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RESUMO __________________________________________________ 
 
 
Piazentin-Penna SHA. Identificação auditiva em crianças de 3 a 12 
meses de idade com fissura labiopalatina (tese). Bauru: Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, 
2002. 
 
Objetivos: Verificar a ocorrência de emissões otoacústicas evocadas por 
estímulo transiente (EOAT) em crianças com fissura labiopalatina (FLP) 
e associar esses resultados com os da entrevista audiológica (EA), 
medidas de imitância acústica (IMIT), audiometria de observação 
comportamental (AOC) e audiometria de reforço visual (VRA). 
Local: Setor de Fonoaudiologia e de Genética Clínica – HRAC – USP. 
Participantes: 82 crianças com FLP não operada, de ambos os gêneros, 
idade entre 3 e 12 meses. 
Intervenções: EA, meatoscopia, AOC, VRA, IMIT, EOAT. 
Resultados: Os achados mostraram: presença de indicadores de risco, 
além da FLP, em 77% das crianças do grupo 1 (fissura transforame e 
pós-forame incisivo, N=48), 52% do grupo 2 (fissura pré-forame incisivo, 
N=29) e 40% do grupo 3 (fissura de palato submucosa, N=5); maior 
ocorrência de alteração na IMIT nas crianças com fissura transforame e 
pós-forame incisivo e a partir dos 6 meses de idade; AOC alterada em 
50% das crianças do grupo 1 e 14% do grupo 2; maior ocorrência de 
alteração na VRA nas crianças do grupo 1, seguidas pelo grupo 2; 
ocorrência de EOAT em 1% das crianças do grupo 1, 55% do grupo 2 e 
70% do grupo 3. 
Conclusões: verificamos maior ocorrência de EOAT nas crianças com 
fissura de palato submucosa e pré-forame incisivo; a associação entre 
os resultados da EOAT com os dos outros procedimentos, mostrou 
diferença estatisticamente significante na associação das EOAT com as 
IMIT das crianças de 3 a 6 meses de idade dos grupos 2 e 3 ; o uso das 
EOAT não mostrou ser um método adequado para a avaliação da 
audição de bebês com fissura de palato não operada.  
Descritores: fissura labiopalatina, criança, audição, avaliação 
audiológica, EOAT. 
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SUMMARY _________________________________________________ 
 
 
Piazentin-Penna SHA. Hearing identification in 3- to 12-month-old 
children with cleft lip and palate (thesis). Bauru: Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, 
2002. 

 

Objectives: To determine the occurrence of transient evoked 
otoacoustic emissions evoked (TEOA) in infants with cleft lip (CL)and 
palate (P) and to correlate these results with those of the audiologic 
interview (AI), acoustic imitance (IMIT) measurements, behavioral 
observation audiometry (BOA), and visual reinforcement audiometry 
(VRA). 
Place: Sector of Speech Pathology and Audilogy and Clinical Genetics - 
HRAC - USP. 
Participants: 82 infants of both sexes with non-operated CLP aged 3 to 
12 months. 
Interventions: AI, meatoscopy, BOA, VRA, IMIT, TEOA. 
Results: The findings showed the presence of risk indicators in addition 
to CLP in 77% of group 1 infants (CLP, N=48), 52% of infants of group 2 
(CL, N=29 ) and 40% of children in group 3 (submucous cleft, N=5 ); a 
more frequent occurrence of altered IMIT in children with CLP and CP 
and starting at 6 months of age; altered BOA in 50% of group 1 children 
and 14% of group 2 children; a more frequent occurrence of altered VRA 
in group 1 children, followed by group 2; occurrence of EOAT in 1% of 
group 1 children, in 55% of group 2 children, and in 70% of group 3 
children. 
Conclusions: we detected a more frequent occurrence of EOAT in 
children with submucous and CL. TEOA was significantly correlated 
with IMIT in children aged 3 to 6 months of groups 2 and 3; the use of 
TEOA did not prove to be an adequate method to assess the hearing of 
babies with non-operated CP. 
Key words: cleft lip-palate, infants, hearing, audiologic evaluation, 
TEOA. 
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INTRODUÇÃO. 

 

A associação entre perda auditiva e fissura labiopalatina tem sido 

conhecida há muitos anos. Embora existam desacordos na prevalência 

de perda de audição em indivíduos com fissura labiopalatina, existe um 

consenso de que esta perda auditiva, geralmente do tipo condutiva e 

bilateral, ocorre mais freqüentemente nas crianças com fissura do que 

naquelas que não a apresentam. 

A efusão da orelha média tem sido apontada como um fator 

desencadeante dessa perda auditiva em indivíduos com fissura 

labiopalatina, em virtude da malformação anatômica e da deficiência 

funcional da musculatura da tuba auditiva com aquela do palato mole. 

Sabe-se que a audição é de importância fundamental para o 

desenvolvimento normal da linguagem, pois a criança que ouve 

normalmente regula a qualidade de articulação das palavras mediante o 

controle aferencial através do feedback auditivo. Uma perda auditiva, 

por menor que seja, pode comprometer a aquisição da fala e da 

linguagem das crianças, pois estas serão privadas de experiências 

verbais, por não terem o padrão auditivo correto para imitar, levando a 

um pobre desenvolvimento de fala e linguagem. 

Assim, detectar o mais cedo possível os distúrbios de audição 

nesta população tem sido uma das metas dos fonoaudiólogos, 

juntamente com outros membros de uma equipe interdisciplinar, pois 

sabe-se que as perdas auditivas e a história de otite média nos 
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primeiros anos de vida podem ser indicadores de risco para o 

desenvolvimento alterado da linguagem, da fala, do aprendizado e do 

processamento auditivo, visto ser este o período crítico em que a 

criança aprende como ouvir. 

Muitos métodos para detectar as perdas auditivas em crianças 

pequenas têm sido desenvolvidos, porém opiniões divergem no que diz 

respeito a sua viabilidade e confiabilidade. O uso das emissões 

otoacústicas (EOA), no entanto, tem se mostrado um procedimento 

promissor, visto sua forma de realização ser simples, rápida, objetiva e 

não invasiva.  

A literatura tem relatado a ocorrência das EOA em indivíduos com 

audição normal e um decréscimo ou ausência das mesmas, em casos de 

perda auditiva condutiva ou neurossensorial. 

Devido a grande ocorrência de alterações auditivas e otológicas 

encontradas na população com fissura labiopalatina, é recomendado 

que se detecte essas alterações o mais cedo possível. Isto permite o 

encaminhamento e o tratamento adequados evitando-se, muitas vezes, 

que uma deficiência auditiva se instale, levando à privação sensorial 

auditiva da criança, com prejuízo para o desenvolvimento da fala, da 

linguagem e das habilidades cognitivas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA. 

 

Há muito tempo, os problemas auditivos e otológicos que a fissura 

palatina podem acarretar a um indivíduo têm despertado atenção por 

parte de pesquisadores. 

O primeiro autor que descreveu a repercussão da fissura palatina 

na audição foi Alt (1878), citado por Heller (1979 p.100) o qual observou 

melhora na audição após o tratamento da otorréia associada à fissura 

palatina. 

Em 1892, Thorington, citado por Heller (1979 p.100), relatou um 

caso de destruição quase total do véu palatino, o qual foi substituído 

por um palato mole artificial, resultando, não somente, em grande 

melhora da fala, como, também, em melhora da audição. 

Gutzmann A. e Gutzmann H. (1893) e Gutzmann H.(1894), citados 

por Hirschberg (1986 p.238), chamaram a atenção para a freqüente 

ocorrência de perda auditiva em indivíduos com fissura palatina. No 

primeiro estudo, relataram que quase 50% de seus pacientes com 

fissura de palato apresentavam perda auditiva. 

Em 1901 Lannois, citado por Heller (1979 p.100), foi o primeiro a 

descrever alterações patológicas na orelha média e relacioná-las à 

fissura palatina. A partir de então, inúmeros trabalhos têm sido 

desenvolvidos, procurando esclarecer essas alterações. 

Grande parte da literatura é unânime em afirmar que a fissura 

labiopalatina acarreta problemas audiológicos e otológicos (Sataloff e 
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Fraser 1952, Hayashi et al 1961, Shimo 1972,    Mattucci 1979, 

Strupler 1980, Webster 1980, Ribeiro 1987, Piazentin 1989, Paradise e 

Elster 1994, Costa Filho e Piazentin 1997 e Kemker 1997), causados, 

provavelmente, por uma alteração no funcionamento da tuba auditiva. 

Moller (1981) examinou 261 pacientes com fissura de palato, com 

idades entre 1 mês e 20 anos (idade média de 7 anos), por um período 

de 3 anos. Foram realizados a otoscopia, a timpanometria e a 

audiometria. Os resultados mostraram que a otite média serosa foi um 

achado dominante nas crianças abaixo de 5 anos, portadoras de fissura 

de palato e que, aos 3 anos de idade os achados otoscópicos e 

timpanométricos freqüentemente começaram a mudar. Relatou ainda, 

que partir dos 6 anos de idade foi ocorrendo clara normalização da 

otoscopia e da pressão da orelha  média. 

Freeland e Evans (1981) pesquisaram 2 grupos de crianças com 

fissura de palato, até os 4 anos de idade. No grupo 1 as crianças não 

tinham tido avaliação otológica de rotina ou tratamento otológico. No 

grupo 2 as crianças foram regularmente observadas através da 

otoscopia, no período anterior à palatoplastia, aos 6 meses de idade. 

Caso os indivíduos do grupo 2 apresentassem otite média com efusão, 3 

meses após a cirurgia era realizado novo exame, e inserido tubo de 

ventilação. Nesse grupo, o objetivo era manter a ventilação da orelha 

média até os 4 primeiros anos do desenvolvimento da fala e da 

linguagem. Concluíram que a incidência de otite média com efusão, de 

perfurações e de retrações da membrana timpânica foi maior no    
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grupo 1. Quanto à avaliação da fala e da linguagem durante os 4 anos, 

não houve diferença significativa entre os dois grupos. Os autores 

reforçaram a importância da avaliação otológica de rotina, para permitir 

o tratamento da efusão persistente nessa população. 

Kono et al (1981) estudaram 71 casos de fissura de palato 

submucosa (FPSM) clássica associada à fissura de palato primário. 

Verificaram que 78% apresentaram alterações de orelha média. Dos 

indivíduos com FPSM clássica, 45% apresentaram alterações de orelha 

média. 

Croft et al (1981) referiram que nos casos de FPSM as otites podem 

estar ocorrendo pela própria fissura. 

Too-Chung (1983) realizou timpanometria em crianças com fissura 

de lábio e palato desde o nascimento. Verificou que todas elas tinham 

aeração normal da orelha média por ocasião do nascimento e as 

complicações começaram a aparecer com 17 semanas de vida. 

Enfatizou que o fechamento do palato aos 4 meses de idade ou antes, 

poderia evitar essas complicações e, a partir do momento em que se 

observasse fluído na orelha média, deveria ser indicada a inserção de 

tubos de ventilação juntamente com a cirurgia do palato. 

Kinnebrew e Mc Tigue (1984) referiram a presença de otite média 

na FPSM como conseqüência da hipoplasia da tuba auditiva. Sugeriram 

que a intervenção otológica com os tubos de ventilação não seria efetiva 

nos casos de FPSM, a menos que a musculatura do palato fosse 

reorientada através da palatoplastia. 
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Frable et al (1985) instituíram um programa para realizar a 

correção do palato mole e miringotomia, com inserção bilateral de tubo 

de ventilação no mesmo procedimento cirúrgico, em trinta e seis 

pacientes com fissura de palato duro e mole que realizaram a 

palatoplastia entre os 12 e 15 meses de idade. Os autores notaram uma 

grande diminuição dos problemas auditivos, pois a incidência de otite 

média foi reduzida de quase 100% para 17%, e nestes foi necessária a 

repetição de miringotomia e colocação de tubos de ventilação. 

Hubbard et al (1985) realizaram um estudo com indivíduos que 

apresentavam fissura de palato, para verificar as conseqüências dos 

problemas de otite média. Os achados indicaram que a otite média 

recorrente na infância, pode resultar em prejuízo da audição e da fala, 

porém, não confirmaram a hipótese de que a otite média precoce pode 

afetar o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e da linguagem. 

Kitajiri et al (1985) estudando 20 ossos temporais de crianças com 

idade entre 45 minutos e 12 meses, procuraram definir a relação entre 

a ocorrência de otite média com efusão e a disfunção da tuba auditiva 

em crianças com fissura de palato. Para comparação, realizaram um 

estudo similar em crianças com palato ogival. Foi observada otite média 

em 17 dos 20 ossos temporais, sendo que 16 apresentavam efusão. A 

otite média foi mais grave nas crianças com fissura de palato, assim 

como a inflamação da orelha média e da tuba auditiva pareceram mais 

pronunciadas em crianças mais velhas, particularmente nas com 

fissura de palato. 
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Doyle et al (1986) realizaram um estudo longitudinal em 24 

crianças com fissura de palato para verificar a função da tuba auditiva 

e a ocorrência otite média. Em todas as crianças entre os 3 e 6 meses 

de idade, inseriu-se tubo de ventilação, bilateralmente, como profilaxia 

da otite média. Os resultados indicaram que 88% das orelhas testadas 

antes da palatoplastia, realizada entre os 14 e 18 meses de idade, 

apresentavam habilidade para dilatar a tuba auditiva ativamente 

durante a deglutição e essa porcentagem permaneceu a mesma após a 

palatoplastia. Antes da cirurgia, a resistência ao fluxo aéreo e à pressão 

peritubal estavam anormalmente altas; após a cirurgia voltaram ao 

limite normal. Os autores afirmaram que crianças com fissura de palato 

são consideradas de alto risco para desenvolver uma perda auditiva leve 

e flutuante. 

Fria et al (1987) descreveram achados de potencial auditivo 

evocado de tronco encefálico (PAETE) num grupo de 23 crianças (3 a 36 

meses de idade) com fissura de palato, que foram submetidas à 

miringotomia com colocação de tubo de ventilação. Os resultados 

mostraram que a otite média com efusão, usualmente, resulta em 

alguma perda auditiva pois, das 46 orelhas testadas, 40 apresentaram 

perda auditiva e dessas, 39 (98%) tinham efusão na orelha média. 

Helias et al (1988) estudaram 23 crianças entre 0 e 14 meses de 

idade, com fissura palatina. Foi realizada otoscopia, timpanometria e 

PAETE, antes da palatoplastia, aos 18 meses. Em 19 crianças detectou-

se perda auditiva condutiva moderada. Os autores concluíram que o 
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problema auditivo aparece precocemente em crianças com fissura 

palatina e que está diretamente relacionado à malformação do palato. 

Velasco et al (1988) estudaram 108 indivíduos com FPSM clássica 

com idade acima de 4 anos. Verificaram que 57 indivíduos 

apresentavam inadequação velofaríngea e destes, 4 apresentaram perda 

auditiva neurossensorial profunda, 41 perda auditiva condutiva e 12 

apresentaram audição normal. Referiram que as perdas auditivas, 

principalmente as do tipo condutivo encontradas neste tipo de fissura, 

devem-se à malformação da musculatura do véu palatino. 

Piazentin (1989) realizou um estudo com 64 crianças entre 3 e 10 

anos de idade, com fissura labiopalatina, por meio da otoscopia, 

audiometria e medidas de imitância acústica, no período pré e pós-

palatoplastia. Verificou que, antes da cirurgia, todas as crianças 

apresentaram algum tipo de alteração auditiva condutiva e, após a 

mesma, houve melhora quanto aos aspectos otológicos e audiológicos; 

entretanto, a maioria não atingiu a normalidade. 

Gould (1990) com o objetivo de examinar as mudanças nas 

condições auditivas e o efeito da idade, da raça e do sexo em uma 

população com fissura labiopalatina, realizou um estudo em que 

analisou 1699 audiometrias de 480 pacientes. Verificou que ocorreu 

uma melhora significativa na condição auditiva quando tratamentos 

precoces (melhora das condições gerais de saúde, monitoramento 

otológico e audiológico, uso de tubos de ventilação), foram 

administrados e que crianças mais velhas demonstraram reduzida 
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prevalência de perda auditiva. Não houve relação entre o tipo de fissura 

ou sexo e a freqüência da dificuldade de audição. No entanto, observou 

relação entre a raça e a incidência de dificuldade auditiva (maior na 

raça negra, seguida pela raça branca e amarela), podendo estar 

relacionada a indicadores sócio econômicos. 

Moss et al (1990) citaram que a incidência de patologias de orelha 

média na FPSM é tão alta como na fissura de palato aberta, entre 59 a 

93%. 

Examinando os efeitos da cirurgia do palato na orelha média, 

Robinson et al (1992) verificaram que não existe melhora real na 

condição da orelha média após a palatoplastia. Em relação à idade 

durante a cirurgia, ou o tipo de fissura palatina, também não foi 

observada nenhuma diferença.  

Rynnel-Dagoo et al (1992) investigaram os antecedentes médicos, 

as condições da orelha média, a competência imunológica e a 

habilidade auditiva de 44 crianças com idade média de 37 meses de 

idade, com fissura labiopalatina operada. Realizaram entrevista sobre a 

ocorrência de otite média secretora, otoscopia, audiometria e exames de 

imunidade. O estudo mostrou que crianças com fissura palatina não 

apresentam imaturidade do sistema imunológico, mas sim um pequeno 

aumento de infecções purulentas da orelha média e entre 3 e 4 anos , a 

maioria das crianças avaliadas (82%) apresentaram audição normal.  
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Todd e  Krueger (1992) estudando 35 cadáveres adultos com FPSM 

verificaram que nenhum deles apresentou evidências clínicas de otite 

média. 

Paradise e Elster (1994) referiram que a maioria das crianças com 

fissura labiopalatina apresentam sucção não produtiva, requerendo 

alimentação por meios artificiais. Sugerem que o leite materno assim 

ministrado, provê variável proteção contra o desenvolvimento de otite 

média com efusão em crianças com fissura labiopalatina, com efeito 

protetor similar ao do leite materno em crianças não fissuradas. 

Duncan et al (1993) sugeriram que a alimentação exclusiva por meio do 

leite materno durante 4 meses ou mais protege a criança de episódios 

de otite média simples e recorrente. 

Nunn et al (1995) realizaram um estudo retrospectivo de 19 

crianças que realizaram a palatoplastia com 1 mês de vida. Após a 

cirurgia 72% necessitaram de colocação de tubos de ventilação. 

Enfatizaram a necessidade de avaliação otorrinolaringológica e 

audiológica antes e após a cirurgia assim como avaliação da fala e da 

linguagem e seguimentos a longo prazo para determinar o resultado 

final quanto à audição e crescimento facial.  

Para determinar os efeitos da avaliação otológica na audição e na 

função da orelha média, assim como a relação entre a inserção de tubos 

de ventilação e a cirurgia da fissura, Broen et al (1996) avaliaram, em 

intervalos trimestrais, 28 crianças com fissura palatina e 29 sem 

fissura, dos 9 aos 30 meses de idade. Concluíram que as crianças com 
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fissura palatina que colocaram o tubo de ventilação mais tardiamente 

apresentaram perda auditiva, com função anormal da orelha média. 

Handzic-Cuk et al (1996) encontraram 59,7% de perda auditiva 

condutiva ao comparar os níveis de audição de 243 pacientes de 1 a 34 

anos (média de 6 anos) com fissura labiopalatina uni e bilateral e com 

fissura isolada de palato. O estudo mostrou que, independente do tipo 

de fissura, até os 6 anos os pacientes apresentaram perda auditiva 

condutiva moderada a severa. Na puberdade e na idade adulta, a 

maioria apresentou limiares até 20dB, sem tendência à completa 

normalização em repetidas avaliações, pois o critério de normalidade 

adotado foi de 10 dB, em pelo o menos 2 freqüências da fala. 

Jury (1997) estudou 1120 crianças com fissura labiopalatina do 

nascimento aos 14 anos, através da audiometria, imitânciometria e nos 

casos de suspeita de deficiência auditiva neurossensorial foi realizado 

PAETE. O estudo ressaltou a importância do tratamento interdisciplinar 

completo, pois, das 1015 crianças que foram tratadas desde o 

nascimento, apenas 4% desenvolveram otite média crônica e as 

crianças restantes descontinuaram o tratamento retornando 

posteriormente com doenças de orelha média. 

Feniman (1998) estudou 100 sujeitos com fissura pré-forame 

incisivo, por meio da audiometria e medidas de imitância acústica. Os 

resultados mostraram que a média dos limiares de condução aérea e 

das medidas de imitância acústica estão dentro do que tem sido 
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considerado limite normal. A autora concluiu que a fissura pré-forame 

não interferiu na sensibilidade auditiva da população estudada. 

Seagle et al (1998) compararam os resultados da avaliação 

audiológica de crianças que realizaram palatoplastia e colocação de 

tubo de ventilação no mesmo ato cirúrgico, com crianças que realizaram 

apenas a palatoplastia. Não observaram diferenças substanciais dos 

limiares auditivos entre os 2 grupos. Os autores sugerem uma atitude 

mais conservadora em relação à avaliação da efusão da orelha média 

em crianças com fissura labiopalatina, devendo ser identificados os 

pacientes que, realmente, se beneficiariam com a colocação precoce do 

tubo de ventilação e aqueles que podem ser tratados sem os mesmos. 

Brandão e Genaro (1998) estudaram 50 sujeitos entre 3 e 41 anos 

de idade com fissura de palato submucosa e verificaram que esse tipo 

de fissura pode contribuir para a ocorrência de alterações auditivas 

devido ao funcionamento deficiente da tuba auditiva. Enfatizaram a 

importância da avaliação da audição o mais cedo possível, evitando-se a 

privação sensorial, que pode contribuir para um atraso de linguagem. 

Feniman et al (1999) verificaram a ocorrência de perda auditiva 

entre crianças de 4 a 18 anos de idade, com fissura de lábio e fissura de 

palato, por meio da audiometria por via aérea. O estudo concluiu que 

pacientes com fissura de palato apresentaram valores médios dos 

limiares aéreos piores de que os de fissura de lábio, sugerindo que a 

presença da fissura palatina é um importante fator a ser considerado, 
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uma vez que a fissura de lábio não interferiu na sensibilidade auditiva 

da população estudada. 

