taylor et 

al. (1982) e Maziade et al. (2000), pois o primeiro encontrou aumento dos 

interpicos I-III e I-V em indivíduos autistas, e o segundo encontrou aumento 

do interpico I-III em autistas. Desta forma, os autores verificaram uma 

lentidão na condução do estímulo no nervo auditivo e no início da via 

auditiva em tronco encefálico. 

 

Rosenhall et al. (2003) encontraram resultados similares ao do 

presente estudo, pois constataram que mais da metade (58,4%) dos 

indivíduos autistas com audição normal, apresentaram anormalidades na 
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ABR. Dentre as anormalidades, 50% dos casos mostraram aumento de uma 

ou mais latências absolutas das ondas I, III e V, sendo que o atraso da onda 

V foi encontrado em 37,6% destes.  O prolongamento do interpico I-V foi o 

mais freqüente (27,7%) dentre os outros prolongamentos (interpicos I-III e III-

V ocorrendo em proporções iguais). Desta forma, os autores concluíram que 

essas alterações podem ser decorrentes de disfunção em tronco encefálico, 

alteração coclear desconhecida ou envolvimento do sistema coclear 

efentente. 

 

O presente estudo discordou dos achados de Tanguay et al. (1982), 

Taylor et al (1982), Klin (1993), Rosenhall et al. (1999), quanto à existência 

de perdas auditivas de diversos graus em indivíduos autitas. Tanguay et al. 

(1982) relataram atraso na latência absoluta da onda I, e alteração da via 

auditiva periférica em autistas. Por sua vez, Taylor et al. (1982) observaram 

perda auditiva de graus moderado, severo e profundo, obtidos por meio do 

limiar eletrofisiólogico, em autistas. Em sua revisão, Klin (1993) constatou a 

existência de perda auditiva periférica em indivíduos autistas, evidenciando a 

possibilidade de co-ocorrência entre autismo e alterações auditivas 

periféricas. Além disso, concluiu que os estudos realizados com ABR em 

autistas, não forneceram evidências claras de disfunção em tronco 

encefálico, embora não refutassem essa idéia. Rosenhall et al. (1999), em 

seu estudo, também encontraram a existência de perdas auditivas de grau 

leve a moderado (7,9% do grupo) e de grau severo a profundo (3,5% do 

grupo) em autistas, constatadas por meio da ABR e da avaliação 
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comportamental da audição. Desta forma, nossa pesquisa discordou dos 

estudos anteriores pois, ficou evidente a ausência de compromentimento 

auditivo periférico em indivíduos autistas como mostraram as tabelas 1, 2, 3 

e 8. Além disso, ficou clara a presença do comprometimento de via auditiva 

em tronco encefálico, como mostraram as tabelas 8, 9 e 10. 

 

Os achados deste estudo discordaram dos encontrados por Coutinho et 

al. (2002), no qual os valores de latências absolutas das ondas I, III e V e 

interpicos I-III, I-V, e III-V apresentaram-se normais em dois indivíduos 

autistas. 

 

Ainda podemos citar alguns estudos que verificaram a acuidade 

auditiva de indivíduos autistas, os quais usavam como critério de inclusão a 

audição normal observada por meio do PEATE (Bruneau et al. 1999, Gomot 

et al. 2002, Bruneau et al. 2003, Tecchio et al. 2003). Os achados do 

presente estudo concordaram com os trabalhos citados anteriormente 

quanto a ausência de perda auditiva em indivíduos autistas, verificadas tanto 

por meio do PEATE, como por meio das avaliações comportamentais da 

audição, porém, discordaram da ausência de alterações no PEATE destes 

indivíduos.  

 

Complementando a análise realizada, pudemos verificar inconsistência 

nos traçados das ondas do PEATE em indivíduos autistas. Observamos que 

as reproduções mostravam-se diferentes no grupo pesquisa, enquanto que 
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no grupo controle, a variabilidade entre os traçados das ondas era muito 

menor. Esta característica concorda com os achados da pesquisa de 

Rosenblum et al. (1980), na qual relataram uma inconsistência de resposta 

verificada por meio da grande variabilidade encontrada nos traçados das 

ondas. Ao reproduzirem o traçado, encontraram diferenças importantes entre 

as ondas registradas. 

