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RESUMO 

 

Silva LAF. A funcionalidade das vias auditivas periférica e central na síndrome 
de Williams [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2020. 

 
 

INTRODUÇÃO: a Síndrome de Williams (SW) é uma doença genética causada 

pela microdeleção na região cromossômica 7q11.23, sendo caracterizada por 

dismorfismo facial, cardiopatia congênita, deficiência intelectual, personalidade 

amigável e hiperacusia. Embora alguns estudos tenham avaliado as 

características audiológicas em indivíduos com SW, a funcionalidade da via 

auditiva ainda é pouco conhecida nessa síndrome. OBJETIVO: estudar a 

funcionalidade das vias auditivas periférica e central em indivíduos com SW. 

METODOLOGIA: estudo de caso-controle em 17 indivíduos com SW (Grupo 

Estudo - GE), sendo sete do sexo feminino e 10 do sexo masculino, com faixa 

etária entre sete e 17 anos (11,88 ± 3,12), quociente de inteligência médio de 

54,53 e sem comprometimento de orelha média, e 17 indivíduos com 

desenvolvimento típico (Grupo Controle - GC) sem comprometimento 

audiológico, pareados por sexo e idade cronológica aos indivíduos do GE. No 

que se refere à avaliação audiológica, os indivíduos foram submetidos aos 

seguintes procedimentos: medidas de imitância acústica, audiometria tonal e 

vocal, pesquisa de limiar de desconforto, emissões otoacústicas transientes, 

potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo clique, e 

potencial evocado auditivo de longa latência com estímulo tone burst. A análise 

dos dados foi realizada por meio de análise estatística descritiva e inferencial, 

com testes paramétricos e não paramétricos, sendo valor de p <0,05 

estatisticamente significativo. RESULTADOS: observou-se perda auditiva 

neurossensorial em 35% dos indivíduos do GE, principalmente de grau leve e 

nas frequências acima de 3 kHz. As emissões otoacústicas transientes 

estiveram ausentes em mais de 41,2% dos indivíduos do GE, sendo que esta 

ausência não teve associação com a presença de perda auditiva; dentre os 

indivíduos que apresentaram respostas presentes, estas tiveram menor relação 

sinal/ruído em comparação às respostas obtidas no GC. Os reflexos acústicos 

estiveram presentes em mais de 64,71% dos pacientes do GE (variando de 

acordo com a frequência avaliada), no entanto, observou-se limiar aumentado 

para o GE em comparação ao GC. No que tange à pesquisa do limiar de 

desconforto, observou-se que o GE apresentou menor limiar em comparação 

ao GC; apesar disto, a hiperacusia foi observada em menos de 30% dos 

indivíduos. As respostas dos potenciais evocados auditivos de tronco 

encefálico não evidenciaram diferenças entre os grupos. Quanto aos potenciais 

evocados auditivos de longa latência, observou-se aumento da latência dos 

componentes P1, N1 e P3 e diminuição da amplitude de P2-N2 e N2-P3, em 



 

 

comparação ao GC. CONCLUSÃO: indivíduos com SW apresentaram 

comprometimento da funcionalidade coclear, bem como disfunção dos 

mecanismos dos reflexos acústicos que pode estar associada com a 

hipersensibilidade auditiva. Quanto as vias auditivas centrais, embora não foi 

identificado comprometimento retrococlear específico para a síndrome, 

observou-se diminuição da velocidade de processamento dos sons, bem como, 

menor ativação neuronal para decodificação e discriminação dos estímulos 

acústicos. 

 

 

Descritores: Síndrome de Williams; Perda auditiva; Hiperacusia; Cóclea; 

Eletrofisiologia; Audiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Silva LAF.  The functionality of the peripheral and central auditory pathways in 
Williams syndrome [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2020. 
 

INTRODUCTION: Williams Syndrome (WS) is a genetic disease caused by 

microdelection in the chromosomal region 7q11.23, being characterized by 

facial dysmorphism, congenital heart disease, intellectual disability, friendly 

personality and hyperacusis. Although some studies have evaluated the 

audiological characteristics in individuals with SW, little is known about the 

auditory pathway functionality in this syndrome. OBJECTIVE: to study the 

functionality of the peripheral and central auditory pathways in individuals with 

WS. METHODOLOGY: case-control study in 17 individuals with WS (Study 

Group- SG), seven females and 10 males, with chronological age between 

seven and 17 years old (11.88 ± 3.12), Intelligence Quotient average of 54.53 

and without middle ear dysfunction, and 17 individuals with typical development 

(Control Group- CG) without audiological impairment, age- and gender-matched 

to the SG individuals. With regard to audiological evaluation, individuals were 

submitted to the following procedures: acoustic immittance measurements, 

pure-tone and speech audiometry, loudness discomfort level, transient 

otoacoustic emissions, auditory brainstem evoked potential with click stimulus, 

and long-latency auditory evoked potential with tone burst stimulus. Data 

analysis was performed using descriptive and inferential statistical analysis, with 

parametric and non-parametric tests, with p-value with statistical significance 

<0.05. RESULTS: sensorineural hearing loss was observed in 35% of the SG 

individuals, mainly mild degree and at frequencies above 3 kHz. Transient 

otoacoustic emissions were absent in more than 41.2% of SG individuals, and 

this absence was not associated with the hearing loss; among the individuals 

with transient otoacoustic emissions present, these had a lower signal/noise 

ratio compared to the CG. Acoustic reflexes were present in more than 64.71% 

of the SG patients (according to the frequency evaluated), however higher 

threshold was observed for the SG compared to the CG. Regarding for the 

loudness discomfort level, it was observed lower threshold to the SG compared 

to the CG; despite this, hyperacusis was observed in less than 30% of SG 

individuals. No differences to the brainstem auditory evoked potentials 

responses was observed between the groups. As for long-latency auditory 

evoked potentials, longer P1, N1 and P3 latencies and smaller P2-N2 and N2-

P3 amplitudes was observed to SG compared to CG. CONCLUSION: 

individuals with WS had cochlear impairment, as well as dysfunction of the 

acoustic reflex mechanisms that may be associated with auditory 

hypersensitivity. As for the central auditory pathways, although no specific 

retrocochlear impairment was identified for the WS, there was a decrease in the 



 

 

speed of sound processing and neuronal activation for decoding and 

discrimination of acoustic stimuli. 

 

 

Descriptors: Williams syndrome; Hearing loss; Hyperacusis; Cochlea; 

Electrophysiology; Audiology. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 



Introdução                                                       22 

 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

A Síndrome de Williams (SW) é uma doença genética rara, decorrente de 

uma microdeleção no braço longo do cromossomo 7 (região 7q11.23), 

contendo aproximadamente 28 genes (Korenberg et al., 2000; Deutsch et al., 

2007). A incidência desta síndrome é estimada entre 1:7.500 nascidos vivos e 

possui prevalência igual em ambos os sexos (Morris et al., 1988).   

O fenótipo da SW é caracterizado por anormalidades físicas, dismorfismo 

facial (intumescência periorbitária, epicanto, íris estrelada, hipoplasia malar, 

lábios grossos e orelha de abano), cardiopatia congênita, principalmente 

estenose aórtica supravalvar, alterações do tecido conjuntivo, hipercalcemia 

(Borg et al., 1995; Kotzot et al., 1995; Beust et al., 2000; Meyer-Lindenberg et 

al., 2006; Sugayama et al., 2007), problemas respiratórios, baixa estatura 

(Souza, 2003), microcefalia, hipertensão arterial, queixas geriturinárias e 

hipotireoidismo (Honjo, 2012). Quanto à avaliação neurológica, há descrição de 

prejuízo na coordenação motora e sinais de deficiências cerebelares e 

extrapiramidais leves, sendo que essas alterações se tornam mais evidentes 

com o avançar da idade (Gagliardi et al., 2007). 

No que tange às características comportamentais, é observada elevada 

sociabilidade e empatia, apesar de deficiência intelectual em níveis variados 

(Mervis e Klein-Tasman, 2000; Tassabehji e Donnai, 2006), transtorno de 

ansiedade generalizada, déficit de atenção e hiperatividade (Levitin et al., 2005; 

Gothelf et al., 2006; Leyfer et al., 2009; Freeman et al., 2010; Nunes, 2010; 

Pober, 2010; Hayashiuchi et al., 2012, Osório et al., 2017), e elevado nível de 

estresse (Amaral et al., 2013). 
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Quanto aos aspectos cognitivos, os indivíduos com SW podem ter boa 

aptidão nas habilidades de linguagem, de memória verbal de curto prazo (Laing 

et al., 2005; Danielsson et al., 2016) e de reconhecimento de faces (Annaz et 

al., 2009); no entanto, estes indivíduos apresentam extrema dificuldade nas 

habilidades visuoconstrutivas (Bellugi et al., 2000; Carrasco et al., 2005; Jarrold 

et al., 2007; Rhodes et al., 2011). 

Da mesma forma, os aspectos audiológicos são diversificados. Estudos 

têm demonstrado que indivíduos com SW têm grande interesse musical e 

podem apresentar boas aptidões, que são incompatíveis com os déficits 

cognitivos que apresentam (Lenhoff et al., 1997; Lenhoff et al., 2001; Lense e 

Dykens, 2013), incluindo a presença de ouvido absoluto em alguns casos 

(Levitin e Bellugi, 1998; Lenhoff et al., 2001; Levitin et al., 2004). 

Por outro lado, existem relatos na literatura de que a presença de perda 

auditiva neurossensorial é muito comum em indivíduos com SW (Cherniske et 

al., 2004; Marler et al., 2005; Gothelf et al., 2006 e Marler et al., 2010). Este 

comprometimento aparece precocemente, é geralmente progressivo e 

frequentemente está relacionado a uma fragilidade coclear por disfunção das 

células ciliadas (Marler et al., 2005; Marler et al., 2010; Zarchi et al., 2011), 

principalmente nas regiões basais da cóclea (Barozzi et al., 2012). 

Uma forma de mensurar a funcionalidade coclear é por meio da captação 

das Emissões Otoacústicas (EOA) que são respostas geradas pela liberação 

de energia das células ciliadas externas da cóclea, que podem ocorrer de 

forma espontânea ou evocada por meio de algum estímulo acústico (Carvallo, 

2003). 
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Estudos com EOA também evidenciaram uma fragilidade colear, sendo 

que, mesmo indivíduos com limiares auditivos dentro da normalidade, podem 

apresentar alterações cocleares com sintomas sub-clínicos (Johnson et al., 

2001; Gothelf et al., 2006; Marler et al., 2010; Paglialonga et al., 2011). 

Além disso, indivíduos com SW frequentemente apresentam queixa de 

hiperacusia, que trata-se de uma sensação anormal a sons, sendo que sons de 

baixa e média intensidade podem causar desconforto ou até dor, e fonofobia, 

que refere-se a uma reação de medo a certos sons (Jastreboff e Jastreboff, 

2000; Jastreboff e Jastreboff, 2001; Baguely e McFerran, 2010). Desta forma, 

estes indivíduos podem apresentar limiar de desconforto a sons inferior ao 

esperado e maior porcentagem de ausência de reflexos acústicos (Gothelf et 

al., 2006; Zarchi et al., 2011). 

Considerando que uma das funções do reflexo estapediano é proteger o 

sistema auditivo de sons intensos, estudos tem hipotetisado que a ausência 

deste mecanismo de proteção pode estar relacionada à hiperacusia muito 

comum nesta população (Gothelf et al., 2006; Attias, 2013). 

A fim de compreender este quadro, alguns estudos têm associado a 

influência de alguns genes frequentemente deletados em pacientes com SW 

com o fenótipo audiológico de hipoacusia e hiperacusia, sendo que dentre eles 

está o gene da Elastin (ELN), o gene General Transcription Factor (GTF2I) e o 

gene Lim Domain Kinase 1 (LIMK1) (Zarchi et al., 2010; Attias, 2013). 

Além disso, pesquisas na área de neurociências têm investigado 

diferenças neuroanatômicas em indivíduos com SW. Estudos por meio de 

ressonância magnética têm observado em indivíduos com SW, aumento no 

volume do córtex auditivo no hemisfério esquerdo (Lenhoff et al., 1997; 
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Holinger et al., 2005; Wengenroth et al., 2010) ou em ambos os hemisférios 

(Martens et al., 2010). Sendo assim, há indícios da existência de um modelo 

genético exclusivo para a percepção das propriedades do som nesta síndrome 

(Wengenroth et al., 2010). 

Uma forma de se avaliar objetivamente o processamento da informação 

auditiva pelas vias auditivas centrais é por meio da análise dos Potenciais 

Evocados Auditivos (PEA). Estes são procedimentos não invasivos, capazes 

de refletir a atividade bioelétrica das vias auditivas centrais frente à estimulação 

sonora, desde o nível do tronco encefálico (Potencial Evocado Auditivo de 

Tronco Encefálico – PEATE) até as estruturas corticais (Potencial Evocado 

Auditivo de Longa Latência – PEALL) (Hall, 2006). 

Apenas dois estudos avaliaram a condução neural dos sons por meio dos 

PEATE na SW, sendo que o primeiro evidenciou aumento da latência da onda 

I, o que os autores associaram a uma disfunção do nervo auditivo (Gothelf et 

al., 2006), e o segundo não observou alteração retrococlear (Barozzi et al., 

2012). 

Quanto aos PEALL, alguns estudos correlacionaram os resultados 

eletrofisiológicos com o processamento de linguagem, por meio do registro com 

estímulos de frases e observaram em indivíduos com SW modificações no 

processamento cortical da fala (George et al., 2000; Pinheiro et al.; 2010; 

Pinheiro et al.; 2011; Fishman et al. 2011a; Fishman et al., 2011b; Mills et al.; 

2013).  

Em um estudo pioneiro, Zarchi et al. (2015) observaram respostas de 

maior amplitude eliciadas por estímulo de tons, demonstrando uma 

hiperatividade cortical e sugerindo a existência de um processamento anormal 
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para codificação e discriminação dos sons em indivíduos com SW. Por outro 

lado, em um estudo recente utilizando os PEALL com estímulos não verbais, os 

resultados obtidos não corroboraram os achados de hiperatividade aos 

estímulos acústicos em indivíduos com SW, sendo observado um padrão de 

resposta anormal apenas para o processamento auditivo mais superior do que 

para a detecção ou codificação sensorial (Jacobs et al., 2018). 

Após uma revisão de literatura, Krilčić e Petranović (2017) observaram 

que as características de processamento da informação sonora na SW são 

distintas da população geral e que, devido ao interessante perfil auditivo que 

estes indivíduos apresentam, mais estudos são necessários a fim de se obter 

mais informações sobre o processamento auditivo desta população. 

Os estudos relacionados à audição em pacientes com SW ainda são 

recentes, datando da década de 90 em diante, e escassos. Muitas hipóteses 

foram levantadas desde então, a fim de encontrar respostas que justifiquem o 

fenótipo comportamental desses indivíduos, no entanto, ainda pouco se sabe 

sobre a origem da maioria das características auditivas nesta população. 

Desta forma, estudos que avaliem os resultados da funcionalidade da via 

auditiva, tanto periférica quanto central, realizando associações entre os 

achados das diversas avaliações, poderiam contribuir para melhor 

compreender o fenótipo comportamental da SW. 

A hipótese do presente estudo é que indivíduos com SW tenham 

alteração da via auditiva, considerando a presença de perda auditiva 

neurossensorial, principalmente nas frequências altas, ausência ou atenuação 

das respostas das EOA, ausência de reflexos acústicos e hiperacusia. No que 

tange à avaliação da via auditiva central, a hipótese do presente estudo é que 
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indivíduos com SW apresentem respostas normais para o PEATE, porém 

respostas anormais para os PEALL. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo do presente estudo foi estudar a funcionalidade das vias 

auditivas periférica e central em indivíduos com SW. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar o perfil dos limiares auditivos em indivíduos com SW; 

• Estudar a funcionalidade coclear, as respostas dos reflexos acústicos, a 

hipersensibilidade auditiva e a funcionalidade das vias auditivas centrais 

em indivíduos com SW; 

• Comparar os resultados de indivíduos com SW com os resultados obtidos 

em um grupo de indivíduos sem a síndrome e com desenvolvimento 

típico. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em 1961, a SW foi descrita por Williams et al. que publicaram o relato de 

quatro pacientes que apresentavam estenose aórtica supravalvular e que 

tinham, concomitantemente, deficiência intelectual e características faciais 

atípicas. Nos anos seguintes, outros estudos publicados por Beuren et al. 

(1962 e 1964) também descreveram achados semelhantes, o que resultou no 

nome da síndrome, conhecida atualmente como: Síndrome de Williams ou 

Síndrome de Williams-Beuren. 

Desde então, diversos pesquisadores têm publicado estudos com o 

objetivo de melhor compreender as diversas características, bem como o perfil 

genético que resulta nos fenótipos desta síndrome. 

Considerando o objetivo do presente estudo, uma revisão da literatura foi 

realizada dando-se maior enfoque às pesquisas dos últimos 30 anos que 

serviram de fundamentação teórica para este trabalho. Para maior clareza dos 

temas abordados, este capítulo foi dividido em tópicos, destacando as 

características do fenótipo comportamental, bem como os resultados da 

avaliação audiológica de indivíduos com SW. 

 

3.1. Fenótipo comportamental da SW 

A SW é uma desordem genética marcada por traços cognitivos variáveis e 

distintos, sendo que a alta sociabilidade, mesmo com pessoas estranhas, é 

uma característica bem definida nesta síndrome (Bellugi et al., 1999; Järvinen-

Pasley et al., 2008). Observa-se, de maneira geral, habilidades auditivas e 
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linguísticas preservadas (Bellugi et al., 2000) ou melhor do que seria esperado 

para a idade mental (Alfieri et al., 2017), sendo que a linguagem expressiva 

tende a ser mais preservada do que a receptiva (Volterra et al., 2003). Por 

outro lado, é observado déficit na cognição geral e ampla dificuldade para as 

habilidades visuoespaciais e visuoconstrutivas que ocorrem concomitantes a 

um bom reconhecimento de faces (Bellugi et al., 2000; Bellugi et al., 2001; 

García-Nonell et al., 2003; Vicari et al., 2003; Järvinen-Pasley et al., 2010; 

Wuang e Tsai, 2017). 

Quanto ao fenótipo audiológico, tem sido vastamente observado o 

interesse pela música (Levitin e Bellugi, 1998; Lenhoff et al., 2001; Levitin et al., 

2004; Lense e Dykens, 2013), com habilidades de processamento de ritmo 

preservadas (Levitin e Bellugi, 1998), incluindo também, em alguns casos, a 

presença de ouvido absoluto (Lenhoff et al., 2001). Apesar disto, alguns 

estudos discordaram deste achado (Martínez-Castilla e Sotillo, 2008; Martínez-

Castilla et al., 2011; Martínez-Castilla et al., 2013), relatando habilidade de 

discriminação de tom prejudicada na SW (Hopyan et al., 2001; Martínez-

Castilla e Sotillo, 2014) e aptidões musicais atípicas comparadas ao 

dedsenvolvimento típico (Martínez-Castilla et al., 2016). Outros autores 

acreditam que indivíduos com SW podem apresentar estratégias de 

processamento auditivo e musical atípicas, sugerindo uma disfunção 

multimodal de integração da informação global (Deruelle et al., 2005; 

Elsabbagh et al., 2010). 
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3.2. A hipersensibilidade auditiva 

Uma forte característica também descrita nesta síndrome refere-se à 

hipersensibilidade a sons que pode ser observada por, basicamente, três 

fenômenos comportamentais: fascinação ou forte atração aos sons, fonofobia, 

que refere-se a uma reação de medo a certos sons, e hiperacusia que refere-

se a  uma sensação anormal a sons, sendo que sons de baixa e média 

intensidade podem causar desconforto ou até dor (Jastreboff e Jastreboff, 

2000; Jastreboff e Jastreboff, 2001; Levitin et al., 2005; Zarchi et al., 2010; 

Attias, 2013). 

A hiperacusia é uma queixa comum na população infantil com SW e tende 

a diminuir ao longo da adolescência (Attias, 2013). Estudos observaram 

histórico ou presença de hiperacusia em 94% a 100% dos indivíduos com SW 

(Klein et al., 1990; Nigam e Samuel, 1994; Don et al., 1999). Ainda, Zarchi et al. 

(2015) verificaram, por meio de uma entrevista com os responsáveis, presença 

de hiperacusia em 14 dentre 18 pacientes com média de idade de 19 anos. 

Também, Gothelf et al. (2006) observaram presença de hiperacusia de 

grau moderado a severo em 84% dos indivíduos com SW; estes apresentaram 

limiar de desconforto em níveis mais baixos do que os indivíduos com 

desenvolvimento típico, sendo que este dado não teve correlação com a perda 

de audição; da mesma forma, as mães responderam a um questionário, no 

qual a hiperacusia foi relatada em 84% dos casos, sendo mais acentuada na 

infância e tendendo para uma atenuação durante a adolescência. 