Schonweiler et al (1999) em um estudo com 370 crianças com 

fissura labiopalatina (284 com perda auditiva condutiva e 86 com 

audição normal), observaram que alterações na fonologia, morfologia, 

sintaxe, percepção auditiva e compreensão de fala são significantemente 

mais freqüentes em crianças com perda auditiva do que naquelas com 

audição normal, indicando que a função da fala e da linguagem em 

pacientes com fissura labiopalatina está predominantemente 

relacionada ao estado auditivo. 

Güneren et al (2000) realizaram um estudo em 26 crianças com 

fissura de palato, quando compararam os efeitos de duas técnicas 

cirúrgicas para a correção do palato (Veau-Wardill Kilner e Furlow), na 

abertura da tuba auditiva. As cirurgias foram realizadas em crianças 

com idade entre 1 e 10 anos (média de 3,2 anos) e as crianças avaliadas 

por meio da timpanometria, antes e após as cirurgias. Os resultados 

não mostraram diferenças significativas entre as duas técnicas 

cirúrgicas na função da tuba auditiva, uma vez que encontraram 69% 

de otite média secretora antes da cirurgia. Após a mesma, encontraram 

77% de otite média secretora nas crianças submetidas à técnica de 

Veau-Wardill Kilner e 62% naquelas submetidas à técnica de Furlow. 

Fernandes et al (2000) analisaram avaliações timpanométricas, no 

período anterior à queiloplastia (entre 3 e 6 meses de idade) e à 

palatoplastia (entre 9 e 12 meses de idade ou 15 e 18 meses de idade), 
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de 169 crianças entre 3 meses e 2 anos de idade, com fissura 

transforame incisivo unilateral. Verificou-se que, antes da queiloplastia, 

57,4% das orelhas testadas apresentaram alterações e, antes da 

palatoplastia 90% delas apresentaram-se alteradas, demonstrando 

piora nas condições da orelha média quando no período prévio à 

palatoplastia.  

Handzic-Cuk et al (2001) realizaram timpanometria, audiometria 

tonal e otomicroscopoia em 239 pacientes com fissura labiopalatina e 

idade superior a 1 ano (média de 6 anos). Verificaram que 

timpanometria do tipo B é a mais freqüentemente encontrada entre as 

crianças de 1 a 7 anos de idade, em todos os tipos de fissura. Com o 

aumento da idade existe uma tendência de diminuição dessa 

freqüência. 

Fernandes et al (1999), Feniman e Piazentin-Penna (2002) 

estudando crianças com fissura labiopalatina verificaram, por meio da 

timpanometria, condições normais de orelha média entre 3 e 6 meses de 

idade. A partir dessa idade foi notada a presença de timpanometria do 

tipo B na maioria das crianças avaliadas.  

Hanson et al (2002) relataram a importante proteção da 

alimentação por meio do leite materno, reduzindo a ocorrência de várias 

doenças como a septcemia neonatal, infecções do trato respiratório, 

alergias e otite média, dentre outras; especialmente em crianças de alto 

risco. 
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Aniansson et al (2002) analisaram a incidência de otite média 

secretora e otite média aguda e alimentação com leite materno e o uso 

do tubo de ventilação em crianças com fissura de lábio e de palato, 

comparando com um grupo controle. Verificaram significante correlação 

durante os primeiros 18 meses de vida entre a longa duração do 

aleitamento materno e baixa incidência de otite média  nos grupos 

estudados. Sugeriram que a cessação prematura do aleitamento 

materno pode contribuir para um aumento da otite média. 

Oliveira (2002) estudando crianças com FPSM entre 20 e 47 meses 

de idade, observou 42,5% (17 casos) de queixa auditiva relatada pelos 

pais daquelas que apresentavam FPSM assintomáticas para a fala. Para 

as crianças que apresentaram FPSM sintomáticas para a fala a 

porcentagem de queixas auditivas foi de 70% (7 casos). 

 

Vários autores atribuem o fato da alta ocorrência de perda auditiva 

na população com fissura labiopalatina, a uma inadequação da 

musculatura do véu palatino, principalmente o músculo tensor do véu 

palatino, com conseqüente interferência no mecanismo de abertura da 

tuba auditiva ( Cantekin et al 1980, Cantekin et al 1983 e Matsune et al 

1991). 

Doyle et al (1980) referiram que o maior fator responsável pela 

ocorrência de otite média com efusão, na população com fissura 

labiopalatina, está relacionado à inabilidade do músculo tensor do véu 

palatino em dilatar a tuba auditiva durante a deglutição. 
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Por meio da nasofaringoscopia, Shprintzen e Croft (1981) 

observaram, em indivíduos com fissura labiopalatina, que além da 

hipoplasia do toro tubário, ocorre uma diminuição do orifício da tuba 

auditiva. Verificaram ainda que o músculo tensor do véu palatino não é 

o único músculo responsável pela função tubária e que o músculo 

levantador do véu palatino também contribui para a abertura da tuba 

auditiva, pois encontra-se hipoplásico nesta população e atuam 

conjuntamente sobre a tuba auditiva. 

Gopalakrishna et al (1984) concluíram em seu estudo com 

pacientes portadores de fissura palatina, que o funcionamento da tuba 

auditiva em indivíduos não operados é insuficiente e, com a correção 

cirúrgica até os 6 anos de idade, a incidência de melhora no seu 

funcionamento aumenta. Com relação à otite média serosa, verificaram 

que a incidência é alta nos indivíduos com fissura de palato, em todas 

as idades, mas não é afetada significantemente pela correção cirúrgica 

do palato, persistindo a perda auditiva na maioria dos indivíduos após 

essa cirurgia. 

Filkelstein et al (1990) com o objetivo de verificar se o músculo 

levantador do véu–palatino apresenta papel funcional no mecanismo da 

tuba auditiva, analisaram 30 pacientes entre 4 e 24 anos, com fissura 

de palato submucosa, fissura oculta e com paralisia congênita 

unilateral do músculo levantador do véu palatino, todos sem 

intervenção cirúrgica. Foi realizada uma correlação entre anomalia do 

músculo levantador do véu palatino, anomalia do orifício da tuba 
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auditiva e alterações na ventilação da orelha média. Os resultados 

mostraram que a ventilação da orelha média foi normal em 77% dos 

indivíduos estudados, 10% apresentaram pressão negativa na orelha 

média, otite média crônica em 3% e 3% com otite média com efusão. Os 

autores concluíram que o músculo levantador do véu palatino não tem 

função no mecanismo de abertura da tuba auditiva, considerado 

apenas como um músculo da válvula velofaríngea, enquanto o músculo 

tensor do véu palatino é o músculo dilatador da tuba auditiva. 

Bütow et al (1991) desenvolveram um estudo com 39 crianças com 

fissura labiopalatina entre 3 e 36 meses de idade, divididas em 2 

grupos. No primeiro grupo realizaram veloplastia intravelar e no 

segundo grupo, uma modificação na técnica da veloplastia, através da 

criação de uma tensão cirúrgica em torno do músculo tensor do véu 

palatino. A comparação entre os grupos mostrou que a modificação teve 

influência positiva na função da tuba auditiva, podendo beneficiar os 

casos com fissura labiopalatina e otite média crônica. 

Matsune et al (1991) analisaram ossos temporais, incluindo a tuba 

auditiva e suas estruturas, de 10 crianças com fissura palatina e 20 

crianças sem a malformação. O estudo sugeriu que a pobre inserção ou 

a não inserção do músculo tensor do véu palatino na cartilagem da 

tuba auditiva é uma das causas da obstrução funcional da tuba 

auditiva nos casos com fissura palatina e que, freqüentemente, leva à  

otite média com efusão. 
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Goldman et al (1993) relataram que a criança com palato não 

operado tem um mecanismo anormal de abertura da tuba auditiva, 

demonstrada pela radiografia, permanecendo alterado mesmo após a 

cirurgia. Apontam esse fator como a causa primária para a alta 

incidência de problemas da orelha média em indivíduos com fissura de 

palato. Defendem a necessidade de avaliação otológica contínua e 

cautelosa para a prevenção de doenças crônicas de orelha média nessa 

população. 

Takasaki et al (2000) salientaram o importante papel da tuba 

auditiva na ventilação e proteção da cavidade da orelha média e 

afirmaram que a imaturidade da cartilagem da tuba auditiva em 

crianças com fissura palatina, especialmente, da lâmina lateral, pode 

ser um significante fator de risco para o desenvolvimento da otite média 

com efusão. 

 

O problema da otite média não é exclusivo de indivíduos com 

fissura labiopalatina. A literatura relata alta ocorrência de otite média 

com efusão em crianças, podendo comprometer o desenvolvimento 

lingüístico, cognitivo, escolar e interpessoal. 

Wallace et al (1988) referiram que crianças com otite média 

recorrente durante o primeiro ano de vida, mostraram déficit na 

linguagem expressiva e redução da sensibilidade auditiva quando 

comparadas com crianças que não apresentavam otite. 
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Stenströn e Ingvarsson (1995) realizaram um estudo com 88 

crianças que apresentaram mais de 11 episódios de otite média aguda 

até os 3 anos de idade. Verificaram que crianças com predisposição a 

otites, com freqüentes episódios de otite média aguda ou otite média 

serosa durante os primeiros 2 ou 3 anos de vida, freqüentemente, 

continuam a sofrer de problemas de orelha média durante a idade 

escolar e, também, estão sujeitas a miringotomia (com ou sem 

colocação de tubos de ventilação) e adenoidectomia. Os autores 

defendem a opinião de que crianças predispostas a otites deveriam ser 

tratadas e continuamente seguidas por um otorrinolaringologista até a 

normalização da orelha média. 

Roberts et al (1995) estudaram 61 crianças negras de 6 a 12 meses 

de idade, por meio da otoscopia, da timpanometria, da audiometria de 

reforço visual, de testes padronizados para avaliar habilidades 

comunicativas e cognitivas e da avaliação da qualidade do ambiente 

familiar e do ensinamento das mães. Concluíram que a perda auditiva 

causada por otite média com efusão tem associação indireta com a 

linguagem expressiva e receptiva e com o desenvolvimento cognitivo e 

de comunicação no primeiro ano de vida. Crianças com perda auditiva, 

freqüentemente, tendem a ter mães e ambientes familiares menos 

responsivos. Os resultados salientaram a importância do estudo da 

multidisciplinariedade de indicadores que afetam o desenvolvimento das 

crianças. 
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Gravel et al (1996) em um estudo longitudinal realizado com um 

grupo de 74 crianças, verificaram que a otite média e a perda auditiva 

leve, podem influenciar no processamento auditivo a longo prazo. A 

perda auditiva condutiva presente nos primeiros anos de vida influencia 

as habilidades auditivas, tendo importância no desempenho escolar e 

comportamental a longo prazo. 

Vernon-Feagans et al (1996) em um estudo com 36 crianças entre 

12 e 36 meses de idade que freqüentavam creches , verificaram relação 

entre a otite média nos primeiros anos de vida e atraso comportamental 

na idade escolar. Freqüentemente são crianças que têm interações 

verbais pobres e brincam mais sozinhas, quando comparadas com 

crianças que não têm otite média crônica. Uma perda auditiva leve pode 

refletir em dificuldade para distinguir a fala/linguagem em ambiente 

ruidoso, como é o caso de creches. 

Hubig e Costa (1997) referiram que a otite média é considerada 

como a doença mais comum na infância, devendo ser encarada como 

um problema básico de saúde. Procedimentos quanto a sua 

identificação e seu tratamento devem ser adotados o mais cedo possível, 

prevenindo os períodos de privação sensorial e suas graves 

conseqüências. 

Um dos indicadores de risco para o desenvolvimento da otite média 

é o fumo passivo. Estudos mostram que crianças expostas à fumaça do 

tabaco, ou com mães fumantes, têm risco maior de doenças 
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respiratórias nos primeiros anos de vida, incluindo otite média com 

efusão (Etzel et al 1992, Lubianca Neto et al 1996 e Ilicali et al 1999). 

Hubig e Costa (1997) referiram que além do fumo passivo, existem 

outros indicadores de risco para o desenvolvimento da otite média, 

citando os antecedentes familiares e tendências pessoais, baixo nível 

sócio-econômico, não aleitamento materno, condições ambientais e de 

higienização, processos alérgicos, variações sazonais, entre outros. Os 

autores reforçam a necessidade de exames periódicos para a 

identificação da otite média em seus estágios iniciais para o controle 

das condições auditivas e imediata adoção de condutas preventivas. 

Azevedo (1997) indicou que a avaliação audiológica 

comportamental e o acompanhamento audiológico do desenvolvimento 

auditivo no primeiro ano de vida permitem a identificação tanto das 

alterações da acuidade auditiva, quanto das alterações do 

processamento auditivo. Enfatizou, dentre outros casos, a importância 

dessa avaliação no primeiro ano de vida naqueles com história de perda 

auditiva transitória (otites recorrentes ou persistentes, deformidades 

anatômicas e outros distúrbios que afetam a função da tuba auditiva, 

como é o caso das lesões labiopalatinas). 

Sih (1999) referiu que o fumo passivo provoca a hiperplasia das 

células caliciformes, com hipersecreção mucosa e a diminuição do 

transporte mucociliar, alterando mecanismos de defesa inespecífica, 

podendo produzir estado de hipersensibilidade (Kós e Soares 1999). 
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Gravel e Wallace (2000) realizaram bimensalmente otoscopia 

pneumática, audiometria e timpanometria em 114 crianças entre 5 e 36 

meses de idade e verificaram que aquelas que apresentaram otite média 

com efusão bilateralmente nas idades de 1, 2 e 3 anos tinham audição 

significantemente pior do que as que não tiveram otite bilateral nestes 

mesmos períodos. Com relação ao sexo, nível sócio-econômico e 

condições de nascimento, os autores não encontraram relação com a 

audição. 

Stockard-Pope (2001) relatou que qualquer tipo de perda auditiva 

pode trazer sérios efeitos permanentes no desenvolvimento da criança. 

A otite média crônica durante o período crítico do desenvolvimento de 

linguagem pode resultar na produção e percepção alterada das 

consoantes da fala. A autora salientou a importância do diagnóstico e 

do tratamento adequado para todos os tipos de alterações  auditivas. 

 

Diante do exposto acima, vemos a grande necessidade de se avaliar 

a audição das crianças o mais cedo possível, principalmente daquelas 

com fissura labiopalatina, pois são consideradas de alto risco sob o 

aspecto auditivo. 

Além dos métodos de avaliação da audição de crianças, já citados 

anteriormente, encontramos também o da Emissão Otoacústica (EOA). 

Seu uso tem importância clínica baseada no meio direto, rápido, 

simples e não invasivo de se avaliar a audição, demonstrando êxito para 

avaliação, também, em crianças pequenas.  
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Entre os quatro tipos de EOA reconhecidos na literatura, a evocada 

por estímulo transiente (EOAT) foi primeiramente demonstrada no órgão 

vestíbulo-coclear humano por Kemp (1978). A partir daí, seu registro 

tem sido investigado por muitos pesquisadores. A literatura pesquisada 

mostrou-se escassa no que diz respeito à EOA e fissura labiopalatina. 

Dessa forma procuramos descrever trabalhos com EOAT realizados com 

crianças sem fissura labiopalatina e com alterações da orelha média, 

acreditando que semelhante explicação pode ser atribuída à população 

com fissura labiopalatina. 

Como demonstrou a literatura, as EOAT estão ausentes quando 

existe uma perda auditiva superior a 30 dB (Bonfils e Narcy 1989, 

Gattaz e Cerruti 1994, Lopes Filho 1996, Kemp 1997, Lopes Filho e 

Carlos 1997, Coube e Costa Filho 1998). 

Johnsen et al (1983) mostraram que as EOAT puderam ser 

registradas em todas as orelhas, em um estudo piloto com 20 recém-

nascidos com suposta audição normal. Em estudos posteriores, 

Elberling et al (1985) puderam confirmar tal fato quando detectaram 

EOAT em 199 orelhas de 100 recém-nascidos. 

Experimentos em que foram medidos e comparados os limiares do 

PAETE e as EOAT em crianças relataram a presença de 100% de EOAT 

quando limiares da onda V do PAETE foram melhores ou iguais a 

30dBNPS. Ao contrário, em crianças, consideradas de alto risco para a 

audição, cujos limiares do PAETE se mostraram acima de 40dBNPS, as 

EOAT estavam ausentes (Bonfils et al 1988 e Bonfils e Narcy 1989). 
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Bray (1989) relatou que das 139 orelhas testadas de 75 crianças 

na faixa etária de 10 meses a um ano, 65 tinham audição normal, 

sendo que em 55 destas foram detectadas EOAT. 

Norton e Widen (1990) a fim de verificar a existência de mudanças 

significativas nas EOAT relacionadas à idade, estudando indivíduos na 

faixa etária de 17 dias a 30 anos, com audição dentro dos padrões de 

normalidade e com história médica e otológica negativas, encontraram 

EOAT em todas as orelhas testadas. Relataram que tais emissões em 

recém-nascidos e em crianças pareceram mais fortes e maiores em 

amplitude do que as encontradas em adultos e adolescentes (Bray 1989 

e Kemp et al 1990). 

Uma porcentagem de 98% de EOAT foi conseguida por Bonfils et al 

(1990) nas 100 orelhas testadas de um grupo de recém-nascidos com 

audição normal. Foi possível identificar com clareza 97% das EOAT em 

um grupo de recém-nascidos saudáveis e com história de 

desenvolvimento normal (Uziel e Piron 1991). Molini et al (1991), 

detectaram a presença de EOAT em todas as 18 orelhas normais das 

crianças avaliadas. 

Erwing et al (1991) estudando a ocorrência das EOAT em 266 

orelhas de 148 crianças entre 3 meses e 11 anos de idade, verificaram 

que irregularidades leves da orelha média, como por exemplo, pressão 

negativa entre -50 e –100daPa, podem reduzir a taxa de registro das 

EOAT de 95% (70/74) no grupo normal, para 78% (34/47). Quando 

crianças mostraram um timpanograma com ausência de pico, o registro 
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das EOAT foi de apenas 12% (n=34) dos casos. Tais resultados estão 

relacionados às efusões serosas e mucosas, provavelmente evitando a 

transmissão da EOAT da cóclea para o meato acústico externo. 

Analisando a relação entre perdas condutivas na audiometria tonal 

liminar e nos registros das EOAT, foi demonstrado que nenhuma EOAT 

poderia ser registrada com perda condutiva acima de 20dBNA. 

Referiram ainda que, quando a perda condutiva é menor que 20dBNA, 

não é possível predizer se uma EOAT pode ser registrada ou não. Seu 

estudo enfatiza a necessidade de reexaminar crianças com alterações da 

orelha média que não apresentam EOAT positivas. 

Satoh (1992) relatou que PAETE e EOAT foram realizadas em 166 

orelhas de 85 crianças de 5 dias a 5 anos, com suspeita de perda 

auditiva. Encontrou, neste estudo, 95 orelhas com perda auditiva acima 

de 35dBNPS no PAETE e ausência de EOAT; 59 orelhas com audição 

normal pelo PAETE em 30dBNPS, apresentaram boas respostas nas 

EOAT, porém 12 orelhas julgadas como audição normal não 

apresentaram respostas nas emissões; destas, 6 tinham suspeita de 

otite média em exames seguintes.  

Fuse et al (1993), estudando 109 orelhas das 67 crianças com otite 

média com efusão, avaliadas pela audiometria, timpanometria e EOAT, 

encontraram em 45 casos limiares melhores quando estes 

apresentaram EOAT. Relataram que pressão intratimpânica baixa, na 

timpanometria, foi registrada quando ocorria ausência das EOAT. 
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Proschel e Eysholdt (1993) estudando a influência de mudanças na 

impedância da orelha média com e sem otite média serosa, declararam 

que crianças com otite média serosa nunca apresentaram boas EOAT, 

em 108 crianças entre 3 e 12 anos de idade. Verificaram que aquelas 

que somente tinham mudanças na impedância da orelha média sem o 

fluído seroso, apresentavam amplitude das EOAT diminuídas, 

relacionadas mais ao grau da perda condutiva do que com a mudança 

na impedância em si. Seus resultados são comparados com os do 

projeto com screening do recém-nascido, nos quais, alguns dos 532 

recém-nascidos sadios, mostraram EOAT pobres no primeiro dia de 

vida. Concluíram que parece razoável assumir que isto seja devido a 

pneumatização incompleta da orelha média dessas crianças, 

especialmente quando em seus audiogramas posteriores, mostraram 

limiares auditivos normais. 

White et al (1994) num estudo utilizando EOAT em recém-

nascidos, reconheceram a importância de se identificar todas as 

crianças com perda auditiva significante antes dos 12 meses de idade. 

Referiram que perda auditiva moderada, uni ou bilateral, pode afetar 

negativamente o desenvolvimento cognitivo, da fala e das habilidades 

sociais. Sugeriram o uso das EOAT, juntamente com o PAETE como 

instrumento de screening e de técnicas audiológicas  comportamentais 

para a avaliação diagnóstica. 

Amedee (1995) verificou em seu estudo com crianças com história 

de otite média crônica, com achados sugestivos de efusão na orelha 
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média, que o tipo de efusão afeta a presença ou ausência das EOAT, 

sendo a efusão mucóide, resultante, em menor chance de se detectar as 

emissões otoacústicas. Relatou ainda que esses resultados tendem a 

contradizer noções prévias de que as EOAT não são mensuráveis se o 

timpanograma é anormal ou se o fluído está presente na orelha média. 

Rogowski (1995) estudou diferentes graus de alterações da orelha 

média em 41 crianças entre 3 e 7 anos de idade. Realizou 

timpanomometria, otoscopia e audiometria de tom puro e as relacionou 

com os resultados do registro de EOAT. Observou que as EOAT não 

foram registradas em orelhas com perda auditiva condutiva maiores do 

que 20dBNA e, nas crianças com timpanograma sem pico de máxima 

complacência o registro das EOAT foi possível em 10,5% dos casos. 