 

 

Parte IV.B – Discussão sobre a caracterização dos resultados do 

Potencial Evocado Auditivo de Média Latência nos grupos controle e 

pesquisa. 

 

Foram realizadas as comparações entre as médias das modalidades do 

PEAML, duas a duas, para cada grupo, ou seja,  foram comparadas as 

orelhas (C3/A1 e C3/A2, C4/A1 e C4/A2) em cada grupo e, posteriormente 

os eletrodos (C3/A1 e C4/A1, C3/A2 e C4/A2) em cada grupo. De acordo 

com as tabelas 11, 12, 13 e 14, não encontramos diferença estatisticamente 

significante entre as médias das modalidades para os dois grupos. Sendo 

assim, constatamos que independentemente da orelha avaliada 

(comparação entre as modalidades C3/A1 e C3/A2, e entre C4/A1 e C4/A2) 

as amplitudes Na-Pa mostraram-se semelhantes, tanto no grupo pesquisa 

como no grupo controle. Por sua vez, verificamos que independentemente 

do posicionamento dos eletrodos sobre os hemisférios (comparação entre as 
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modalidades C3/A1 e C4/A1, e entre C3/A2 e C4/A2), houve semelhança  

entre as amplitudes Na-Pa, para ambos os grupos.  

 

Após a comparação intra-grupo, foram comparadas as modalidades, 

C3/A1, C3/A2, C4/A1 e C4/A2, uma a uma, entre o grupo controle e o grupo 

pesquisa. Desta forma, a tabela 15 mostrou que os grupos não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes em nenhuma 

modalidade. Este resultado indicou que a amplitude Na-Pa do grupo 

pesquisa, em todas as modalidades, foi semelhante à do grupo controle. 

 

Não foram encontrados estudos em indivíduos autistas que realizassem 

as comparações descritas na presente pesquisa. Desta forma, não houve 

como confrontar os resultados com a literatura especializada . 

 

As tabelas 16 e 17 apresentaram as análises qualitativas do PEAML 

para os grupos. Na tabela 16, verificamos que existiu diferença 

estatisticamente significante entre os resultados normal e alterado em 

ambos os grupos. Além disso, houve diferença estatisticamente significante 

quando comparados os resultados entre os grupos, ou seja, o grupo controle 

apresentou mais resultados alterados do que o grupo pesquisa. 

 

Para Özdamar e Kraus (1983) e Schochat (2003), o PEAML é útil 

clinicamente na avaliação dos distúrbios do processamento auditivo. No 

presente estudo não foi realizada a avaliação comportamental do 
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processamento auditivo (PA) dos sujeitos da pesquisa, sendo excluídos do 

grupo controle aqueles que apresentaram queixas de processamento 

auditivo, histórico de dificuldades escolares, e de otites recorrentes. 

Portanto, podemos levantar a hipótese de que os indivíduos do grupo 

controle poderiam apresentar alterações de PA, as quais justificariam as 

alterações encontradas no PEAML. No entanto, indivíduos autistas 

apresentam, como características comportamentais, distúrbios de 

percepção, do desenvolvimento, de relacionamento social, da fala e 

linguagem (Ritvo, 1976) as quais podem estar relacionadas com alterações 

do processamento auditivo. Sendo assim, as alterações encontradas no 

PEAML, provavelmente refletiram dificuldades no processamento auditivo da 

informação nas vias auditivas subcorticais e corticais. 