Levitin et al. (2005) identificaram poucos casos de hiperacusia (que os 

autores classificaram como uma redução do limiar de detecção dos sons) 
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(4,7%) ou fascinação aos sons (9,3%).  No entanto, 79,8% relataram fonofobia 

e 90,6% dos indivíduos com SW apresentaram limiar de dor reduzido para sons 

altos (o que os autores denominaram de odinacusia). 

Segundo Blomberg et al. (2006), a hiperacusia nesta população é mais 

prevalente entre pessoas do gênero feminino do que masculino e pode estar 

associada a fatores não-auditivos, tais como medo e ansiedade. Para 

Elsabbagh et al. (2011), a hiperacusia na SW é associada a variáveis não-

auditivas e pode influenciar na percepção de fala e, assim, contribuir para 

alterações no processamento de linguagem. 

Gallo et al. (2008) observaram a reação aos sons vindos de brinquedos 

em fraca intensidade em crianças com SW; foi observado que 90% das 

crianças com SW demonstraram reação comportamental a esses sons, 

incluindo piscada de olho acentuada, sendo que esta vinha antecipada com 

relação ao estímulo. Para os autores, tal achado demonstrou uma relação de 

ansiedade antecipada.  

Leyfer et al. (2006) observaram que uma das características 

comportamentais de indivíduos com SW é a presença de fobias específicas. No 

seu estudo com 119 indivíduos, o tipo mais comum de fobia específica foi 

quanto a ruídos altos (27,7% da amostra), sendo os mais comuns: sirenes, 

trovões, sons de motor, fogos de artifício, choros e gritos. 
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3.3. Os limiares auditivos, as medidas dos reflexos acústicos e a 

funcionalidade coclear 

Além da característica de hiperacusia, outro achado que tem sido 

destacado na literatura é a presença de hipoacusia. Embora haja descrito 

prevalência de otite média em 61% dos casos (Klein et al., 1990) e prevalência 

superior a 38% de otite média crônica em crianças com SW que 

compareceriam para consulta (Morris et al., 1988), a maioria dos estudos tem 

observado prevalência de  perda auditiva neurossensorial, principalmente nas 

frequências altas, que se inicia precocemente na adolescência e tende a se 

agravar ao longo da vida adulta (Johnson et al., 2001; Cherniske et al., 2004; 

Marler et al., 2005; Gothelf et al., 2006; Zarchi et al., 2011; Barozzi et al., 2012; 

Attias, 2013; Barozzi et al., 2013). 

Cherniske et al. (2004) avaliaram 20 adultos com mais de 30 anos de 

idade com SW e detectaram que 16 deles apresentavam perda auditiva, sendo 

que o principal achado foi a perda auditiva neurossensorial de grau leve a 

moderado em frequências altas. 

Da mesma forma, Zarchi et al. (2011) avaliaram 44 indivíduos com SW 

com faixa etária entre cinco e 35 anos de idade, e observaram perda auditiva 

leve na maior parte dos casos, sendo que apenas 11,3% dos casos 

apresentaram perda auditiva de grau moderado a profundo (limiar acima de 40 

dB), sendo as frequências altas (6 e 8 kHz) as mais afetadas. Quanto ao tipo 

da perda auditiva, foi observado o tipo neurossensorial em 26,1% dos casos, 

mista em 21,6%, e condutiva em 9,1% dos casos. No que tange às medidas de 

imitância acústica, foi observada presença de curva timpanométrica do tipo B 
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em 23% dos casos e curva timpanométrica do tipo C em 8,1% dos casos. Além 

disso, foram observados reflexos acústicos ausentes em mais de 50% dos 

casos. 

Bedeschi et al. (2011) também observaram em pacientes com SW perda 

auditiva leve e bilateral em oito indivíduos (61,6%), sendo um caso condutiva, 

dois casos mista e cinco casos neurossensorial; a perda auditiva se iniciou no 

começo da vida adulta, por volta dos 25 anos de idade. 

Attias (2013) relatou que a perda auditiva na SW se inicia no começo da 

vida adulta, sendo de caráter progressivo, bilateral e assimétrico (sendo os 

limiares da orelha esquerda mais comprometidos), principalmente de origem 

coclear e acometendo, principalmente, as frequências altas (3 a 8 kHz). 

Fraga et al. (2019) avaliaram 14 indivíduos entre quatro e 18 anos com 

SW, observando perda auditiva neurossensorial em 42,9% da amostra, perda 

auditiva condutiva em 14,3% e perda auditiva mista em 14,3% dos casos. Os 

reflexos acústicos estiveram ausentes em 57,1% dos casos. 

Considerando que o comprometimento coclear parece evidente em 

indivíduos com SW, alguns estudos adicionaram ao protocolo de pesquisa, a 

avaliação das Emissões Otoacústicas (EOA). 

As EOA são respostas geradas pela liberação de energia das células 

ciliadas externas da cóclea, que podem ocorrer de forma espontânea ou 

evocada por meio de algum estímulo acústico. Dentre os estímulos mais 

utilizados, está o Transiente (EOAT), que é uma estimulação breve por meio de 

cliques ou tone burst, e o Produto de Distorção (EOAPD) onde dois tons puros 

de diferentes frequências são emitidos simultaneamente e a resposta refletida 
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é um produto de distorção resultante da combinação dos dois tons (Carvallo, 

2003). 

Trata-se de medidas objetivas, não invasivas e altamente sensíveis à 

disfunção coclear (Kemp, 2002), pois refletem a integridade estrutural das 

células ciliadas externas (Brownell, 1990).  A ausência ou baixa amplitude das 

EOA, na ausência de patologias de orelha média, pode indicar uma disfunção 

coclear antes de qualquer evidência clínica relevante na audiometria tonal 

(Probst et al., 1991; Marler et al., 2010). 

Johnson et al. (2001) avaliaram a audição de nove pacientes com SW e 

observaram que: três pacientes apresentaram perda auditiva em frequências 

altas, bem como EOAT ausentes; dois pacientes apresentaram limiares 

auditivos normais e EOAT presentes; e quatro pacientes apresentaram limiares 

auditivos normais, porém EOAT ausentes. Foi observada prevalência maior de 

perda auditiva com o avançar da idade cronológica, sendo que as EOAT foram 

capazes de dar indícios de prejuízos na função das células ciliadas da cóclea, 

antes mesmo de ser verificado comprometimento dos limiares auditivos. 

Marler et al. (2005) observaram, em um grupo de 27 indivíduos com SW, 

com idades entre seis e 48 anos, uma alta incidência de perda auditiva, 

principalmente nas frequências altas. Os resultados sugeriram que a perda 

auditiva nesta população começa precocemente e é progressiva. Na avaliação 

das EOAPD, foi observado que 76% dos pacientes apresentaram amplitudes 

absolutas das emissões abaixo do percentil cinco que é esperado para 

indivíduos com audição normal. 
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Gothelf et al. (2006) avaliaram 49 indivíduos com SW com faixa etária 

entre um e 35 anos de idade, comparando os resultados com os de indivíduos 

com desenvolvimento típico. Neste estudo, foi observado limiares auditivos 

aumentados para as frequências a partir de 3 kHz em indivíduos com SW, 

sendo que a perda auditiva foi predominantemente neurossensorial e de grau 

leve a moderado. Quanto aos reflexos acústicos, foi observada uma maior 

porcentagem de ausência em indivíduos com SW em comparação aos 

indivíduos com desenvolvimento típico; segundo os autores, a hiperacusia 

observada nesta população pode estar relacionada à deficiência do reflexo 

estapediano, considerando que uma de suas funções é proteger o sistema 

auditivo de sons de alta intensidade. Também, as EOAPD tiveram amplitudes 

reduzidas em indivíduos com SW, confirmando mais uma vez a disfunção 

coclear, principalmente para as frequências médias e altas. 

Marler et al. (2010) avaliaram a audição de 81 pacientes com SW, com 

idades entre cinco e 59 anos. No que se refere às medidas de imitância 

acústica, foram observados resultados normais em 100% das crianças 

avaliadas; quanto aos adultos, foi observado que 22% dentre os avaliados 

apresentaram outros tipos de curva timpanométrica, que não a do tipo A. 

Segundo os autores, esses resultados sugeriram que adultos com SW podem 

ter maior chance de apresentar alterações de orelha média do que a população 

em geral. Quanto à audiometria, foi observada presença de perda auditiva de 

grau leve a moderadamente severa em 63% das crianças em idade escolar e 

em 92% dos adultos, sendo que em pelo menos 50% dos casos a perda 

auditiva foi do tipo neurossensorial. As medidas por meio das EOAPD 
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revelaram respostas de amplitude reduzida, principalmente para as frequências 

altas. Os autores destacaram, mais uma vez, a avaliação das EOAPD como 

um importante recurso para detectar achados subclínicos de danos nas células 

ciliadas da cóclea. 

Também, Barozzi et al. (2012) avaliaram 69 pacientes com SW com 

idades entre dois e 30 anos. Foi observada perda auditiva na audiometria tonal 

nas frequências mais baixas (média dos limiares obtidos em 0,5, 1 e 2 kHz) em 

22,6% dos casos, e nas frequências mais altas (média dos limiares obtidos em 

4, 6 e 8 kHz) esta porcentagem aumentou para 30% dos casos, sendo mais 

observada em indivíduos com mais de 15 anos de idade. Quanto às medidas 

de imitância acústica, os autores observaram presença de curva 

timpanométrica do tipo A em 76,5% dos pacientes e curva do tipo B em 23,5% 

dos pacientes, sendo que em todos os indivíduos que apresentaram curva 

timpanométrica do tipo A os reflexos acústicos contralaterais estiveram 

presentes. As EOAT foram ausentes em aproximadamente 44% dos pacientes 

com audição normal e sem comprometimento de orelha média, o que 

demonstrou uma fragilidade coclear e destacou a importância do 

monitoramento audiológico por meio das EOAT, sendo que estas foram 

capazes de refletir algum comprometimento auditivo mesmo sem alteração 

identificada nos limiares auditivos pela audiometria tonal. 

Barozzi et al. (2013) monitoraram as respostas auditivas de 24 pacientes 

com SW com faixa etária entre cinco e 14 anos de idade. Foi realizada uma 

avaliação inicial, uma avaliação após cinco anos e 10 participantes também 

realizaram uma terceira avaliação após 10 anos de acompanhamento. Neste 
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estudo foi observado, predominantemente, curva timpanométrica do tipo A, 

representando mais de 65% de todas as avaliações, e, por outro lado, não 

foram registradas curvas do tipo B. Quanto à avaliação pela audiometria, foi 

observada perda auditiva (limiares superiores a 15 dB NA) predominantemente 

neurossensorial para as frequências baixas (média dos limiares obtidos em 0,5, 

1 e 2 kHz) em 12,5%, 12,5% e 30% dos casos, respectivamente para a 

primeira, segunda e terceira avaliações, e para as frequências altas (média dos 

limiares obtidos em 4, 6 e 8 kHz) foi observada perda auditiva em 25%, 50% e 

80% dos casos, respectivamente para as três avaliações. Na avaliação por 

meio das EOAT, observou-se na primeira avaliação ausência das EOAT em 

cerca de 50% dos pacientes que apresentaram médias dos limiares em 

frequências baixas normais. Estes valores foram aumentando ao longo dos 

anos, passando para cerca de 60% na segunda avaliação e mais de 70% na 

terceira avaliação. Segundo os autores, esses dados sugeriram uma fragilidade 

coclear progressiva em indivíduos com SW. 

Paglialonga et al. (2011) avaliaram as EOAT em 13 indivíduos com SW 

com idade entre sete e 23 anos de idade, que apresentavam limiares auditivos 

inferiores a 20 dB NA, curva timpanométrica do tipo A e presença de reflexos 

acústicos contralaterais menores do que 100 dB NPS. Os autores observaram 

menor energia nas respostas das EOAT em comparação ao grupo com 

desenvolvimento típico. 

Utilizando os mesmos critérios de limiares auditivos normais e ausência 

de comprometimento de orelha média, Paglialonga et al. (2014) avaliaram 13 

indivíduos com SW, entre nove e 31 anos de idade. O nível das respostas das 
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EOADP nos indivíduos com SW foram menores em comparação aos indivíduos 

com desenvolvimento típico da mesma idade, diferindo de 2 a 11 dB entre os 

grupos. Os resultados de ambos os estudos sugeriram uma disfunção dos 

mecanismos de atividade coclear, e os autores sugeriram a inclusão das 

medidas de EOA na avaliação auditiva de indivíduos com SW, considerando 

que este método é importante para detectar possíveis disfunções auditivas 

ainda com sintomas subclínicos. 

Ainda, Attias et al. (2008) avaliaram as EOAT com supressão 

(estimulando uma orelha e acrescentando concomitantemente um ruído branco 

na orelha contralateral) e os reflexos acústicos em 21 pacientes com SW com 

idades entre seis e 26 anos. Os resultados demonstraram efeito de supressão 

das EOAT mais alto do que indivíduos com desenvolvimento típico, o que 

sugeriu uma maior atividade do sistema eferente olivococlear medial nesta 

população. Quanto aos reflexos acústicos, os autores observaram ausência em 

62% a 86% dos pacientes, sendo que os demais pacientes que tiveram 

reflexos acústicos presentes apresentaram limiares de reflexos em menor 

intensidade em comparação aos indivíduos com desenvolvimento típico. Os 

autores afirmaram que uma hiperatividade do sistema eferente olivococlear 

medial, combinado com a ausência de reflexos acústicos, pode contribuir com 

a hiperacusia presente nesses pacientes, e justificar a perda auditiva em 

frequências altas que pode ser induzida por ruído. 
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3.4. A funcionalidade das vias auditivas em tronco encefálico 

Apenas dois estudos complementaram a avaliação auditiva por meio dos 

Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE). O PEATE é um 

procedimento não invasivo, no qual sete ondas geradas pela atividade 

bioelétrica das vias auditivas até o nível do tronco encefálico podem ser 

captadas por meio de eletrodos posicionados na superfície da pele (Matas, 

2003). De acordo com Mӧller et al. (1981), os sítios geradores responsáveis 

pelo aparecimento destas ondas são, respectivamente: porção distal do nervo 

auditivo, porção proximal do nervo auditivo, núcleo coclear, complexo olivar 

superior, lemnisco lateral, colículo inferior e corpo geniculado medial. 

Dentre essas ondas, são comumente avaliadas na rotina clínica a I, a III e 

a V, sendo analisado o tempo em milissegundos em que cada onda leva a 

aparecer (latência) e o intervalo de tempo existente entre as ondas (interpicos). 

Este procedimento é importante para detectar possível lesão ou disfunção das 

vias auditivas centrais até o nível do tronco encefálico (Matas e Neves, 2009). 

O primeiro estudo encontrado que considerou a avaliação do PEATE em 

indivíduos com SW, observou aumento (em indivíduos com SW em 

comparação aos indivíduos com desenvolvimento típico) nas latências das 

ondas I (média de 1,78 ms e 1,63 ms para ambos os grupos respectivamente), 

III (média de 3,98 ms e 3,7 ms para ambos os grupos respectivamente) e V 

(média de 5,9 ms e 5,52 ms para ambos os grupos respectivamente) em 

61,9%, 42,9% e 23,8% dos pacientes avaliados, respectivamente para as três 

ondas. Apesar disto, os intervalos interpicos mantiveram-se preservados e sem 

diferença entre os grupos. Desta forma, os autores destacaram que a alteração 
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nas latências das ondas III e V foram decorrentes do atraso na latência da 

onda I, descartando assim comprometimento de condução neural (Gothelf et 

al., 2006). 

O segundo estudo realizou a avaliação por meio do PEATE em 14 

pacientes. As latências observadas foram: entre 1,38 e 1,94 ms para a onda I, 

entre 3,44 e 4,16 ms para a onda III e entre 5,08 e 6,02 ms para a onda V. 

Quanto aos intervalos interpicos, os valores observados foram: entre 1,92 e 

2,58 ms para o interpico I-III, entre 1,52 e 1,88 ms para o interpico III-V e entre 

3,6 e 4,32 ms para o interpico I-V. Os autores consideraram tais resultados 

normais e sugeriram que tais achados indicam uma ausência de 

comprometimento retrococlear nesta população (Barozzi et al., 2012). 

 

3.5. A funcionalidade do sistema nervoso auditivo central 

Segundo Zarchi et al. (2010), a hipersensibilidade aos sons presente em 

indivíduos com SW não parece estar apenas relacionada aos déficits no 

sistema periférico ou na condução dos sons pelas vias auditivas centrais. O 

grande interesse pela música e o bom desempenho musical destes indivíduos, 

podem indicar que esta população apresenta características específicas no 

processamento auditivo central. 

Uma maneira objetiva de medir o processamento dos sons pelo sistema 

nervoso auditivo central é por meio da análise dos Potenciais Evocados 

Auditivos de Longa Latência (PEALL). Os PEALL são traçados gerados pela 

atividade elétrica das células do sistema nervoso central. Este mecanismo 

bioelétrico das vias auditivas pode ser registrado por meio de ondas com picos 
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positivos (P) e negativos (N), que são numeradas sequencialmente 

(McPherson, 1996; Hall, 2006). 

Os primeiros componentes P1, N1, P2 e N2 refletem a integridade da via 

auditiva, a codificação neural, e a percepção e detecção do estímulo acústico 

(Martin et al., 2007; Martin et al., 2008). Os demais componentes dos PEALL 

são relacionados diretamente com as funções cognitivas. Dentre eles, o P3 é 

capaz de fornecer informações quanto as habilidades auditivas, tais como 

discriminação auditiva e processamento temporal (Hall, 2006; Martin et al., 

2007). Ainda, outros componentes também descritos na literatura, como por 

exemplo, o N4, P5 e P6 refletem a atividade cortical de processamento 

semântico e sintático da língua (McPherson, 1996; Kutas e Iragui, 1998, Kutas 

e Federmeier, 2000). 

Além desses, outro potencial evocado auditivo muito estudado na 

literatura é o Mismatch Negativity (MMN). Este se refere a um potencial 

endógeno que é visualizado por um pico negativo que reflete a discriminação 

automática dos sons (Starr e Golob, 2007; Picton, 2010). 

George et al. (2000) avaliou os PEALL, com estimulação de frases, em 22 

pacientes adultos com SW e compararam com os resultados de 28 adultos com 

desenvolvimento típico. As respostas demonstraram uma ativação com 

distribuição bilateral para o componente N4 em indivíduos com SW, enquanto 

que para os indivíduos com desenvolvimento típico a ativação foi maior no 

hemisfério direito. Os autores concluíram que o perfil de linguagem de 

pacientes com SW, observado por meio dos PEALL, parece ter menos 
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especificidade cerebral, pois apresentou ativação de uma área cortical muito 

maior. 

Pinheiro et al. (2010) avaliaram os PEALL por meio de frases em 12 

indivíduos com SW, sendo que a última palavra da frase era composta por 

palavras congruentes ou incongruentes; os indivíduos deveriam relatar se a 

sentença tinha ou não coerência. Os resultados mostraram respostas atípicas 

para os componentes N1, P2 e P6, sugerindo anormalidades no 

processamento auditivo que podem influenciar nos processos de integração 

semântica.  

Da mesma forma, Pinheiro et al. (2011) observaram, por meio da 

avaliação dos PEALL, alteração na amplitude de alguns componentes para 

determinadas sentenças (sendo que o N1 e o N3 tiveram amplitudes reduzidas 

e o P2 teve amplitude aumentada), bem como menor valor de latência para os 

componentes N1 e P2, em comparação ao grupo com desenvolvimento típico. 

Esses resultados sugeriram que um déficit no processamento botton-up e top-

down pode contribuir para uma deficiência tanto na percepção emocional da 

fala quanto nos processos semânticos de indivíduos com SW. 

Fishman et al. (2011a) e Fishman et al. (2011b) avaliaram, por meio dos 

PEALL com estímulo de frases, 16 indivíduos adultos com SW. Eles 

observaram correlação entre o processamento cortical, mensurado por uma 

grande amplitude do componente N4, e o processamento de linguagem. Tal 

correlação não foi observada em indivíduos com desenvolvimento típico. Estes 

achados apoiaram a hipótese de que um alto nível de processamento cortical 
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para as habilidades linguísticas contribui para as características específicas de 

linguagem expressiva e hipersociabilidade em indivíduos com SW. 