Doyle et al (1997) verificaram em 200 recém-nascidos de 5 a 48 

horas de vida a relação entre fatores na orelha externa e média 

interferindo nos resultados do screening  audiológico por meio da 

otoscopia, do PAETE e das EOAT. A otoscopia mostrou que 28% das 

orelhas apresentaram vérnix, dificultando a visão da membrana 

timpânica, sendo que 91% passaram no PAETE e 58,5% passaram na 

EOAT. Após a eliminação do vérnix o resultado passou para 96% no 

PAETE e 69% nas EOAT. Verificaram diminuição na mobilidade da 

membrana timpânica em 22,7% dos casos, o que interferiu no resultado 

da EOAT, pois apenas 33,4% dos casos passaram no screening, 

enquanto 95% passaram no PAETE. 
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Beppu et al (1997) compararam os resultados de EOAT com 

audiometria com brinquedos em crianças de 3 anos de idade e 

concluíram que as EOAT podem produzir resultados qualitativos para 

determinar a presença ou ausência de problemas auditivos. 

Mir Plana et al (1997) realizaram otoscopia, EOAT e timpanometria 

em 616 crianças com idade média de 6,2 anos e verificaram que 

patologias de orelha média, principalmente otite média secretora, 

podem resultar em falhas da EOAT. 

Costa e Costa Filho (1998) analisaram o registro de EOAT de 36 

recém-nascidos pré-termo (ate´37 semanas de idade gestacional, que 

apresentavam no momento da avaliação idade pós-concepcional 

variando entre 37 e 44 semanas) e verificaram que as respostas por 

freqüência têm seus maiores valores entre 3000Hz e 5000Hz. Quanto à 

média dos valores de reprodutibilidade geral e amplitude por banda de 

freqüência, não foi observada diferença estatisticamente significante 

entre o lado direito e esquerdo, nem entre os gêneros. 

Soares et al (1998) compararam triagens auditivas por EOAT, 

observação comportamental e medidas de imitância acústica de 52 

recém-nascidos, com e sem risco auditivo. Os resultados mostraram 

compatibilidade de 100% entre as três triagens, após uma segunda 

avaliação. No grupo sem risco auditivo todas as crianças passaram, e 

no grupo com risco auditivo, 2 crianças falharam nas três triagens, por 

apresentarem deficiência auditiva moderada, confirmada pelo PAETE. 
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Anteunis et al (1998) realizaram EOAT em crianças com fissura 

labiopalatina, sendo 9 com fissura de lábio, 11 com fissura de palato e 

1 com fissura de palato submucosa, com idade média de 3 semanas. 

Naquelas que falharam no primeiro teste novamente foi realizado EOAT, 

otoscopia, imitânciometria e PAETE. Os resultados mostraram presença 

de EOAT em todas as crianças com fissura de lábio e fissura de palato 

submucosa. Naquelas com fissura de palato observaram a presença de 

EOAT em 4 de 22 orelhas, 6 apresentaram falhas no registro devido ao 

ruído e 12 não apresentaram EOAT. Quanto aos demais exames, 

encontraram 4 orelhas com PAETE sugerindo perda auditiva 

neurossensorial e imitanciometria de 3 orelhas com resultado de otite 

média com efusão. Os autores defenderam o uso da EOAT em recém-

nascidos com fissura isolada de lábio. Em bebês com fissura de palato 

sugeriram que o uso do PAETE poderia ser mais apropriado. 

Piazentin-Penna e Feniman (1999) realizaram EOAT, audiometria 

de observação comportamental e medidas de imitância acústica em 15 

crianças entre 3 e 12 meses de idade, com fissura pré-forame incisivo e 

verificaram presença de EOAT em 87% das orelhas testadas. Alteração 

da orelha média, comprovada pela timpanometria, ocorreu em 13% das 

orelhas. Os dados sugeriram que alterações auditivas em crianças com 

fissura isolada de lábio são menos freqüentes quando comparadas com 

aquelas que apresentam fissura de palato, como demonstrado por 

Fernandes et al (1999). 
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Koivunen et al (2000) verificaram resultados de EOAT e de 

timpanometria em 102 crianças de 0,7 a 11,4 anos de idade, com otite 

média secretora, submetidas a miringotomia. Concluíram que 72% dos 

ouvidos que continham efusão mostraram EOAT reduzidas e a 

sensitividade da timpanometria em identificar os ouvidos com ausência 

de EOAT foi de 73% e a especificidade foi de 81%. Observaram, ainda, 

que a presença ea quantidade de efusão do tipo mucoso reduz mais as 

EOAT do que a do tipo não mucoso. Os autores concluíram que a 

transmissão da energia acústica para a orelha média está alterada em 

crianças que experienciam qualquer tipo de otite média com efusão. 

Carvallo et al (2000) investigaram a presença e ausência de EOAT e 

emissão otoacústica produto de distorção (EOAPD) em adultos jovens e 

idosos com diferentes padrões timpanométricos em 226Hz, 678Hz, 

1000Hz, com limiares audiométricos dentro dos padrões de 

normalidade. Observaram que a freqüência de 1000Hz evidenciou maior 

concordância entre os achados de normalidade e alteração 

timpanométrica em relação à captação de EOAT e EOAPD. Em 

condições de normalidade de orelha média, a proporção de captação de 

e EOAPD foi maior que de EOAT tanto em jovens como em idosos. A 

captação de EOAT foi maior em jovens e a captação de EOAPD foi 

semelhante entre jovens e idosos. 
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3. OBJETIVOS. 

 

- Verificar a ocorrência de Emissões Otoacústicas Evocada por 

Estímulo Transiente em crianças com fissura labiopalatina não 

operada, 

- Associar os resultados das Emissões Otoacústicas Evocada por 

Estímulo Transiente, com os resultados da Entrevista 

Audiológica, da Audiometria de Observação Comportamental, da 

Audiometria de Reforço Visual e das Medidas de Imitância 

Acústica realizadas. 
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4. MATERIAL E MÉTODO. 

 

4.1- Constituição da amostra. 

Foram observadas, para a realização deste trabalho, 82 

crianças, de ambos os gêneros, regularmente matriculadas no Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) da USP-Campus 

Bauru, com fissura labiopalatina. A amostra foi dividida em 3 grupos, 

segundo o tipo de fissura labiopalatina, de acordo com a classificação 

de Spina et al (1972). 

Grupo 1: 

Composto por 48 crianças, 16 do gênero feminino e 32 do 

gênero masculino, na faixa etária compreendida entre 3 a 12 meses e 

20 dias, com fissura labiopalatina não operada, sendo 8 com fissura 

transforame incisivo bilateral (TIB), 11 com fissura transforame incisivo 

unilateral direita (TIUD), 20 com fissura transforame incisivo unilateral 

esquerda (TIUE), 2 com fissura pós-forame incisivo completa (PÓS-

COM), 7 com fissura pós-forame incisivo incompleta (PÓS-IN). 

A fissura transforame incisivo é uma fenda congênita, uni ou 

bilateral, que inclui lábio, arcada dentária, palato duro e palato mole, 

até a úvula, colocando em comunicação total as cavidades nasal e oral 

(Figuras 1 e 2). 
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Figura 1- Fissura transforame incisivo unilateral 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fissura transforame incisivo bilateral 



MATERIAL E MÉTODO 
 
 

 

38

 

A fissura pós-forame incisivo está localizada posteriormente ao 

forame palatino anterior. É sempre mediana e seu grau pode variar 

quanto à largura e extensão, podendo ser representada desde as formas 

mais simples em que somente a úvula é fendida, outras em que há 

somente comprometimento do palato mole (pós-forame incompleta), até 

os casos em que a fissura atinge o forame palatino anterior, com 

comprometimento do palato duro (pós-forame completa). Neste tipo de 

fissura, há a comunicação da cavidade nasal posterior com a cavidade 

oral em maior ou menor grau (Figuras 3 e 4). 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fissura pós-forame incisivo incompleta 
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Figura 4 – Fissura pós-forame incisivo completa 

 

Grupo 2  

Composto por 29 crianças (11 do gênero feminino e 18 do 

gênero masculino), na faixa etária de 3 a 9 meses e 25 dias, com fissura 

labial, sendo 3 com fissura pré-forame incisivo bilateral (PRÉ BI), 9 com 

fissura pré-forame incisivo unilateral direita (PRÉ DIR), 17 com fissura 

pré-forame incisivo unilateral esquerda (PRÉ ESQ). 

A fissura pré-forame pode ser uni ou bilateral, completa ou 

incompleta. Nas formas completas a fenda começa no forame palatino 

anterior, atinge a porção anterior do palato, arcada alveolar no nível do 

incisivo lateral e canino, assoalho nasal e lábio superior. Nas formas 

incompletas, pode ocorrer desde um simples entalhe no vermelhão do 

lábio, ou o comprometimento somente do lábio, ou o lábio e assoalho 
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nasal, com ou sem arcada alveolar fendida, numa grande variedade de 

formas (Figuras 5 e 6). 

 

 

 
Figura 5 - Fissura pré-forame incisivo completa bilateral 

 

 

 

Figura 6 - Fissura pré-forame incisivo incompleta unilateral 
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Grupo 3 

Composto por 5 crianças (3 do gênero feminino e 2 do gênero 

masculino), na faixa etária de 3 a 6 meses e 10 dias, com fissura de 

palato submucosa (FPSM), não operada. 

A fissura de palato submucosa é uma variante da fissura pós-

forame incisivo, em que os planos mucosos oral e nasal estão íntegros; 

porém não há continuidade da musculatura de ambos os lados da linha 

média (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7 – Fissura de palato submucosa 
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As tabelas 1, 2 e 3 apresentam a distribuição das crianças 

amostradas nos 3 grupos, quanto ao gênero, à faixa etária e ao tipo de 

fissura, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Distribuição de pacientes do grupo 1, do grupo 2 e do     

grupo 3, quanto ao gênero 

 

         N MASC FEM 

Grupo 1 (48) 32 16 

Grupo 2 (29) 18 11 

Grupo 3 (  5) 2 3 

 

MASC – masculino  

FEM – feminino 
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Tabela 2 - Distribuição de pacientes do grupo 1, do grupo 2 e do  

grupo 3, quanto à faixa etária 

 

         N 3m a 6m 6m a 9m 9m a 12m 

Grupo 1 (48) 28 10 10 

Grupo 2 (29) 21 8 0 

Grupo 3 (  5) 5 0 0 

 
m- meses 
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Tabela 3 - Distribuição de pacientes do grupo 1, do grupo 2 e do     

grupo 3, quanto ao tipo de fissura 

 

N 
PRÉ 

BI 

PRÉ 

DIR 

PRÉ 

ESQ 

TIB TIUD TIUE PÓS 

COM 

PÓS 

INC 

FPSM 

Grupo 1 

(48) 
0 0 0 8 11 20 2 7 0 

Grupo 2 

(29) 
3 9 17 0 0 0 0 0 0 

Grupo 3 

(5) 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

DIR – direita; ESQ – esquerda; PRÉ – fissura pré-forame incisivo; BI - bilateral; DIR - 

direita; ESQ - esquerda;  TIB – fissura transforame incisivo bilateral; TIUD – fissura 

transforame incisivo unilateral direita; TIUE – fissura transforame incisivo unilateral 

esquerda; PÓS – fissura pós-forame incisivo; FPSM – fissura de palato submucosa; 

COM – completa; INC – incompleta 
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4.2- Procedimentos. 

Inicialmente, o projeto com a proposta do estudo em questão foi 

encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa do HRAC, para 

apreciação, tendo sido aprovado em 30 de setembro de 1998 (anexo 1). 

O trabalho foi desenvolvido nos setores de Fonoaudiologia e 

Genética Clínica do HRAC-USP, sendo constituído pelas seguintes 

avaliações: entrevista audiológica com os pais ou responsáveis, 

meatoscopia, medidas de imitância acústica, audiometria de observação 

comportamental, audiometria de reforço visual e emissão otoacústica 

evocada por estímulo transiente (EOAT). 

Entrevista Audiológica 

A entrevista foi realizada com os pais ou responsável sob forma 

de perguntas dirigidas, em linguagem acessível, dependendo do nível de 

entendimento de cada um, com o objetivo de obter informações sobre a 

audição da criança (anexo 2). Foi baseada no Joint Committee on Infant 

Hearing (1994), Azevedo et al (1995) e questões indicativas de risco para 

a otite média. 

Meatoscopia 

A meatoscopia foi realizada com o otoscópio da marca HEINE, 

tipo STANDART N 2.5, de fibras ópticas, para verificar a presença de 

cerume no meato acústico externo (MAE), ou algum outro impedimento 

para a realização dos exames. Na ocorrência destes, as crianças eram 

encaminhadas ao médico otorrinolaringologista para as providências 

necessárias. 
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Medidas de Imitância Acústica 

Nas medidas de imitância acústica, foram executadas a 

timpanometria, e a medida da compliância, utilizando os equipamentos 

GRASON-STADLER INC, GSI33 versão 2, MIDDLE-EAR ANALYZER, e 

SIEMENS SD30, com o objetivo de se verificar as condições funcionais 

da orelha média (OM). 

 

Audiometria de Observação Comportamental 

A audiometria de observação comportamental a estímulos 

sonoros instrumentais foi realizada em cabina acústica, com a criança 

acordada, sentada no colo dos pais ou do responsável, de acordo com o 

procedimento descrito por Northern e Downs em 1991 e Azevedo et al 

em 1995. Os estímulos sonoros utilizados foram produzidos em 

intensidade média pelo guizo (76dBNPS), sino (87dBNPS), black-black 

(92dBNPS) e agogô – campânula grande - (102dBNPS). A medida do 

nível de pressão sonora dos instrumentos foi realizada com o auxílio do 

medidor do nível de pressão sonora ENTELBRA ETB-142-A. 

Os estímulos sonoros foram apresentados em ordem crescente 

de intensidade, ou seja, do mais fraco para o mais forte, a distância 

aproximada de 20 cm do pavilhão auricular, com 2 segundos de 

duração, mantendo-se um intervalo de, aproximadamente, 30 segundos 

entre as apresentações. 
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As respostas obtidas foram registradas na ficha de resposta               

(anexo 3), de acordo com a classificação proposta por                  

Azevedo et al (1995). 

 

Audiometria de Reforço Visual 

A audiometria de reforço visual foi realizada em cabina 

acústica, em campo livre, com a criança acordada, sentada no colo dos 

pais ou do responsável, com o audiômetro modelo AD27, da 

Interacoustic, que produziu tons puros modulados (Warble), nas 

freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz, através de 

condicionamento estímulo-resposta-reforço visual, conforme proposto 

por Suzuki e Ogiba (1961), Lidén e Kankkunen (1969) e Azevedo et al 

(1995). Os tons puros modulados foram apresentados do som para o 

silêncio, a 50 cm do pavilhão auricular, à direita e à esquerda. A 

resposta da criança era reforçada acionando-se o estímulo luminoso. A 

intensidade mínima em que a resposta ocorreu para cada freqüência foi 

registrada na ficha de resposta (anexo 3). 

 

Emissão Otoacústica Evocada por Estímulo Transiente 

Para o registro e análise da EOAT, utilizou-se o equipamento    

ILO 88 versão 4.2 OTODYMANIC ANALISER hardware e software, 

acoplado a um microcomputador. 

O hardware compreende duas placas: uma com o objetivo de 

fornecer o estímulo click; e uma segunda para o processamento da 
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resposta acústica na orelha em que foi dado o estímulo. Foi programado 

para ser controlado por mínimas instruções do software. O software 

permite executar as medidas da EOAT, as quais consistem do ajuste da 

sonda, coleta e análise dos dados e um detalhado registro da medida. O 

programa apresenta uma série de opções no menu, mostradas no painel 

do monitor do vídeo, que são invocadas para a execução das medidas, 

fazendo uso do teclado do computador e seguindo instruções do 

programa. 

Com a função de liberação do click, recepção da pressão sonora 

e medição da resposta no MAE, uma sonda acústica ILO OTODYNAMIC 

tipo E faz parte do equipamento. Tal sonda é constituída de 

transdutores miniaturas (estimulador e microfone altamente sensível e 

ruído intrínseco fraco) da KNOWLES LTDA., envolvidos em um espéculo 

plástico. Seu cabo é bastante flexível, para reduzir a transmissão do 

ruído à sonda. 

O exame foi realizado em uma sala com tratamento acústico, 

com a criança dormindo, ou tranqüila, sentada no colo dos pais ou do 

responsável. Inseriu-se no MAE a sonda ILO E contendo um molde de 

borracha na extremidade. Os registros dos exames foram anotados na 

ficha de respostas e impressos em uma impressora para análise dos 

dados (anexo 3). 

Com o intuito de receber as instruções e informações 

adequadas pertinentes à execução do teste, ou ainda, de verificar a 

estabilidade do ajuste da sonda, a qualidade dos dados coletados, bem 
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como os dados processados, um monitor de vídeo foi acoplado ao 

equipamento. 

Utilizamos o modo quickscreen que registrou medidas de 800 a 

4000Hz com intervalos de oitavas, com a finalidade de encurtar o tempo 

do teste e reduzir o ruído adicionado às baixas freqüências e o sistema 

de ajuste de ganho do estímulo, que de forma automática ajusta o nível 

do estímulo em maior ou menor intensidade (dB) em função das 

características do MAE e a colocação da sonda, para obtermos um nível 

de estímulo ótimo.  

 

4.3- Análise dos resultados. 

Entrevista Audiológica 

Na entrevista audiológica os dados obtidos foram classificados 

em:  

- Ausência de indicadores de risco para a audição, além da 

fissura labiopalatina: quando não foi referido algum dado que pudesse 

levar a problema auditivo, ou seja, entrevista negativa. 

- Presença de indicadores de risco para a audição, além da 

fissura labiopalatina: quando foi referido um ou mais tipos de 

informações que pudessem ser considerados como risco para a audição, 

ou seja, entrevista positiva, de acordo com o Joint Committee on Infant 

Hearing Screening (1994) e Azevedo et al (1995) (anexo 2). 

 



MATERIAL E MÉTODO 
 
 

 

50

 

Meatoscopia 

Pela meatoscopia, o MAE foi classificado em:  

- Sem impedimento: quando não foi observado cerume no MAE, 

ou algum processo infeccioso em atividade. 

- Com impedimento: quando foi observado cerume no MAE, ou 

algum processo infeccioso em atividade. 

 

Medidas de Imitância Acústica 

As medidas de imitância acústica foram baseadas na 

classificação de Jerger (1970), sendo consideradas normais quando os 

valores da compliância estavam entre 0,3 à 1,3ml e a pressão da OM 

entre –100 daPa e +70 daPa (curva tipo A). Quando alteradas, foram 

divididas em curva  tipo B (ausência de pico de máxima compliância), 

curva tipo C (compliância estática entre 0,3 a 1,3ml e a pressão da OM 

negativa - à esquerda de –100 daPa), curva tipo As (compliância estática 

menor que 0,3ml) e curva tipo Ad (compliância estática maior que 1,3ml 

e pressão da OM entre –100 daPa e +70 daPa). 

 

Audiometria de Observação Comportamental 

Na audiometria de observação comportamental, foram 

consideradas como resposta a estímulos instrumentais, as modificações 

de comportamento eliciadas até 2 segundos após a apresentação do 

estímulo. 
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Para facilitar a análise das respostas, de acordo com a sua 

ocorrência, baseou-se na classificação de Azevedo et al (1995): 

1. Respostas Reflexas e/ou Automatismos Inatos: 

a) Reflexo cocleopalpebral (RCP) - contração do músculo orbicular do 

olho que pode ser observada através da movimentação palpebral; 

b) Reação de sobressalto (Startle) – reação corporal global que pode 

aparecer como Reação de Moro (completo ou incompleto) ou como um 

estremecimento corporal com movimentação súbita de membros; 

2. Atenção ao som (A) – respostas indicativas de atenção ao som, tais 

como parada de atividade ou de sucção, ou abrir a rima palpebral, ou 

movimentos faciais como franzir da testa ou elevar as sobrancelhas; 

3. Procura da fonte (PF) – considerada quando a criança busca a 

direção da fonte sonora, olhando ao redor, sem entretanto localizá-la 

corretamente; 

4. Localização lateral (LL) – quando a criança volta a cabeça ou o olhar 

imediatamente em direção a fonte sonora. 

As respostas foram consideradas sempre que ocorreram as 

mudanças comportamentais acima descritas. Os resultados foram 

analisados de acordo com a faixa etária, ou seja, para as crianças de 3 

meses a 6 meses e 15 dias de idade foram consideradas como esperadas 

para a idade, as reações de sobressalto, atenção ao som, procura da 

fonte sonora, RCP para o agogô e localização da fonte sonora para as 

crianças com 6 meses de idade. Entre 6 meses e 16 dias a 12 meses e 
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20 dias de idade foi considerada a reação de localização da fonte sonora 

e RCP para o agogô. Considerou-se alterado quando a criança deixou de 

apresentar uma ou mais reações citadas acima, ou quando não 

apresentou o RCP para o agogô. 

 

Audiometria de Reforço Visual 

Na audiometria de reforço visual, considerou-se resposta a 

menor intensidade em que ocorreu a localização de tons puros -Warble- 

para cada freqüência sonora testada, sendo os valores estabelecidos, 

baseados em Northern e Downs (1991). Para a faixa etária de 3 meses a 

6 meses e 15 dias, considerou-se normal quando as respostas nas 

freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz, estavam entre 40 e 

60 dBNPS. Para a faixa etária de 6 meses e 16 dias a 9 meses e 15 dias, 

considerou-se normal quando as respostas nas freqüências de 500Hz, 

1000Hz, 2000Hz e 4000Hz estavam entre e 30 e 40 dBNPS e para a 

faixa etária de 9 meses e 15 dias a 12 meses e 20 dias, considerou-se 

normal quando as respostas nas freqüências de 500Hz, 1000Hz, 

2000Hz e 4000Hz estavam entre 25 e 35 dBNPS (Northern e Downs 

1991).  