 

A tabela 17 apresentou as comparações entre os tipos de alterações 

encontradas nos dois grupos avaliados e entre os grupos. Verificamos que 

não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos para 

quaisquer dos tipos de alterações. Para o grupo controle, a alteração do tipo 

Ambas apresentou diferença estatisticamente significante com relação aos 

outros dois tipos (efeito orelha e efeito eletrodo), sendo a alteração que mais 

ocorreu neste grupo. Para o grupo pesquisa, a alteração do tipo Ambas 

também mostrou-se predominante com relação aos outros tipos, porém, 

pôde ser considerada estatisticamente significante apenas da alteração do 

tipo Efeito Eletrodo.  
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No estudo realizado por Buchwald et al. (1992), não foram encontradas 

diferenças significantes entre os grupos, para o componente Pa (amplitude 

Pa-Nb). Entretanto, foram identificadas anormalidades no componente P1 

(amplitude P1-Nb) em indivíduos autistas, sugerindo que o sistema 

ascendente de ativação reticular e/ou seu alvo talâmico pós-sináptico podem 

apresentar disfunção nesta população.  

 

Respostas eletrofisiológicas (com exceção do potencial evocado 

auditivo de longa latência) não dependem da habilidade linguística do 

sujeito, e também, não demandam um processamento cognitivo do estímulo 

acústico (Schochat, 2003). Levando este aspecto em consideração, 

provavelmente as alterações cognitivas e de linguagem, presentes nos 

indivíduos autistas, não influenciaram os resultados obtidos no PEAML 

destes sujeitos. 

 

Visto que o PEAML sofre pouca influência da sincronia neural (Kraus et 

al.,1999), pudemos verificar também, na presente pesquisa, que os 

resultados obtidos neste potencial não refletiram uma alteração na sincronia, 

dado que foi encontrado no PEATE dos indivíduos autistas. 

 

Parte IV.C – Discussão sobre a caracterização dos resultados do 

Potencial Cognitivo nos grupos controle e pesquisa. 
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As tabelas 18 e 19, mostraram as comparações dos valores de 

latências das ondas P300 entre as orelhas direita e esquerda, para ambos 

os grupos. Verificamos que não houve diferença estatisticamente significante 

entre as orelhas, tanto do grupo controle como do grupo pesquisa, sendo 

assim, as médias das latências das ondas P300 das orelhas direita e 

esquerda obtiveram valores próximos. 

 

A presença de diferenciações entre os PEALL dos hemisférios direito e 

esquerdo em indivíduos com audição normal, entre 08 e 18 anos de idade, 

foi também investigada por Frizzo et al. (2001), que verificaram a existência 

de diferenças apenas para o componente P2 no gênero masculino, sendo 

que os demais componentes não apresentaram diferenças significantes 

entre os hemisférios. 

 

Visto que os grupos não mostraram diferenças entre as orelhas, as 

outras análises foram realizadas a partir do agrupamento das orelhas direita 

e esquerda obtendo-se, assim, apenas uma média para cada grupo.  

 

Na tabela 20, verificamos que não houve diferença estatisticamente 

significante quando comparados os valores de latência da onda P300 entre 

os grupos controle e pesquisa. Portanto, o grupo pesquisa apresentou média 

de latência com valor próximo ao do grupo controle. Este achado concordou 

com o estudo de Niwa et al. (1983), no qual não verificaram diferenças com 

relação à latência da onda P300 entre os grupos, sob quaisquer condições 
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de teste. Entretanto, os autores encontraram menor amplitude da onda 

P300, na condição “no-task”, em indivíduos autistas quando comparados aos 

outros dois grupos. Desta forma, sugeriram que indivíduos autistas 

apresentam dificuldades cognitivas no “processamento de avaliação do 

estímulo alvo”. 

 

Nossos resultados concordaram também com os estudos de Erwin et 

al. (1991), que não encontraram diferenças no P300 de indivíduos autistas 

de alto funcionamento quando comparado ao grupo controle, e de Ferri et al. 

(2003) que verificaram que a amplitude e a latência da onda P3a de 

indivíduos autistas não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes ao serem comparadas com o grupo controle. 

 

  As análises qualitativas foram apresentadas nas tabelas 21 e 22, nas 

quais foram comparados os resultados normal e alterado, e os tipos de 

alterações, nos grupos controle e pesquisa, e entre os grupos, 

respectivamente. 