Também, Mills et al. (2013) avaliaram os PEALL por meio de sentenças 

em 74 indivíduos com SW. As características corticais para o processamento 

de linguagem demonstraram N1 com pequena amplitude, e P1 e P2 com 

grande amplitude; as respostas dos PEALL não tiveram correlação com o 

Quociente de Inteligência (QI).  

Como observado, diversos estudos têm comparado os PEALL com 

processamento de linguagem, por meio de estímulos de frases; no entanto, 

estes estudos não têm investigado habilidades de processamento auditivo 

central, tal como a discriminação dos sons (Zarchi et al., 2015). 

Assim, Lense et al. (2012) avaliaram o componente atencional P3 em um 

grupo de 18 adultos com média de idade de 27 anos e com SW, e 15 

indivíduos com média de idade de 25 anos e com desenvolvimento típico. 

Foram utilizados três estímulos de diferentes instrumentos musicais, a saber, 

42% de estímulo eliciado por trompete, 42% de estímulo eliciado por violoncelo 

e 16% de estímulo eliciado por piano, sendo que os indivíduos deveriam 

responder ao som do piano. Os resultados não demonstraram diferenças nos 

valores de latência entre os grupos; quanto à amplitude, os indivíduos com SW 

apresentaram menor amplitude do que indivíduos com desenvolvimento típico, 

porém, como esperado, ambos os grupos apresentaram maior amplitude para 

o estímulo de piano em comparação aos demais estímulos. 

Também, Zarchi et al. (2015) avaliaram os PEALL com estímulo de tons 

por meio da análise da amplitude do complexo P1-N1-P2 e do MMN em 18 
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indivíduos com SW, com média de idade de 19 anos, e em 18 indivíduos com 

desenvolvimento típico pareados por gênero e idade cronológica. Os resultados 

foram comparados com resultados comportamentais no que tange à 

hipersensibilidade auditiva (por meio de uma entrevista) e às habilidades de 

compreensão verbal e memória de trabalho (por meio do teste Wechsler 

Intelligence Scale for Children-Revised- WISC-R). Os indivíduos com SW 

apresentaram maior amplitude do complexo P1-N1-P2 que teve correlação com 

a idade (sendo maior para indivíduos mais jovens), mas não teve correlação 

com o sexo. A amplitude do MMN também foi maior em indivíduos com SW, no 

entanto não teve correlação com a idade ou o sexo. Esses resultados 

demonstraram uma hiperatividade no processamento auditivo central em 

indivíduos com SW que, embora não foi correlacionada com a característica de 

hiperacusia (o que os autores acreditam ser por razão de apenas quatro 

pacientes não terem apresentado hiperacusia), sugere processos anormais 

para codificação e para mecanismos automáticos de detecção de mudanças de 

sons (discriminação), podendo justificar a boa habilidade de discriminação de 

tons observada em indivíduos com SW. Além disso, as respostas do complexo 

P1-N1-P2 foram associadas com a compreensão verbal, sugerindo que o 

processo atípico de codificação dos sons em indivíduos com SW pode interferir 

no funcionamento das funções cognitivas superiores. 

Jacobs et al. (2018) avaliaram os PEALL em adultos com SW por meio de 

dois experimentos: no primeiro, três tons de um piano (raro, frequente e 

estímulo novo) foram utilizados para eliciar a resposta; no segundo os tons 

frequentes e raros foram eliciados por um piano, mas o estímulo novo foi um 
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estímulo completamente diferente. Observou-se que indivíduos com SW não 

apresentaram respostas diferentes do desenvolvimento típico para a 

codificação dos sons nos componentes P1 e N1. No entanto, indivíduos com 

SW apresentaram respostas de P3a com maior amplitude no segundo 

experimento, porém as respostas de P3b foram atenuadas. As respostas dos 

PEALL não foram correlacionadas com o QI e esses resultados indicaram um 

padrão de resposta de processamento auditivo mais complexo em indivíduos 

com SW para os estágios mais superiores do processamento, mas não para a 

detecção ou codificação sensorial dos sons. Desta forma, os resultados foram 

contra os achados de hiperresponsividade dos estímulos sonoros em 

indivíduos com SW. 

Recentemente, Fraga et al. (2019) avaliaram os PEALL em 14 indivíduos 

entre quatro e 18 anos com SW.  Foi observado aumento dos valores de 

latência de todos os componentes eliciados por estímulo de tons de 1 e 2 kHz, 

demonstrando um atraso maturacional em indivíduos com SW. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de estudo e aspectos éticos 

Estudo de caso-controle observacional em indivíduos com SW atendidos 

na Unidade de Genética do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP).  

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da 

FMUSP, sob número de registro on-line 15.825 (Anexo A). Os procedimentos 

da pesquisa foram realizados no Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 

e Terapia Ocupacional da FMUSP, após leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou responsáveis e assinatura do 

Termo de Assentimento pelos indivíduos de pesquisa (Anexo B).  

   

4.2. Casuística 

4.2.1. Grupo Estudo 

A seleção da amostra para compor o Grupo Estudo (GE) foi realizada 

adotando os seguintes critérios de inclusão: 

• Indivíduos com o diagnostico clinico e molecular da SW pela técnica de 

Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA); 

• Indivíduos com idades entre sete e 17 anos; 

• Indivíduos que passaram no último ano por avaliação de QI, por meio da 

escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI), realizada por uma 

equipe de psicólogos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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No que tange aos critérios de exclusão, foram considerados: 

• Indivíduos com histórico de cirurgia otológica; 

• Indivíduos com alteração de orelha média que foi descartada pela 

presença de curva timpanométrica do tipo B ou C com ausência de 

reflexos acústicos ipsi ou contralaterais (Jerger, 1970); 

• Indivíduos que não realizaram todos os procedimentos propostos para 

compor o protocolo da presente pesquisa.  

Considerando tais critérios, foram convidados 34 pacientes para compor o 

GE; no entanto apenas 17 contemplaram todos os critérios e foram incluídos na 

amostra (Figura 1), sendo sete do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

Todos esses indivíduos eram destros e apresentavam idade cronológica entre 

sete e 17 anos (11,88 ± 3,12) e idade mental entre três e 14 anos (7,36 ± 2,54). 

O tempo de treinamento musical foi de zero a 10 meses (2,24 ± 3,19) e o 

resultado da avaliação de QI total variou entre 37 e 98 pontos (54,53 ± 14,29). 
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34 pacientes convidados 

6 não aceitaram participar 
 

4 pacientes não foi 
possível obter contato 

2 pacientes haviam 
realizado timpanoplastia 

recente 

2 pacientes não 
realizaram todos os 

procedimentos 

17 pacientes incluídos na 
amostra 

24 pacientes 
compareceram 

1 paciente estava com 
excesso de cera e 2 

pacientes apresentaram 
curva timpanométrica do 

tipo B 

7 pacientes foram 
excluídos 

 

Figura 1- Fluxograma da seleção dos pacientes do GE 

 

4.2.2. Grupo Controle 

Para compor o Grupo Controle (GC) foi realizado contato com uma 

amostra de conveniência e os indivíduos foram convidados a participar do 

estudo. Para seleção destes indivíduos, foram adotados os seguintes critérios 

de inclusão: 

• Crianças e adolescentes entre sete e 17 anos, sem queixas cognitivas, 

neuropsicomotoras, escolares ou de linguagem que foram descartadas 

por meio de entrevista com os pais ou responsáveis; 

• Indivíduos que nunca haviam participado de aulas de música e que nunca 

haviam realizado terapia fonoaudiológica; 
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• Indivíduos sem comprometimento auditivo. 

Para descartar a presença de perda auditiva nestes pacientes, foi 

realizada as seguintes avaliações, e considerando os seguintes critérios de 

normalidade: Medidas de imitância acústica com curva timpanométrica tipo A, 

Ad ou Ar e reflexos acústicos presentes nas frequências de 0,5, 1, 2 e 4 kHz, 

ipsi e contralaterais (Jerger, 1970); Audiometria tonal com limiares auditivos 

inferiores a 20 dB NA em todas as frequências testadas (0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 

e 8 kHz) (Santos e Russo, 1991); Limiar de Reconhecimento de Fala, sendo 

aceito resultado igual ou até 10 dB NA acima da média tritonal de 0,5, 1 e 2 

kHz (Santos e Russo, 1991); Índice de Reconhecimento de Fala obtendo no 

mínimo 88% de acertos, na intensidade de 30 dB NA acima do Limiar de 

Reconhecimento de Fala (Russo et al., 2005). 

Desta forma, foram avaliados 17 indivíduos destros, pareados por sexo e 

idade cronológica aos indivíduos do GE. 

 

4.3. Material 

Para este estudo foram utilizados os seguintes materiais: 

• Protocolo de coleta da história clínica do paciente (Anexo C); 

• Otoscópio da marca Heine, modelo Mini Heine 2000, para visualização do 

meato acústico externo; 

• Imitanciômetro da marca Interacustic, modelo AT235, para realização das 

medidas de imitância acústica; 

• Audiômetro da marca Grason-Stadler modelo GSI 61 para realização da 

avaliação audiológica comportamental;  
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• Cabina acústica atendendo à norma ANSI S3.1-1991 de quantidade de 

ruído ambiental; 

• Equipamento de dois canais Smart EP USB Jr da marca Intelligent 

Hearing Systems (IHS 5020) (Miami-Flórida) para a realização das EOAT 

(com fone 10D) e PEATE (com fone de inserção ER-3A); 

• Equipamento de 64 canais da marca Neuroscan Electroencephalographic 

Systems (El Passos, TX) modelo Stim 2, para a realização dos PEALL 

(com fone de inserção ER-3A) e touca Quick Cap Ag/AgCl sintered de 64 

eletrodos; 

• Pasta abrasiva da marca NUPREP para a limpeza de pele; 

• Pasta condutiva para Eletroencefalograma da marca Tem 20TM; 

• Fita microporosa para fixação dos eletrodos. 

 

4.4. Procedimentos 

Inicialmente foi realizado um levantamento de dados dos prontuários dos 

indivíduos portadores de SW atendidos pela Unidade de Genética do Instituto 

da Criança da FMUSP e que tinham realizado a avaliação do QI; feito isto, uma 

planilha foi preenchida com os dados dos candidatos que contemplavam os 

critérios de inclusão. 

Por meio de contato telefônico com os responsáveis foi realizada uma 

breve explicação dos procedimentos e os mesmos foram convidados a 

participar do estudo. Para as famílias que aceitaram, foi agendada uma data 

para realizar a avaliação audiológica, que foi composta pelos procedimentos 

descritos a seguir. 
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4.4.1. Anamnese 

Inicialmente foi aplicada uma anamnese aos pais ou responsáveis com o 

objetivo de se obter informações sobre a história clínica pregressa do paciente 

quanto à questões que poderiam interferir na audição (Anexo C). Além disso, 

foi questionado quanto à experiência prévia com aulas ou treinamentos 

musicais, bem como quanto à sintomas de hipersensibilidade auditiva. 

 

4.4.2. Meatoscopia 

Foi realizada a visualização do meato acústico externo com o objetivo de 

verificar possíveis obstruções, tal como presença de cera, que pudessem 

comprometer a realização dos procedimentos audiológicos. Os indivíduos que 

apresentaram excesso de cera em qualquer uma das orelhas foram 

encaminhados avaliação otorrinolaringológica e retornaram para realizar a 

avaliação audiológica após conduta médica. 

 

4.4.3. Medidas de imitância acústica 

A avaliação das medidas de imitância acústica consistiu na colocação de 

uma sonda, que foi vedada no meato acústico externo do paciente por meio de 

uma oliva de látex, e de um fone supraural na orelha contralateral. A sonda é 

composta por dois alto-falantes e um microfone. Um dos alto-falantes é 

responsável por emitir um tom de 226 Hz no conduto auditivo externo do 

paciente e o microfone é capaz de mensurar a pressão sonora que se manteve 

dentro do meato acústico externo; assim, é possível obter as medidas do 

volume do meato acústico externo e da mobilidade do sistema tímpano-
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ossicular em função da pressão (pico de admitância). O outro alto-falante e o 

fone supraural são responsáveis por emitir os estímulos sonoros para registro 

dos reflexos acústicos ipsi e contralaterais (Carvallo e Couto, 2009). De acordo 

com a medida do pico de admitância, a curva timpanométrica foi caracterizada 

de acordo com os critérios de Jerger (1970). Os reflexos acústicos, ipsi e 

contralaterais nas frequências de 0,5, 1, 2 e 4 kHz, foram testados 

manualmente até a intensidade de 110 dB NA, e foram retestados em casos de 

ausência de reflexos. 

 

4.4.4. Audiometria tonal e vocal 

Com o objetivo de determinar os limiares auditivos, as audiometrias tonal 

e vocal foram realizadas com o indivíduo dentro de cabina acústica. A 

audiometria tonal, foi realizada inicialmente por via aérea, nas frequências 

convencionais (0,25 a 8 kHz). Foram considerados como limiares auditivos 

normais valores inferiores a 25 dB NA. Quando qualquer frequência entre 0,5 e 

4 kHz apresentava limiares superiores a 20 dB NA, era realizada a audiometria 

tonal por via óssea para determinar o tipo da perda auditiva, de acordo com o 

proposto por Silman e Silverman (1997). Para determinar o grau da perda 

auditiva foi considerada cada frequência separadamente, sendo: de 25 a 40 dB 

NA- grau leve; de 45 a 70 dB NA - grau moderado; de 75 a 90 dB NA - grau 

severo; a partir de 95 dB NA - grau profundo.  Para a audiometria vocal, 

realizada com o intuito de complementar a avaliação, foram utilizados dois 

testes: Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF), no qual o avaliador falava 

palavras trissílabas ou polissílabas, e o paciente deveria repetir, buscando a 

menor intensidade na qual o paciente conseguia acertar pelo menos 50% das 
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palavras faladas, sendo que a normalidade do teste foi considerado valor igual 

ou até 10 dB acima da média tritonal (0,5, 1 e 2 kz); e Índice Percentual de 

Reconhecimento de Fala (IPRF), onde foi falada uma lista de 25 palavras 

monossilábicas na intensidade de 30 dB NA acima do limiar obtido no LRF, 

sendo considerados como normais resultados acima de  88% de acertos 

(Santos e Russo, 1991). 

 

4.4.5. Loudness Discomfort Level (LDL) 

Para determinar a presença de hiperacusia, além do questionamento aos 

pais sobre a reação dos filhos aos sons, foi realizada a pesquisa do limiar de 

desconforto para a sensação de intensidade. Foram avaliadas as frequências 

de 0,5 a 4 kHz, iniciando-se na intensidade de 50 dB NA, com aumento de 5 

em 5 dB NA até que o indivíduo referisse sentir desconforto ou até a atingir a 

intensidade máxima do equipamento (120 dB NA). O estímulo era dado por 

dois segundos com intervalo de um segundo entre os estímulos. O critério de 

classificação de hiperacusia seguiu o proposto por Goldstein e Shulman (1996) 

(Quadro 1), considerando o limiar de desconforto em si ou o campo dinâmico, 

dado pela diferença entre o limiar de desconforto e o limiar de detecção dos 

sons. 

Quadro 1- Classificação de hiperacusia 

Hiperacusia Campo Dinâmico Limiar de desconforto 

Negativa ≥ 60 dB em todas as frequências ≥ 95 dB em todas as frequências 

Leve 50-55 dB em qualquer frequência 
80-90 dB em duas ou mais 

frequências 

Moderada 40-45 dB em qualquer frequência 65-75 em duas ou mais frequências 

Severa ≤ 35 dB em qualquer frequência 
≤ 60 dB em duas ou mais 

frequências 
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4.4.6. Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT) 

As EOAT foram obtidas utilizando uma sonda acoplada ao meato acústico 

do paciente por meio de uma oliva de látex. Esta sonda possui um gerador de 

estímulo, destinado à emissão do estímulo sonoro no meato acústico, e um 

microfone que é capaz de captar a resposta eferente das células ciliadas da 

cóclea. O indivíduo foi orientado a sentar em uma poltrona reclinável, e a 

manter-se o mais quieto possível e com os olhos fechados durante o 

procedimento. Os parâmetros de coleta contemplaram a aquisição de 1024 

estímulos clique com duração de 75 microssegundos, não linear, com taxa de 

apresentação de 19,30 estímulos por segundo, ganho de 4000, na intensidade 

de 80 dB NPS. A janela de análise foi mantida aberta em 30 ms, sendo 

analisadas as frequências de 1, 1,5, 2, 3 e 4 kHz. Para determinar a presença 

das EOAT, foi determinada estabilidade da sonda ≥ 70%, reprodutibilidade de 

resposta  ≥50% e foi utilizado o seguinte critério: relação sinal ruído (S/R) maior 

do que 3 dB NPS para as frequências de 1 e 1,5 kHz e maior do que 6 dB NPS 

para as demais frequências. Para a Response, foi considerada a presença de 

resposta em pelo menos três bandas de frequência. Em pacientes que 

apresentaram EOAT ausentes, a sonda foi reposicionada e uma nova 

mensuração foi realizada; foi considerada a melhor resposta obtida. 

 

4.4.7. Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE) 

Inicialmente foi solicitado ao indivíduo sentar-se em uma poltrona 

reclinável, e o mesmo foi orientado que, durante o exame, deveria manter-se o 

mais quieto possível e com os olhos fechados. A seguir, foi realizada a limpeza 
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da pele com pasta abrasiva e os eletrodos foram fixados na superfície da pele 

do indivíduo com pasta condutiva e fita microporosa, seguindo o padrão 

International Electrode System IES 10-20 (Jasper, 1958). O eletrodo ativo (Fz) 

e o eletrodo terra (Fpz) foram posicionados na fronte, e os eletrodos de 

referência posicionados na mastoide esquerda (M1) e direita (M2). Os valores 

de impedância dos eletrodos foram verificados e foi aceito para realização do 

procedimento valores entre 1 e 3 kOhms. 

Este potencial foi obtido na intensidade de 80 dBnNA, por meio de 

estímulo clique na polaridade rarefeita em uma velocidade de apresentação de 

27,7 estímulos por segundo, com filtro passa alto de 100 Hz e passa baixo de 

1500 Hz, e janela de gravação de 12 ms. Os estímulos foram apresentados 

monoauralmente por meio de fones de inserção. Foram coletadas duas 

varreduras de 2000 estímulos cada, buscando a reprodutibilidade do traçado. 

Para a análise qualitativa (normal/alterado), foi utilizado o critério de 

normalidade, conforme proposto pelo manual do Smart EP - Intelligent Hearing 

Systems Manual (Quadro 2), sendo considerado como normais o valor da 

média somado ou subtraído de um desvio padrão para a latência do interpico e 

até dois desvios padrão para a latência absoluta das ondas. Para a análise 

quantitativa, foram considerados os valores de latência absoluta das ondas I, III 

e V e a latência dos interpicos I-III, III-V e I-V em milissegundos.  

 

Quadro 2- Padrão de normalidade dos valores de latência absoluta e latência de interpico (em 
milissegundos) de acordo com o equipamento IHS 

 Onda I Onda III Onda V Interpico I-V 

Média 1,59 3,64 5,57 3,98 

Desvio Padrão 0,24 0,17 0,16 0,25 

 *Latência em milissegundos (ms) 
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4.4.8. Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência (PEALL) 

Para a pesquisa dos PEALL foi utilizado o equipamento Neuroscan 

Electroencephalographic Systems modelo Stim 2, com pré-amplificador 

SynAmps 2, que disponibiliza de 64 canais de estimulação. O software para 

captação e análise foi o Scan 4.5. 

Para registro das respostas corticais foi utilizada a touca de eletrodos 

Quick-Cap 64 Channel, com o Quick-cel, que é uma esponja específica para 

EEG inserida no eletrodo, que permite a condução do sinal elétrico por meio de 

uma solução alcalina. Foram utilizados eletrodos ativos nas regiões frontal, 

central, parietal e temporal, seguindo o padrão International Electrode System 

IES 10-20 (Jasper, 1958), sendo eles: Fpz, Fz, Cz, Pz, F3, F4, C3, C4, P3, P4, 

F7, F8, T7, T8, P7 e P8, além do eletrodo terra, posicionado entre os eletrodos 

Fpz e Cz.  Também, cinco eletrodos de prata, com pasta condutiva, foram 

fixados por meio de uma fita microporosa, sendo um eletrodo na mastoide da 

orelha testada (eletrodo de referência) e quatro eletrodos (dois canais) fixados 

nas posições supra e infra ocular do olho esquerdo, e no canto externo do olho 

direito e esquerdo, destinados à captação do movimento ocular. A impedância 

dos eletrodos foi mantida igual ou inferior a 5 kOhms. 