 

Emissão Otoacústica Evocada por Estímulo Transiente 

Os parâmetros estabelecidos na interpretação do registro das 

EOAT basearam-se naqueles citados por  Gattaz e Cerruti, (1994) e 

Chapchap e Segre (2000). 
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Inicialmente, o registro das respostas ocorreu em uma janela de 

20ms (janela original) porém, à medida que fomos realizando o exame 

tivemos dificuldade em realizá-lo na janela original, devido à constante 

movimentação das crianças, à presença de movimentação da língua na 

região da fissura não operada, sucção e respiração ruidosa. Desse 

modo, passamos a realizar os registros das EOAT no modo quickscreen, 

com o intuito de encurtar o tempo do teste e reduzir o ruído adicionado 

às baixas freqüências. 

A interpretação do exame das EOAT foi realizada separadamente 

para as orelhas direita e esquerda, considerando a análise conjunta dos 

dados oferecidos pelo próprio registro das EOAT (figura 8), tais como: 

 

Figura 8 – Registro das EOAT de uma criança 
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A - Estímulo 

O estímulo utilizado foi o click não linear. A característica do 

estímulo no meato acústico externo foi observada por exercer influência 

na obtenção das EOAT. Foi considerada como característica do estímulo 

uma  deflexão positiva e negativa, seguida de poucas oscilações. 

B – Reprodutibilidade das ondas A e B 

C – Espectro do estímulo no meato acústico externo 

D – Espectro da amplitude das EOAT em comparação ao 

espectro do ruído 

E – Nível de ruído no meato acústico externo durante o registro 

das EOAT e limite de rejeição de ruído, expressos em dB 

F – Número e porcentagem total de estímulos aceitos e 

estímulos rejeitados 

G - Média da amplitude dos sinais iguais e sinais diferentes, 

sendo que a somatória da ondas A e B teria que ser no mínimo o dobro 

da diferença A-B para se caracterizar presença de resposta  

H – Amplitude geral em dBNPS e porcentagem referente à 

reprodutibilidade geral dos sinais registrados 

I – Porcentagem referente à reprodutibilidade e relação 

sinal/ruído em dBNPS para cada uma das bandas de oitava analisadas 

Considerou-se presença de EOAT quando a relação sinal/ruído 

foi  maior ou igual a 3dB para a bandas de freqüências de 0,8 e 1,6 kHz 

e, maior ou igual a 6 dB para as demais bandas de freqüências  ( 2,4. 
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3,2 e 4,0 kHz). Reprodutibilidade geral maior ou igual a 50% e presença 

de EOAT em pelo menos 3 bandas de freqüência 

J – Pico do estímulo 

Foi considerada a intensidade de 78  a 85 dBNPS. 

K – Estabilidade da onda 

Quando não ocorreu uma boa estabilidade, a sonda foi 

removida e um novo ajuste, realizado. Posteriormente, o teste foi 

repetido. Considerou-se uma boa estabilidade da sonda quando os 

indivíduos apresentaram valores maiores que 70%. 

L – Tempo de execução do exame 

M – Dados do diretório 

 

4.4- Método estatístico. 

Utilizamos métodos estatísticos descritivos absolutos e 

relativos. Para verificar a associação entre as variáveis estudadas o teste 

de Fisher e o Qui-quadrado foram  aplicados. Foi adotado nível de 

significância de 5%. 
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5. RESULTADOS. 

 

Para facilitar a análise dos dados e o entendimento do texto, os 

resultados quanto à entrevista audiológica, medidas de imitância 

acústica, audiometria de observação comportamental, audiometria de 

reforço visual e emissão otoacústica evocada por estímulo transiente, 

foram descritos por grupo e por faixa etária (3 a 6 meses e 20 dias; 6 

meses e 16 dias a 9 meses e 15 dias e 9 meses e 16 dias a 12 meses e 

20 dias). 

5.1- Grupo 1 

5.1.1- Entrevista Audiológica com pais e/ou responsável 

5.1.1.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Das 28 crianças avaliadas 19(68%) 

apresentaram presença de indicadores de risco para a audição, além da 

fissura labiopalatina e 9(32%) ausência de indicadores de risco para a 

audição, além da fissura labiopalatina. 

Os indicadores de risco referidos estão descritos 

na tabela 4. 

Quanto ao item aleitamento materno, vale 

ressaltar que  das 15 crianças que receberam o leite materno, através 

de ordenha, 1 criança foi amamentada por 7 dias; 2 por 10 dias; 1 por 

12 dias; 5 por 15 dias; 1 por 18 dias; 1 por 20 dias; 2 por 30 dias e 2 

por 45 dias. 
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5.1.1.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Das 10 crianças avaliadas 9(90%) apresentaram 

presença de indicadores de risco para a audição, além da fissura 

labiopalatina e 1 criança (10%) era adotiva, não tendo dados sobre 

antecedentes familiares, gestacionais e condições de nascimento. 

Quanto aos demais itens, o indicador de risco referido pela família 

adotiva, foi que a criança não recebeu aleitamento materno. 

Os indicadores de risco referidos estão descritos 

na tabela 4. 

Quanto ao item aleitamento materno, vale 

ressaltar que uma criança recebeu o leite materno, através de ordenha, 

por 27 dias. 

 

5.1.1.3- Crianças de 9 a 12 meses 

Das 10 crianças avaliadas 9(90%) apresentaram 

presença de indicadores de risco para a audição, além da fissura 

labiopalatina e 1(10%) ausência de indicadores de risco para a audição, 

além da fissura. 

Os indicadores de risco referidos estão descritos 

na tabela 4. 

Quanto ao item aleitamento materno, vale 

ressaltar que uma criança recebeu o leite materno, através de ordenha, 

por 2 meses. 
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Tabela 4 – Distribuição dos indicadores de risco, além da fissura 

labiopalatina, referidos pelos pais e/ou responsáveis das crianças do 

grupo 1 

IDADE 

IR 
3 a 6 m 6 a 9 m 9 a 12 m TOTAL 

Não aleitamento 
materno 13 9 9 31 

Pais tabagistas 7 0 3 10 
Incubadora 2 1 0 3 
Consangüinidade 2 0 0 2 
Cianose 1 0 1 2 
Otalgia 1 0 1 2 
OMS 1 2 3 6 
Creche 1 0 0 1 
Antecedente 
familiar de DA 1 1 0 2 

IVAS 0 3 2 5 
 

m - meses 

IR – indicadores de risco 

OMS – otite média secretora 

DA – deficiência auditiva 

IVAS – infecções de vias aéreas superiores 

 

5.1.2- Meatoscopia 

Em nenhuma criança do grupo1 foi observado cerume 

no MAE ou algum outro impedimento para a realização dos exames. 

 
5.1.3- Medidas de Imitância Acústica 

5.1.3.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Das 28 crianças avaliadas verificamos 6(21%) 

com curva timpanométrica normal (tipo A) bilateral e 22(79%) com 
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curva alterada, sendo 7, alteradas unilateral e 15, alteradas 

bilateralmente. Para a OD obtivemos 10(36%) com timpanometria tipo 

A; 1(3%) com timpanometria tipo C; 7(25%) com timpanometria tipo As 

e 10(36%) com curva tipo B. Para a OE verificamos 9(32%) com 

timpanometria tipo A; 1(3%) com curva tipo C; 3(11%) com 

timpanometria tipo As e 15 (54%) com curva tipo B (Figura 9). 

 

 
Figura 9- Distribuição da porcentagem de orelhas segundo o critério 

tipo de curva timpanométrica de crianças de 3 a 6 meses do grupo 1 
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5.1.3.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Das 10 crianças avaliadas todas(100%) 

apresentaram medidas de imitância acústica alteradas bilateralmente, 

sendo, para a OD, 3(30%) com timpanometria tipo As; 1(10%) com 

curva tipo C e 6(60%) com curva tipo B. Para a OE verificamos 1(10%) 

com curva tipo As; 1(10%) com timpanometria tipo C e 8(80%) com 

curva tipo B (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10- Distribuição da porcentagem de orelhas segundo o critério 

tipo de curva timpanométrica de crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 
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5.1.3.3- Crianças de 9 a 12 meses 

Dos 10 casos avaliados nesta faixa etária 

encontramos, para as medidas de imitância acústica, 100% de 

alteração, sendo 9 casos com alteração bilateral e 1 com alteração 

unilateral. Em relação a OD, verificou-se 1(10%) curva tipo A; 3(30%) 

curva tipo As e 6(60%) curva tipo B. Em relação a OE, 1 apresentou 

curva tipo C(10%), 3(30%) apresentaram curva tipo As e 6(60%) curva 

tipo B (Figura 11). 

 

 

Figura 11- Distribuição da porcentagem de orelhas segundo o critério 

tipo de curva timpanométrica de crianças de 9 a 12 meses do grupo 1 
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5.1.4- Audiometria de Observação Comportamental 

5.1.4.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Das 28 crianças avaliadas, 14(50%) 

apresentaram os resultados dentro dos padrões considerados de 

normalidade para a faixa etária e 14(50%) com resultados alterados 

pois, apesar de apresentar reação de Atenção, Procura da Fonte e 

Localização Lateral da fonte sonora não, apresentaram o Reflexo 

Cocleopalpebral (RCP) para o agogô. 

A ocorrência das diferentes respostas (RCP, 

Reação de Sobressalto, Atenção, Procura da Fonte, Localização) para 

cada um dos estímulos instrumentais utilizados (Guizo, Sino, Black-

black, Agogô), está demonstrada na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Distribuição da freqüência da ocorrência das respostas a 

sons instrumentais, nas crianças de 3 a 6 meses do grupo 1 

 RRCP 
(N) 

RCP+S 
(N) 

ATENÇÃO 
(N) 

PROCURA 
(N) 

LOCALIZAÇÃO 
(N) 

TOTAL 
(N) 

A - - 15(54%) 7(25%) 6(21%) 28(100%) 

B - - 16(57%) 6(21,5%) 6(21,5%) 28(100%) 

C - - 14(50%) 8(29%) 6(21%) 28(100%) 

D 15(54%) - 8(29%) 4(14%) 1(3%) 28(100%) 

 
RCP- reflexo cocleopalpebral 
RCP+S- reflexo cocleopalpebral + reação de sobressalto 
PROCURA- procura da fonte 
LOCALIZAÇÃO- localização lateral 

 
A- guizo 
B- sino 
C- black-black 

D- agogô 
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5.1.4.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Das 10 crianças avaliadas, 4(40%) 

apresentaram as reações dentro dos padrões considerados de 

normalidade. Em 6(60%) os resultados apresentaram-se alterados pois, 

apesar de apresentar reação de Localização Lateral da fonte sonora, não 

apresentaram o RCP para o agogô. 

A ocorrência das diferentes respostas (RCP, 

Reação de Sobressalto, Atenção, Procura da Fonte, Localização) para 

cada um dos estímulos instrumentais utilizados (Guizo, Sino, Black-

black, Agogô), está demonstrada na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição da freqüência de ocorrência das respostas a 

sons instrumentais, nas crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 

 

 
RCP 

(N) 

RCP+S 

(N) 

ATENÇÃO 

(N) 

PROCURA 

(N) 

LOCALIZAÇÃO 

(N) 

TOTAL 

(N) 

A - - - - 10(100%) 10(100%) 

B - - - - 10(100%) 10(100%) 

C - - - - 10(100%) 10(100%) 

D 4(40%) - - - 6(60%) 10(100%) 

 
RCP- reflexo cocleopalpebral 
RCP+S- reflexo cocleopalpebral + reação de sobressalto 
PROCURA- procura da fonte 
LOCALIZAÇÃO- localização lateral 

 
A- guizo 
B- sino 
C- black-black 
D- agogô 

 



RESULTADOS 
 

 

 

65

 

5.1.4.3- Crianças de 9 a 12 meses 

Das 10 crianças avaliadas, 6(60%) 

apresentaram as reações dentro dos padrões considerados de 

normalidade e 4(40%) resultados alterados pois, apesar de apresentar 

reação de Localização Lateral da fonte sonora, não apresentaram o RCP 

para o agogô. 

A ocorrência das diferentes respostas (RCP, 

Reação de Sobressalto, Atenção, Procura da Fonte, Localização) para 

cada um dos estímulos instrumentais utilizados (Guizo, Sino, Black-

black, Agogô), está demonstrada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Distribuição da freqüência de ocorrência das respostas a 

sons instrumentais, nas crianças de 9 a 12 meses do grupo 1 

 

 
RCP 
(N) 

RCP+S 
(N) 

ATENÇÃO
(N) 

PROCURA
(N) 

LOCALIZAÇÃO 
(N) 

TOTAL 
(N) 

A - - - - 10(100%) 10(100%) 

B - - - - 10(100%) 10(100%) 

C - - - - 10(100%) 10(100%) 

D 6(60%) - - - 4(40%) 10(100%) 

 

RCP- reflexo cocleopalpebral 

RCP+S- reflexo cocleopalpebral + reação de sobressalto 

PROCURA- procura da fonte 

LOCALIZAÇÃO- localização lateral 

 

A- guizo 

B- sino 

C- black-black 

D- agogô 
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5.1.5- Audiometria de Reforço Visual 

5.1.5.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Das 28 crianças avaliadas, encontramos tanto 

para a OD como para a OE, 23(82%) com níveis de respostas dentro dos 

padrões considerados de normalidade para a faixa etária e 5(18%) com 

desvio destes padrões. 

As ocorrências dos níveis de respostas para 

tons puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz para o lado direito e esquerdo estão descritas na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Distribuição da ocorrência dos níveis de respostas para tons 

puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz 

para o lado direito e esquerdo das crianças de 3 a 6 meses do grupo 1 

 

dBNPS 

Hz  40 50 55 60 70 

500 
OD 
OE 

2 

3 

9 

8 

1 

1 

11 

11 

5 

5 

1000 
OD 
OE 

3 

3 

8 

7 

1 

1 

11 

12 

5 

5 

2000 
OD 
OE 

3 

3 

8 

7 

0 

1 

12 

12 

5 

5 

4000 
OD 
OE 

3 

3 

8 

7 

0 

1 

12 

12 

5 

5 

 
dBNPS- decibel nível de pressão sonora; OD- orelha direita 
OE- orelha esquerda; Hz- Hertz 
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5.1.5.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Das 10 crianças avaliadas, encontramos tanto 

para o lado direito como para o lado esquerdo, 8(80%) com níveis de 

respostas dentro dos padrões de normalidade para a faixa etária e 

2(20%) com desvio destes padrões. 

As ocorrências dos níveis de respostas para 

tons puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz para o lado direito e esquerdo estão descritas na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Distribuição da ocorrência dos níveis de respostas para tons 

puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz 

para o lado direito e esquerdo das crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 

 

dBNPS 

Hz  30 35 40 45 50 

500 
OD 
OE 

7 

6 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1000 
OD 
OE 

7 

6 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2000 
OD 
OE 

7 

6 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4000 
OD 
OE 

6 

5 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 
dBNPS- decibel nível de pressão sonora; OD- orelha direita 
OE- orelha esquerda; Hz- Hertz 
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5.1.5.3- Crianças de 9 a 12 meses 

Das 10 crianças pertencentes a essa faixa 

etária, encontramos, para ao lado direito e para o lado esquerdo, 9(90%) 

com níveis de respostas dentro dos padrões considerados de 

normalidade para a faixa etária e 1(10%) com desvio destes padrões. 

As ocorrências dos níveis de respostas para 

tons puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz para o lado direito e esquerdo estão descritas na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Distribuição da ocorrência dos níveis de respostas para tons 

puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz 

para o lado direito e esquerdo das crianças de 9 a 12 meses do grupo 1 

 

dBNPS 

Hz  25 30 35 70 

500 
OD 
OE 

4 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

1000 
OD 

OE 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

1 

1 

2000 
OD 

OE 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

1 

1 

4000 OD 
OE 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

1 

1 

 
dBNPS- decibel nível de pressão sonora 
Hz- Hertz 
OD- orelha direita 
OE- orelha esquerda 
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5.1.6- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

5.1.6.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Nos resultados quanto à presença ou ausência 

de EOAT, das 28 crianças avaliadas nesta faixa etária encontramos: 

17(61%) em que o exame foi realizado bilateralmente; 4(14%) em que o 

exame foi realizado unilateralmente e 7(25%) em que o exame não foi 

realizado*. Para a OD verificamos ausência de EOAT em 18(64%); e 

exame não realizado* em 10(36%). Para a OE, EOAT ausente em 

20(71%) e em 8(29%) o exame não foi realizado* (Figura 12). 

 

 

Figura 12- Distribuição da porcentagem de orelhas das crianças de 3 

a 6 meses do grupo 1, quanto ao critério presença ou ausência de 

EOAT 

 

* exame não realizado devido a respiração muito ruidosa, choro. 
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5.1.6.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Nos resultados com relação à presença ou 

ausência de EOAT, das 10 crianças avaliadas nesta faixa etária 

encontramos: 7(70%) em que o exame foi realizado bilateralmente e em 

3(30%) em que o exame não foi realizado*. Para a OD verificamos 

ausência de EOAT em 7(70%); e exame não realizado* em 3(30%). Para 

a OE, EOAT ausente em 7(70%) e em 3(30%) em que não se realizou o 

exame* (Figura 13). 

 

 
Figura 13- Distribuição da porcentagem de orelhas das crianças de 6 a 

9 meses do grupo 1, quanto ao critério presença ou ausência de EOAT 

 

* exame não realizado devido a respiração muito ruidosa, choro. 
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5.1.6.3- Crianças de 9 a 12 meses 

Com relação à presença ou ausência de EOAT, 

das 10 crianças avaliadas nesta faixa etária encontramos: 7(70%) em 

que o exame foi realizado bilateralmente; 1(10%) em que o exame foi 

realizado unilateralmente e 2(20%) em que o exame não foi realizado*. 

Para a OD verificamos ausência de EOAT em 7(70%); 1(10%) presença 

de EOAT e exame não realizado* em 2(20%). Para a OE, EOAT ausente 

em 7(70%) e em 3(30%)  em que não se realizou o exame*  (Figura 14). 

 

 

Figura 14- Distribuição da porcentagem de orelhas das crianças de 9 a 

12 meses do grupo 1, quanto ao critério presença ou ausência de EOAT 

 

* exame não realizado devido a respiração muito ruidosa, choro, sucção. 
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Após a análise dos resultados, fizemos a associação dos mesmos 

entre os dados da EOAT com os dados de cada um dos outros 

procedimentos (entrevista audiológica, medidas de imitância acústica, 

audiometria de observação comportamental e audiometria de reforço 

visual), por orelha testada, nas 30 crianças que realizaram todos os 

exames bilateralmente, ou seja, 17 crianças (34 orelhas) na faixa etária 

de 3 a 6 meses, 7 crianças (14 orelhas) na faixa etária de 6 a 9 meses e 

7 crianças (14 orelhas) na faixa etária de 9 a 12 meses (Tabelas 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22). 

De acordo com o estudo estatístico realizado não vimos diferença 

estatisticamente significante entre a associação dos dados da EOAT 

com os dados de cada um dos outros procedimentos utilizados nas 

crianças do grupo 1 que realizaram os exames bilateralmente, 

independente da faixa etária (Tabelas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22). 
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Tabela 11 - Associação dos dados da EOAT com os dados da entrevista 

audiológica, das 17 crianças de 3 a 6 meses do grupo 1 que realizaram 

os procedimentos bilateralmente 

 

EOAT 
E. A. PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVA 0 11(65%) 11(65%) 

NEGATIVA 0 6(35%) 6(35%) 

TOTAL 0 17(100%) 17(100%) 

 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

E.A. – Entrevista Audiológica 

 

Tabela 12 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

entrevista audiológica, das 7 crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 que 

realizaram os procedimentos bilateralmente 

 

EOAT 

E.A. 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVA 0 7(100%) 7(100%) 

NEGATIVA 0 0 0 

TOTAL 0 7(100%) 7(100%) 

 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

E.A. – Entrevista Audiológica 
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Tabela 13 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

entrevista audiológica, das 7 crianças de 9 a 12 meses do grupo 1 que 

realizaram os procedimentos bilateralmente 

 
EOAT 

 
E.A. 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVA 1(14%) 6(86%) 7(100%) 

NEGATIVA 0 0 0 

TOTAL 1(14%) 6(86%) 7(100%) 

 

EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

E.A. – Entrevista Audiológica 

 

Tabela 14 - Associação dos dados da EOAT com os dados das 

medidas de imitância acústica, por orelha testada, das 17 crianças 

(34 orelhas) de 3 a 6 meses do grupo 1 que realizaram os exames 

bilateralmente 

 
EOAT 

IMIT 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 9(26,5%) 9(26,5%) 

ALTERADA 0 25(73,5%) 25(73,5%) 

TOTAL 0 34(100%) 34(100%) 

 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

IMIT – Medidas de Imitância Acústica 
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Tabela 15 - Associação dos dados da EOAT com os dados das medidas 

de imitância acústica, das 7 crianças (14 orelhas) de 6 a 9 meses do 

grupo 1 que realizaram os procedimentos bilateralmente 

 

EOAT 
 

IMIT 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 0 0 

ALTERADA 0 14(100%) 14(100%) 

TOTAL 0 14(100%) 14(100%) 

 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

IMIT – Medidas de Imitância Acústica 

 

Tabela 16 - Associação dos dados da EOAT com os dados das 

medidas de imitância acústica, das 7 crianças (14 orelhas) de 9 a 12 

meses do grupo 1 que realizaram os procedimentos bilateralmente 

 

EOAT 
 
IMIT 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 1(7%) 0 1(7%) 

ALTERADA 0 13(93%) 13(93%) 

TOTAL 1(7%) 13(93%) 14(100%) 

p= 0,071 
 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

IMIT – Medidas de Imitância Acústica 
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Tabela 17 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de reforço visual, por orelha  testada, das 17 crianças (34 

orelhas) de 3 a 6 meses do grupo 1 que realizaram os exames 

bilateralmente 

  
EOAT 

 
VRA 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 28(82%) 28(82%) 

ALTERADA 0 6(18%) 6(18%) 

TOTAL 0 34(100%) 34(100%) 

 
EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
VRA- Audiometria de Reforço Visual 

 

Tabela 18 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de reforço visual, por orelha testada, das 7 crianças (14 

orelhas) de 6 a 9 meses do grupo 1 que realizaram os exames 

bilateralmente 

 

EOAT 
 

VRA 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 10(71%) 10(71%) 

ALTERADA 0 4(29%) 4(29%) 

TOTAL 0 14(100%) 14(100%) 

 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
VRA- Audiometria de Reforço Visual 
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Tabela 19 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de reforço visual, por  orelha  testada, das 7 crianças (14 

orelhas) de 9 a 12 meses do grupo 1 que realizaram os exames 

bilateralmente 

 
EOAT 

 
VRA 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 1(7%) 11(79%) 12(86%) 

ALTERADA 0 2(14%) 2(14%) 

TOTAL 1(7%) 13(93%) 14(100%) 

p= 0,364 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
VRA- Audiometria de Reforço Visual 

 

Tabela 20 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de observação comportamental, das 17 crianças de 3 a 6 

meses do grupo 1 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

 
AOC 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 9(53%) 9(53%) 

ALTERADA 0 8(47%) 8(47%) 

TOTAL 0 17(100%) 17(100%) 

 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
AOC- Audiometria de Observação Comportamental 
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Tabela 21 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de observação comportamental, das 7 crianças de 6 a 9 

meses do grupo 1 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

 
AOC 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 3(43%) 3(43%) 

ALTERADA 0 4(57%) 4(57%) 

TOTAL 0 7(100%) 7(100%) 

 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

AOC- Audiometria de Observação Comportamental 

 

Tabela 22 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de observação comportamental, das 7 crianças de 9 a 12 

meses do grupo 1 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

 
AOC 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 1(14%) 3(43%) 4(57%) 

ALTERADA 0 3(43%) 3(43%) 

TOTAL 1(14%) 6(86%) 7(100%) 

p= 0,571 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

AOC- Audiometria de Observação Comportamental 



RESULTADOS 
 

 

 

79

 

5.2- Grupo 2 

5.2.1- Entrevista Audiológica com pais e/ou responsável 

5.2.1.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 21 crianças avaliadas 10(48%) 

apresentaram presença de indicadores de risco para a audição, além da 

fissura labiopalatina, 11(52%) ausência de indicadores de risco para a 

audição, além da fissura. 