 

A tabela 21 mostrou que o grupo pesquisa apresentou resultados 

alterados no P300, sendo que o grupo controle apresentou apenas 

resultados normais. Assim, houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. As tabelas 20 e 21 mostraram resultados discrepantes no 

P300, pois a primeira demonstrou que os grupos, controle e pesquisa, não 

apresentaram diferenças entre as médias das latências da onda P300, 
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enquanto que a segunda, demonstrou que os grupos apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, quanto aos resultados alterados. 

 

Esta discrepância provavelmente está relacionada ao método utilizado 

para a realização das duas análises, a quantitativa e a qualitativa. Isto 

porque a faixa de valores na qual a latência da onda P300 pode encontrar-se 

é bastante abrangente; desta forma, quando realizamos a média da latência 

da onda, para cada grupo, incluímos uma somatória de valores bastante 

diversificados. Sendo assim, a média entre os grupos não mostrou diferença 

significante, pois não houve número elevado de indivíduos que 

apresentassem valores de latência da onda próximos aos limites (inferior ou 

superior). Entretanto, para a análise qualitativa, as variáveis eram apenas 

duas (normal e alterado); desta forma, ao verificar-se a proporção de 

indivíduos alterados entre os grupos, foi detectada uma diferença 

estatisticamente significante entre eles, demostrando assim, que indivíduos 

autistas apresentam alterações no P300, as quais não foram encontradas 

nos indivíduos do grupo controle.     

 

Com relação à comparação entre os tipos de alterações encontradas, a 

tabela 22 mostrou que não foi possível comparar os grupos pois o grupo 

controle não apresentou resultados alterados. Assim, na comparação entre 

os tipos de alterações encontrados no grupo pesquisa, observamos que a 

Ausência de Resposta (AR) foi a alteração mais freqüente, e esta pôde ser 

considerada estatisticamente significante da alteração tipo Ambas (A), mas 



113 

Discussão 

não pôde ser considerada estatisticamente diferente da alteração do tipo 

Atraso de Latência (AL).  

Estes achados indicaram que os indivíduos autistas apresentaram 

alterações no P300 que refletem suas dificuldades cognitivas e atencionais, 

pois, de acordo com Picton (1992), o atraso na latência da onda P300 indica 

a existência de um possível déficit no processamento cognitivo. Polich 

(1991), também relatou a aplicação clínica do P300 para diagnósticos de 

disfunções cognitivas. Ainda, Kraus e McGee (1999), ressaltaram a 

importância do P300 para o estudo das funções cognitivas e de atenção, 

visto que os processos de discriminação auditiva, memória, perspectiva 

semântica e atenção, estão diretamente envolvidos na geração desta onda. 

 

Novick et al. (1980) encontraram alterações nos componentes P200 e 

P300 do potencial evocado auditivo de longa latência. Esses componentes 

encontraram-se menores em todos os sujeitos autistas quando comparados 

aos sujeitos do grupo controle. Para os autores, esses resultados indicaram 

anormalidades nos aspectos altos do processamento, e sugeriram que 

alterações severas de linguagem na infância podem ser secundárias a 

déficits no processamento auditivo alto. 

 

O P300 é um potencial endógeno, portanto, sua geração, depende de 

uma tomada de decisão por parte do indivíduo avaliado. Este potencial é 

gerado satisfatoriamente desde que o indivíduo seja capaz de focalizar sua 

atenção nos estímulos raros que são apresentados dentre uma série de 
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estímulos freqüentes (Schochat, 2004). Desta forma, os resultados do 

presente estudo indicaram que os indivíduos autistas apresentaram 

dificuldade em focalizar a atenção nos estímulos raros, confirmando, 

portanto, o déficit atencional encontrado nesta população. 