O estímulo utilizado foi o Tone Burst com tons de 1 kHz (estímulo 

frequente) e 2 kHz (estímulo raro), com duração de 100 ms cada, com 

envelope Blackmam, na intensidade de 70 dBnNA, apresentados 

monoauralmente por meio de fone de inserção, com intervalo inter-estímulo de 

1000 ms e filtro passa-banda de 1 a 30 Hz. Dos 300 estímulos que foram 

apresentados, 15% referiam-se ao estímulo raro, sendo que o indivíduo foi 
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orientado a prestar atenção e a contar em voz alta ou a levantar a mão sempre 

que os estímulos raros apareciam, aleatoriamente, dentro de uma série de 

estímulos frequentes. Para assegurar que os participantes da pesquisa haviam 

compreendido a tarefa, foi-lhes permitido ouvir os estímulos previamente até 

que eles conseguissem distinguir os estímulos, sendo que a gravação do 

potencial só foi iniciada após o indivíduo ser capaz de realizar a tarefa 

envolvida. 

Após registro, foi realizada uma inspensão visual do EEG, e os artefatos 

musculares ou de movimento ocular foram excluídos, sendo que para cada 

indivíduo restou pelo menos 30 estímulos raros e 200 estímulos frequentes 

para serem analisados. A janela de análise da resposta foi mantida entre -100 

ms pré-estímulo e 600 ms pós-estímulo 

No traçado correspondente ao estímulo frequente foram identificados os 

componentes P1 e P2 como picos positivos com amplitude máxima com 

latência por volta de 50 ms e 150 ms, respectivamente, e os componentes N1 e 

N2 como picos negativos com latência por volta de 100 ms e 200 ms, 

respectivamente; estes componentes foram analisados quanto à latência e a 

amplitude pico-a-pico (P1-N1 e P2-N2). A seguir, o traçado do estímulo raro foi 

subtraído do estímulo frequente e o componente P3 foi identificado na onda 

resultante como um pico positivo com amplitude máxima ocorrendo por volta de 

300 ms, e foi analisado em relação a sua latência e amplitude pico-a-pico (N2-

P3). 

Os dados obtidos foram analisados cegamente por dois juízes 

(fonoaudiólogas com experiência clínica para análise de PEA), sendo que em 
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casos de divergências um terceiro juiz (que não teve acesso às análises 

anteriores) foi consultado. Além disso, foram identificadas as principais áreas 

corticais ativadas na geração da resposta do componente P3. 

 

4.5. Análise dos dados 

Os dados foram tabulados e uma análise estatística descritiva foi 

realizada considerando os seguintes aspectos: 

• Medidas de imitância acústica: análise qualitativa (presença ou 

ausência de reflexo acústico) e quantitativa dos limiares obtidos em 

cada frequência; 

• Audiometria tonal limiar: análise qualitativa (presença ou ausência 

de perda auditiva) e quantitativa dos limiares auditivos obtidos em 

cada frequência; 

• Loudness Discomfort Level (LDL): análise qualitativa (presença ou 

ausência de hiperacusia) e quantitativa de acordo com o limiar obtido 

em cada frequência avaliada; 

• Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT): análise qualitativa 

(presença ou ausência de resposta) e quantitativa da relação S/R; 

• Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE): 

análise qualitativa (presença ou ausência de alteração) e quantitativa 

das latências absolutas das ondas I, III e V e das latências dos 

interpicos I-III, III-V e I-V; 

• Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência (PEALL): 

análise quantitativa dos valores de latência absoluta dos 
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componentes P1, N1, P2, N2 e P3 (em milissegundos) e dos valores 

de amplitude P1-N1, P2-N2 e N2-P3 (em microvolts), e análise do 

mapa topográfico das principais áreas corticais ativadas na geração 

do componente P3. 

Os dados foram tabulados e uma análise estatística descritiva e 

inferencial destas variáveis foi realizada por um profissional da área de 

estatística, por meio do software SPSS versão 22. 

Os resultados obtidos em cada avaliação foram comparados entre os 

grupos, exceto para a audiometria tonal e para a análise qualitativa dos 

reflexos acústicos, uma vez que foi critério de inclusão do GC indivíduos sem 

alterações nesses testes.  

Para tanto, utilizou-se testes estatísticos paramétricos quando a amostra 

seguia uma distribuição normal e testes não-paramétricos quando a amostra 

não apresentou distribuição normal e as suposições dos testes paramétricos 

não foram satisfeitas. 

Assim, o teste ANOVA Two way ou o teste e de Kruskal-Wallis foi utilizado 

para realizar as comparações múltiplas. A análise post hoc foi realizada por 

meio do teste T para amostras pareadas ou do teste Mann-Whitney para 

comparar as orelhas direita e esquerda, e por meio do teste T para amostra 

não pareada ou do teste Wilcoxon para comparar os grupos controle e estudo.  

O teste do qui-quadrado de Pearson (2) e o teste de coeficiente de 

concordância de Kappa foi adotado para verificar a associação entre duas 

variáveis categóricas, tais como presença/ausência de resposta ou de 

alteração.  
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Além disso, a avaliação por meio dos PEALL foi correlacionada com os 

resultados de QI, idade cronológica e idade mental no GE, por meio do 

coeficiente de correlação de Spearman (rho). 

Para análise estatística dos dados, adotou-se nível de significância ≤ 0,05 

(5%). Os valores considerados estatisticamente significantes foram marcados 

com um asterisco (*) e o sinal # foi utilizado para mostrar as tendências à 

significância (valores de p entre 0,051 e 0,099) (Bussab and Morettin, 2002; 

Field, 2018). 
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5. RESULTADOS 

 

Para maior clareza, os resultados do presente estudo foram divididos em 

tópicos descritos a seguir: 

• Limiares auditivos e a funcionalidade coclear;  

• Medidas dos reflexos acústicos; 

• Hipersensibilidade auditiva; 

• Funcionalidade das vias auditivas em troco encefálico; 

• Funcionalidade do sistema nervoso auditivo central. 

 

5.1. Limiares auditivos e a funcionalidade coclear 

Inicialmente, os limiares auditivos obtidos em cada frequência da 

audiometria tonal limiar de cada paciente do GE foram classificados como 

normais ou alterados. Embora nenhum dos pais ou familiares tenham relatado 

ciência de perda auditiva, foram observados seis pacientes que apresentaram 

perda auditiva (35,29% da amostra), descritos a seguir: 

• Três pacientes com perda auditiva apenas nas frequências de 6 e 8 kHz 

bilateralmente; 

• Um paciente com perda auditiva neurossensorial nas frequências de 3 a 6 

kHz na orelha esquerda; 

• Um paciente com perda auditiva neurossensorial isolada na frequência 4 

kHz na orelha direita; 

• Um paciente com perda auditiva neurossensorial nas frequências de 0,25 

e 0,5 kHz na orelha direita.  
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Quanto ao grau da perda auditiva, observou-se apenas um paciente que 

apresentou perda auditiva de grau moderado em apenas uma frequência; os 

demais apresentaram perda auditiva de grau leve. 

Apesar disto, as médias e o erro padrão dos limiares auditivos obtidos em 

cada frequência se mostraram dentro dos limites da normalidade (Gráfico 1). 

Foi realizada uma análise descritiva e, a seguir, as orelhas direita e esquerda 

foram comparadas, sendo que não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre elas (Tabela 1). 

 

 
Gráfico 1- Média e erro padrão dos limiares auditivos obtidos em cada frequência no GE 
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Tabela 1- Análise descritiva e comparação entre a orelha direita e esquerda dos limiares 

auditivos obtidos na audiometria tonal para cada frequência analisada  

  Média  
(dB NA) 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo p-valor+ 

0,25 kHz 
OD 10,59 7,26 0,00 10,00 30,00 

0,548 
OE 9,71 4,50 0,00 10,00 20,00 

0,5 kHz 
OD 11,76 6,60 0,00 10,00 25,00 

0,186 
OE 9,71 3,74 0,00 10,00 15,00 

1 kHz 
OD 8,82 4,85 0,00 10,00 20,00 

0,529 
OE 7,94 5,88 0,00 5,00 20,00 

2 kHz 
OD 5,88 5,66 0,00 5,00 20,00 

0,735 
OE 6,47 5,80 0,00 5,00 15,00 

3 kHz 
OD 8,24 6,60 0,00 5,00 20,00 

1,000 
OE 8,24 8,65 0,00 5,00 35,00 

4 kHz 
OD 10,59 8,99 0,00 10,00 30,00 

0,707 
OE 11,76 8,83 0,00 10,00 35,00 

6 kHz 
OD 13,24 8,65 0,00 15,00 30,00 

0,260 
OE 15,59 11,84 0,00 10,00 40,00 

8 kHz 
OD 17,06 13,00 0,00 15,00 50,00 

0,835 
OE 17,35 10,17 5,00 15,00 40,00 

Legenda: OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; kHz- kilo Hertz; dB NA- decibel Nível de 
Audição. 

+p-valor obtido pelo teste-T para amostras pareadas 

 

Visto o pequeno número amostral e que dentre esses apenas seis 

pacientes apresentaram perda auditiva, não foi possível realizar uma análise 

inferencial para verificar a associação entre a presença da perda auditiva e a 

idade cronológica; no entanto, observou-se que os dados foram dispersos, não 

sugerindo nenhuma associação entre essas variáveis (Gráfico 2). 
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Gráfico 2- Distribuição dos pacientes com ou sem perda auditiva de acordo com a idade 

cronológica 

 

Ainda, para analisar a funcionalidade coclear, foram mensuradas as 

medidas das EOAT. Inicialmente foram calculadas as porcentagens de 

respostas presentes em cada frequência avaliada para cada grupo. Foi 

verificada associação entre os grupos e o tipo de resposta das EOAT (presente 

ou ausente), exceto para a frequência de 4 kHz da orelha esquerda, sendo que 

maior incidência de ausência de resposta foi observada no GE (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Porcentagens de respostas presentes das EOAT e o p-valor da associação da 

variável ‘presença de resposta’ em relação ao GE e GC para cada orelha 

 EOAT 
Presença de 

Resposta 
GE GC p-valor+ 

Orelha 
Direita 

Response 
Sim 52,90% 100,00% 

0,003* 
Não 47,10% 0,00% 

1 kHz 
Sim 47,10% 82,40% 

0,070# 
Não 52,90% 17,60% 

1,5 kHz 
Sim 58,80% 100,00% 

0,007* 
Não 41,20% 0,00% 

2 kHz 
Sim 47,10% 94,10% 

0,007* 
Não 52,90% 5,90% 

3 kHz 
Sim 58,80% 100,00% 

0,007* 
Não 41,20% 0,00% 

4 kHz 
Sim 17,60% 76,50% 

0,002* 
Não 82,40% 23,50% 

Orelha 
Esquerda 

Response 
Sim 64,70% 100,00% 

0,018* 
Não 35,3% 0,00% 

1 kHz 
Sim 52,90% 100,00% 

0,003* 
Não 47,10% 0,00% 

1,5 kHz 
Sim 70,60% 100,00% 

0,044* 
Não 29,40% 0,00% 

2 kHz 
Sim 52,90% 88,20% 

0,057# 
Não 47,10% 11,80% 

3 kHz 
Sim 58,80% 100,00% 

0,007* 
Não 41,20% 0,00% 

4 kHz 
Sim 35,30% 52,90% 

0,490 
Não 64,70% 47,10% 

Legenda: EOAT- Emissões Otoacústicas Transientes; GC- Grupo Controle; GE- Grupo 

Estudo; kHz- kilo Hertz; #p-valor com tendência à significância estatística; *p-valor 

estatisticamente significativo. 
+p-valor obtido pelo teste qui-quadrado de Pearson (2) 

 

 
A seguir, foram calculadas as medidas descritivas considerando a relação 

S/R para cada frequência em cada grupo. Inicialmente foi realizada uma 

análise de múltiplas comparações para cada frequência analisada, e para a 

Response, sendo que houve diferença significativa para todas as medidas 

(Tabela 3). 
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Tabela 3- Análise descritiva e comparação dos valores da relação S/R para cada medida 

analisada 

  Orelha 
Média 

(dB NPS) 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Valor-Z p-valor+ 

1 kHz 

GE 
OD 3,64 3,02 0,17 2,97 10,51 2,22 

0,000* 
OE 3,45 2,39 0,04 3,71 8,78 3,48 

GC 
OD 8,73 5,07 1,17 7,75 16,18 -2,76 

OE 10,65 5,94 3,16 8,07 21,53 -2,93 

1,5 kHz 

GE 
OD 5,98 4,72 0,10 5,11 14,63 2,42 

0,003* 
OE 6,26 4,68 1,42 4,45 16,00 1,84 

GC 
OD 11,06 4,55 4,58 11,02 20,13 -2,24 

OE 11,31 6,73 3,62 10,25 24,97 -2,03 

2 kHz 

GE 
OD 6,29 5,29 0,13 4,24 15,19 3,02 

0,000* 
OE 5,90 4,80 0,93 6,41 14,57 1,80 

GC 
OD 12,84 4,86 3,03 13,42 21,42 -2,26 

OE 11,60 5,88 1,27 12,17 21,83 -2,56 

3 kHz 

GE 
OD 8,21 5,92 0,58 9,68 16,42 2,95 

0,000* 
OE 7,09 4,85 0,18 7,70 14,94 2,24 

GC 
OD 16,12 6,19 6,07 15,53 26,70 -2,09 

OE 15,48 6,82 6,90 17,38 25,99 -3,11 

4 kHz 

GE 
OD 4,31 3,61 0,34 3,51 14,11 2,73 

0,002* 
OE 5,47 5,35 0,39 4,15 20,58 1,63 

GC 
OD 10,26 5,74 1,92 8,93 22,12 -2,54 

OE 9,75 7,13 1,99 6,57 25,12 -1,81 

Response 

GE 
OD 18,21 5,60 10,33 18,33 26,87 2,39 

0,025* 
OE 19,26 4,58 13,46 17,38 17,12 0,95 

GC 
OD 23,17 4,66 17,07 21,72 30,06 -2,03 

OE 21,62 4,72 13,28 21,61 28,88 -1,31 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
dB NPS- decibel Nível de Pressão Sonora; kHz- kilo Hertz; *p-valor estatisticamente 

significativo. 
+p-valor obtido pelo teste Kruskal-Wallis 

 

Visto isto, foram comparadas as orelhas direita e esquerda em cada 

grupo, por meio do teste de Wilcoxon. Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as orelhas em nenhum dos grupos (p 

>0,05). 

Considerando que não houve diferença entre as orelhas, os resultados 

das orelhas direita e esquerda foram agrupados para comparar os grupos. 

Observou-se diferenças estatisticamente significativas nas respostas entre os 

grupos, sendo que a relação S/R foi menor no GE, em todas as frequências 

analisadas (Gráfico 3). 
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Gráfico 3- Boxplot e comparação das respostas da relação S/R para cada frequência das 

EOAT entre ambos os grupos 
Legenda: EOAT- Emissões Otoacústicas Transientes; GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; 
dB NPS-decibel Nível de Pressão Sonora; kHz-kilo Hertz; *p-valor estatisticamente significativo;  

 

 

Também foi realizada uma análise para verificar a concordância entre a 

perda auditiva e a Response das EOAT, sendo que não foi observada 

concordância entre as variáveis (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Concordância entre a Response das EOAT e a presença de perda auditiva 

 Perda auditiva 
EOAT 

Valor de Kappa 
Presente Ausente 

Orelha 
Direita 

Sim 5,88% 17,65% 
-0,378 

Não 47,06% 29,41% 

Orelha 
Esquerda 

Sim 11,76% 11,76% 
-0,120 

Não 52,95% 22,53% 

Legenda: EOAT- Emissões Otoacústicas Transientes 

 

 

 

 

p-valor obtido pelo teste Mann-Whitney 

p=0,000* 

p=0,000* 

p=0,000* 

p=0,000* 

p=0,000* 

p=0,004* 
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5.2. Medidas dos reflexos acústicos 

No que tange à análise dos reflexos acústicos, foi computada inicialmente 

a porcentagem de reflexos acústicos presentes para cada frequência analisada 

nos indivíduos do GE. Observou-se maior ausência de resposta para os 

reflexos acústicos contralaterais e para a frequência de 4 kHz (Tabela 5).  

 

Tabela 5- Porcentagem de reflexos acústicos ipsi e contralaterais presentes para cada orelha 
no GE 

  0,5 kHz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

OD 
Ipsilateral 94,12% 88,24% 88,24% 88,24% 

Contralateral 76,47% 76,47% 76,47% 64,71% 

OE 
Ipsilateral 94,12% 94,12% 94,12% 88,24% 

Contralateral 82,35% 82,35% 76,47% 76,47% 

Legenda: OD-Orelha Direita; OE-Orelha Esquerda; kHz- kilo Hertz. 

 

A seguir, foi realizada uma análise descritiva para cada frequência 

analisada dentre os pacientes que apresentaram presença de reflexo acústico. 

Quanto à análise inferencial de comparações múltiplas, realizada por meio do 

teste ANOVA Two way, foi observada diferença significante apenas para os 

reflexos acústicos ipsilaterais na frequência de 0,5 kHz (Tabela 6) e para os 

reflexos acústicos contralaterais apenas na frequência de 1 kHz, além da 

frequência de 0,5 kHz que apresentou tendência à significância estatistica 

(Tabela 7). 
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Tabela 6- Análise descritiva e comparação dos valores dos reflexos acústicos ipsilaterais em 

cada frequência analisada 

 Grupo Orelha N 
Média 

(dB NA) 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Valor F p-valor+ 

0,5 
kHz 

GE 
OD 16 95,00 10,33 75,00 95,00 110,00 

3,74 0,016* 
OE 16 95,00 10,17 75,00 97,50 110,00 

GC 
OD 17 88,82 5,46 80,00 90,00 100,00 

OE 17 87,94 5,02 80,00 90,00 100,00 

1 
kHz 

GE 
OD 15 92,67 10,50 75,00 90,00 110,00 

1,77 0,163 
OE 16 93,75 8,27 80,00 95,00 110,00 

GC 
OD 17 89,41 4,29 80,00 90,00 95,00 

OE 17 88,82 5,16 80,00 90,00 100,00 

2 
kHz 

GE 
OD 15 91,67 11,29 75,00 90,00 110,00 

0,67 0,574 
OE 16 92,81 8,75 75,00 95,00 105,00 

GC 
OD 17 90,00 5,59 80,00 90,00 100,00 

OE 17 89,12 6,43 80,00 90,00 100,00 

4 
kHz 

GE 
OD 15 90,33 8,34 80,00 90,00 110,00 

0,17 0,914 
OE 15 91,33 9,15 75,00 90,00 105,00 

GC 
OD 17 92,35 7,31 80,00 95,00 100,00 

OE 17 91,76 7,69 80,00 95,00 100,00 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
N- Número amostral; kHz- kilo Hertz; dB NA- Decibel Nível de Audição; *p-valor 

estatisticamente significativo. 
+p-valor obtido pelo teste ANOVA Two way
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Tabela 7- Análise descritiva e comparação dos valores dos reflexos acústicos contralaterais em 

cada frequência analisada 

 Grupo Orelha N 
Média 

(dB NA) 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Valor F p-valor+ 

0,5 
kHz 

GE 
OD 12 101,25 8,01 80,00 102,50 110,00 

2,62 0,059# 
OE 14 99,29 9,58 80,00 100,00 110,00 

GC 
OD 17 93,82 5,74 80,00 95,00 100,00 

OE 17 95,59 8,27 80,00 95,00 110,00 

1 
kHz 

GE 
OD 12 99,58 8,65 80,00 100,00 110,00 

2,89 0,043* 
OE 14 98,21 9,32 75,00 100,00 110,00 

GC 
OD 17 92,94 6,14 80,00 90,00 110,00 

OE 17 93,53 5,80 85,00 95,00 100,00 

2 
kHz 

GE 
OD 12 98,75 9,80 80,00 100,00 110,00 

1,03 0,385 
OE 13 96,92 10,90 80,00 100,00 110,00 

GC 
OD 17 95,00 5,86 85,00 95,00 110,00 

OE 17 93,82 5,46 85,00 95,00 105,00 

4 
kHz 

GE 
OD 10 95,00 10,54 80,00 100,00 110,00 

0,10 0,958 
OE 13 96,54 10,68 80,00 100,00 110,00 

GC 
OD 17 96,76 6,36 85,00 100,00 110,00 

OE 17 95,88 7,55 85,00 95,00 110,00 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
N- Número amostral; kHz- kilo Hertz; dB NA- decibel Nível de Audição; *p-valor 
estatisticamente significativo; #p-valor com tendência à significância estatística. 

+p-valor obtido pelo teste pela ANOVA Two way 

 

Visto isso, foram comparadas as orelhas direita e esquerda, sendo que 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p >0,05) em 

nenhum dos grupos, tanto para os reflexos acústicos ipsilaterais quanto para os 

contralaterais. 