Os indicadores de risco referidos estão descritos 

na tabela 23. 

Quanto ao item aleitamento materno, 

salientamos que das 20 crianças que o receberam tivemos 10 crianças 

com 3 meses de idade que estavam sendo amamentadas; 4 com 4 

meses sendo amamentadas; 2 com 5 meses sendo amamentadas; 1 

criança com 6 meses sendo amamentada; 1 foi amamentada por 1 mês; 

1 por 2 meses e 1 por 4 meses. 

 

5.2.1.2- Crianças de 6 a 9 meses de idade 

Das 8 crianças avaliadas 4(50%) apresentaram 

presença de indicadores de risco para a audição, além da fissura 

labiopalatina, 3(37,5%) ausência de indicadores de risco para a 

audição, além da fissura e 1 criança (12,5%) era adotiva, não tendo 

dados sobre antecedentes familiares, gestacionais e condições de 

nascimento. Quanto aos demais itens os pais adotivos não referiram 

nenhuma queixa. 
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Os indicadores de risco referidos estão descritos 

na tabela 23. 

Quanto ao item aleitamento materno, vale 

ressaltar que das 6 crianças que o receberam, tivemos 2 com 6 meses 

de idade que estavam sendo amamentadas; 2 crianças com 9 meses 

sendo amamentadas; 1, que foi amamentada por 1 mês; e 1 por 2 

meses. 

Tabela 23 – Distribuição dos indicadores de risco, além da fissura 

labiopalatina, referidos pelos pais e/ou responsáveis das crianças do 

grupo 2 

 

IDADE

IR 
3 a 6 m 6 a 9 m TOTAL 

Não aleitamento 
materno 1 2 3 

Pais tabagistas 6 1 7 
Cianose 1 0 1 
Otalgia 5 0 5 
OMS 3 2 5 

 
m - meses 

IR – indicadores de risco 

OMS – otite média secretora 

 

5.2.2- Meatoscopia 

Em nenhuma criança desse grupo foi observado cerume 

no MAE ou algum outro impedimento para a realização dos exames. 
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5.2.3- Medidas de Imitância Acústica 

5.2.3.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 21 crianças avaliadas observamos 13(62%) 

com curva timpanométrica normal (tipo A) bilateral, e 8(48%) com curva 

alterada, sendo 1, alterada unilateral e 7 bilateral. Para a OD 13(62%) 

com timpanometria tipo A; 3(14%) com timpanometria tipo As; 2(10%) 

com timpanometria tipo C; 3(14%) com curva tipo B. Para a OE 

verificamos 14 (67%) com timpanometria tipo A; 2(9,5%) com 

timpanometria tipo As; 3 (14%) com curva tipo C e 2(9,5%) com curva tipo 

B (Figura 15). 

 

Figura 15- Distribuição da porcentagem de orelhas segundo o critério 

tipo de curva timpanométrica das crianças de 3 a 6 meses do grupo 2 
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5.2.3.2- Crianças de 6 a 9 meses de idade 

Das 8 crianças avaliadas, 2(25%) 

apresentaram curvas normais bilateral e 6(75%) curvas alteradas, 

sendo 2 alteradas unilateral e 4 alteradas bilateralmente; Para a OD 

3(37,5%) com timpanometria tipo A; 1(12,5%) com curva tipo As; 

1(12,5%) com curva tipo C e 3(37,5%) com curva tipo B. Para a OE 

verificamos 3 (37,5%) com curva tipo A; 2(25%) com curva tipo As; 

1(12,5%) com timpanometria tipo C e 2(25%) com curva tipo B 

(Figura 16). 

 

Figura 16- Distribuição da porcentagem de orelhas segundo o critério tipo 

de curva timpanométrica das crianças de 6 a 9 meses do grupo 2 
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5.2.4- Audiometria de Observação Comportamental 

5.2.4.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 21 crianças avaliadas, 18(86%) 

apresentaram os resultados dentro dos padrões considerados de 

normalidade para a faixa etária e 3(14%) com desvio destes padrões, 

pois, apesar de apresentar reação de Atenção, Procura da Fonte e 

Localização Lateral da fonte sonora não apresentaram o reflexo 

cocleopalpebral (RCP) para o agogô. 

A ocorrência das diferentes respostas (RCP, 

Reação de Sobressalto, Atenção, Procura da Fonte, Localização) para 

cada um dos estímulos instrumentais utilizados (Guizo, Sino, Black-

black, Agogô), está registrada na tabela 24. 
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Tabela 24 - Distribuição da freqüência de ocorrência das respostas a 

sons instrumentais, nas crianças de 3 a 6 meses do grupo 2 

 

 RCP 

(N) 

RCP+S 

(N) 

ATENÇÃO 

(N) 

PROCURA 

(N) 

LOCALIZAÇÃO 

(N) 

TOTAL 

(N) 

A - - 9(43%) 9(43%) 3(14%) 21(100%) 

B - - 12(57%) 6(29%) 3(14%) 21(100%) 

C - - 10(48%) 7(33%) 4(19%) 21(100%) 

16(76%) 2(9,5%) 1(5%) 2(9,5%) - 21(100%) 

 

RCP- reflexo cocleopalpebral 

RCP+S- reflexo cocleopalpebral + reação de sobressalto 

PROCURA- procura da fonte 

LOCALIZAÇÃO- localização lateral 

 

A- guizo 

B- sino 

C- black-black 

D- agogô 
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5.2.4.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Das 8 crianças avaliadas, 3(37,5%) 

apresentaram as reações consideradas como esperadas para a idade. 

Em 5(62,5%) os resultados mostraram-se alterados pois, apesar de 

apresentar reação de Localização Lateral da fonte sonora, não 

apresentaram o reflexo cocleopalpebral (RCP) para o agogô. 

A ocorrência das diferentes respostas (RCP, 

Reação de Sobressalto, Atenção, Procura da Fonte, Localização), para 

cada um dos estímulos instrumentais utilizados (Guizo, Sino, Black-

black, Agogô), está demonstrada na tabela 25. 

 

Tabela 25 - Distribuição da freqüência de ocorrência de respostas a 

sons instrumentais, nas crianças de 6 a 9 meses de idade do grupo 2 

 
 CP 

(N) 

RCP+S 

(N) 

ATENÇÃO 

(N) 

PROCURA 

(N) 

LOCALIZAÇÃO 

(N) 

TOTAL 

(N) 

A - - - - 8(100%) 8(100%) 

B - - - - 8(100%) 8(100%) 

C - - - - 8(100%) 8(100%) 

D 3(37,5%) - - - 5(62,5%) 8(100%) 

 
RCP- reflexo cocleopalpebral 
RCP+S- reflexo cocleopalpebral + reação de sobressalto 
PROCURA- procura da fonte 
LOCALIZAÇÃO- localização lateral 

 
A- guizo 
B- sino 
C- black-black 
D- agogô 
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5.2.5- Audiometria de Reforço Visual 

5.2.5.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Das 21 crianças avaliadas, encontramos tanto 

para a OD, como para a OE 100% dos casos com níveis de respostas 

dentro dos padrões considerados de normalidade para a faixa etária. 

As ocorrências dos níveis de respostas para 

tons puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz para o lado direito e esquerdo estão descritas na tabela 26. 

 

Tabela 26 - Distribuição da ocorrência dos níveis de respostas para tons 

puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz 

para o lado direito e esquerdo das crianças de 3 a 6 meses do grupo 2 

 

dBNPS 

Hz  40 45 50 55 60 

500 
OD 

OE 

5 

4 

0 

0 

11 

11 

1 

2 

4 

4 

1000 
OD 

OE 

3 

3 

1 

1 

11 

12 

1 

1 

5 

4 

2000 
OD 

OE 

3 

3 

2 

1 

8 

11 

3 

2 

5 

4 

4000 
OD 

OE 

4 

3 

1 

1 

8 

11 

4 

0 

4 

6 

 
dBNPS – decibel nível de pressão sonora 
Hz - Hertz 
OD - orelha direita 
OE - orelha esquerda 
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5.2.5.2- Crianças de 6 a 9 meses de idade 

Das 8 crianças avaliadas, encontramos tanto 

para a OD como para a OE, 6 casos (75%) com níveis de respostas 

dentro dos padrões considerados de normalidade para a faixa etária e 

2 casos (25%) com desvio destes padrões. 

As ocorrências dos níveis de respostas para tons 

puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz para o lado direito e esquerdo estão descritas na tabela 27. 

 

Tabela 27 - Distribuição da ocorrência dos níveis de respostas para tons 

puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz 

para o lado direito e esquerdo das crianças de 6 a 9 meses do grupo 2 

 

dBNPS 

Hz  30 35 40 45 60 

500 
OD 

OE 

4 

3 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1000 
OD 

OE 

4 

3 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

1 

1 

2000 
OD 

OE 

4 

3 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4000 
OD 

OE 

4 

3 

0 

1 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

 
dBNPS – decibel nível de pressão sonora 
Hz - Hertz 
OD - orelha direita 
OE - orelha esquerda 



RESULTADOS 
 

 

 

88

 

5.2.6- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

5.2.6.1- Crianças de 3 a 6 meses 

Nos resultados quanto à presença ou ausência 

de EOAT, das 21 crianças avaliadas nessa faixa etária encontramos: 

16(76%) em que o exame foi realizado bilateralmente; 1(5%) em que o 

exame foi realizado unilateralmente e 4(19%) em que o exame não foi 

realizado*. Para a OD verificamos ausência de EOAT em 3(14%); 

presença em 13(62%) e exame não realizado* em 5(24%). Para a OE, 

EOAT ausente em 3(14%); presença em 14(67%) e em 4(19%) cujo 

exame não foi realizado* (Figura 17). 

 

 

Figura 17- Distribuição da porcentagem de orelhas das crianças de 3 a 

6 meses do grupo 2, quanto ao critério presença ou ausência de EOAT 

 

* exame não realizado devido a respiração muito ruidosa, choro. 
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5.2.6.2- Crianças de 6 a 9 meses 

Nos resultados quanto à presença ou ausência de 

EOAT, das 8 crianças avaliadas nessa faixa etária encontramos: 4(50%) 

em que o exame foi realizado bilateralmente; 2(25%) em que o exame foi 

realizado unilateralmente e 2(25%) em que o exame não foi realizado*. 

Para a OD verificamos ausência de EOAT em 2(25%); presença em 

3(37,5%) e exame não realizado* em 3(37,5%). Para a OE, EOAT 

ausente em 3(37,5%); presença em 2(25%) e em 3(37,5%) em que o 

exame não foi realizado* (Figura 18). 

 

 

Figura 18- Distribuição da porcentagem de orelhas das crianças de 6 a 

9 meses do grupo 2, quanto ao critério presença ou ausência de EOAT 
 

* exame não realizado devido a respiração muito ruidosa, choro. 
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Após a análise dos resultados, fizemos a associação dos mesmos 

entre a EOAT com cada teste separadamente (entrevista audiológica, 

medidas de imitância acústica, audiometria de reforço visual e 

audiometria de observação comportamental), por orelha testada, nas 20 

crianças que realizaram todos os exames bilateralmente, ou seja, 16 

crianças (32 orelhas) na faixa etária de 3 a 6 meses e 4 crianças (8 

orelhas) na faixa etária de 6 a 9 meses de idade (Tabelas 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 e 35). 

De acordo com o estudo estatístico realizado verificamos diferença 

estatisticamente significante (p=0,003) quanto à associação entre os 

dados da EOAT e os dados das medidas de imitância acústica, por 

orelha testada, das 16 crianças (32 orelhas ) de 3 a 6 meses de idade do 

grupo 2 que realizaram os exames bilateralmente (Tabela 30). Nas 

associações realizadas entre os demais procedimentos não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes (Tabelas 28, 29, 

31, 32, 33, 34 e 35). 
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Tabela 28- Associação dos dados da EOAT com os dados da entrevista 

audiológica, das 16 crianças de 3 a 6 meses do grupo 2 que realizaram 

os exames bilateralmente 

 
EOAT 

E.A. 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVA 5(31%) 1(  6%) 6(37%) 

NEGATIVA 7(44%) 3(19%) 10(63%) 

TOTAL 12(75%) 4(25%) 16(100%) 

p= 1,000 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
E.A. – Entrevista Audiológica 

 

 

Tabela 29 - Associação dos dados da EOAT com os dados da entrevista 

audiológica, das 4 crianças de 6 a 9 meses do grupo 2 que realizaram 

os exames bilateralmente 

 
EOAT 

E.A. 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVA 0 2(50%) 2(50%) 

NEGATIVA 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

TOTAL 1(25%) 3(75%) 4(100%) 

p= 1,000 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
E.A. – Entrevista Audiológica 
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Tabela 30 - Associação dos dados da EOAT com os dados das medidas 

de imitância acústica, por orelha testada, das 16 crianças (32 orelhas) 

de 3 a 6 meses do grupo 2 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

IMIT 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 22(69%) 1(  3%) 23(72%) 

ALTERADA 4(12%) 5(16%) 9(28%) 

TOTAL 26(81%) 6(19%) 32(100%) 

p= 0,003* 
EOAT- Emissão Otoacústica Evocada por  Transiente 
IMIT- Medidas de Imitância Acústica 

 

 

Tabela 31 - Associação dos dados da EOAT com os dados das medidas 

de imitância acústica, por orelha testada, das 4 crianças (8 orelhas) de 

6 a 9 meses do grupo 2 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

IMIT 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 3(37,5%) 0 3(37,5%) 

ALTERADA 1(12,5%) 4(50%) 5(62,5%) 

TOTAL 4(50%) 4(50%) 8(100%) 

p= 0,071 
EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
IMIT - Medidas de Imitância Acústica 
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Tabela 32 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de reforço visual, por orelha testada, das 16 crianças (32 

orelhas) de 3 a 6 meses do grupo 2 que realizaram os exames 

bilateralmente 

 
EOAT 

VRA 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 26(81%) 6(19%) 32(100%) 

ALTERADA 0 0 0 

TOTAL 26(81%) 6(19%) 32(100%) 

 
EOAT - Emissão Otoacústica Evocada por  Transiente 
VRA - Audiometria de Reforço Visual 

 

Tabela 33 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de reforço visual, por orelha testada, dos 4 crianças (8 

orelhas) de 6 a 9 meses do grupo 2 que realizaram os exames 

bilateralmente 

 

EOAT 

VRA 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 4(50%) 2(25%) 6(75%) 

ALTERADA 0 2(25%) 2(25%) 

TOTAL 4(50%) 4(50%) 8(100%) 

p= 0,429 
 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
VRA- Audiometria de Reforço Visual 
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Tabela 34 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de observação comportamental das 16 crianças de 3 a 6 

meses do grupo 2 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

AOC 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 11(69%) 4(25%) 15(94%) 

ALTERADA 1(  6%) 0 1(  6%) 

TOTAL 12(75%) 4(25%) 16(100%) 

p= 1,000 

EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

AOC - Audiometria de Observação Comportamental 
 

 

Tabela 35 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de observação comportamental das 4 crianças de 6 a 9 

meses do grupo 2 que realizaram os exames bilateralmente 

 
EOAT 

AOC 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 0 2(50%) 2(50%) 

ALTERADA 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

TOTAL 1(25%) 3(75%) 4(100%) 

p= 0,500 
EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
AOC - Audiometria de Observação Comportamental 
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5.3- Grupo 3 

5.3.1- Entrevista Audiológica com pais e/ou responsável 

5.3.1.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 5 crianças avaliadas 3(60%) apresentaram 

ausência de indicadores de risco para a audição, além da fissura 

labiopalatina, 2(40%) apresentaram presença de indicadores de risco 

para a audição, além da fissura, pois os pais eram tabagistas. 

Quanto ao item aleitamento materno, todas as 

crianças receberam o leite materno por algum tempo, sendo 2 crianças 

com 3 meses de idade que estavam sendo amamentadas; 1 criança com 

7 meses sendo amamentada; 1 foi amamentada por 15 dias e 1 por 3 

meses. 

 
5.3.2- Meatoscopia 

Em nenhuma criança foi observado cerume no MAE ou 

algum outro impedimento para a realização dos exames. 

 
5.3.3- Medidas de Imitância Acústica 

5.3.3.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 5 crianças avaliadas observamos 3(60%) com 

curva timpanométrica normal (tipo A) bilateral e 2(40%) com curva 

alterada, sendo  1 criança com curva alterada unilateral e 1 com curva 

alterada bilateralmente. Para a OD 4(80%) com timpanometria tipo A e 

1(20%) com curva tipo B. Para a OE verificamos 3(60%) com 

timpanometria tipo A e 2(40%) com curva tipo B (Figura 19). 
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Figura 19- Distribuição da porcentagem de orelhas segundo o critério 

tipo de curva timpanométrica do grupo 3 

 

5.3.4- Audiometria de Observação comportamental 

5.3.4.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 5 crianças avaliadas, todas (100%) 

apresentaram os resultados dentro dos padrões considerados de 

normalidade para a faixa etária. 

A ocorrência das diferentes respostas (RCP, 

Reação de Sobressalto, Atenção, Procura da Fonte, Localização) para 

cada um dos estímulos instrumentais utilizados (Guizo, Sino, Black-

black, Agogô), está relacionada na tabela 36. 
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Tabela 36 - Distribuição da freqüência de ocorrência de respostas a 

sons instrumentais, nas crianças do grupo 3 

 

 
RCP 
(N) 

RCP+S 
(N) 

ATENÇÃO 
(N) 

PROCURA 
(N) 

LOCALIZAÇÃO 
(N) 

TOTAL 
(N) 

- - 2(40%) 1(20%) 2(40%) 5(100%) 

- - 2(40%) 1(20%) 2(40%) 5(100%) 

- - 3(60%) - 2(40%) 5(100%) 

5(100%) - - - - 5(100%) 

 

RCP- reflexo cocleopalpebral 

RCP+S- reflexo cocleopalpebral + reação de sobressalto 

PROCURA- procura da fonte 

LOCALIZAÇÃO- localização lateral 

 

A- guizo 

B- sino 

C- black-black 

D- agogô 

 

5.3.5- Audiometria de Reforço Visual 

5.3.5.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Das 5 crianças avaliadas, encontramos tanto 

para a OD como para a OE 100% dos casos com níveis  de respostas 

dentro dos padrões considerados de normalidade para a faixa etária. 
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As ocorrências dos níveis de respostas para 

tons puros obtidos para as freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz para o lado direito e esquerdo estão descritas na tabela 37. 

 

Tabela 37 - Distribuição da ocorrência dos 

níveis de respostas para tons puros obtidos para as freqüências de 

500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz para o lado direito e esquerdo das 

criança do grupo 3 

 

dBNPS 

Hz  30 35 45 50 55 60 

500 
OD 

OE 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

1000 
OD 

OE 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

2000 
OD 

OE 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

1 

3 

4000 
OD 
OE 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

1 

 
dBNPS – decibel nível de pressão sonora 

Hz - Hertz 

OD - orelha direita 

OE - orelha esquerda 
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5.3.6- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

5.3.6.1- Crianças de 3 a 6 meses de idade 

Nos resultados quanto à presença ou ausência 

de EOAT, das 5 crianças avaliadas nessa faixa etária o exame foi 

realizado bilateralmente em todos os casos(100%). Para a OD 

verificamos ausência de EOAT em 1(20%) e presença em 4(80%). Para a 

OE, ausência de EOAT em 2(40%); presença em 3(60%) (Figura 20). 

 

 

 

Figura 20- Distribuição da porcentagem de orelhas das crianças do 

grupo 3, quanto ao critério presença ou ausência de EOAT 
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Após a análise dos resultados, realizamos a associação dos 

mesmos entre a EOAT com cada teste separadamente (entrevista 

audiológica, medidas de imitância acústica, audiometria de reforço 

visual e audiometria de observação comportamental), por orelha 

testada, nas 5 crianças que realizaram todos os exames bilateralmente 

(Tabelas 38, 39, 40 e 41). 