 

Consultando a literatura especializada, encontramos alguns trabalhos 

que estudaram outros potenciais de longa latência em autistas, dentre eles 

Bruneau et al. (1999), que em seu estudo verificaram atraso na latência da 

onda N1 de indivíduos autistas; Gomot et al. (2002), que encontraram 

latências menores no MMN de crianças autistas e relataram um padrão 

eletrofisiológico sugestivo de disfunção em córtex frontal esquerdo que 

poderia estar relacionado com os comprometimentos cognitivo e 

comportamental dos autistas; Bruneau et al. (2003), que relataram um 

aumento na latência da onda N1c indicando uma hiporeatividade 

eletrofisiológica bitemporal em autistas; e Tecchio et al. (2003), que 

relataram alterações no MMF sugerindo disfunção nos estágios pré-

conscientes da discriminação auditiva cortical.  

 

Portanto, pudemos verificar que os estudos apontaram para alterações 

no sistema auditivo central, em níveis subcorticais e corticais, que podem 

estar relacionados com as dificuldades sociais e cognitivas apresentadas por 

indivíduos autistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A função auditiva de indivíduos autistas foi verificada, por meio de 

diferentes testes, na presente pesquisa. Desta forma, pudemos investigar, 

de maneira ampla, o sistema auditivo desta população. 

 

Verificamos, por meio das avaliações comportamentais e 

eletroacústicas da audição, que o limiar de audibilidade e as medidas de 

imitância acústica apresentaram-se normais, demonstrando assim, 

integridade do sistema auditivo periférico em indivíduos autistas. Entretanto, 

nas avaliações eletrofisiológicas da audição, encontramos alterações no 

PEATE e no P300.  

 

Para Hood (1995) e Junqueira e Frizzo (2002), o PEATE verifica a 

habilidade do sistema nervoso central em responder à estimulação externa 

de maneira sincrônica. Constatamos, assim, que indivíduos autistas 

apresentaram disfunção em tronco encefálico, as quais poderiam ser 

decorrentes de um déficit na sincronia neural.  

 

O P300 é considerado um potencial endógeno, o qual depende da 

focalização da atenção em um estímulo raro para ser gerado 

satisfatoriamente. Para Picton (1992), quando a latência da onda P300 

encontra-se atrasada, é possível que exista um déficit no processamento 
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cognitivo. Desta forma, o atraso e/ou ausência da onda P300, achados 

verificados nos indivíduos autistas, demonstraram um prejuízo no sistema de 

geração deste potencial, sugerindo a presença de déficit de atenção e 

alteração no processamento cognitivo da informação auditiva nessa 

população. 

 

Verificamos, então, que indivíduos autistas apresentaram alterações 

nas avaliações eletrofisiológicas, as quais indicaram disfunção em diferentes 

níveis do sistema auditivo central.  

 

Levando-se em consideração estes achados, pudemos verificar que a 

utilização e a associação de diferentes métodos, objetivos e subjetivos, de 

avaliação da audição, permite-nos reunir informações a respeito do sistema 

auditivo periférico e central imprescindíveis para a caracterização da função 

auditiva de indivíduos autistas.  
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7 - CONCLUSÕES 

 

 

Frente aos resultados obtidos podemos concluir que indivíduos com 

autismo: 

���� Não apresentam alterações nas avaliações comportamentais e 

eletroacústicas da audição, sugerindo integridade da via auditiva periférica e 

limiares de audibilidade normais; 

���� Apresentam alterações no potencial evocado auditivo de tronco 

encefálico sugerindo: 

���� comprometimento da via auditiva em tronco encefálico (nas 

regiões do núcleo coclear e lemnisco lateral) ; 

���� alteração de sincronia na geração dos impulsos 

neuroelétricos na região do tronco encefálico; 

���� alterações estruturais e/ou funcionais que interferem na 

transmissão do estímulo acústico ao longo da via auditiva;  

 

���� Apresentam  alterações no potencial cognitivo sugerindo: 

���� comprometimento da via auditiva em regiões corticais; 

���� déficit no processamento cognitivo; 

���� déficit de atenção;  

���� déficit de discriminação auditiva;  

���� déficit de memória. 
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