Considerando que não houve diferença entre as orelhas, os resultados 

das orelhas direita e esquerda foram agrupados para comparar os resultados 

dos limiares dos reflexos acústicos entre os grupos. Observou-se diferenças 

estatisticamente significativas para as frequências de 0,5 e 1 kHz, tanto para os 

reflexos ipsilaterais (Gráfico 4) quanto contralaterais (Gráfico 5), sendo que 

limiares mais elevados foram observados no GE. 
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Gráfico 4- Intervalo de confiança para a média dos limiares dos reflexos acústicos ipsilaterais 

para cada frequência analisada em ambos os grupos 
Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; dB NA- decibel Nível de Audição; kHz- kilo 

Hertz; IC- Intervalo de Confiança; *p-valor estatisticamente significativo. 
 
 

 
Gráfico 5- Intervalo de confiança para a média dos limiares dos reflexos acústicos 

contralaterais para cada frequência analisada em ambos os grupos 
Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; dB NA- decibel Nível de Audição; kHz- kilo 

Hertz; IC- Intervalo de Confiança; *p-valor estatisticamente significativo. 
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5.3. Hipersensibilidade auditiva 

A análise do LDL consistiu inicialmente na determinação da porcentagem 

de respostas presentes obtidas em cada frequência analisada. Houve 

tendência à associação entre a presença/ausência das respostas do LDL e os 

grupos na frequência de 4 kHz na orelha direita e nas frequências de 3 kHz e 4 

kHz na orelha esquerda, sendo que o GE apresentou maior porcentagem de 

presença de resposta (Tabela 8). 

Tabela 8- Porcentagens de respostas presentes no LDL em cada grupo em ambas as orelhas 
e o p-valor da associação da variável ‘Presença de Resposta’ em relação aos GE e GC 
 LDL Presença de Resposta GE GC p-valor+ 

Orelha 
Direita 

0,5 kHz 
Sim 52,90% 41,20% 

0,495 
Não 47,10% 58,80% 

1 kHz 
Sim 64,70% 52,90% 

0,492 
Não 35,30% 47,10% 

2 kHz 
Sim 64,70% 52,90% 

0,492 
Não 35,30% 47,10% 

3 kHz 
Sim 64,70% 52,90% 

0,492 
Não 35,30% 47,10% 

4 kHz 
Sim 52,90% 23,50% 

0,080# 
Não 47,10% 76,50% 

Orelha 
 Esquerda 

0,5 kHz 
Sim 58,80% 52,90% 

0,731 
Não 41,20% 47,10% 

1 kHz 
Sim 58,80% 52,90% 

0,731 
Não 41,20% 47,10% 

2 kHz 
Sim 64,70% 52,90% 

0,492 
Não 35,30% 47,10% 

3 kHz 
Sim 64,70% 35,30% 

0,090# 
Não 35,30% 64,70% 

4 kHz 
Sim 58,80% 29,40% 

0,080# 
Não 41,20% 70,60% 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; kHz- kilo Hertz; #p-valor com 

tendência à significância estatística. 
+p-valor obtido pelo teste qui-quadrado de Pearson (2) 

 

Dentre os pacientes que apresentaram desconforto na avaliação do LDL, 

foram computadas e analisadas as medidas descritivas em cada frequência. A 

seguir, foi realizada uma análise de comparações múltiplas a fim de verificar as 
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diferenças dos resultados obtidos em cada frequência. Observou-se diferenças 

estatisticamente significativas, exceto para a frequência de 4 kHz, e para a 

frequência de 2 kHz que teve apenas tendência à significância (Tabela 9). 

Tabela 9- Análise descritiva e comparação dos valores do LDL para cada frequência analisada 

  Orelha N 
Média 

(dB NA) 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Valor Z p-valor+ 

0,5 
kHz 

GE 
OD 9 84,44 20,98 50,00 85,00 110,00 1,98 

0,006* 
OE 10 85,00 19,72 50,00 95,00 100,00 2,19 

GC 
OD 7 105,00 5,77 95,00 105,00 110,00 -1,81 

OE 9 103,89 8,58 90,00 110,00 110,00 -2,12 

1 
kHz 

GE 
OD 11 93,18 18,48 60,00 100,00 115,00 2,43 

0,002* 
OE 10 88,00 15,67 60,00 95,00 105,00 1,93 

GC 
OD 9 111,11 8,21 95,00 115,00 120,00 -1,47 

OE 9 108,89 11,12 90,00 115,00 120,00 -2,70 

2 
kHz 

GE 
OD 11 91,82 21,83 50,00 100,00 115,00 1,89 

0,097# 
OE 11 91,36 15,83 60,00 100,00 110,00 0,96 

GC 
OD 9 107,22 10,64 85,00 110,00 120,00 -0,91 

OE 9 103,89 14,31 85,00 100,00 120,00 -1,76 

3 
kHz 

GE 
OD 11 90,45 21,15 50,00 90,00 115,00 2,71 

0,041* 
OE 11 90,45 15,88 55,00 95,00 110,00 0,21 

GC 
OD 9 109,44 11,58 85,00 110,00 120,00 -1,13 

OE 6 100,00 11,83 85,00 105,00 110,00 -1,58 

4 
kHz 

GE 
OD 9 86,67 21,51 45,00 90,00 110,00 1,71 

0,276 
OE 10 86,00 17,61 50,00 90,00 110,00 0,60 

GC 
OD 4 103,75 11,09 90,00 105,00 115,00 -0,61 

OE 5 96,00 11,94 80,00 95,00 110,00 -1,13 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
N- Número amostral; dB NA- decibel Nível de Audição; kHz- kilo Hertz; *p-valor 
estatisticamente significativo; #p-valor com tendência à significância estatística. 

+p-valor obtido pelo teste Kruskal-Wallis 

 

A seguir, foram comparadas, por meio do teste Wilcoxon, as orelhas 

direita e esquerda de cada grupo. Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as orelhas (p >0,05). Considerando isto, os 

resultados das orelhas direita e esquerda foram agrupados para comparar os 

grupos. Observou-se diferenças estatisticamente significativas, exceto para a 
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frequência de 4 kHz que apresentou apenas tendência à significância 

estatística, sendo que o GE apresentou limiares diminuídos em comparação ao 

GC (Gráfico 6). 
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Gráfico 6- Boxplot dos limiares de desconforto (LDL) para cada frequência analisada e 

comparação entre ambos os grupos 
Legenda: GC- Grupo Controle; GE- Grupo Estudo; dB NA- decibel Nível de Audição; kHz- kilo 
Hertz; *p-valor estatisticamente significativo; #p-valor com tendência à significância estatística. 

 

A análise do limiar de desconforto indicou presença de hiperacusia em 

seis pacientes do GE, sendo três de grau leve, dois de grau moderado e um de 

grau severo. Entre os pacientes do GC, a hiperacusia foi observada em dois 

pacientes, sendo em ambos de grau leve.  

Dentre os indivíduos do GE, foi analisada a associação entre a presença 

de hiperacusia e a idade cronológica. Embora o número amostral seja 

pequeno, o que impossibilitou realizar uma análise estatística inferencial, 

observou-se que a maioria dos indivídos que apresentou hiperacusia tinha 

menos de 10 anos de idade (quatro dentre seis pacientes), ao contrário dos 

p=0,000* 

p=0,000* 

p=0,017* p=0,012* 
p=0,081# 

p-valor obtido pelo teste Mann-Whitney 
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pacientes que não apresentaram hiperacusia, em que a maioria tinha mais de 

10 anos de idade (nove dentre 11 pacientes) (Gráfico 7). 
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Gráfico 7- Distribuição dos pacientes com ou sem hiperacusia de acordo com a idade 

cronológica 

 

Também, foi possível observar que houve associação entre a 

presença/ausência de hiperacusia e a presença/ausência de reflexos acústicos 

contralaterais da orelha direita em todas as frequências testadas e uma 

tendência à associação para os reflexos contralaterais da orelha esquerda nas 

frequências de 1 e 2 kHz, sendo que a maioria dos pacientes que tinham 

reflexos acústicos ausentes, apresentaram hiperacusia (Tabela 10). 
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Tabela 10- Associação entre ‘presença’ e ‘ausência’ dos reflexos acústicos ipsi e contralaterais 

e a ‘presença’ e ‘ausência’ de hiperacusia para cada orelha do GE 

  
Frequência Reflexo Acústico 

Hiperacusia 
p-valor+   Sim Não 

Orelha 
Direita 

Ipsilateral 

0,5 kHz 
Presente 100,00% 96,30% 

0,611 
Ausente 0,00% 3,70% 

1 kHz 
Presente 100,00% 92,60% 

0,462 
Ausente 0,00% 7,40% 

2 kHz 
Presente 85,70% 96,30% 

0,291 
Ausente 14,30% 3,70% 

4 kHz 
Presente 85,70% 96,30% 

0,291 
Ausente 14,30% 3,70% 

Contralateral 
(Aferência 

Orelha 
esquerda) 

0,5 kHz 
Presente 71,40% 96,30% 

0,040*  
Ausente 28,60% 3,70% 

1 kHz 
Presente 71,40% 96,30% 

0,040*  
Ausente 28,60% 3,70% 

2 kHz 
Presente 57,10% 96,30% 

0,004*  
Ausente 42,90% 3,70% 

4 kHz 
Presente 57,10% 96,30% 

0,004* 
Ausente 42,90% 3,70% 

Orelha 
Esquerda 

Ipsilateral 

0,5 kHz 
Presente 100,00% 96,40% 

0,640 
Ausente 0,00% 3,60% 

1 kHz 
Presente 100,00% 96,40% 

0,645 
Ausente 0,00% 3,60% 

2 kHz 
Presente 100,00% 96,40% 

0,645 
Ausente 0,00% 3,60% 

4 kHz 
Presente 83,30% 96,40% 

0,220 
Ausente 16,70% 3,60% 

Contralateral 
(Aferência 

Orelha 
direita) 

0,5 kHz 
Presente 83,30% 89,30% 

0,684 
Ausente 16,70% 10,70% 

1 kHz 
Presente 66,70% 92,90% 

0,071# 
Ausente 33,30% 7,10% 

2 kHz 
Presente 66,70% 92,90% 

0,071# 
Ausente 33,30% 7,10% 

4 kHz 
Presente 66,70% 85,70% 

0,273 
Ausente 33,30% 14,30% 

Legenda: kHz- kilo Hertz; *p-valor estatisticamente significativo; #p-valor com tendência à 
significância estatística. 

+p-valor obtido pelo teste qui-quadrado de Pearson (2) 
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5.4. Funcionalidade das vias auditivas em tronco encefálico 

Na avaliação por meio dos PEATE, foi obtido resultado alterado em 

quatro pacientes do GE e em quatro pacientes do GC, sendo que não houve 

associação entre a porcentagem de respostas alteradas e os grupos, 

demonstrando que a alteração no PEATE não foi um marcador específico para 

a síndrome (Tabela 11). Dentre os indivíduos que apresentaram 

comprometimento nas vias auditivas do tronco encefálico, a principal alteração 

encontrada foi o aumento das latências das ondas III e V no GE e da onda III 

no GC.  

 

Tabela 11- Análise qualitativa do PEATE (normal ou alterado) para cada onda e para o 

interpico I-V e p-valor das associações entre a variável ‘Resposta do PEATE’ em relação aos 

grupos 

 Resposta do PEATE GE GC p-valor+ 

Onda I 
Normal 94,10% 100,00% 

0,310 
Alterado 5,90% 0,00% 

Onda III 
Normal 76,50% 88,20% 

0,372 
Alterado 23,50% 11,80% 

Onda V 
Normal 88,20% 94,10% 

0,550 
Alterado 11,80% 5,90% 

Interpico I-V 
Normal 94,10% 94,10% 

1,000 
Alterado 5,90% 5,90% 

Legenda: PEATE- Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico; GC-Grupo Controle; GE-
Grupo Estudo. 

+p-valor obtido pelo teste qui-quadrado de Pearson (2) 

 

Os resultados obtidos no PEATE foram analisados de acordo com as 

medidas descritivas para os valores de latência das ondas I, III e V (Tabela 12), 

e latência dos interpicos I-III, III-V e I-V (Tabela 13).  Inicialmente uma análise 

de comparações múltiplas foi realizada a fim de comparar as latências 

absolutas e as latências dos interpicos. Diferença estatisticamente significativa 

foi observada apenas para a latência do interpico III-V. 
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Tabela 12- Análise descritiva e comparação entre os valores de latência das ondas I, III e V em 

cada grupo 

  Orelha 
Média 
(ms) 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Valor-Z p-valor+ 

Onda 
I 

GE 
OD 1,657 0,161 1,40 1,68 2,08 0,89 

0,540 
OE 1,599 0,165 1,33 1,60 1,90 -0,26 

GC 
OD 1,658 0,130 1,45 1,65 1,90 0,64 

OE 1,625 0,090 1,50 1,63 1,82 -1,27 

Onda 
III 

GE 
OD 3,851 0,253 3,58 3,75 4,55 0,13 

0,988 
OE 3,834 0,204 3,58 3,83 4,38 -0,36 

GC 
OD 3,811 0,156 3,48 3,83 4,03 0,07 

OE 3,789 0,153 3,50 3,77 4,03 0,16 

Onda 
V 

GE 
OD 5,621 0,228 5,25 5,65 6,05 0,96 

0,497 
OE 5,617 0,217 5,30 5,63 6,13 0,81 

GC 
OD 5,677 0,182 5,25 5,70 5,92 -0,85 

OE 5,682 0,158 5,40 5,67 5,95 -0,93 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
ms-milissegundos. 

+p-valor obtido pelo teste Kruskal-Wallis 
 
 

Tabela 13- Análise descritiva e comparação entre os valores de latência dos interpicos I-III, III-
V e I-V em cada grupo 

  Orelha 
Média 
(ms) 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Valor-Z p-valor+ 

Interpico 
I-III 

GE 
OD 2,181 0,169 1,75 2,20 2,47 -1,38 

0,222 
OE 2,248 0,124 2,07 2,23 2,52 -0,52 

GC 
OD 2,152 0,110 1,93 2,17 2,32 -0,01 

OE 2,171 0,124 1,93 2,18 2,38 1,92 

Interpico 
III-V 

GE 
OD 1,757 0,173 1,48 1,75 2,10 1,65 

0,010* 
OE 1,784 0,116 1,60 1,78 2,05 2,20 

GC 
OD 1,872 0,109 1,67 1,88 2,07 -2,09 

OE 1,892 0,109 1,73 1,90 2,08 -1,76 

Interpico 
I-V 

GE 
OD 3,952 0,126 3,68 3,95 4,22 0,45 

0,183 
OE 4,030 0,099 3,90 4,00 4,27 1,33 

GC 
OD 4,020 0,162 3,70 4,03 4,25 -2,10 

OE 4,055 0,155 3,73 4,07 4,28 0,31 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
ms-milissegundos; *p-valor com tdiferença estatisticamente significante. 

+p-valor obtido pelo teste Kruskal-Wallis 
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Desta forma, o teste Wilcoxon foi utilizado para comparar a latência do 

interpico III-V. Observou-se entre as orelhas direita e esquerda tendência à 

significância estatística para o GE (p=0,081), sendo o maior valor para a orelha 

esquerda. Na comparação entre os grupos por meio do teste Mann-Whitney, 

observou-se diferença estatisticamente significativa na orelha direita (p=0,033) 

e na orelha esquerda (p=0,011), sendo que a maior latência de interpico foi 

observada no GC. 

 

5.5. Funcionalidade do sistema nervoso auditivo central 

No que tange à análise dos PEALL, foram analisadas as latências dos 

componentes P1, N1, P2, N2 e P3, bem como as amplitudes P1-N1, P2-N2 e 

N2-P3. Inicialmente foi realizada uma análise de comparações múltiplas e 

observou-se diferenças significativas para as latências dos componentes N1, 

N2 e P3, e para as amplitudes P2-N2 e N2-P3; além disso, observou-se 

tendência à diferença significativa para a latência de P1 (Tabela 14; Tabela 15). 

A média dos traçados também demonstraram diferenças entre os grupos 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados                                                    85 

 

 
Tabela 14- Estatística descritiva e p-valor para a comparação das latências dos componentes 

dos PEALL 

 Variável Orelha 
Média 
(ms) 

DP Mínimo Mediana Máximo Valor-Z p-valor+ 

P1 

GC 
OD 67,12 16,59 42 83,00 95 -1,28 

0,092# 
OE 67,29 21,15 42 82,50 115 -1,62 

GE 
OD 86,71 32,05 45 75,00 140 1,69 

OE 82,71 27,20 48 76,00 128 1,22 

N1 

GC 
OD 118,59 20,15 94 107,00 155 -1,52 

0,033* 
OE 118,88 26,09 93 106,00 166 -1,77 

GE 
OD 137,29 17,34 112 135,00 175 2,25 

OE 132,59 18,50 90 136,00 168 1,04 

P2 

GC 
OD 192,06 30,65 154 184,00 259 0,16 

0,590 
OE 189,35 30,70 144 176,00 257 -0,38 

GE 
OD 192,71 18,08 162 195,00 228 1,20 

OE 183,41 17,39 161 183,00 217 -0,98 

N2 

GC 
OD 243,35 38,61 186 242,00 318 2,86 

0,000* 
OE 244,41 35,29 188 241,00 319 -3,10 

GE 
OD 251,12 27,19 203 252,00 297 4,09 

OE 236,82 20,28 206 231,00 274 -3,85 

P3 

GC 
OD 336,47 38,42 272 327,00 424 3,33 

0,000* 
OE 331,18 29,56 279 328,00 388 -3,59 

GE 
OD 358,00 35,93 306 358,50 457 4,65 

OE 343,35 30,78 291 350,00 418 -4,29 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
ms-milissegundos; DP- Desvio Padrão; *p-valor estatisticamente significativo; #p-valor com 

tendência à significância estatística. 
+p-valor obtido pelo teste Kruskal-Wallis 
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Tabela 15- Estatística descritiva e p-valor para a comparação das amplitudes dos 

componentes dos PEALL 

 Variável Orelha 
Média 
(µV) 

DP Mínimo Mediana Máximo Valor-Z p-valor+ 

P1-N1 

GC 
OD 3,85 2,42 1,51 2,90 9,7 0,05 

0,562 
OE 4,23 2,43 1,38 3,90 9,2 0,98 

GE 
OD 3,52 1,89 0,10 3,900 6,6 0,28 

OE 3,09 1,88 0,31 3,400 7,5 -1,30 

P2-N2 

GC 
OD 3,03 1,37 0,92 2,93 5,4 -0,01 

0,049* 
OE 4,52 2,46 0,91 4,00 9,6 2,60 

GE 
OD 3,01 2,14 0,52 2,270 8,8 -0,86 

OE 2,61 1,56 0,82 2,940 6,9 -1,73 

N2-P3 

GC 
OD 7,78 4,61 2,35 7,00 20 1,49 

0,014* 
OE 8,98 6,42 1,41 7,60 26,3 2,20 

GE 
OD 4,73 2,52 1,24 4,850 10,5 -2,09 

OE 4,87 2,21 1,15 5,400 8,2 -1,64 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; OD- Orelha Direita; OE- Orelha Esquerda; 
µV- microvolt; DP- Desvio Padrão; *p-valor estatisticamente significativo;  

+p-valor obtido pelo teste Kruskal-Wallis 

 

 

Figura 2- Média dos traçados dos PEALL em cada grupo para cada estímulo em ambas as 
orelhas 

 

Considerando isto, comparou-se as orelhas direita e esquerda para cada 

grupo, por meio do teste Wilcoxon. Houve diferença estatisticamente 
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significativa apenas para a latência do componente N2 no GE (p=0,043), sendo 

que os maiores valores foram observados na orelha direita, e houve tendência 

à significância estatística para a amplitude de P2-N2 no GC (p=0,076), sendo 

que os maiores valores foram observados na orelha esquerda. 

A seguir, foi realizada a comparação entre os grupos. Observou-se que os 

indivíduos do GE apresentaram maiores valores de latência em comparação 

aos indivíduos do GC, com diferença estatisticamente significativa para o 

componente N1 na orelha esquerda, e com tendência à significância estatística 

para os componentes P1 em ambas as orelhas, e P3 na orelha esquerda 

(Gráfico 8).  Quanto aos valores de amplitude, observou-se que o GE 

apresentou menores valores para a amplitude de P2-N2 na orelha direita e 

para a amplitude de N2-P3 em ambas as orelhas com diferenças 

estatisticamente significativas em comparação ao GC (Gráfico 9). 
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Gráfico 8- Comparação das latências obtidas no PEALL entre os grupos 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; ms- milissegundos; #p-valor com tendência 
à significância estatística; *p-valor estatisticamente significativo. 