De acordo com o estudo estatístico realizado verificamos diferença 

estatisticamente significante (p=0,008) quanto à associação entre os 

dados da EOAT com os dados das medidas de imitância acústica, por 

orelha testada, das 5 crianças (10 orelhas ) do grupo 3 que realizaram 

os exames bilateralmente (Tabela 39). Nas associações realizadas entre 

as EOAT e os demais procedimentos não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes (Tabelas 38, 40 e 41). 
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Tabela 38 - Associação dos dados da EOAT com os dados da, entrevista 

audiológica, das 5 crianças de 3 a 6 meses do grupo 3 que realizaram 

os exames bilateralmente 

 

EOAT 

E.A. 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

POSITIVA 1(20%) 1(20%) 2(40%) 

NEGATIVA 2(40%) 1(20%) 3(60%) 

TOTAL 3(60%) 2(40%) 5(100%) 

p= 0,700 

EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

E.A. – Entrevista Audiológica 

 

Tabela 39 - Associação dos dados da EOAT com os dados das medidas 

de imitância acústica, por orelha testada, das 5 crianças (10 orelhas) do 

grupo 3 que realizaram os exames bilateralmente 

 

EOAT 

IMIT 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 7(70%) 0 7(70%) 

ALTERADA 0 3(30%) 3(30%) 

TOTAL 7(70%) 3(30%) 10(100%) 

p= 0,008* 

EOAT- Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

IMIT- Medidas de Imitância Acústica 
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Tabela 40 - Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de reforço visual, por orelha testada, das 5 crianças (10 

orelhas) do grupo 3 que realizaram os exames bilateralmente 

 

EOAT 

VRA 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 7(70%) 3(30%) 10(100%) 

ALTERADA 0 0 0 

TOTAL 7(70%) 3(30%) 10(100%) 

 
EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

VRA - Audiometria de Reforço Visual 

 

Tabela 41 – Associação dos dados da EOAT com os dados da 

audiometria de observação comportamental das 5 crianças do grupo 3 

que realizaram os exames bilateralmente 

 

EOAT 

AOC 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NORMAL 3(60%) 2(40%) 5(100%) 

ALTERADA 0 0 0 

TOTAL 3(60%) 2(40%) 5(100%) 

 
EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

AOC - Audiometria de Observação Comportamental 



RESULTADOS 
 

 

 

103

 

Seguindo a proposição do trabalho, nas tabelas 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49 ,50, e 51 realizamos a associação entre cada procedimento 

realizado (EOAT, Entrevista Audiológica, Medidas de Imitância Acústica, 

Audiometria de Observação Comportamental e Audiometria de Reforço 

Visual) e os 3 grupos participantes do estudo, nas diferentes faixas 

etárias. 

No estudo estatístico obtido verificamos haver diferença 

estatisticamente significante (p<0,001) quanto aos dados da EOAT, nas 

crianças de 3 a 6 meses de idade do grupo 1 , do grupo 2 e do grupo 3 

que realizaram os exames bilateralmente. Entre as crianças de 6 a 9 

meses de idade dos grupos 1 e 2 também houve diferença 

estatisticamente significante (p=0,014). A porcentagem de ocorrência de 

EOAT foi maior nas crianças dos grupos 3 e 2, seguida pelo grupo 1 

(Tabela 42). 

Quanto à associação dos dados da entrevista audiológica das 

crianças de 6 a 9 meses de idade do grupo 1 e do grupo 2 a análise 

revelou diferença estatisticamente significante (p<0,023), sendo que, no 

grupo 1, 100% dos casos apresentaram presença de indicadores de 

risco para a audição e no grupo 2, 50% dos casos apresentaram 

presença de indicadores de risco para a audição (Tabela 44). Na faixa 

etária de 3 a 6 meses de idade a presença de indicadores de risco para a 

audição foi maior no grupo 1, seguida dos grupos 3 e 2, não sendo, 

estatisticamente, significante (Tabela 43). 
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Tabela 42 - Associação dos dados da EOAT de orelhas de crianças de 3 

a 6 meses do grupo 1, grupo 2 e grupo 3 que realizaram os exames 

bilateralmente, em relação ao total de orelhas testadas 

 

POPULAÇÃO 

EOAT 

GRUPO 1 

(N=34) 

GRUPO 2 

(N=32) 

GRUPO 3 

(N=10) 

PRESENTE 0 26(81%) 7(70%) 

AUSENTE 34(100%) 6(19%) 3(30%) 

TOTAL 34(100%) 32(100%) 10(100%) 

X²= 47,61 
p< 0,001* 
 
EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 

 
Tabela 43 - Associação dos dados da EOAT de orelhas de crianças de 6 

a 9 meses do grupo 1 e do grupo 2 que realizaram os exames 

bilateralmente, em relação ao total de orelhas testadas 

 

POPULAÇÃO 

EOAT 

GRUPO 1 

(N=12) 

GRUPO 2 

(N=8) 

PRESENTE 0 4(50%) 

AUSENTE 12(100%) 4(50%) 

TOTAL 12(100%) 8(100%) 

p= 0,014* 
 
EOAT - Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente 
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Tabela 44 - Associação dos dados da entrevista audiológica de 

crianças de 3 a 6 meses do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3 

 

POPULAÇÃO 

E.A. 

GRUPO 1 
(N=28) 

GRUPO 2 
(N=21) 

GRUPO 3 
(N=5) 

POSITIVA 19(68%) 10(48%) 2(40%) 

NEGATIVA 9(32%) 11(52%) 3(60%) 

TOTAL 28(100%) 21(100%) 5(100%) 

X²= 2,69 
p= 0,260 
 
E.A. – Entrevista Audiológica 

 

Tabela 45 - Associação dos dados da entrevista audiológica de 

crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 e do grupo 2 

 

POPULAÇÃO 

E.A. 

GRUPO 1 

(N=10) 

GRUPO 2 

(N=8) 

POSITIVA 10(100%) 4(50%) 

NEGATIVA 0 4(50%) 

TOTAL 10(100%) 8(100%) 

p= 0,023* 

E.A. – Entrevista Audiológica 
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Tabela 46 - Associação dos dados das medidas de imitância acústica de 

crianças de 3 a 6 meses do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3 que 

realizaram os exames bilateralmente, de acordo com a orelha testada 

 

POPULAÇÃO 
 

IMIT 

GRUPO 1 

(N=56) 

GRUPO 2 

(N=42) 

GRUPO 3 

(N=10) 

NORMAL 19(34%) 27(64%) 7(70%) 

ALTERADA 37(66%) 15(36%) 3(30%) 

TOTAL 56(100%) 42(100%) 10(100%) 

X²= 10,78 
p= 0,005* 
 
IMIT - Medidas de Imitância Acústica 

 

Tabela 47- Associação dos dados das medidas de imitância acústica de 

crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 e do grupo 2 que realizaram os 

exames bilateralmente, de acordo com a orelha testada 

 

POPULAÇÃO 
 
IMIT 

GRUPO 1 

(N=20) 

GRUPO 2 

(N=16) 

NORMAL 0) 6(37,5%) 

ALTERADA 20(100%) 10(62,5%) 

TOTAL 20(100%) 16(100%) 

p= 0,004* 
 
IMIT - Medidas de Imitância Acústica 
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Tabela 48 - Associação dos dados da audiometria de observação 

comportamental de crianças de 3 a 6 meses do grupo 1, do grupo 2 e do  

grupo 3 

 

POPULAÇÃO 
 
AOC 

GRUPO 1 

(N=28) 

GRUPO 2 

(N=21) 

GRUPO 3 

(N=5) 

NORMAL 14(50%) 18(86%) 5(100%) 

ALTERADA 14(50%) 3(14%) 0 

TOTAL 14(100%) 21(100%) 5(100%) 

X²= 9,63 
p= 0,008* 
 
AOC – Audiometria de Observação Comportamental 

 

Tabela 49 - Associação dos dados da audiometria de observação 

comportamental de crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 e do grupo 2 

 

POPULAÇÃO 

AOC 

GRUPO 1 

(N=10) 

GRUPO 2 

(N=8) 

NORMAL 4(40%) 3(37,5%) 

ALTERADA 6(60%) 5(62,5%) 

TOTAL 10(100%) 8(100%) 

p= 0,648 
 
AOC – Audiometria de Observação Comportamental 
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Tabela 50 - Associação dos dados da audiometria de reforço visual de 

crianças de 3 a 6 meses do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3 que 

realizaram os exames bilateralmente, de acordo com a orelha testada 

 

POPULAÇÃO 

VRA 

GRUPO 1 

(N=56) 

GRUPO 2 

(N=42) 

GRUPO 3 

(N=10) 

NORMAL 46(82%) 42(100%) 10(100%) 

ALTERADA 10(18%) 0 0 

TOTAL 56(100%) 42(100%) 10(100%) 

X²=10,23 
p=0,006* 
 
VRA – Audiometria de Reforço Visual 

 

Tabela 51- Associação dos dados da audiometria de reforço visual de 

crianças de 6 a 9 meses do grupo 1 e do grupo 2 que realizaram os 

exames bilateralmente, de acordo com a orelha testada 

 

POPULAÇÃO 
 
VRA 

GRUPO 1 

(N=20) 

GRUPO 2 

(N=16) 

NORMAL 18(90%) 12(75%) 

ALTERADA 2(10%) 4(25%) 

TOTAL 20(100%) 16(100%) 

p= 0,374 
 
VRA – Audiometria de Reforço Visual 
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No que diz respeito à associação entre os dados das medidas de 

imitância acústica, o estudo mostrou diferença estatisticamente 

significante tanto nas crianças de 3 a 6 meses de idade do grupo 1, do 

grupo 2 e do grupo 3 (p=0,005), como nas crianças de 6 a 9 meses de 

idade do grupo 1 e do grupo 2 (p=0,004) (Tabelas 45 e 46). Observamos, 

nas crianças de 3 a 6 meses de idade, o teste alterado em 66% das 

crianças do grupo 1, 36% nas crianças do grupo 2 e 30% naquelas do 

grupo 3. Para as crianças de 6 a 9 meses de idade verificamos 

resultados alterados das medidas de imitância acústica em 100% dos 

casos do grupo 1 e 62,5% dos casos do grupo 2. 

No estudo realizado entre a associação dos dados da audiometria de 

observação comportamental de crianças de 3 a 6 meses de idade do 

grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, houve diferença estatisticamente 

significante (p=0,008), enquanto, nas crianças de 6 a 9 meses de idade 

do grupo 1 e do grupo 2, essa associação não foi estatisticamente 

significante (Tabelas 48 e 49). Os resultados mostraram que, nas 

crianças de 3 a 6 meses de idade no grupo 1, 50% dos casos 

apresentaram-se alterados, 14% de casos alterados no grupo 2 e no 

grupo 3, 100% dos casos com resultados normais. Para as crianças de 

6 a 9 meses de idade verificamos 60% dos casos alterados no grupo 1 e 

62,5% no grupo 2. 

A análise da associação dos dados da audiometria de reforço visual 

mostrou diferença estatisticamente significante (p=0,006), apenas 

crianças de 3 a 6 meses do grupos 1, 2 e 3 (Tabela 50). Nas crianças de 
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6 a 9 meses dos grupos 1 e 2 não houve diferença estatisticamente 

significante (Tabela 51). Para a faixa etária de 3 a 6 meses de idade, 

observamos resultados alterados em 18% dos casos do grupo 1 e nos 

grupos 2 e 3 todas as crianças mostraram resultados normais. Para 

faixa etária de 6 a 9 meses, 10% dos casos estavam alterados no grupo 

1 e 25% dos casos do grupo 2. 
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6. DISCUSSÃO. 

 

Neste capítulo apresentamos uma análise crítica dos resultados 

obtidos no presente estudo, no que se refere à  ocorrência de EOAT em 

82 crianças com fissura labiopalatina não operada, de ambos os 

gêneros e, na faixa etária de 3 a 12 meses e 20 dias de idade, 

associando com os resultados da audiometria de observação 

comportamental (AOC), audiometria de reforço visual (VRA) e medidas 

de imitância acústica (IMIT), comparando-os com os resultados 

verificados na literatura especializada consultada. 

De acordo com o Joint Committee on Infant Hearing (1994) são 10 

os indicadores de risco para a identificação da deficiência auditiva e, 

dentre esses, destacam-se as anomalias craniofaciais. Sendo assim, 

todas as crianças envolvidas no presente estudo são consideradas de 

risco sob o aspecto auditivo, devido à presença da fissura labiopalatina, 

devendo ser avaliadas e acompanhadas audiológica e 

otorrinolaringologicamente o mais cedo possível. 

Deste modo, realizamos, como primeira etapa da avaliação 

audiológica, a entrevista com os pais ou responsáveis, elaborada com 

base no Joint Committee on Infant Hearing (1994) e em Azevedo et al 

(1995), cujos resultados dividiram-se entre aqueles que, além da fissura 

labiopalatina referiram ou não, indicadores de risco para a audição. 

Nos 3 grupos avaliados, independente da faixa etária, verificamos 

que a maioria dos pais ou responsáveis que referiram presença de 
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indicadores de risco, além da fissura labiopalatina, eram do grupo 1 

(79%). No grupo 2, 48% dos pais ou responsáveis referiram indicadores 

de risco para a audição. No grupo 3, 40%, indicadores de risco para a 

audição. 

Realizando a associação dos dados da entrevista audiológica entre 

os 3 grupos envolvidos no estudo, observamos diferença 

estatisticamente significante apenas entre os grupos 1 e 2, nas crianças 

de 6 a 9 meses de idade, pois no grupo 1 todos apresentaram a 

presença de um ou mais indicadores de risco e, no grupo 2, 50% 

referiram indicadores de risco. Entre as crianças de 3 a 6 meses de 

idade não se observou diferença estatisticamente significante entre os 3 

grupos, porém a presença de indicadores de risco foi maior no grupo 1, 

seguida pelos grupo 2 e 3. 

Entre os indicadores de risco para a deficiência auditiva referidos, 

comentaremos os três de maior ocorrência em nosso estudo; ou seja, o 

não aleitamento materno, o tabagismo e a presença de otite média 

secretora. 

Quanto ao aleitamento materno, das 82 crianças avaliadas, 34 não 

o receberam, nem mesmo através da ordenha. Paradise e Elbster (1994) 

verificaram que o aleitamento materno é um fator importante na 

prevenção da otite média. Hubig e Costa (1997) referiram que, através 

do aleitamento materno, ocorre transferência de anticorpos da mãe para 

o bebê cujo sistema imunológico não está suficientemente desenvolvido 

para defendê-lo dos agentes patogênicos encontrados no meio ambiente. 
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Essa proteção oferecida ao bebê pela imunoglobulina é considerada na 

prevenção da otite média aguda. 

Observamos que no grupo 1, das 48 crianças, apenas 17 

receberam o aleitamento materno, através da ordenha, durante o 

período de 7 dias a 2 meses. No grupo 2, das 29 crianças, 26 foram 

amamentadas por um período de 1 a 9 meses. No grupo 3, todas as 

crianças (5) foram amamentadas por um período de 15 dias a 7 meses. 

Esses resultados parecem mostrar que as crianças com fissura de 

palato (transforame e pós-forame incisivo), não corrigida 

cirurgicamente, apresentam maior dificuldade para o aleitamento 

materno do que as com fissura pré-forame incisivo e fissura de palato 

submucosa. 

Thomé (1990) verificou que a mal formaçãolabiopalatina parece 

interferir no aleitamento materno acelerando o processo do desmame; 

quanto mais complexo é o tipo de fissura, mais cedo é o desmame. 

Paradise e Elster (1994) defenderam o leite de peito como variável 

proteção contra o desenvolvimento de otite média com efusão em 

crianças com fissura labiopalatina porém, normalmente, essas crianças, 

principalmente as que apresentam fissura de palato, apresentam 

dificuldade em sugar o peito, não recebendo o leite materno. De acordo 

com Miguel et al (1998) e Trindade et al (1999), as crianças com fissura 

de lábio e/ou de palato têm dificuldade em impor pressão negativa na 

cavidade oral durante a sucção, um pré-requisito para a alimentação ao 

peito e em mamadeira. 
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Como demonstrado, as crianças com fissura labiopalatina podem 

apresentar dificuldade em se alimentar, principalmente em receber o 

aleitamento materno. No presente estudo, observamos que mesmo as 

crianças que receberam o leite materno por meio de ordenha, foi por 

pouco tempo, não atingindo 4 meses na grande maioria das crianças 

avaliadas, e a literatura mostra que, para a proteção contra a otite 

média, são necessários pelo o menos 4 meses de alimentação exclusiva 

com leite materno (Duncan 1993). 

Aniansson et al (2002) e Hanson et al (2002) também relataram a 

alimentação por meio do leite materno reduzindo a ocorrência de otite 

média, dentre outras patologias. 

Sendo assim, nos indivíduos estudados, além da presença da 

fissura labiopalatina, a baixa ocorrência ou o curto período de tempo 

em que as crianças receberam o aleitamento materno, poderiam, 

também, contribuir para o desenvolvimento da otite média nesta 

população. 

Programas de treinamento e encorajamento às mães de crianças 

com fissuras labiopalatinas deveriam ser realizados na tentativa de que 

a alimentação dessas crianças fosse por meio do leite materno e em um 

maior período de tempo possível, visto sua grande importância, não 

somente na proteção contra a ocorrência da otite média, mas no 

desenvolvimento global da criança. 

Um outro indicador de risco, também relatado na entrevista 

audiológica, foi a presença de pais tabagistas. Vários autores 
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encontraram uma associação significativa entre crianças com otite 

média e pais fumantes dentro de casa. Sih (1999) referiu que o fumo 

passivo provoca a hiperplasia das células caliciformes, com 

hipersecreção mucosa e a diminuição do transporte mucociliar, 

alterando o mecanismo de defesa inespecífica, podendo produzir estado 

de hipersenssibilidade (Kós e Soares 1999). 

Observamos a ocorrência de 18 pais tabagistas, sendo dez no   

grupo 1, seis no grupo 2 e dois no grupo 3. Etzel et al (1992), Lubianca 

Neto et al (1996), Hubig e Costa (1997) e Ilicali et al (1999) referiram 

que o fumo passivo é um dos fatores para o desenvolvimento da otite 

média. A exposição à fumaça do tabaco pode levar a um maior risco de 

doenças respiratórias nos primeiros anos de vida, e, ainda a otite média 

com efusão. 

Em relação à otite média secretora, encontramos um total de 11 

pais que referiram a sua ocorrência em algum período da vida de seus 

filhos (6 no grupo 1 e 5 no grupo 2). 

Sabemos que é alta a ocorrência de alterações auditivas e 

otológicas na população com fissura labiopalatina e, dentre elas, 

destaca-se a otite média secretora. Vários autores atribuem o fato a 

uma inadequação da musculatura do véu palatino, especialmente do 

músculo tensor, com conseqüente interferência no mecanismo de 

abertura da tuba auditiva (Cantekin et al 1980, Doyle 1980, Cantekin et 

al 1983 e Matsune et al 1991), enquanto outros citam a atuação do 
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músculo levantador do véu palatino neste mecanismo (Shprintzen e 

Croft 1981). 

Costa Filho e Piazentin (1997) referiram que nas fissuras palatinas 

o músculo tensor do véu palatino, responsável pela abertura da tuba 

auditiva, não encontra força suficiente para a manutenção da sua 

função, causando a disfunção tubária, pois não ocorrem aberturas 

intermitentes da tuba auditiva com conseqüente prejuízo de suas 

outras funções. Para Strupler (1980), isto ocasionará ausência ou 

redução da aeração da cavidade da orelha média, levando a problemas 

auditivos e otológicos. 

Além da inadequação da musculatura do véu palatino, também 

podem ser encontradas alterações morfológicas da tuba auditiva, como 

a hipoplasia do torus tubário e anormalidades na cartilagen tubária 

(Shprintzen e Croft 1981). Como relatado por vários autores, dentre eles 

Katz (1989) e Castro (1999), a tuba auditiva tem três funções 

importantes: equipressiva, de drenagem e de proteção. O conjunto 

destas funções deve funcionar harmonicamente, pois a alteração de 

uma delas leva ao comprometimento das outras. Na criança, a tuba 

auditiva encontra-se mais curta e horizontalizada em relação à 

nasofaringe e à orelha média. Sendo assim, ocorre uma facilitação para 

a entrada de substâncias estranhas, como a secreção, tornando-se mais 

suscetíveis às infecções da orelha média, contribuindo dessa forma para 

a instalação de uma perda auditiva. Com o crescimento, a tuba auditiva 
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torna-se mais longa e verticalizada, protegendo melhor a orelha média 

de infecções. 

Desta forma fica evidente a relação entre a fissura labiopalatina e o 

funcionamento da tuba auditiva, pois grande parte da literatura afirma 

que os problemas auditivos na fissura labiopalatina advêm de 

alterações da orelha média, e teriam como causa principal a disfunção 

tubária, com conseqüente otite média secretora. 

Além da inadequação da musculatura do véu palatino, do fumo 

passivo, e do não aleitamento materno, outros fatores podem contribuir 

para o desenvolvimento da otite média secretora, como: antecedentes 

familiares, processos alérgicos, infecções das vias aéreas superiores, 

variações sazonais, baixo nível sócio-econômico, dentre outros. 

Entretanto, nem todos esses fatores foram aqui estudados. 

Para tanto, faz-se necessária a realização de estudos futuros para 

levantamento dos indicadores de risco para a audição, na população 

com fissura labiopalatina, a fim de se prevenir e/ou minimizar a 

ocorrência de alterações otológicas e/ou audiológicas encontradas 

nessa população, visto a escassez desses trabalhos na literatura. 

 

No que diz respeito à avaliação por meio das medidas de imitância 

acústica, verificamos diferença estatisticamente significante entre as 

crianças dos grupos 1, 2 e 3, tanto para a faixa etária de 3 a 6 meses, 

como para a de 6 a 9 meses. Nas crianças de 3 a 6 meses de idade a 

maior ocorrência de alteração foi no grupo 1 (66%), seguida pelo grupo 
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2 (36%) e pelo grupo 3 (30%). Na faixa etária de 6 a 9 meses verificamos 

100% de alteração no grupo 1 e 62,5% no grupo 2. Nas crianças de 9 a 

12 meses de idade do grupo 1 verificamos 100% de alteração. Esses 

resultados nos mostram maior ocorrência de alterações nas crianças 

com fissura transforame e pós-forame incisivo e a partir dos 6 meses de 

idade. 

Dessa forma, em concordância com a literatura estudada, podemos 

dizer que as fissuras apenas de lábio, apresentam menor ocorrência de 

alterações timpanométricas quando comparadas com as que acometem 

completamente o palato. Antecedentes familiares, presença de tonsilas 

palatinas e faríngea, fatores alérgicos, dentre outros, poderiam explicar 

a ocorrência de otite média observada nos indivíduos com fissura pré-

forame incisivo (Feniman 1998). 

Quanto à fissura submucosa (grupo 3), também observamos menor 

ocorrência de alterações timpanométricas comparando-se com o    

grupo 1. Existem controvérsias na literatura quanto à ocorrência de 

perdas auditivas condutivas nos indivíduos com fissura submucosa. 

Filkenstein et al (1990) relatam que a fissura submucosa é diferente da 

fissura de palato aberta, pois provavelmente, existe condição patológica 

isolada do músculo levantador do véu palatino que, normalmente, é 

essencial para a função velofaríngea e não para a dilatação da tuba 

auditiva.  

Dentre as curvas timpanométricas alteradas, encontramos, no  

grupo 1, maior ocorrência de curvas tipo B (53%), seguida de curva tipo 
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As (21%), e curvas tipo C (5%). No grupo 2 verificamos 17% de curvas 

tipo B, 14% de curvas do tipo As e 12% de curvas do tipo C. Para o 

grupo 3 as curvas alteradas foram 30% do tipo B, resultados estes 

confirmando os estudos de Handizic-Cuk et al (2001), Fernandes et al 

(2001) e Feniman e Piazentin-Penna (2002). 

As alterações timpanométricas encontradas no grupo 1 (79%), 

confirmam a presença do componente condutivo, causado pelo mau 

funcionamento da tuba auditiva, provavelmente devido à inadequação 

da musculatura do véu palatino, principalmente, porque as crianças 

foram todas avaliadas anteriormente à correção cirúrgica do palato, 

realizada após os 12 meses de idade. Handzic-Cuk et al (1996) referiram 

que o completo restabelecimento da musculatura do palato, 

repercutindo em melhora na audição, dá-se após os 6 a 7 anos de 

idade. Piazentin (1989) verificou melhora na audição após a 

palatoplastia, porém a maioria dos casos não atingiu a normalidade. 

Pretendemos, desse modo, realizar o acompanhamento audiológico 

dessas crianças ao longo do tempo, a fim de verificar o efeito da 

palatoplastia na audição das mesmas, e caso ocorra a melhora, em que 

idade. 

Considerando as crianças com fissura submucosa (grupo 3) com 

comportamento auditivo semelhante aos daquelas que não apresentam 

fissura de palato aberta, como no grupo 2 (fissura pré-forame incisivo), 

as alterações timpanométricas podem ser explicadas com base nos 

outros indicadores de risco citados anteriormente tais como os 
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antecedentes familiares, infecções de vias aéreas superiores, presença 

de tonsilas palatinas e faríngea e outros, contribuindo para a ocorrência 

de alterações do tipo condutivo (43% no grupo 2 e 30% no grupo 3). 

Em concordância com nosso estudo, Fernandes et al (2000) 

encontraram maior ocorrência de alteração timpanométrica em crianças 

com fissura labiopalatina de 9 a 15 meses de idade, quando 

comparadas com crianças de 3 a 6 meses de idade, provavelmente, 

devido à dificuldade de drenagem da secreção da cavidade timpânica 

associada à alteração da viscosidade da secreção que progride desde o 

nascimento e alcança um ponto crítico com 17 semanas de vida, como 

relatou Too Chung (1983) e Fria (1987), também, encontraram alta 

ocorrência de efusão na orelha média em crianças com fissura 

labiopalatina (98%) e Helias et al (1988) observaram que esses 

problemas aparecem precocemente nessas crianças e estão diretamente 

relacionados à mal formaçãopalatina. 

 

Realizando a associação dos dados da audiometria de observação 

comportamental entre os 3 grupos envolvidos no estudo, pudemos 

encontrar diferença estatisticamente significante entre as crianças de 3 

a 6 meses de idade. A maior ocorrência de alteração (50%) foi no grupo 

1, seguida pelo grupo 2, com 14% de alteração. No grupo 3, 100% das 

crianças apresentaram resultados dentro dos padrões considerados de 

normalidade. 
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Nas crianças de 6 a 9 meses de idade, quanto à associação descrita 

acima, não verificamos diferença estatisticamente significante entre os 

grupos 1 e 2, ocorrendo 60% de alteração no grupo 1 e 62,5% no   

grupo 2. Para o grupo 1, na faixa etária de 9 a 12 meses de idade, 

encontramos 40% de alteração. 

Na associação dos dados da audiometria de reforço visual entre os 

3 grupos do estudo, encontramos diferença estatisticamente significante 

para a faixa etária de 3 a 6 meses. Entre as crianças de 6 a 9 meses de 

idade dos grupos 1 e 2 não houve diferença estatisticamente 

significante. Nas crianças de 3 a 6 meses de idade do grupo 1, ocorreu 

alteração nos resultados em 18% dos casos, enquanto as dos grupos 2 e 

3 apresentaram resultados dentro dos padrões considerados de 

normalidade. Nas crianças de 6 a 9 meses verificamos maior ocorrência 

de alteração no grupo 2 (25%), seguidas pelas grupo 1 com 10%. Para 

as crianças de 9 a 12 meses de idade do grupo 1, verificamos alteração 

em 10% dos casos. 

Piazentin (1989) estudando crianças maiores, encontrou alteração 

auditiva em todas as crianças antes da palatoplastia mas, com a 

cirurgia, houve melhora na audição, pois a ação da musculatura do 

palato se manifesta, propiciando melhor funcionamento da tuba 

auditiva e, conseqüentemente, melhores condições para a orelha média. 

Feniman et al (1999) sugeriram que a fissura palatina parece ser um 

importante fator a ser considerado, pois verificaram que sujeitos com 

fissura de palato apresentam limiares aéreos piores do que aqueles com 
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fissura apenas de lábio. Handzic-Cuk et al (1996) enfatizaram que até 

os 6 anos de idade, as crianças com fissura de palato apresentam perda 

auditiva condutiva moderada à severa. A partir dessa idade, ocorre 

melhora nos resultados audiológicos porém, sem tendência à 

normalização. Quanto à fissura submucosa, Brandão e Genaro (1998) 

referiram que este tipo de fissura pode contribuir para a ocorrência de 

alteração auditiva devido ao mau funcionamento da tuba auditiva.  

 

Quanto à ocorrência de EOAT verificamos diferença 

estatisticamente significante nos diferentes tipos de fissura e faixa 

etária que envolveram o estudo. Nas crianças do grupo 1 (3 a 6 meses  e 

6 a 9 meses de idade), que realizaram os exames bilateralmente, 

verificamos 100% de EOAT ausentes. Ainda neste mesmo grupo, nas 

crianças de 9 a 12 meses de idade observamos presença de EOAT em 

apenas 1(10%) das orelhas avaliadas. 

Nas crianças do grupo 2, observamos presença de EOAT em 81% 

das orelhas de crianças de 3 a 6 meses e 50% nas de crianças de 6 a 9 

meses de idade. No grupo 3 a ocorrência de EOAT foi em 70% das 

crianças que realizaram os exames bilateralmente. 

Nos trabalhos pesquisados, também encontramos maior ocorrência 

de EOAT em crianças com fissura de lábio do que naquelas com fissura 

de palato. Anteunis et al (1998) verificaram EOAT presente em todas as 

crianças com fissura de lábio e, naquelas com fissura de palato foi 

observado presença de EOAT em 6 das 24 orelhas testadas. 
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No estudo de Piazentin-Penna e Fenimam (1999) a ocorrência de 

EOAT foi em 87% das orelhas de crianças com fissura de lábio entre 3 e 

12 meses de idade. O restante das orelhas apresentou EOAT ausentes, 

com timpanometria alterada, indicando a presença de um componente 

condutivo levando à ausência das EOAT. 

A literatura mostra ausência ou presença reduzida de EOAT em 

crianças com alterações da orelha média, sem a existência de fissura 

(Erwing et al 1991, Satoh 1992, Rogowski 1995, Mir Plana et al 1997). 

Esses resultados estão relacionados às efusões serosas e mucosas, 

dificultando, provavelmente, a transmissão da EOAT para o meato 

acústico externo (Erwing et al 1991). Amedee (1995) referiu que o tipo 

de efusão afeta a presença ou a ausência de EOAT em efusão crônica, 

uma vez que a efusão mucóide resulta em menor chance de se detectar 

as emissões. Em nosso estudo, o tipo de efusão não foi considerado. 

No teste das EOAT existem alguns aspectos, como choro, sono 

agitado, respiração ruidosa, dentre outros, que interferem no registro do 

exame. Aidan et al (1999) mostraram que, quando as crianças não estão 

em sono profundo ou ruídos fisiológicos estão presentes, como 

movimentos de deglutição, podem influenciar no registro da EOAT. 

White et al (1994) referiram que em crianças a partir de 4 a 6 semanas 

de vida, a dificuldade em alcançar um estado apropriado, aumenta o 

tempo para a realização da avaliação das EOAT. 

Os aspectos acima citados, além do sono agitado, choro, 

movimentação excessiva, ronco, sucção e/ou movimentos de língua na 
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região da fissura não operada, dificultaram a realização das EOAT. 

Foram necessárias várias tentativas até o término do exame; mesmo 

assim, não foi possível realizar o teste em 31 orelhas do grupo 1 e 15 

orelhas do grupo 2. Em concordância com a literatura citada, 

acreditamos que os aspectos mencionados interferiram na realização do 

teste. 

A realização do teste das EOAT foi mais difícil nos grupos 1 e 2, 

nos quais as cirurgias do lábio e/ou do palato ainda não tinham sido 

realizadas. Nos casos do grupo 3 (fissura submucosa), conseguimos 

realizar o teste em todas as crianças. Atribuímos esse fato à fissura de 

palato submucosa apresentar os planos mucosos oral e nasal íntegros, 

provavelmente, melhorando as condições para a realização do exame, 

pois não existe comunicação direta entre as cavidades oral e nasal 

devido à presença da mucosa recobrindo o palato, diminuindo a 

ocorrência de alguns fatores citados como interferentes no registro das 

EOAT, porém não encontramos citações na literatura a esse respeito. 

Anteunis et al (1998) defenderam o uso das EOAT em recém-nascidos 

com fissura isolada de lábio e observaram que em bebês com fissura de 

palato o PAETE poderia ser mais apropriado. 

Como não encontramos trabalhos na literatura consultada de 

EOAT e fissura de lábio e/ou palato operados, sugerimos a realização 

de pesquisas futuras em crianças com fissura operada, a fim de 

verificar se, com a cirurgia, a eliminação ou a diminuição dos ruídos 

conseqüentes da fissura aberta facilitariam o registro das EOAT. 
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Também, como parte dos objetivos do trabalho, verificamos a 

associação dos dados entre as EOAT e cada um dos outros testes 

realizados. 

Quanto à associação entre os dados da EOAT e da entrevista 

audiológica, não encontramos diferença estatisticamente significante 

entre as idades e os tipos de fissura envolvidos no estudo.  

Na literatura consultada, não encontramos trabalhos referentes à 

essa associação. No entanto, Piazentin (1989) estudando crianças com 

fissura labiopalatina, verificou que grande parte da população avaliada 

não apresentou nenhum tipo de queixa auditiva, mesmo com resultado 

alterado da avaliação audiológica. A autora salientou que uma perda 

auditiva leve pode, muitas vezes, passar despercebida pela família. 

Observamos, em nossa rotina de trabalho, que vários pais e/ou 

responsáveis, quando vêm ao HRAC para a realização das cirurgias e 

passam por avaliações pré-cirúrgicas, incluindo a avaliação audiológica, 

omitem informações quanto à queixa auditiva. Por ocasião dos retornos 

pós-cirúrgicos, muitas vezes, são relatadas queixas referentes à épocas 

anteriores às cirurgias. Sendo assim, consideramos que no presente 

estudo os dados quanto à queixa auditiva podem ser maiores do que os 

referidos por ocasião da cirurgia, ou seja, na época em que realizamos 

este trabalho. 

 

A associação entre os dados da EOAT e das medidas de imitância 

acústica, mostrou diferença estatisticamente significante entre as 
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crianças de 3 a 6 meses de idade do grupos 2 e 3. Em relação a estes 

dados, observamos que 4 casos do grupo 1 apresentaram ausência de 

EOAT com curva timpanométrica normal. Analisando a audiometria de 

cada uma dessas crianças verificamos que as mesmas estavam 

alteradas. Nestes, descartamos a presença de um componente 

condutivo, pois os resultados das medidas de imitância acústica 

estavam normais. Esses resultados nos permitiram pensar na 

possibilidade de existir um problema neurossensorial levando à 

ausência das EOAT porém, os pacientes necessitam ser reavaliados, se 

necessário, encaminhados para a realização de PAETE, para a 

confirmação dos dados e encaminhamentos necessários. Como 

demonstrou a literatura, as EOAT estão ausentes quando existe uma 

perda auditiva superior a 30 dB (Bonfils e Narcy 1989, Gattaz e Cerruti 

1994, Lopes Filho 1996, Kemp 1997, Lopes Filho e Carlos 1997 e Coube 

e Costa Filho 1998). 

Observamos 5 casos do grupo 2 com EOAT presentes, audiometria 

dentro dos padrões considerados de normalidade e curva 

timpanométrica alterada. 

Erwing et al (1991) analisaram a relação entre perda auditiva 

condutiva e registro das EOAT, referindo que, quando a perda auditiva 

condutiva é menor que 20dBNA, não é possível predizer se a EOAT pode 

ser registrada ou não. Relacionaram tais achados às efusões serosas e 

mucosas, provavelmente impedindo a resposta da EOAT da cóclea para 

o meato acústico externo. 
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Autores como Proschel e Eysholdt (1993), Amedee (1995) e 

Rogowski (1995), em concordância com nosso estudo, verificaram que 

EOAT presentes, ou com amplitude diminuída, quando na presença de 

alterações da orelha média e perda auditiva leve, podem afetar a 

presença ou a ausência das EOAT. Como mencionado anteriormente, de 

acordo com Amedee (1995), o tipo de efusão na orelha média afeta a 

presença ou a ausência da EOAT, contradizendo as noções de que as 

EOAT não são mensuráveis se a timpanometria é anormal ou se o fluído 

está presente na orelha média. 

 

Quanto à associação entre os dados da EOAT e os dados da VRA e 

AOC, não encontramos diferença estatisticamente significante entre os 

os grupos e a faixa etária estudados. No entanto, verificamos EOAT 

ausentes e ARV e/ou AOC normais. Nos casos que apresentaram essa 

situação com resultado da imitância alterados, relacionamos a ausência 

de EOAT ao comprometimento condutivo, como relataram Fuse et al 

(1993), Mir Plana et al (1997), que observaram falhas no registro da 

EOAT na presença de anormalidades da orelha média.  

Em três crianças do grupo 1, que estavam em boas condições para 

a realização dos exames, verificamos ausência de EOAT, com resultados 

normais da avaliação comportamental e das medidas de imitância 

acústica. A literatura também mostra a ocorrência desta situação. 

Bonfils et al (1990) verificaram 2% de casos com EOAT ausentes e 

audição normal. Uziel e Piron (1991) e Satoh (1992) também referiram 
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proporções semelhantes. Este fato pode indicar uma perda auditiva 

neurossensorial leve, pois de acordo com Bonfils e Narcy (1989), Gattaz 

e Cerruti (1994), Lopes Filho (1996), Kemp (1997), Lopes Filho e Carlos 

(1997), Coube e Costa Filho (1998), o exame das EOAT detecta perda a 

partir de 30 dB. Fichino et al (2000) observaram que uma perda leve, 

poderia passar despercebida na avaliação comportamental, na qual a 

intensidade gerada por esses instrumentos ultrapassam a intensidade 

de 30dB. 

Um outro aspecto a ser considerado quando na ausência de EOAT 

e medidas de imitância acústica e audiometria normais, é o fato da 

presença de ruídos provenientes da própria fissura labiopalatina, como 

respiração e deglutição ruidosas, movimentos de língua no local da 

fissura, interferindo no registro das EOAT. 

Pialarissi e Gattaz (1997) e Gattaz (1999) mostraram que a 

ausência ocasional das emissões otoacústicas pode ocorrer devido às 

alterações anatômicas do MAE ou da orelha média, aos problemas 

relacionados ao equipamento, ou ao excesso de ruído ambiental. 

Observamos, no grupo 2, duas crianças com EOAT presente, AOC 

alterada e curva timpanométrica normal. Para essas crianças,  

solicitou-se retorno para reavaliação audiológica para definição de 

conduta.  
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O registro das EOAT é, universalmente, utilizado em crianças 

devido  sua forma fácil, rápida e não invasiva de realização, porém na 

população estudada são necessários outros estudos, em diferentes 

faixas etárias, diferentes tipos de fissura e períodos após as cirurgias de 

lábio e palato, para um conhecimento de suas características e 

aprimoramento da técnica, para verificarmos a real aplicabilidade deste 

procedimento na população com fissura labiopalatina. 

Após a análise crítica dos resultados, verificamos maior ocorrência 

de alterações audiológicas nas crianças com fissura em que o palato 

está aberto, porém, em menor porcentagem; essas alterações também 

ocorreram nas crianças com fissura de lábio e fissura de palato 

submucosa. 

Dessa forma, torna-se necessário enfatizar a importância da 

avaliação audiológica o mais cedo possível na vida dessas crianças. O 

acompanhamento otorrinolaringológico e audiológico deve ser aplicado 

rotineiramente a fim de se detectar as alterações otológicas e 

audiológicas, administrando-se tratamentos adequados, evitando-se, 

assim, a instalação da perda auditiva e, conseqüentemente, a privação 

sensorial, o que, provavelmente, acarretaria prejuízo no 

desenvolvimento da fala, da linguagem e do processamento auditivo. 

Deste modo, estaríamos visando à saúde auditiva da população com 

fissura labiopalatina. 
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7. CONCLUSÕES. 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo foi possível 

concluir: 

➘  maior ocorrência de EOAT nas crianças com fissura em que os 

planos mucosos oral e nasal estão íntegros (fissura de palato 

submucosa e fissura pré-forame incisivo); 

➘  que a associação entre os resultados da EOAT com os dos outros 

procedimentos realizados, mostrou diferença estatisticamente 

significante apenas no que diz respeito à associação das EOAT com as 

medidas de imitância acústica das crianças de 3 a 6 meses de idade dos 

grupos 2 e 3 ;  

➘  que o uso das EOAT não mostrou ser um método adequado para 

a avaliação da audição de bebês com fissura de palato não operada, 

entretanto, nas crianças com fissura de lábio e de palato submucosa 

sua aplicabilidade foi mais efetiva.  
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Anexo 1 - Aprovação do trabalho pelo comitê de ética em pesquisa 
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Anexo 2 – Protocolo da entrevista audiológica 

 

 

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
SETOR DE FONOAUDIOLOGIA 

Identificação 
Nome:____________________________________________________________________________ 
RG:_________________ Tipo de fissura:_____________________________________________ 
DN:_________________ Idade atual:_________________________________________________ 
 

 Entrevista Audiológica 

 1- Antecedente familiar de DA     (  ) sim     (  ) não 
 
 2- Infecções intra- uterinas      (  ) sim      (  )não 

Citomegalovírus(  ) idade gestacional__________________ 
Rubéola            (  ) idade gestacional__________________ 
Herpes              (  ) idade gestacional__________________ 
Toxoplasmose   (  ) idade gestacional__________________ 

 3- Peso ao nascimento menor que 1500 g ou PIG 
  (  ) sim     (  ) não 

 4- Hiperbilirrubinenia     (  ) sim     (  ) não 
Nível_____________________________________________________________________________ 
 5- Meningite bacteriana, especialmente haemofilus influenzae 

  (  ) sim      (  ) não 
 
 6- Condições de nascimento :     (  ) boa      (  ) ruim.          
Descrever:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 7- Incubadora       (  ) sim     (  ) não Tempo____horas/ dia 
 8- Medicação ototóxica     (  ) sim      (  ) não  
 9- Drogas ou alcoolismo materno    (  ) sim     (  ) não 
10- Consanguinidade      (  ) sim     (  ) não 
11- Aleitamento artificial     (  ) sim     (  ) não 
12- Alergia       (  ) sim     (  ) não  Qual:_______________ 
13- Tabagismo dos pais     (  ) sim     (  ) não 
 
14- Queixa atual      (  ) sim     (  ) não 
Qual:____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
15- Doenças otológicas     (  ) sim     (  )não       
Qual, quando:____________________________________________________________________ 
16- IVAS       (  ) sim     (  ) não  Quando:____________ 
 
17- Deficiências imunológicas    (  ) sim     (  ) não 
18- Creche, berçário, família numerosa   (  ) sim     (  ) não 
19- Reações a sons 

     sons ambientais     (  ) sim     (  ) não 
     sons de fala            (  ) sim     (  ) não 
     despertar                (  ) sim     (  ) 

20- Outros_______________________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Protocolo da avaliação audiológica 
 

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
SETOR DE FONOAUDIOLOGIA 

 

Avaliação de Observação Comportamental (AOC) 
Sons não 
calibrados  

Reaçõe
s 

Guizo  
Sino  
Black-
black 

 