 

 
Gráfico 9- Comparação das amplitudes obtidas no PEALL entre os grupos 

Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; mV-microvolt; *p-valor estatisticamente 
significativo. 
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O presente estudo também teve por objetivo correlacionar os resultados 

dos PEALL com a idade cronológica, a idade mental e o QI no GE. Assim, 

utilizando o coeficiente de correlação de Spearman (rho), foi possível verificar 

algumas correlações entre as variáveis. 

Observou-se correlação negativa entre a idade cronológica e a amplitude 

de P1-N1 para a orelha direita (rho= -0,567; p-valor= 0,018), indicando que 

quanto maior a idade menor foi o valor da amplitude. Não foi encontrada 

correlação entre a idade mental e os resultados dos PEALL. 

Quanto ao QI, foi possível observar uma correlação negativa com a 

latência do componente N2 para a orelha esquerda (rho= -0,536; p-valor= 

0,026), indicando que, quanto maior o QI, menor o valor de latência, bem como 

foi possível observar uma correlação positiva entre QI e a amplitude P1-N1 

para a orelha esquerda (rho= 0,482; p-valor= 0,050), indicando que quanto 

maior o valor de QI, maior foi a amplitude. 

Na análise dos mapas topográficos das regiões corticais ativadas, 

responsáveis pela geração do componente P3, observou-se maior ativação das 

regiões frontais e parietais à esquerda tanto para a estimulação pela orelha 

direita quanto pela orelha esquerda (Figura 3). Não foi possível realizar análise 

estatística, visto o pequeno número de ocorrência em cada região cortical; 

apesar disto, observou-se distribuição semelhante, sem diferenças aparentes 

entre os grupos (Gráfico 10). 
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Figura 3- Topografia da ativação cortical para geração do P3 em ambos os grupos 

 

 

 
Gráfico 10- Distribuição das principais regiões corticais ativadas na geração do componente 

P3 dos PEALL de ambos os grupos para cada orelha 
Legenda: GC- Grupo Controle; GE-Grupo Estudo; 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a funcionalidade das vias 

auditivas periféricas e centrais em indivíduos com SW, e comparar com os 

resultados obtidos em indivíduos com desenvolvimento típico e sem queixas 

auditivas. 

Considerando que na presente pesquisa avaliou-se o sistema auditivo 

como um todo, foi possível verificar a associação entre alguns testes da bateria 

audiológica, permitindo compreender alguns pontos que ainda estavam 

questionados na literatura existente. 

 

6.1. Limiares auditivos e a funcionalidade coclear 

Os resultados obtidos por meio da audiometria tonal limiar demonstraram 

perda auditiva em 35% da população estudada com SW, sendo esta de grau 

leve para a maioria dos casos e acometendo principalmente as frequências 

altas, a partir de 3 kHz. 

Cabe relatar, que foi critério de exclusão pacientes com comprometimento 

de orelha média para não influenciar os resultados dos demais procedimentos. 

Se considerarmos os 24 pacientes com SW que compareceram inicialmente, 

observou-se perda auditiva em 10 indivíduos, ou seja, 41,66% da amostra, 

sendo que quatro deles (16,66% do total) foram excluídos do estudo por 

apresentar perda auditiva condutiva. Desta forma, embora seja notório que a 

perda auditiva neurossensorial tenha maior incidência nesta síndrome, não se 

pode ignorar a existência do comprometimento condutivo. 

Outros estudos, observaram porcentagem até superior de pacientes com 

comprometimento de orelha média, correspondendo a 23% (Bedeschi et al., 
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2011; Barozzi et al., 2012), 38% (Morris et al., 1988), 47% (Zarchi et al., 2011), 

chegando a 61% dos casos (Klein et al., 1990). 

Marler et al. (2010), embora não tenham observado alteração de orelha 

média dentre a população pediátrica, observaram que 22% dos adultos 

apresentaram outros tipos de curva timpanométrica, que não a do tipo A, 

sugerindo que indivíduos com SW podem ter maior chance de apresentar 

alterações de orelha média do que a população em geral. 

Muitos estudos corroboraram os resultados do presente estudo, 

destacando uma alta incidência de perda auditiva na SW (Marler et al., 2005), 

correspondendo de 25% a 59% dos indivíduos em idade escolar (Marler et al., 

2010; Barozzi et al., 2012), sendo esta perda auditiva predominantemente 

neurossensorial (Cherniske et al, 2004; Marler et al., 2005; Gothelf et al., 2006; 

Marler et al., 2010; Bedeschi et al., 2011; Attias, 2013; Barozzi et al., 2013; 

Fraga et al., 2019), de grau leve a moderado (Cherniske et al, 2004; Gothelf et 

al., 2006; Marler et al., 2010; Zarchi et al., 2011; Fraga et al., 2019) e com 

principal prejuízo das frequências altas (Cherniske et al, 2004; Marler et al., 

2005; Gothelf et al., 2006; Zarchi et al., 2011; Barozzi et al., 2012; Attias, 2013, 

Barozzi et al., 2013). 

Em indivíduos adultos, a literatura demonstra presença de perda auditiva 

de 38,46% (Bedeschi et al., 2011) a 80% dos casos avaliados (Cherniske et al., 

2004), sendo esta progressiva (Barozzi et al., 2012) e de surgimento precoce, 

iniciando na adolescência ou no começo da vida adulta (Johnson et al., 2001; 

Marler et al., 2005; Marler et al., 2010; Bedeschi et al., 2011; Attias, 2013). 

O presente estudo contou com um pequeno número amostral e 

considerou para avaliação indivíduos com um intervalo de faixa etária restrito 

(apenas 10 anos). Além disso, dentre os pacientes avaliados, menos de 50% 
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dos pacientes apresentaram perda auditiva, o que impossibilitou realizar uma 

análise estatística de associação entre a idade cronológica e a presença de 

perda auditiva. 

 Apesar disto, observou-se no Gráfico 2 uma distribuição dispersa, tanto 

para os pacientes que apresentaram perda auditiva, quanto para os pacientes 

que não a apresentaram. Também, observou-se que o paciente com a menor 

idade cronológica (sete anos), já apresentou perda auditiva neurossensorial. 

Este resultado, além de confirmar o aparecimento precoce da perda auditiva 

em pacientes com SW, destaca que o comprometimento coclear pode surgir 

não apenas na adolescência ou início da vida adulta, mas ainda na infância. 

Alguns estudos destacaram que a perda auditiva na SW tem 

configuração semelhante à da perda auditiva induzida por ruído, e que isto 

pode ser em decorrência da ausência de reflexo acústico, visto que o 

mecanismo fisiológico do reflexo pode proteger o sistema auditivo de sons de 

forte intensidade (Gothelf et al., 2006; Attias et al., 2008). 

Sabe-se que a perda auditiva induzida por ruído está relacionada ao 

estresse oxidativo. Assim, um aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio (reactive oxigen species - ROS) pode ocorrer por descontrole das 

funções da mitocôndria, isquemia e excitação tóxica, o que leva a um aumento 

na produção de radicais livres deixando algumas regiões da cóclea, 

principalmente as células ciliadas externas, a estria vascular e as células 

ciliadas internas da base da cóclea, mais vulneráveis a lesões (Ohlemiller et al., 

1999; Henderson et al., 2006; Yamashita, 2015). 

Diversos estudos têm avaliado os genes envolvidos na regulação das 

espécies reativas de oxigênio. Apesar disto, os genes mais citados não são os 

deletados na SW, tais como, o GSTM1 (Rabinowitz et al., 2002), o SOD2 e o 
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PON (Fortunato et al., 2004), o KCNE1 (Van Laer et al., 2006), o CAT (Konings 

et al., 2007), o PCDH15 e o gene MYH14 (Konings et al., 2009), e ainda a 

família da enzima NADPH (Vlajkovic et al., 2013). Desta forma, a teoria da 

perda auditiva induzida por ruído na SW ainda deve ser melhor estudada. 

Ainda no que tange ao comprometimento da função coclear, os 

resultados do presente estudo demonstraram que indivíduos do GE 

apresentaram maior porcentagem de respostas ausentes das EOAT, em 

comparação ao GC. Além disso, dentre os pacientes com EOAT presentes, 

observou-se que estas eram de menor amplitude em comparação aos 

indivíduos do GC. 

Considerando que alguns indivíduos do GE também apresentavam 

perda auditiva (ao contrário do GC em que todos os indivíduos apresentaram 

limiares auditivos dentro dos limites da normalidade), foi levantada a hipótese 

de que a ausência das EOAT seria consequência da perda auditiva. No 

entanto, não houve associação entre estas variáveis, evidenciando que a 

ausência de resposta das EOAT em indivíduos com SW não foi decorrente da 

perda auditiva. 

Outros estudos publicados anteriormente já haviam observado ausência 

ou ainda diminuição das amplitudes das respostas das EOA (Marler et al., 

2005), principalmente para as frequências altas (Gothelf et al., 2006; Marler et 

al., 2010), mesmo em pacientes sem nenhuma perda auditiva evidente pela 

avaliação da audiometria tonal convencional (Johnson et al., 2001; Marler et al., 

2010; Paglialonga et al., 2011; Barozzi et al., 2012; Barozzi et al., 2013; 

Paglialonga et al., 2014).  

Alguns estudos também observaram atenuação das respostas das 

EOAT ao longo do tempo (Johnson et al., 2001; Barozzi et al., 2012; Barozzi et 
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al., 2013). Destaca-se que no presente estudo observou-se comprometimento 

coclear em pacientes jovens (crianças e adolescentes), o que confirma mais 

uma vez que a disfunção das células ciliadas da cóclea se inicia precocemente. 

Acredita-se que a deleção de alguns genes na SW seja responsável pelo 

fenótipo comportamental que esses indivíduos apresentam e pode explicar 

alguns achados encontrados na avaliação audiológica.  

Alguns estudos observaram que o gene da elastina (ELN) é expresso em 

muitas regiões do corpo humano, incluindo a membrana timpânica, a tuba 

auditiva e os tendões dos músculos que sustentam a cadeia tímpano ossicular 

(tais como músculo do estapédio e tensor do tímpano) (Yan et al., 1988; 

Matsune et al., 1992; Franz et al., 1993; Kusuhara et al., 2009). Assim, a 

ausência deste gene pode impactar na mobilidade das estruturas que 

conduzem o estímulo acústico para a orelha interna, gerando uma deficiência 

na funcionalidade da orelha média, e consequente perda auditiva condutiva. Da 

mesma forma, podem prejudicar a eferência das respostas evocadas das 

células ciliadas da cóclea, influenciando nos resultados das EOA (Marler et al., 

2010). 

Alguns estudos destacaram que tom de sonda de 226 Hz, utilizado 

isoladamente, não seria capaz de excluir todos os comprometimentos de orelha 

média e que seria necessário que a avaliação empregasse o uso de 

timpanometria com múltiplas frequências, tal como o uso do tom de 678 Hz 

(Marler et al., 2010; Paglialonga et al., 2011). Apesar disto, o presente estudo 

seguiu as recomendações da American Academy of Audiology (2011), que 

referenciou o uso do tom de sonda de 226 Hz como o mais apropriado para 

triagem da funcionalidade de orelha média em crianças de idade escolar. 
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Também, um estudo que comparou as respostas das EOAT entre 

indivíduos com SW e indivíduos sem a síndrome, sendo que todos 

apresentavam curva timpanométrica do tipo A, reflexos acústicos presentes e 

limiares auditivos inferiores à 20 dB NA, observaram amplitude das EOADP 

diminuídas em indivíduos com SW. Tal resultado indicou que esses indivíduos 

apresentam alterações cocleares, mesmo que não detectada pela audiometria 

tonal limiar (Paglialonga et al., 2014). 

Diversos estudos acreditam que o gene da ELN também pode ser 

responsável por comprometer a função coclear, pois é capaz de reduzir a 

irrigação sanguínea na cóclea por estenose vascular (Pober et al., 2008), 

resultando em hipóxia e morte celular; além de enrijecer a membrana basilar, 

desregular a proliferação celular da cóclea, e ainda modificar a transdução do 

sinal das células ciliadas (Marler et al., 2005). Além disso, uma deficiência no 

gene da ELN pode levar à movimentação dessincronizada dos estereocílios, 

resultando em atraso na ativação do nervo coclear e em perda auditiva (Gothelf 

et al., 2006). 

Além da ELN, o gene GTF2IRD1 foi observado nos tecidos 

neurossensoriais da cóclea (servindo como um receptor das células ciliadas), 

nos neurônios do gânglio espiral, que são responsáveis por desencadear o 

potencial de ação para conduzir o estímulo auditivo para as vias auditivas 

centrais, na estria vascular, na membrana de Reissner e em vários outros tipos 

de células do órgão de Corti de ratos. Sendo assim, estas disfunções podem 

prejudicar a amplificação coclear por meio de um distúrbio no gradiente iônico, 

e contribuir para a perda auditiva verificada nos pacientes com SW (Canales et 

al., 2015). 
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Também, o gene LIMK1 tem sido associado à regulação da mobilidade 

das células ciliadas da cóclea. Desta forma, a deleção deste gene pode levar a 

um mau funcionamento dos mecanismos que regulam a mobilidade das células 

ciliadas e prejudicar a amplificação coclear, levando à perda auditiva precoce e 

progressiva comumente observada em indivíduos com SW (Matsumoto et al., 

2011). 

Além desses, outros genes que se encontram frequentemente deletados 

em indivíduos com SW, têm sido associados às alterações dos órgãos do 

sistema auditivo, tais como o gene FZD9, que tem sido observado nos 

neurônios do gânglio espiral (Shah et al., 2009), e o gene STX1 que tem sido 

observado no gânglio espiral e na sinapse das células ciliadas do órgão de 

Corti (Safieddine e Wenthold, 1999). 

Visto isso, diversos estudos destacaram a importância do monitoramento 

audiológico em pacientes com SW, sendo que a análise das EOA é um 

importante recurso a ser considerado na bateria de avaliação audiológica, por 

tratar-se de um método capaz de dar indicíos de prejuízos na função das 

células ciliadas da cóclea, mesmo antes dos limiares obtidos pela audiometria 

tonal estarem alterados (Johnson et al., 2001; Marler et al., 2005; Gothelf et al., 

2006; Marler et al., 2010; Paglialonga et al., 2011; Barozzi et al., 2012; Barozzi 

et al., 2013; Paglialonga et al., 2014). 

Considerando isto, e em conjunto com os achados do presente estudo, 

deve-se destacar a importância da inclusão de políticas públicas voltadas ao 

monitoramento audiológico nesta síndrome, incluindo a avaliação 

otorrinolaringológica, bem como a avaliação audiológica que contemple, além 

da avaliação básica por meio das audiometrias tonal e vocal e as medidas de 

imitancia acústica, a análise das EOA mesmo em pacientes sem queixas 
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aparentes, e principalmente em indivíduos que apresentem dificuldades para 

responder fidedignamente à audiometria tonal. 

Cabe destacar também a dificuldade dos pais e familiares em perceber a 

perda auditiva. Durante a anamnese, nenhum dos pais ou responsáveis 

relataram achar que o participante da pesquisa teria qualquer tipo de perda 

auditiva. Como a perda auditiva geralmente é de grau leve, esta pode passar 

facilmente despercebida na vida diária. 

Sabe-se que a perda auditiva, mesmo de grau leve, pode influenciar 

negativamente nas habilidades cognitivas de atenção e memória, comprometer 

o aprendizado, afetar o desenvolvimento de linguagem e prejudicar o 

rendimento acadêmico (Wake e Poulakis, 2004; Khairi et al., 2010; Halliday et 

al., 2017). Desta forma, embora seja ignorada em muitos casos, a perda 

auditiva de grau leve pode comprometer a qualidade de vida como um todo, e 

por esse motivo é necessário que seja acompanhada com a devida importância 

por profissionais da área.  

 

6.2. Medidas dos reflexos acústicos 

As medidas dos reflexos acústicos na população com SW revelaram 

presença de reflexos acústicos ipsilaterais entre 88,24% e 94,1%, e 

contralaterais entre 64,71% a 82,35% dos casos. Dentre os pacientes que 

apresentaram reflexos acústicos presentes, observou-se que estes foram 

evocados em intensidades mais elevadas em comparação aos indivíduos sem 

a síndrome. 

Observou-se que os participantes do presente estudo apresentaram maior 

porcentagem de reflexos acústicos presentes, em comparação ao referido por 

outros estudos da literatura, que relataram presença de reflexo em apenas 14% 
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a 38% dos indivíduos (Attias et al., 2008), 28,6% a 38,1% (Gothelf et al., 2006), 

42,9% (Fraga et al., 2019) ou até 50% da amostra estudada (Zarchi et al., 

2011). Cabe ressaltar que os três estudos que observaram menor proporção de 

reflexos acústicos presentes (Gothelf et al., 2006; Attias et al., 2008; Fraga et 

al., 2019), não descreveram a exclusão de pacientes com comprometimento de 

orelha média, o que pode ter aumentado a proporção de pacientes com 

reflexos acústicos ausentes. 

Um estudo que avaliou indivíduos com SW, de dois a 30 anos de idade, 

observou que todos os indivíduos que não apresentavam comprometimento de 

orelha média tinham reflexos acústicos contralaterais presentes, porém os 

autores observaram que indivíduos mais velhos apresentaram maior limiar de 

reflexo em comparação aos indivíduos mais jovens (Barozzi et al., 2012). 

Por outro lado, um estudo encontrou limiares de reflexos acústicos 

inferiores em comparação ao desenvolvimento típico (Attias et al., 2008), ao 

contrário de todos os outros estudos da literatura. Este resultado pode ter sido 

influenciado pelo pequeno número de indivíduos inclusos na anállise, visto que 

apenas 14% a 38%, dentre 21 pacientes avaliados, apresentaram reflexo 

acústico presente. Desta forma, este achado isolado que não corrobora os 

achados da literatura ou o presente estudo, deve ser analisado com cautela. 

Sabe-se que a ausência de reflexo acústico pode ocorrer em decorrência 

de: lesão da via aferente com comprometimento do oitavo nervo craniano  

associado à perda auditiva que impossibilite o desencadeamento do reflexo 

acústico; lesão da porção eferente do reflexo por comprometimento das 

estruturas da orelha média ou por lesão do sétimo nervo craniano; ou ainda por 

lesão de tronco encefálico, o que compromete a funcionalidade do arco-reflexo; 
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nesta última situação, os reflexos estariam ausentes ou com limiares 

aumentados  (Kung e Willcox, 2007; Davies, 2016). 

Considerando que os reflexos acústicos são evocados em intensidade de 

70 a 90 dB NS (Carvallo e Couto, 2009), a ausência de reflexos acústicos nos 

indivíduos do presente estudo não pareceu ser decorrente da perda auditiva, 

uma vez que os indivíduos avaliados no presente estudo que apresentaram 

perda auditiva esta foi de grau leve, não acometendo as principais frequências 

dos reflexos acústicos (0,5, 1 e 2 kHz). 

Quanto ao sistema eferente, foram excluídos do presente estudo, 

pacientes com comprometimento de orelha média. Apesar disto, a 

haploinsuficiência da elastina pode resultar em uma maior rigidez nos tendões 

do músculo estapédio e, assim, pode limitar a contração deste músculo frente à 

estimulação até 110 dB NA (Marler et al., 2010). Talvez seria necessária uma 

intensidade mais elevada para desencadear o reflexo acústico (Marler et al., 

2010) o que, por outro lado, não seria interessante para esta população visto a 

hipersensibilidade auditiva que estes pacientes apresentam. 

 Ainda quanto ao sistema eferente, segundo Gothelf et al. (2006) não 

parece que a ausência de reflexos na SW seja em decorrência de alguma 

lesão no sétimo nervo craniano, visto que não há referências de sinais de 

paralisia ou assimetria facial em indivíduos com SW; no entanto, esses 

indivíduos apresentam alterações das estruturas cranianas e, assim, podem 

apresentar malformações caniofaciais que pressionem o sétimo nervo craniano 

(Axelsson et al., 2005). Esta hipótese ainda precisa ser melhor estudada em 

estudos futuros. 

Alguns autores acreditam que a ausência de reflexos em indivíduos com 

SW esteja associada a uma disfunção do nervo auditivo, visto que eles 
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observaram um aumento na latência da onda I do PEATE nesta população 

(Gothelf et al., 2006); cabe ressaltar que este estudo não excluiu indivíduos 

com comprometimento de orelha média, o que pode justificar este achado. 

No presente estudo não foi observado comprometimento retrococlear à 

nível de tronco encefálico, visto que não houve diferença para as respostas do 

PEATE entre o GE e o GC. Desta forma, de acordo com os resultados do 

presente estudo, não se pode confirmar que uma disfunção no oitavo nervo 

craniano justificaria a ausência de reflexo acústico nesta população. 