Agogô  
 
Avaliação de Reforço Visual (VRA) 

Sons 
calibrados 

500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

OD 
    

OE     
 

Emissão Otoacústica Evocada por Estímulo Transiente (EOAT) 
OD           (  ) presente      (  ) ausente 

OE           (  ) presente      (  ) ausente 

 
Medidas de Imitância Acústica (IMIT) 

 Curva Timpanométrica  OD                          OE 
    Tipo A  (  )                            (  ) 
  Tipo B  (  )                            (  ) 
  Tipo C  (  )                            (  ) 

    Tipo Ad (  )                            (  ) 
  Tipo As (  )                            (  ) 

 
Compliância Estática                    
OD__________ml 
OE__________ml 
OBS________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Distribuição da presença ou ausência de indicadores de risco, 

referidos pelos pais ou responsáveis, além da fissura labiopalatina, nas 

crianças do grupo 1 
 

Criança  Idade 
Meses 

Indicadores de risco, além da fissura labiopalatina 

1  7m3d Aleitamento artificial 
2  3m16d Aleitamento artificial, pais tabagistas 
3  4m7d Ausência de indicador de risco 
4  11m21d Aleitamento artificial, IVAS 
5  8m13d Antecedente familiar de DA, aleitamento artificial, IVAS 
6  3m4d Cianose, pais tabagistas 
7  11m21d Aleitamento artificial, pais tabagistas 
8  3m2d Ausência de indicador de risco 
9  6m5d Ausência de indicador de risco 
10  3m1d Ausência de indicador de risco 
11  3m6d Aleitamento artificial 
12  12m7d Aleitamento artificial 
13  12m17d OMS, aleitamento artificial 
14  12m20d OMS, aleitamento artificial 
15  4m11d Pais tabagistas 
16  6m0d Aleitamento artificial, perda auditiva, OMS,  
17  8m16d OMS, aleitamento artificial 
18  6m1d Incubadora, aleitamento artificial 
19  3m0d Aleitamento artificial, creche 
20  8m5d Aleitamento artificial, incubadora 
21  5m10d  Ausência de indicador de risco 
22  3m14d Aleitamento artificial 
23  3m8d Aleitamento artificial 
24  6m14d Aleitamento artificial, consangüinidade 
25  3m13d Ausência de indicador de risco 
26  12m5d Aleitamento artificial, pais tabagistas 
27  12m11d OMS, aleitamento artificial, cianose, IVAS 
28  9m7d IVAS, aleitamento artificial 
29  9m7d Aleitamento artificial 
30  6m2d Aleitamento artificial 
31  3m28d Ausência de indicador de risco 
32  3m26d Antecedente familiar de DA, pais tabagistas 
33  6m20d Aleitamento artificial 
34  4m10d Ausência de indicador de risco 
35  12m3d Aleitamento artificial 
36  12m10d Aleitamento artificial, pais tabagistas 
37  6m8d Aleitamento artificial, pais tabagistas, consangüinidade 
38  7m23d Aleitamento artificial, IVAS 
39  3m17d Aleitamento artificial 
40  8m7d Aleitamento artificial, adotivo 
41  9m11d OMSco 
42  5m10d Aleitamento artificial 
43  3m25d Incubadora 
44  3m15d Pais tabagistas 
45  3m0d Pais tabagistas 
46  3m15d Aleitamento artificial 
47  5m26d Ausência de indicador de risco 
48  11m16d Otalgia 

IVAS-Infecção de vias aéreas superiores DA-Deficiência auditiva; OMS–Otite média secretora  
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Anexo 5 - Distribuição da presença ou ausência de indicadores de risco, 

referidos pelos pais ou responsáveis, além da fissura labiopalatina, nas 

crianças do grupo 2 

 

Criança  Idade 
meses 

Indicadores de risco, além da fissura labiopalatina 

1  3m18d Pais tabagistas, otalgia 
2  3m23d Otalgia 
3  5m11d Otalgia 
4  3m5d Ausência de indicador de risco 
5  7m10d Ausência de indicador de risco 
6  4m9d Ausência de indicador de risco 
7  5m12d Ausência de indicador de risco 
8  3m3d Pais tabagistas, otalgia 
9  3m14d Otalgia 
10  3m3d Ausência de indicador de risco 
11  3m7d Pais tabagistas 
12  3m15d Pais tabagistas 
13  9m17d OMS, aleitamento artificial 
14  5m8d Ausência de indicador de risco 
15  9m25d Ausência de indicador de risco 
16  3m3d Ausência de indicador de risco 
17  8m7d Aleitamento artificial, adotivo 
18  3m2d Ausência de indicador de risco 
19  4m19d Cianose 
20  6m3d Ausência de indicador de risco 
21  8m14d Pais tabagistas, OMS 
22  5m11d Ausência de indicador de risco 
23  8m21d Ausência de indicador de risco 
24  6m20d Pais tabagistas 
25  4m4d Pais tabagistas 
26  4m6d Ausência de indicador de risco 
27  9m11d Ausência de indicador de risco 
28  4m4d Aleitamento artificial 
29  4m16d Ausência de indicador de risco 

 
OMS – Otite Média Secretora 
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Anexo 6- Distribuição da presença ou ausência de indicadores de risco, 

referidos pelos pais ou responsáveis, além da fissura labiopalatina, nas 

crianças do grupo 3 

 

Criança  Idade 
meses Indicadores de risco, além da fissura labiopalatina 

1  3m5d Pais tabagistas 
2  3m15d Ausência de indicadores de risco 
3  3m3d Ausência de indicadores de risco 
4  6m5d Pais tabagistas 
5  6m10d Ausência de indicadores de risco 
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Anexo 7 – Distribuição da ocorrência dos tipos de curvas 
timpanométricas, nas crianças do grupo 1 

Criança 
 Idade 

meses Tipo de curva timpanométrica 
   OD OE 
1  7m3d As B 
2  3m16d As As 
3  4m7d As B 
4  11m21d As As 
5  8m13d B B 
6  3m4d A B 
7  11m21d As As 
8  3m2d A A 
9  6m5d A B 
10  3m1d B B 
11  3m6d As A 
12  12m1d B B 
13  12m17d B B 
14  12m20d B B 
15  4m11d As As 
16  6m0d As B 
17  8m16d B B 
18  6m1d B B 
19  3m0d As As 
20  9m5d As B 
21  5m10d B C 
22  3m14d C A 
23  3m8d As A 
24  6m14d A A 
25  3m13d B B 
26  12m5d A B 
27  12m11d B C 
28  9m7d B B 
29  9m7d C B 
30  6m2d B B 
31  3m28d B B 
32  3m26d A A 
33  6m20d As As 
34  4m10d A B 
35  12m3d As As 
36  12m10d B B 
37  6m8d B B 
38  7m23d B B 
39  3m17d B B 
40  8m7d B B 
41  9m11d B C 
42  5m10d B B 
43  3m25d A B 
44  3m15d A A 
45  3m0d A A 
46  3m15d A A 
47  5m26d B B 
48  11m16d B B 

 
OD-orelha direita; OE-orelha esquerda; A-curva timpanométrica tipo A 
B-curva timpanométrica tipo B; C-curva timpanométrica tipo C; 
As-curva timpanométrica tipo As 
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Anexo 8 – Distribuição da ocorrência dos tipos de curvas 

timpanométricas, nas crianças do grupo 2 

 

Criança 
 Idade 

meses Tipo de curva timpanométrica 

   OD OE 
1  3m18d A A 
2  3m23d A A 
3  5m11d A A 
4  3m5d A A 
5  7m10d A A 
6  4m9d A A 
7  5m12d A A 
8  3m3d C A 
9  3m14d A A 
10  3m3d A A 
11  3m7d A A 
12  3m15d A A 
13  9m17d B B 
14  5m8d B C 
15  9m25d As A 
16  3m3d A A 
17  8m7d B B 
18  3m2d As B 
19  4m19d B C 
20  6m3d B B 
21  8m14d A As 
22  5m11d As As 
23  8m21d C As 
24  6m20d A A 
25  4m4d A A 
26  4m6d A A 
27  9m11d B C 
28  4m4d C C 
29  4m16d As As 

 
OD - orelha direita; OE - orelha esquerda; 
A- curva timpanométrica tipo A; B- curva timpanométrica tipo B 
C- curva timpanométrica tipo C; As- curva timpanométrica tipo As 
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Anexo 9 – Distribuição da ocorrência dos tipos de curvas 

timpanométricas, nas crianças do grupo 3 

 

Criança 
 Idade 

meses Tipo de curva timpanométrica 

   OD OE 
1  3m5d A B 
2  3m15d A A 
3  3m3d B B 
4  6m5d A A 
5  6m10d A A 

 
OD - orelha direita; OE – orelha esquerda; 
A- curva timpanométrica tipo A; B- curva timpanométrica tipo B 
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Anexo 10- Distribuição da ocorrência de respostas a sons 
instrumentais, nas crianças do grupo 1 
 

Criança 
 Idade 

meses AOC 

   GUIZO SINO BLACK AGOGÔ 
1  7m3d LL LL LL RCP 
2  3m16d A A A A 
3  4m7d PF PF PF PF 
4  11m21d LL LL LL LL 
5  8m13d LL LL LL LL 
6  3m4d A A A A 
7  11m21d LL LL LL RCP 
8  3m2d A A A RCP 
9  6m5d LL LL LL RCP 
10  3m1d A A A A 
11  3m6d A A A RCP 
12  12m7d LL LL LL LL 
13  12m17d LL LL LL RCP 
14  12m20d LL LL LL RCP 
15  4m11d PF A PF RCP 
16  6m0d LL LL LL RCP 
17  8m16d LL LL LL LL 
18  6m1d LL LL LL RCP 
19  3m0d A A A RCP 
20  8m5d LL LL LL RCP 
21  5m10d LL LL LL RCP 
22  3m14d A A A A 
23  3m8d A A PF RCP 
24  6m14d LL LL LL LL 
25  3m13d A A A A 
26  12m5d LL LL LL RCP 
27  12m11d LL LL LL LL 
28  9m7d LL LL LL LL 
29  9m7d LL LL LL LL 
30  6m2d PF PF PF PF 
31  3m28d A A A A 
32  3m26d A A A RCP 
33  6m20d LL LL LL RCP 
34  4m10d PF PF PF A 
35  12m3d LL LL LL RCP 
36  12m10d LL LL LL RCP 
37  6m8d LL LL LL RCP 
38  7m23d LL LL LL RCP 
39  3m17d PF PF PF PF 
40  8m7d LL LL LL LL 
41  9m11d LL LL LL LL 
42  5m10d PF PF PF PF 
43  3m25d A A A RCP 
44  3m15d PF PF PF RCP 
45  3m0d A A A RCP 
46  3m15d A A A A 
47  5m26d A A A A 
48  11m16d LL LL LL LL 

AOC- Audiometria de observação comportamental; BLACK- Black-black; 
A- Atenção; PF- Procura da fonte; LL- Localização lateral; 
RCP- Reflexo cocleopalpebral 
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Anexo 11 - Distribuição da ocorrência de respostas a sons 

instrumentais, nas crianças do grupo 2 

 

Criança 
 Idade 

meses AOC 

   GUIZO SINO BLACK AGOGÔ 
1  3m18d PF PF PF A 
2  3m23d PF PF A RCP,S 
3  5m11d A A A RCP 
4  3m5d PF PF PF RCP 
5  7m10d LL LL LL LL 
6  4m9d A A PF RCP,S 
7  5m12d LL LL LL RCP 
8  3m3d A A A RCP 
9  3m14d PF A PF RCP 
10  3m3d A A PF RCP 
11  3m7d A A A RCP 
12  3m15d A A A RCP 
13  9m17d LL LL LL RCP 
14  5m8d LL LL LL RCP 
15  9m25d LL LL LL RCP 
16  3m3d A A A RCP 
17  8m7d LL LL LL LL 
18  3m2d A A A RCP 
19  4m19d PF PF PF RCP 
20  6m3d LL LL LL RCP 
21  8m14d LL LL LL LL 
22  5m11d PF PF PF PF 
23  8m21d LL LL LL LL 
24  6m20d LL LL LL RCP 
25  4m4d PF A A RCP 
26  4m6d PF PF PF PF 
27  9m11d LL LL LL LL 
28  4m4d PF A A RCP 
29  4m16d A A A RCP 

 
AOC - Audiometria de observação comportamental; BLACK - Black-black; A - Atenção; 
PF - Procura da fonte; LL - Localização lateral; RCP - Reflexo cocleopalpebral; S - 
Reação de Startle 
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Anexo 12 - Distribuição da ocorrência de respostas a sons 

instrumentais, nas crianças do grupo 2 

 

Criança 
 Idade 

meses AOC 

   GUIZO SINO BLACK AGOGÔ 
1  3m5d A A A RCP 
2  3m15d PF PF A RCP 
3  3m3d A A A RCP 
4  6m5d LL LL LL RCP 
5  6m10d LL LL LL RCP 

 
AOC - Audiometria de observação comportamental; BLACK - Black-black; 
A - Atenção; PF - Procura da fonte; LL - Localização lateral; 
RCP - Reflexo cocleopalpebral 
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Anexo 13 - Distribuição dos níveis de respostas para tons puros (VRA), 
nas diferentes freqüências (Hz), nas crianças do grupo 1 

Criança 
 Idade 

meses VRA 

   OD OE 

   500  1000 2000  4000  500  1000 2000  4000  
1  7m3d 45 45 45 45 45 45 45 45 
2  3m16d 60 60 60 60 60 60 60 60 
3  4m7d 60 60 60 60 60 60 60 60 
4  11m21d 70 70 70 70 70 70 70 70 
5  8m13d 30 30 30 30 30 30 30 30 
6  3m4d 70 70 70 70 70 70 70 70 
7  11m21d 30 30 30 30 30 30 30 30 
8  3m2d 70 70 70 70 70 70 70 70 
9  6m5d 50 50 50 50 50 50 50 50 
10  3m1d 60 60 60 60 60 60 60 60 
11  3m6d 60 60 60 60 60 60 60 60 
12  12m7d 30 30 30 30 30 30 30 30 
13  12m17d 35 35 35 35 35 35 35 35 
14  12m20d 35 35 35 35 35 35 35 35 
15  4m11d 60 60 60 60 60 60 60 60 
16  6m0d 50 50 50 50 50 50 50 50 
17  8m16d 30 30 30 30 30 30 30 30 
18  6m1d 50 50 50 50 50 50 50 50 
19  3m0d 70 70 70 70 70 70 70 70 
20  8m5d 30 30 30 30 30 30 30 30 
21  5m10d 50 40 40 40 40 40 40 40 
22  3m14d 60 60 60 60 60 60 60 60 
23  3m8d 50 50 50 50 50 50 50 50 
24  6m14d 60 60 60 60 60 60 60 60 
25  3m13d 60 60 60 60 60 60 60 60 
26  12m5d 25 25 25 25 25 25 25 25 
27  12m11d 25 30 35 35 30 30 30 30 
28  9m7d 30 30 30 30 30 30 30 30 
29  9m7d 30 30 30 30 35 35 35 35 
30  6m2d 60 60 60 60 55 60 55 55 
31  3m28d 50 50 50 50 50 50 50 50 
32  3m26d 50 50 50 50 50 50 50 50 
33  6m20d 50 50 50 50 50 50 50 50 
34  4m10d 50 50 60 60 60 60 60 60 
35  12m3d 35 35 35 35 35 35 35 35 
36  12m10d 25 25 25 25 35 35 35 35 
37  6m8d 40 40 40 40 40 40 40 40 
38  7m23d 40 40 40 40 40 40 40 40 
39  3m17d 60 60 60 60 60 60 60 60 
40  8m7d 30 30 30 30 30 30 30 30 
41  9m11d 30 30 30 40 30 30 30 40 
42  5m10d 50 50 50 50 50 50 50 50 
43  3m25d 70 70 70 70 70 70 70 70 
44  3m15d 70 70 70 70 70 70 70 70 
45  3m0d 60 60 60 60 60 60 60 60 
46  3m15d 55 55 50 50 50 55 60 60 
47  5m26d 40 40 40 40 40 40 40 40 
48  11m16d 25 25 25 25 25 25 25 25 

VRA - Audiometria de reforço visual; OD - Orelha direita; OE – Orelha esquerda; Hz - Hertz 
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Anexo 14 - Distribuição dos níveis de respostas para tons puros (VRA), 

nas diferentes freqüências (Hz), nas crianças do grupo 2 

 

 
VRACriança  

Idade 
meses OD OE 

   500 1000 2000 4000 500 1000 2000 4000 
1  3m18d 50 50 50 50 50 50 50 50 
2  3m23d 60 60 60 60 60 60 60 60 
3  5m11d 50 50 50 50 50 50 50 50 
4  3m5d 50 50 50 50 50 50 50 50 
5  7m10d 40 40 40 40 40 40 40 40 
6  4m9d 50 50 50 50 50 50 50 50 
7  5m12d 40 40 40 40 40 40 40 40 
8  3m3d 60 60 60 60 60 60 60 60 
9  3m14d 50 50 50 50 50 50 50 50 
10  3m3d 50 50 50 50 50 50 50 50 
11  3m7d 50 50 55 55 50 55 55 50 
12  3m15d 55 50 55 55 55 50 50 60 
13  9m17d 30 30 30 30 30 30 30 30 
14  5m8d 40 45 45 45 50 50 50 50 
15  9m25d 40 40 40 40 40 40 40 40 
16  3m3d 50 55 50 55 50 50 50 50 
17  8m7d 45 40 45 45 45 45 45 40 
18  3m2d 50 50 55 55 55 50 55 60 
19  4m19d 40 40 40 40 40 40 40 40 
20  6m3d 40 50 45 40 40 45 45 45 
21  8m14d 30 30 30 30 30 30 30 30 
22  5m11d 40 40 40 40 40 40 40 40 
23  8m21d 30 30 30 30 35 35 35 35 
24  6m20d 60 60 60 60 60 60 60 60 
25  4m4d 50 60 60 50 50 50 50 50 
26  4m6d 60 60 60 60 60 60 60 60 
27  9m11d 30 30 30 30 30 30 30 30 
28  4m4d 50 50 50 50 50 50 50 50 
29  4m16d 60 60 60 60 60 60 60 60 

 
VRA – audiometria de reforço visual; OD – orelha direita; OE – orelha esquerda; Hz - Hertz 
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Anexo 15 - Distribuição dos níveis de respostas para tons puros (VRA), 

nas diferentes freqüências (Hz), nas crianças do grupo 3 

 

VRA 
Criança  Idade 

meses OD OE 

   500 1000 2000 4000 500 1000 2000 4000 
1  3m5d 50 50 55 60 55 50 60 60 
2  3m15d 60 50 60 55 50 55 60 55 
3  3m3d 55 55 50 55 55 55 60 55 
4  6m5d 45 45 50 50 50 50 45 45 
5  6m10d 30 30 30 35 35 35 30 30 

 
VRA - audiometria de reforço visual; OD - orelha direita; OE –  orelha esquerda; 
Hz - Hertz 
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Anexo 16 – Distribuição dos dados quanto a presença ou ausência de 
Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente, nas crianças do 
grupo 1 

 EOAT 
Criança 

 
Idade 
Meses OD OE 

1  7m3d - - 
2  3m16d - - 
3  4m7d - - 
4  11m21d - - 
5  8m13d - - 
6  3m4d - - 
7  11m21d - - 
8  3m2d - - 
9  6m5d - - 
10  3m1d - - 
11  3m6d - - 
12  12m7d - - 
13  12m17d - - 
14  12m20d - - 
15  4m11d - - 
16  6m0d - - 
17  8m16d - - 
18  6m1d - - 
19  3m0d - - 
20  8m5d - - 
21  5m10d - - 
22  3m14d - - 
23  3m8d - - 
24  6m14d - - 
25  3m13d - - 
26  12m5d + - 
27  12m11d NR NR 
28  9m7d - - 
29  9m7d - - 
30  6m2d - - 
31  3m28d NR - 
32  3m26d NR - 
33  6m20d - - 
34  4m10d - NR 
35  12m3d - NR 
36  12m10d NR NR 
37  6m8d NR NR 
38  7m23d NR NR 
39  3m17d NR NR 
40  8m7d NR NR 
41  9m11d NR NR 
42  5m10d NR NR 
43  3m25d NR NR 
44  3m15d NR NR 
45  3m0d NR NR 
46  3m15d NR NR 
47  5m26d NR - 
48  11m16d NR NR 

EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente;+ Presença de EOAT; - Ausência de EOAT; 
NR – Exame não realizado 
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Anexo 17 – Distribuição dos dados quanto a presença ou ausência de 

Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente, nas crianças do 

grupo 2 

 

 EOAT 
Criança  

Idade 
meses OD OE 

1  3m18d + + 
2  3m23d + + 
3  5m11d + + 
4  3m5d + + 
5  7m10d + + 
6  4m9d + + 
7  5m12d + + 
8  3m3d + - 
9  3m14d + + 
10  3m3d + + 
11  3m7d + + 
12  3m15d + + 
13  9m17d + - 
14  5m8d - + 
15  9m25d - + 
16  3m3d + + 
17  8m7d - - 
18  3m2d - - 
19  4m19d + + 
20  6m3d - - 
21  8m14d + NR 
22  5m11d NR + 
23  8m21d NR - 
24  6m20d NR NR 
25  4m4d NR NR 
26  4m6d NR NR 
27  9m11d NR NR 
28  4m4d NR NR 
29  4m16d NR NR 

 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente; 
+ Presença de EOAT; - Ausência de EOAT;  
NR – exame não realizado 
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Anexo 18 – Distribuição dos dados quanto a presença ou ausência de 

Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente, nas crianças do 

grupo 3 

 

 EOAT 
Criança  

Idade 
meses OD OE 

1  3m5d + - 
2  3m15d + + 
3  3m3d - - 
4  6m5d + + 
5  6m10d + + 

 
EOAT – Emissão otoacústica evocada por estímulo transiente; 
+ Presença de EOAT; - Ausência de EOAT; 
NR – Exame não realizado  

 
 
 

 