Em resumo, os resultados do presente estudo parecem estar mais 

relacionados à disfunção da via auditiva eferente. No entanto, os substratos 

relacionados à deficiência nos mecanismos dos reflexos acústicos ainda devem 

ser considerados em estudos futuros. 

 

6.3. Hipersensibilidade auditiva 

A hiperacusia é um dos sintomas auditivos mais conhecidos na SW e tem 

sido vastamente comentada na literatura internacional. Apesar disto, a 

hiperacusia propriamente dita foi identificada em menos de 30% dos indivíduos 

do presente estudo. 

Cabe destacar aqui a falta de protocolos padronizados para mensurar a 

hiperacusia nesta síndrome. Observou-se que a maioria dos estudos que 

descreveram a presença de hiperacusia na SW, obtiveram estas informações 

apenas por meio de entrevista, com os responsáveis ou com os próprios 

indivíduos com SW (Klein et al., 1990; Nigam e Samuel, 1994; Don et al., 1999; 

Levitin et al., 2005; Blomberg et al. 2006; Leyfer et al., 2006; Zarchi et al., 2015) 

ou ainda observando a reação comportamental em uma brincadeira lúdica 

(Gallo et al., 2008). Estudos que aplicaram uma avaliação formal com a 
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finalidade de obter resultados objetivos que pudessem medir a hiperacusia na 

SW ainda são escassos na literatura (Gothelf et al., 2006). 

Baguley e McFerran (2011) destacaram que, muitas vezes, a hiperacusia 

é usada indiscriminadamente para se referir à sensibilidade auditiva de maneira 

geral, incluindo a fonofobia e a misofonia. Os autores enfatizaram que quando 

um questionário validado é utilizado, a prevalência de hiperacusia na SW tende 

a diminuir. Assim, o que muitas vezes é referenciado na literatura como 

hiperacusia é na verdade uma aversão (misofonia) ou medo (fonofobia) de 

certos sons, e não especificamente uma diminuição na tolerância à sons de 

intensidade leve a moderada (hiperacusia).  

No presente estudo foram obtidas informações dos pais ou responsáveis, 

por meio das quais foi possível ter conhecimento da sensibilidade auditiva de 

cada indivíduo. A hipersensibilidade auditiva foi relatada em todos os casos, 

sendo que os estímulos de maior queixa foram fogos de artifícios, motor de 

motocicleta, barulho de festa e latido de cães. Esses relatos concordaram com 

os descritos na literatura, que destaca a presença de hipersensibilidade 

auditiva em mais de 77% dos pacientes e com descrição dos mesmos tipos de 

estímulos acústicos de maior incômodo; além disso, a literatura também refere 

que esta sensibilidade tende ser mais acentuada na infância, diminuindo no fim 

da infância ou começo da adolescência (Klein et al., 1990; Nigam e Samuel, 

1994; Don et al., 1999; Leyfer et al., 2006; Attias, 2013; Zarchi et al., 2015).  

No que tange às respostas obtidas pelo LDL, observou-se que muitos 

indivíduos do GC apresentaram ausência de desconforto, ou seja, não 

referiram sentir desconforto mesmo com sons em intensidade de 120 dB NA, 

ao contrário dos indivíduos do GE, em que para a maioria deles, sons de 

intensidade bem inferior a esta já causava sensação de desconforto. 
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Mesmo indivíduos do GC que apresentaram desconforto à sons intensos, 

observou-se que estes eram mais toleráveis à sons de intensidade elevada em 

comparação aos indivíduos do GE, com diferença estatisticamente significativa, 

exceto para a frequência de 4 kHz. Para esta frequência, embora os indivíduos 

do GC ainda terem sido mais tolerantes do que os indivíduos do GE, os 

indivíduos do GC apresentaram menor limiar de desconforto em comparação 

às demais frequências, o que acabou diminuindo a diferença entre os grupos. 

Cabe destacar aqui também, que muitos pacientes demonstraram, ao 

longo de toda a avaliação, medo de serem expostos a sons que lhes causariam 

desconforto; assim, antes de iniciar cada teste, era necessário ter um diálogo 

com o paciente afim de assegurá-los que respeitaríamos o limite de conforto de 

cada um deles. Desta forma, embora a hiperacusia tenha sido verificada em 

menos de 30% dos casos, o presente estudo confirmou que indivíduos com 

SW apresentam significativa sensibilidade auditiva que vai além do encontrado 

na população geral, incluindo presença de fonofobia em 100% dos casos. 

Alguns autores destacaram que a hiperacusia na SW pode estar 

associada a fatores não auditivos, tais como medo e ansiedade (Blomberg et 

al., 2006; Elsabbagh et al., 2011). Isso pode explicar, em parte, o fato da 

hipersensibilidade auditiva diminuir com o avançar da idade cronológica. No 

presente estudo, embora o número amostral seja pequeno para obter maiores 

conclusões, observou-se que a presença de hiperacusia foi mais predominante 

entre indivíduos menores de 10 anos de idade.  

Algumas possíveis hipóteses para explicar a hipersensibilidade auditiva 

na SW são baseadas na genética. Estudos em ratos com deleção do gene 

GTF2I, observaram presença de hipersociabilidade, hipersensibilidade à sons 

(Li et al., 2009) e até hiperacusia, com desconforto à sons de 65 dB (Lucena et 
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al., 2010), demonstrando que a deleção do gene GTF2I, responsável pela 

codificação da molécula TFII-I, tem papel fundamental no fenótipo de 

hipersensibilidade sonora nesta síndrome. 

Também, a ausência do gene STX1A é capaz de influenciar o nível de 

serotonina (Di Rosa et al., 2015). Um estudo associou a hipersensibilidade 

auditiva com uma disfunção da hidroxitriptamina 5 (5 HT), ou serotonina, que é 

um neurotransmissor que parece desempenhar um papel na modulação do 

ganho auditivo e na determinação da significância do som, visto que receptores 

de 5 HT foram encontrados nos núcleos cocleares, bem como no colículo 

inferior (Thompson et al., 1994). Apesar disto, esta associação ainda não está 

clara na literatura e outros estudos são necessários para comprovar tal teoria 

(Baguley e McFerran, 2011). 

Alguns estudos também descreveram que a hiperacusia na SW pode ser 

justificada pela ausência do mecanismo de proteção dos reflexos acústicos 

(Gothelf et al., 2006; Attias et al., 2008), visto que podem reduzir a intensidade 

do impulso sonoro. 

No presente estudo, não foi observada associação entre a hiperacusia e a 

presença de reflexos acústicos ipsilaterais, que pode ser claramente justificada 

pela alta porcentagem de presença de reflexos ipsilaterais que foi obtida em 

pacientes com SW (mais de 88% dos indivíduos). Quanto aos reflexos 

acústicos contralaterais, verificou-se que a maioria dos indivíduos com 

hiperacusia, tinham reflexos acústicos presentes. Porém, a maioria dos 

indivíduos com presença de reflexos acústicos não tinham hiperacusia; da 

mesma forma que, a maioria dos indivíduos com ausência de reflexos 

acústicos tinham hiperacusia. Assim, o presente estudo demonstrou que os 

indivíduos com ausência de reflexos acústicos têm maior chance de apresentar 
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hiperacusia, porém não confirma a hipótese de que a ausência de reflexos 

acústicos justifique, por si só, a presença de hiperacusia na SW.  

Cabe ressaltar que o presente estudo contou com um número amostral 

reduzido, devido à própria raridade da síndrome. Talvez a faixa etária estudada 

(sete a 17 anos) já tenha passado da fase em que a hiperacusia é mais 

acentuada. No entanto, para o presente estudo, considerou-se que a avaliação 

de indivíduos com faixa etária inferior a sete anos, e com a deficiência 

intelectual que esses indivíduos apresentam, seria de difícil execução e 

apresentaria respostas pouco fidedignas, visto que o teste é subjetivo e 

depende que o indivíduo tenha capacidade cognitiva para compreender a 

tarefa. 

Desta forma, ainda são necessários estudos futuros que avaliem a 

associação entre ausência dos reflexos acústicos e a presença de hiperacusia, 

para melhor compreensão dos processos fisiológicos que desencadeiam a 

hiperacusia nesta síndrome. 

Na terceira Conferência Internacional de Hiperacusia foram destacados 

como protocolos validados para avaliação da hiperacusia a medição do limiar 

de desconforto e a aplicação do questionário de hiperacusia publicado por 

Khalfa et al. (2002), sendo que a presença de hiperacusia poderia ser 

determinada por limiar de desconforto ≤ 77dB NA e escore ≥ 22 no questionário 

(Aazh et al., 2018). 

O questionário de hiperacusia trata-se de um protocolo de 14 questões 

relacionadas às reações do cotidiano (Khalfa et al., 2002); no entanto, essas 

questões são direcionadas às rotinas de vida diária de adolescentes e adultos, 

não sendo possível sua aplicação em crianças. 
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Assim, para estudos futuros que avaliem a hiperacusia na SW, 

recomenda-se que esta seja definida por meio da pesquisa do limiar de 

desconforto e, em pacientes de maior faixa etária, pode-se incluir a 

mensuração por meio do questionário de hiperacusia afim de complementar a 

investigação.  

 

6.4. Funcionalidade das vias auditivas em tronco encefálico 

Dentre os indivíduos avaliados, observou-se que 23,52% de cada grupo 

apresentaram alteração em alguma onda do PEATE. Apesar disto, ao analisar 

os resultados isolados para cada parâmetro analisado, observou-se que cada 

indivíduo apresentou uma alteração pontual em uma onda em específico, 

sendo que o aumento das latências das ondas III e V no GE e da onda III no 

GC, foram as alterações mais prevalentes. 

Ao observar, no entanto, as latências das ondas e dos interpicos, 

verificou-se que os valores de média e mediana em cada grupo não reportaram 

resultados além do esperado para os critérios de normalidade, o que 

demonstra que mais de 50% dos indivíduos de cada grupo não apresentam 

alterações nas respostas eletrofisiológicas de tronco encefálico. 

Cabe ressaltar também que, embora o GC tenha apresentado maior 

latência do interpico III-V, os valores médios ainda estão dentro do esperado, e 

as latências absolutas das ondas, inclusive da onda V, bem como os demais 

interpicos, não apresentaram nenhuma diferença significativa. Assim, este 

dado pontual não caracteriza nenhuma diferença de velocidade de condução 

do estímulo acústico entre o núcleo coclear e o lemnisco lateral em pacientes 

com SW em comparação ao GC. 
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Considerando isso, pode-se afirmar que a avaliação das vias auditivas 

centrais, obtida por meio do PEATE, não demonstrou prejuízos da via auditiva 

até o nível do tronco encefálico para a síndrome estudada. 

Apenas dois estudos na literatura descreveram os resultados do PEATE 

em indivíduos com SW, sendo que os mesmos apresentaram resultados 

distintos entre si (Gothelf et al., 2006; Barozzi et al., 2012). 

O estudo de Gothelf et al. (2006) observou que indivíduos com SW 

podem apresentar latências das ondas I, III e V aumentadas em comparação à 

indivíduos com desenvolvimento típico, porém com intervalos interpicos 

mantidos. Segundo os autores, isto sugere que o prolongamento das latências 

das ondas III e V foram decorrentes do atraso na latência da onda I, indicando 

uma dessicronização das fibras do nervo auditivo ou uma disfunção na 

interação entre as células ciliadas da cóclea e a porção distal do nervo auditivo. 

Apesar disto, cabe ressaltar que a média dos valores de latência 

observados neste estudo (Gothelf et al., 2006) ainda estariam dentro dos 

limites da normalidade de acordo com os critérios determinados no presente 

estudo. Além disso, o estudo de Gothelf et al. (2006) incluiu a avaliação de 

pacientes com otoscopia alterada (95% dos casos), com curva timpanométrica 

do tipo B (19%ds casos) e pacientes com perda auditiva condutiva detectada 

pela audiometria tonal (10% dos casos); os participantes com desenvolvimento 

típico não apresentaram nenhuma dessas alterações. Considerando que a 

principal característica encontrada no PEATE em casos de comprometimento 

de orelha média é o atraso na latência da onda I (e que leva ao consequente 

aumento das ondas III e V, com interpicos preservados), pode ser que o 

comprometimento condutivo tenha elevado a média da latência para esta onda 

no grupo estudo e tenha influenciado nos resultados. 
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Em 2008, Attias et al. descreveu que o resultado desse estudo citado 

acima poderia sugerir uma lesão no nervo coclear, que acarreta uma disfunção 

na atividade sincrônica do nervo auditivo. Os autores hipotetisaram que esta 

dessincronia da via auditiva aferente poderia contribuir para o déficit do 

mecanismo do reflexo acústico, porém que mais estudos seriam necessários 

para confimar esta hipótese. 

Em 2012, Barozzi et al. avaliaram 14 indivíduos com SW e sem alteração 

de orelha média, observando resultados do PEATE normais em todos os 

indivíduos. Assim, os autores descartaram comprometimento retrococlear para 

a população com SW. 

Da mesma forma, no presente estudo os indivíduos com 

comprometimento condutivo foram excluídos e, embora observou-se resultados 

alterados, não houve diferença entre os grupos, bem como, na análise dos 

valores de latência e amplitude, não foram observadas diferenças que 

confirmassem que indivíduos com SW apresentam alteração das vias auditivas 

centrais até o tronco encefálico. Assim, o presente estudo descarta disfunção 

retrococlear para os indivíduos com SW. 

 

6.5. Funcionalidade do sistema nervoso auditivo central 

A hipersensibilidade aos sons presente em indivíduos com SW não 

parece estar apenas relacionada aos déficits no sistema periférico ou na 

condução dos sons pelas vias auditivas centrais. O grande interesse pela 

música e o bom desempenho musical destes indivíduos, podem indicar que 

esta população apresente características específicas no processamento 

auditivo central (Zarchi et al., 2010). 
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No presente estudo, a diferença entre as orelhas direita e esquerda foi 

pontual, observada apenas para a latência do componente N2 no GE, sendo 

que os maiores valores foram observados na orelha direita. Desta forma, este 

achado isolado não foi considerado com relevância clínica para nosso estudo. 

As medidas de latência demonstraram diminuição da velocidade de 

processamento de tons em indivíduos com SW, tanto nos estágios iniciais de 

processamento da informação sensorial, visualizado pelo aumento significativo 

(ou com tendência à significância) da latência dos componentes P1 e N1, 

quanto para as respostas atencionais direcionadas a um estímulo alvo, 

observado pelo aumento dos valores de latência do componente P3.  

Além disso, embora não se tenha alcançado o valor de significância 

adotado no presente estudo para todos os componentes, observou-se que o 

GE apresentou aumento na velocidade das respostas gerais dos PEALL em 

comparação ao GC. Este resultado sugere uma imaturidade do sistema 

nervoso auditivo central na detecção, codificação e discriminação dos 

estímulos sonoros na SW. 

Talvez se o número amostral fosse maior, seria possível verificar 

diferenças significativas para outros componentes dos PEALL. Cabe ressaltar, 

também, que os indivíduos do GC apresentaram uma grande dispersão nas 

respostas dos PEALL, sendo que estes apresentaram desvio padrão maior em 

comparação aos indivíduos do GE para quase todos os componentes, exceto 

para o componente P1, em que o GE apresentou maior dispersão.  

Sabe-se que a maturação completa do sistema nervoso auditivo central é 

altamente complexa e ocorre por volta dos 14 anos. Muitas variáveis, 

relacionadas às condições intrínsecas de cada indivíduo e extrínsecas de 

acordo com as experiências vivenciadas ao longo da vida, podem favorecer ou 
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dificultar o processo maturacional (Ponton et al., 2000; Gilley et al., 2005; 

Wunderlich et al., 2006). Considerando que a faixa etária estudada, entre sete 

e 17 anos, corresponde justamente ao perído de maturação, isto pode justificar 

a grande variabilidade nos resutados dos PEALL e pode ter influenciado na 

obtenção de diferenças com significância estatística de outros componentes. 

Recentemente, um grupo de pesquisadores tem observado que a deleção 

do gene GTF2I pode ser responsável por causar uma disfunção significativa na 

mielinização neural, sendo observado espessura reduzida de mielina no córtex 

frontal de pacientes com SW; a deleção deste gene pode impactar na geração 

de oligodendrócitos, que são células que produzem mielina. Desta forma, os 

autores acreditam que a redução da mielina na SW pode ser responsável pelo 

fenótipo de hipersociabildiade, bem como de outras características que ainda 

não foram estudadas nesses indivíduos (Barak et al., 2019; Osso e Chan, 

2019). 

Considerando que a função da mielina é aumentar potencialmente a 

velocidade de condução axonal do estímulo, é possível que sua deficiência 

justifique o atraso para detecção, codificação e discriminação do estímuo 

acústico, observado pelo aumento da latência dos componentes dos PEALL na 

SW. 

Também, o gene LIMK1 tem a função de codificar a proteína tirosina 

quinase expressa no sistema nervoso central, sendo responsável pelo 

desenvolvimento das funções cognitivas (Tassabehji et al., 1999; Meng et al., 

2003) e influenciando na transmissão sináptica (Meng et al., 2002; Meng et al., 

2003; Hoogenraad et al., 2004; Scott e Olson, 2007). Este fator também pode 

ter contribuído com o aumento na latência dos componentes do PEALL, visto 
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que um tempo maior é necessário para que as sinapses ocorram nas 

estruturas tálamo-corticais. 

Estudo recente que utilizou os mesmos estímulos do presente estudo e 

avaliando pacientes com faixa etária semelhante, também observaram 

aumento dos valores de latência de todos os compomentes dos PEALL, 

sugerindo uma imaturidade geral no processamento acústico de indivíduos com 

SW (Fraga et al., 2019). No entanto, este estudo apresentou uma limitação 

metodológica importante que foi a ausência de um grupo controle; desta forma, 

o aumento da latência referido pelos autores foi em comparação com a 

literatura. 

Uma grande dificuldade de comparar os estudos de PEALL com a 

literatura é a diversidade de protocolos utilizados para registro e análise. 

Diversos parâmetros, tais como tipo de estímulo, locais de eletrodos e intervalo 

inter-estímulo, por exemplo, podem gerar respostas diferentes (Silva et al., 

2017). 

Em estudos que utilizaram estímulos de instrumentos musicais, também 

foi observada latência de P3 aumentada (Jacobs et al., 2018) ou semelhante à 

de indivíduos com desenvolvimento típico (Lense et al., 2012). Em estudos que 

utilizaram estímulos de sentenças há descrito atraso na latência de N1 (Mills et 

al., 2013). 

Quanto as medidas de amplitude, os resultados do presente estudo 

demonstraram diminuição da atividade neuronal para a discriminação dos 

estímulos, observada pela diminuição na amplitude P2-N2, bem como para o 

processamento atencional de ordem superior do córtex auditivo dado pela 

diminuição na amplitude N2-P3. 



Discussão                                                   113 

 

 

 

Este resultado diverge de alguns estudos encontrados na literatura; 

embora a diminuição na amplitude de N1 tenha sido descrita (Pinheiro et al. 

2011; Mills et al., 2013), outros estudos têm observado aumento da amplitude 

de P1 (Mills et al., 2013) e P2 (Pinheiro et al., 2010; Pinheiro et al., 2011; Mills 

et al., 2013) em comparação ao desenvolvimento típico. 

Cabe ressaltar, novamente, que todos esses estudos foram realizados 

com estímulo de sentenças, o que requer ativação de uma região cortical de 

ordem superior maior, visto que envolve processamento linguístico, incluindo 

áreas relacionadas ao léxico, morfossintaxe e semântica. 

Para os estágios iniciais de processamento auditivo, bem como para a 

discriminação automática de tons puros, aumento na amplitude das respostas 

do complexo P1-N1-P2 e para o MMN tem sido relatada, sugerindo que essa 

hiperatividade para a codificação tonal pré-atencional pode estar relacionada 

com o fenótipo comportamental de hipersensibilidade auditiva na SW (Zarchi et 

al., 2010).  Por outro lado, Lense et al. (2012) observou que indivíduos com SW 

apresentaram menor amplitude do que indivíduos com desenvolvimento típico. 

Jacobs et al. (2018) não observaram resultados sugestivos de 

hiperatividade para as respostas sensoriais no córtex auditivo, o que corrobora 

os achados do presente estudo. Porém, no que tange à resposta atencional 

dada pela amplitude de P3, os autores não observaram diferenças para o 

estímulo frequente ou raro, porém relataram grande amplitude deste 

componente para o estímulo completamente novo. Isto sugeriu que indivíduos 

com SW podem apresentar um padrão acentuado de habituação; porém 

quando o estímulo alvo é totalmente inesperado e facilmente discriminado, eles 

podem apresentar uma hiperresponsividade. 
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Talvez isso possa justificar os achados do presente estudo. A utilização 

de estímulos com intervalo de apenas uma oitava, pode ser ainda uma 

diferença sutil para que indivíduos com SW apresentassem respostas de maior 

amplitude. 

Além disso, o uso de taxas rápidas de apresentação do estímulo acústico 

pode gerar respostas de maior amplitude para os estágios iniciais do 

processamento da informação sensorial, do que taxas mais lentas de 

estimulação com intervalo inter-estímulo maior do que 1000 ms (Jacobs et al., 

2018). No presente estudo, foi utilizado intervalo inter-estímulo de 1000 ms; 

talvez o emprego de taxas mais rápidas seria necessário para obter dados 

semelhantes à de outros estudos. 

Cabe ressaltar que os indivíduos do presente estudo se mostraram 

atentos e interessados em cumprir a tarefa. Também, as medidas de 

correlação no presente estudo, tanto para a idade cronológica quanto para os 

resultados do QI, foram achados pontuais que, embora tenham demonstrado 

algumas medidas com significância estatística, apresentaram uma correlação 

fraca ou média entre elas (Cohen, 1988). Outros estudos, também, não 

observaram correlação entre o QI e os resultados dos PEALL na SW (Mills et 

al., 2013; Jacobs et al., 2018), demonstrando que a deficiência intelectual que 

esses indivíduos apresentam não influenciaram nos resultados dos PEALL. 

Alguns indivíduos do GE já haviam tido experiência prévia de treinamento 

musical; no entanto considerando os déficits neurofuncionais para 

processamento de tons que esses indivíduos apresentaram, evidenciou-se que 

a experiência com treinamento musical prévio não influenciou nos resultados, 

provavelmente por ter sido um curto período de tempo (máximo 10 meses). 
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Na análise das regiões corticais ativadas, responsáveis pela geração do 

componente P3, observou-se distribuição semelhante entre os grupos; no 

entanto, indivíduos com SW apresentaram menor ativação neuronal, sendo que 

as áreas corticais de maior ativação foram as frontais e parietais à esquerda, 

independente da orelha estimulada. Este resultado é compatível com o 

especificado na literatura (Opitz et al., 2002), ou ainda, representa áreas 

próximas ao esperado em outros estudos, que incluem a ativação da junção 

temporo-parietal, complexo temporal medial e o córtex pré-frontal lateral 

(Soltani e Knight, 2000).  

O uso de poucos eletrodos no couro cabeludo limita visualizar com mais 

detalhes a região exata de ativação; talvez o uso de mais eletrodos poderia 

fornecer outras nuances não visualizadas no presente estudo. Para estudos 

futuros, recomenda-se o que um maior número de eletrodos seja incuído no 

registro dos PEALL, a fim de obter maior detalhamento sobre os substratos 

neurais responsáveis pelo processamento e discriminação atencional e não 

atencional da informação sonora. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Indivíduos com SW apresentaram déficits na funcionalidade do sistema 

auditivo, tanto na via auditiva periférica quanto central, podendo ser observado: 

• Comprometimento da função coclear, evidenciado pela presença de 

perda auditiva neurossensorial principalmente de grau leve e 

acometendo as frequências médias e altas, e maior porcentagem de 

respostas ausentes das EOAT, em comparação a indivíduos com 

desenvolvimento típico; 

• Disfunção nos mecanismos dos reflexos acústicos, principalmente 

contralaterais, evidenciado pela ausência de reflexos acústicos; 

• Hipersensibilidade auditiva, principalmente no início da infância, 

apresentando limiar de desconforto reduzido em comparação aos 

indivíduos com desenvolvimento típico;  

• Ausência de alteração retrococlear em tronco encefálico;  

• Alteração das vias auditivas centrais das regiões tálamo-corticais, com 

diminuição da velocidade de processamento da informação sonora em 

comparação aos indivíduos com desenvolvimento típico, bem como 

menor ativação neuronal para discriminação dos estímulos acústicos. 
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Anexo B 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

GRUPO ESTUDO 

___________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME: ....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .........................................................    SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ............................................................................... Nº..............  APTO: ............... 

BAIRRO: ..............................................CIDADE: ................................... 

  CEP:..............................TELEFONE: DDD (.............) ................................................................. 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ........................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................     SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ........................................................................ Nº..................  APTO: .................. 

BAIRRO:....................................................... CIDADE: ............................................................... 

CEP:........................................ TELEFONE: DDD (.............) ..................................................... 

____________________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

1. TÍTULO DA PESUISA: Correlação da atenção e memória com os potenciais evocados 
auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Carla Gentile Matas 

CARGO/FUNÇÃO: Docente                      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº:2-04927-7 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Liliane Aparecida Fagundes Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 2-18649 

DEPARTAMENTO: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP  

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □               RISCO MAIOR □ 

  

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 
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Estamos convidando-o(a) a participar voluntariamente deste estudo de avaliação 

auditiva em indivíduos com Síndrome de Willians. O referido estudo foi elaborado por razão de 

se conhecer muito pouco a respeito do sistema auditivo, bem como das habilidades de 

memória e atenção, em indivíduos com Síndrome de Williams. 

Sendo assim, a presente pesquisa visa avaliar o perfil audiológico em indivíduos com 

Síndrome de Williams e correlacionar a avaliação do processamento dos sons pelo Sistema 

Nervoso Auditivo Central com testes de atenção e memória. Estes resultados serão 

comparados com os dados obtidos de indivíduos com desenvolvimento típico (que não são 

portadores da síndrome). 

Os testes realizados ao longo da pesquisa referem-se à: a) MTA-SNAP-IV 

(questionário referente à atenção); b) Teste de Repetição de Pseudo-palavras (avaliação da 

memória para sons de fala); c) Otoscopia (inspeção da orelha externa); d) Imitanciometria 

(avaliação das condições gerais da orelha média) e) Audiometria Tonal e Vocal (avaliação dos 

níveis mínimos de resposta que podem ser detectados auditivamente para tom e voz); f) 

Emissões Otoacústicas (avaliação do funcionamento da orelha interna) e g) Registro dos 

potenciais evocados auditivos (avaliação das ondas cerebrais relacionadas à audição, 

indicando se o Sistema Nervoso Auditivo Central está funcionando adequadamente). 

Primeiramente, os responsáveis responderão ao questionário MTA-SNAP-IV (a) que é 

composto por 26 perguntas a respeito da atenção do participante. Posteriormente, os 

indivíduos participantes do estudo irão realizar o Teste de Repetição de Peseudo-palavras (b), 

onde eles terão que repetir palavras que não existem. 

Na avaliação da audição, será realizada inicialmente a Otoscopia (c) onde a 

fonoaudióloga irá olhar a orelha externa. Feito isto, será realizada a Imitanciometria (d), na 

qual, por meio de uma sonda, o indivíduo sentirá uma leve pressão na orelha e escutará alguns 

apitos. A Audiometria Tonal e Vocal (e) será realizada em cabina acústica, na qual o 

participante irá escutar alguns apitos e algumas palavras por meio de um fone de ouvido, e terá 

que responder sempre que ouvir. Após este teste, será realizada a Emissão Otoacústica (f), 

onde será colocada uma sonda na orelha e o participante ouvirá alguns sons, devendo apenas 

permanecer em repouso. Por fim, será realizado o registro dos potenciais evocados auditivos 

(g), no qual serão colocados alguns fios na superfície da cabeça e o indivíduo escutará alguns 

sons por meio de um fone de ouvido; alguns momentos o participante terá que apenas 

permanecer em repouso e alguns momentos ele deverá contar quando ouvir determinados 

sons. 

Todas as avaliações a serem realizadas correspondem a procedimentos simples, não 

invasivos, onde não é esperado qualquer dor, desconforto ou risco aos sujeitos que a elas se 

submetem. 

Os resultados encontrados neste estudo poderão contribuir para o melhor 

conhecimento do perfil auditivo em indivíduos com Síndrome de Willliams, bem como nos 
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fornecer informações de como ocorre o processamento dos sons e como as funções de 

atenção e memória podem influenciar neste processo. 

É garantida, a qualquer momento, a sua liberdade de retirada de consentimento, 

deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. 

Os dados obtidos durante a pesquisa serão sigilosos, sendo os mesmos utilizados 

somente para esta pesquisa.  As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O presente termo de consentimento será assinado em duas vias, sendo que o 

responsável pelo participante receberá uma via. 

Não haverá despesas pessoais para você em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá o direito a tratamento médico na 

Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador da pesquisa é a Dra. Carla 

Gentile Matas, que pode ser encontrada no endereço Rua Cipotânea 51 Cidade Universitária, 

telefone 3091-8411, e-mail cgmatas@usp.br. Caso tenha alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-

mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo “Correlação da atenção e 

memória com os potenciais evocados auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians”. 

Eu discuti as informações acima com a Pesquisadora Responsável Dra Carla Gentile 

Matas ou pessoa (s) por ela delegada (s) Fga. Liliane Aparecida Fagundes Silva sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, 

os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo 

pesquisador. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

GRUPO CONTROLE 

___________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME: ....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .........................................................    SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ............................................................................... Nº..............  APTO: ............... 

BAIRRO: ..............................................CIDADE: ................................... 

  CEP:.............................. TELEFONE:DDD (.............) ................................................................. 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ........................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................     SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ....................................................................... Nº..................  APTO: .................. 

BAIRRO:....................................................... CIDADE: ............................................................... 

CEP:........................................ TELEFONE: DDD (.............) ..................................................... 

____________________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

1. TÍTULO DA PESUISA: Correlação da atenção e memória com os potenciais evocados 
auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Carla Gentile Matas 

CARGO/FUNÇÃO: Docente                      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº:2-04927-7 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Liliane Aparecida Fagundes Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 2-18649 

DEPARTAMENTO: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP  

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □               RISCO MAIOR □ 

  

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos 

 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 
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Estamos convidando-o(a) a participar voluntariamente deste estudo de avaliação 

auditiva em indivíduos com desenvolvimento típico. O referido estudo foi elaborado por razão 

de se conhecer muito pouco a respeito do sistema auditivo, bem como a influência das 

habilidades de memória e atenção na audição. 

Sendo assim, a presente pesquisa visa avaliar o perfil audiológico em indivíduos e 

correlacionar a avaliação do processamento dos sons pelo Sistema Nervoso Auditivo Central 

com testes de atenção e memória. Estes resultados serão comparados com os dados obtidos 

de indivíduos com Síndrome de Williams. 

Os testes realizados ao longo da pesquisa referem-se à: a) MTA-SNAP-IV 

(questionário referente à atenção); b) Teste de Repetição de Pseudo-palavras (avaliação da 

memória para sons de fala); c) Otoscopia (inspeção da orelha externa); d) Imitanciometria 

(avaliação das condições gerais da orelha média) e) Audiometria Tonal e Vocal (avaliação dos 

níveis mínimos de resposta que podem ser detectados auditivamente para tom e voz); f) 

Emissões Otoacústicas (avaliação do funcionamento da orelha interna) e g) Registro dos 

potenciais evocados auditivos (avaliação das ondas cerebrais relacionadas à audição, 

indicando se o Sistema Nervoso Auditivo Central está funcionando adequadamente). 

Primeiramente, os responsáveis responderão ao questionário MTA-SNAP-IV (a) que é 

composto por 26 perguntas a respeito da atenção do participante. Posteriormente, os 

indivíduos participantes do estudo irão realizar o Teste de Repetição de Peseudo-palavras (b), 

onde eles terão que repetir palavras que não existem. 

Na avaliação da audição, será realizada inicialmente a Otoscopia (c) onde a 

fonoaudióloga irá olhar a orelha externa. Feito isto, será realizada a Imitanciometria (d), na 

qual, por meio de uma sonda, o indivíduo sentirá uma leve pressão na orelha e escutará alguns 

apitos. A Audiometria Tonal e Vocal (e) será realizada em cabina acústica, na qual o 

participante irá escutar alguns apitos e algumas palavras por meio de um fone de ouvido, e terá 

que responder sempre que ouvir. Após este teste, será realizada a Emissão Otoacústica (f), 

onde será colocada uma sonda na orelha e o participante ouvirá alguns sons, devendo apenas 

permanecer em repouso. Por fim, será realizado o registro dos potenciais evocados auditivos 

(g), no qual serão colocados alguns fios na superfície da cabeça e o indivíduo escutará alguns 

sons por meio de um fone de ouvido; alguns momentos o participante terá que apenas 

permanecer em repouso e alguns momentos ele deverá contar quando ouvir determinados 

sons. 

Todas as avaliações a serem realizadas correspondem a procedimentos simples, não 

invasivos, onde não é esperado qualquer dor, desconforto ou risco aos sujeitos que a elas se 

submetem. 

Os resultados encontrados neste estudo poderão contribuir para o melhor 

conhecimento do perfil auditivo em indivíduos com desenvolvimento típico e com Síndrome de 

Willliams, bem como nos fornecer informações de como ocorre o processamento dos sons e 

como as funções de atenção e memória podem influenciar neste processo. 
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É garantida, a qualquer momento, a sua liberdade de retirada de consentimento, 

deixando de participar do estudo. 

Os dados obtidos durante a pesquisa serão sigilosos, sendo os mesmos utilizados 

somente para esta pesquisa.  As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O presente termo de consentimento será assinado em duas vias, sendo que o 

responsável pelo participante receberá uma via. 

Não haverá despesas pessoais para você em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá o direito a tratamento médico na 

Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador da pesquisa é a Dra. Carla 

Gentile Matas, que pode ser encontrada no endereço Rua Cipotânea 51 Cidade Universitária, 

telefone 3091-8411, e-mail cgmatas@usp.br. Caso tenha alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-

mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo “Correlação da atenção e 

memória com os potenciais evocados auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians”. 

Eu discuti as informações acima com a Pesquisadora Responsável Dra Carla Gentile 

Matas ou pessoa (s) por ela delegada (s) Fga. Liliane Aparecida Fagundes Silva sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, 

os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo 

pesquisador. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE ASSENTIMENTO (7 a 12 anos) 

GRUPO CONTROLE OU ESTUDO 

___________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME: ....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................     SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ............................................................................... Nº..............  APTO: ............... 

BAIRRO: ..............................................CIDADE: ................................... 

  CEP:............................. TELEFONE: DDD (.............) ................................................................. 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ........................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................     SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ........................................................................ Nº..................  APTO: .................. 

BAIRRO:....................................................... CIDADE: ............................................................... 

CEP:........................................ TELEFONE: DDD (.............) ..................................................... 

____________________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

1. TÍTULO DA PESUISA: Correlação da atenção e memória com os potenciais evocados 
auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Carla Gentile Matas 

CARGO/FUNÇÃO: Docente                      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº:2-04927-7 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Liliane Aparecida Fagundes Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 2-18649 

DEPARTAMENTO: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP  

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □               RISCO MAIOR □ 

  

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos 
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VOCÊ SABIA QUE TER UMA BOA AUDIÇÃO É IMPORTANTE PARA A SUA VIDA? 
MUITAS CRIANÇAS TÊM PROBLEMAS DE AUDIÇÃO, POR ISSO É IMPORTANTE 

FAZER EXAMES PARA SABER SE ESTÁ TUDO BEM. 
SEUS PAIS JÁ SABEM O QUE VAMOS FAZER. PARA VER COMO ESTÁ A SUA 

AUDIÇÃO, VAMOS REALIZAR OS SEGUINTES PASSOS: 
 

1. EU VOU FALAR ALGUMAS PALAVRAS QUE NÃO EXISTE. VOCÊ DEVERÁ 
REPETIR PAR MIM. 
 
 
 

 
 
 

  2. EU VOU OLHAR O SEU OUVIDO PARA SABER SE ESTÁ  
  TUDO BEM. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 3. EU VOU COLOCAR UM FONE NO SEU OUVIDO E 
VOCÊ VAI ESCUTAR ALGUNS APITOS. É SÓ VOCÊ  
FICAR BEM QUIETINHO. 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. VOCÊ VAI ENTRAR EM UMA CABINE. LÁ DENTRO EU VOU COLOCAR UM 
FONE DE OUVIDO EM VOCÊ E VOCÊ VAI OUVIR ALGUNS APITOS E 
ALGUMAS PALAVRAS. 

 

 
 
 
 
 

5. EM SEGUIDA VOU COLOCAR OUTRO FONE DE OUVIDO E VOCÊ 
ESCUTARÁ ALGUNS SONS. VOCÊ FICARÁ PARADO OUVINDO. 
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6. POR ÚLTIMO, EU VOU COLOCAR ALGUNS FIOS NA SUA 
CABEÇA E VOCÊ VAI ESCUTAR ALGUNS SONS. 
 
 
 
 
 

 
 
VOCÊ TEM ALGUMA PERGUNTA SOBRE O QUE ACONTECERÁ COM VOCÊ? 
 
A FONO PODE RESPONDER O QUE VOCÊ QUISER SABER! 
 
VOCÊ PODE DECIDIR SE QUER PARTICIPAR OU NÃO.  SE QUISER PARTICIPAR, VOCÊ 
PODE ESCREVER SEU NOME AQUI: 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
OU FAZER UM X AQUI:  (       ) 

 
DATA DE HOJE: _____/_____/________. 

 
 

_______________________________________________ 

Rubrica da pessoa que conduziu a discussão sobre o Termo de Assentimento 

 

__________________________________________________ 

Rubrica dos pais ou representante(s) legal (is) 



Anexos                                                     149 
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PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE ASSENTIMENTO (12 a 17 anos) 

GRUPO CONTROLE OU ESTUDO 

 

___________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME: ....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................     SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ............................................................................... Nº..............  APTO: ............... 

BAIRRO: ..............................................CIDADE: ................................... 

  CEP:............................. TELEFONE: DDD (.............) ................................................................. 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ........................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................     SEXO:  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ........................................................................ Nº..................  APTO: .................. 

BAIRRO:....................................................... CIDADE: ............................................................... 

CEP:........................................ TELEFONE: DDD (.............) ..................................................... 

____________________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

1. TÍTULO DA PESUISA: Correlação da atenção e memória com os potenciais evocados 
auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Carla Gentile Matas 

CARGO/FUNÇÃO: Docente                      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº:2-04927-7 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Liliane Aparecida Fagundes Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 2-18649 

DEPARTAMENTO: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP  

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □               RISCO MAIOR □ 

  

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos 

 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 
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Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária. O 

presente estudo pretende avaliar como está a sua audição e para isso serão realizados os 

seguintes testes: 

- MTA-SNAP-IV: Eu irei fazer algumas perguntas para o responsável por você, sobre a 

sua atenção. 

- Teste de Repetição de Pseudo-palavras: Eu irei dizer algumas palavras que não 

existem e você irá repetir para mim. 

- Meatoscopia: com uma luz irei ver se está tudo bem dentro da sua orelha. 

- Medidas de Imitância Acústica: sentado em uma poltrona, você deve permanecer 

quieto e irá escutar alguns apitos por meio de um fone de ouvido.  

- Audiometria Tonal e Vocal: você entrará em uma cabina e escutará alguns apitos por 

meio de fone de ouvido e terá que levantar a mão toda vez que escutar o apito. Depois, 

escutará algumas palavras, também por meio de um fone de ouvido, e terá que repetir da 

forma que entender. 

-Limiar de desconforto para sensação de intensidade: você escutará alguns apitos com 

volume alto e deverá me avisar quando o som estiver te incomodando. 

- Emissões Otoacústicas: com um fone de ouvido, você irá escutar um barulho bem 

baixo. 

- Potenciais Evocados Auditivos: serão fixados na pele, com esparadrapo, alguns fios 

que irão captar as respostas cerebrais relacionadas à audição. 

 Os testes realizados não oferecem nenhum risco ou desconforto e o benefício desse 

estudo é dar informações sobre a sua audição.  

A sua participação neste estudo é de caráter voluntário, não oferece riscos à sua saúde 

ou à sua integridade física e psíquica e não haverá despesas para a sua participação no 

estudo. Você terá esclarecimento de eventuais dúvidas em qualquer momento da realização do 

estudo, e está garantido o direito de deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. 

Não há despesas pessoais em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação, porém você tem 

direito a indenização por danos decorrentes da presente pesquisa. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador da pesquisa é a Dra. Carla 

Gentile Matas, que pode ser encontrada no endereço Rua Cipotânea 51 Cidade Universitária, 

telefone 3091-8411, e-mail cgmatas@usp.br. Caso tenha alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-

mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

 Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Correlação da atenção e memória 

com os potenciais evocados auditivos em indivíduos com Síndrome de Willians”. 
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Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável, Carla Gentile Matas 

ou pessoa (s) por ele delegada (s), Liliane Aparecida Fagundes Silva, sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os 

potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente                                    Data         /       /        

 

 

-------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo          Data         /       /        
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Anexo C 
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