
1.	Introdução

A perda auditiva não identificada na infância, congênita ou adquirida, 
pode ocasionar deficiências nas habilidades da fala e linguagem ao longo da vida1 
que, por sua vez, trazem grande impacto sobre a comunicação, cognição, desem-
penho escolar, desenvolvimento emocional e bem-estar psicossocial.2 Tais atrasos 
podem resultar em menores níveis de escolaridade e oportunidades de emprego 
na idade adulta3 e, conseqüentemente, gerar aumento do custo de vida geral que 
pode ultrapassar US$ 1 milhão para aqueles com perda auditiva profunda, incluin-
do serviços de educação, serviços sociais e redução da produtividade laboral.4 O 
custo é diretamente proporcional à gravidade da perda auditiva e inversamente 
relacionada às habilidades de linguagem.5 Mesmo crianças com perdas auditivas 
leves ou unilaterais podem apresentar menor desempenho acadêmico.6  

Por outro lado, a detecção e a intervenção precoce dentro do período crí-
tico de desenvolvimento da fala, linguagem e cognição melhoram o desempenho 
individual1 independente da magnitude da perda auditiva.7 Portanto, é recomen-
dável que todas as crianças sejam submetidas à triagem auditiva até um mês de 
idade, e que todas as crianças com deficiência sejam identificadas antes dos três 
meses de idade. Crianças com perda auditiva confirmada devem receber interven-
ção adequada no mais tardar aos seis meses de idade.8 Dados de investigações pré-
vias mostram que pais de crianças sem fatores de risco suspeitaram inicialmente 
da perda auditiva aos 15 meses de idade, sendo confirmado por volta de 22 meses 
de idade.9 Desde a introdução da triagem auditiva neonatal universal, a idade 
média de detecção da perda auditiva diminuiu para dois a três meses de idade.10

A maioria das crianças com perda auditiva congênita é identificada pela 
triagem auditiva. No entanto, a perda auditiva em crianças pode ser de início 
tardio, progressiva ou adquirida. Por essa razão, a presença de um ou mais indica-
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dores de risco (Tabela 1) demanda uma avaliação audiológica completa entre 24 
e 30 meses, independente dos resultados da triagem neonatal.8

Tabela 1. “Joint Committee on Infant Hearing” 2007 da Academia Americana de Pediatria: Indicadores de 
Risco Associados à Perda Auditiva Congênita, de Início Tardio* ou Progressiva na Infância.

1. Preocupação do responsável* em relação a atrasos na audição, fala, linguagem ou desenvolvimento

2. História familiar* de perda auditiva permanente na infância

3. Permanência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por mais de cinco dias, ou qualquer um dos 
seguintes fatores, independente da duração: oxigenação extracorpórea por membrana*, ventilação assisti-
da, exposição à medicamentos ototóxicos (gentamicina e tobramicina) ou diuréticos de alça (furosemida), 
ou hiperbilirrubinemia que requer exsanguíneo-transfusão.

4. Infecções intrauterinas, tais como CMV*, herpes, rubéola, sífilis ou toxoplasmose

5. Anomalias craniofaciais, incluindo as que envolvem a orelha e conduto auditivo externo, e as anoma-
lias do osso temporal

6. Achados físicos, tais como mecha de cabelo branco, associados a uma síndrome que curse com perda 
auditiva neurossensorial ou condutiva permanente

7. Síndromes associadas com perda auditiva progressiva ou de início tardio*, como neurofibromatose, 
osteopetrose e síndrome de Usher; outras síndromes frequentemente identificadas incluem Waardenburg, 
Alport, Pendred e Jervell e Lange-Nielsen

8. Doenças neurodegenerativas*, como síndrome de Hunter, ou neuropatias sensório-motoras, como 
ataxia de Friedreich e síndrome de Charcot-Marie-Tooth

9. Infecções pós-natais com cultura positiva associadas à perda auditiva neurossensorial*, incluindo 
meningite bacteriana e viral (sobretudo herpes vírus e varicela) confirmada

10. Traumatismo crânio-encefálico, especialmente fratura da base do crânio/osso temporal* requerendo 
hospitalização

11. Quimioterapia*

12. Otite média recorrente ou persistente por pelo menos três meses

Fonte: Joint Committee on Infant Hearing Year 2007 position statement: principles and guidelines for early 
hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007;120: 898–921

Além disso, todas as crianças devem receber um acompanhamento contí-
nuo das habilidades auditivas (Tabela 2) e de comunicação (Tabela 3) adequados  
à idade, bem como dos marcos de desenvolvimento (Tabela 4), independente dos 
indicadores de risco ou resultados da triagem auditiva.8 Qualquer preocupação dos 
pais sobre a audição ou atraso na comunicação deve ser valorizada. A identifica-
ção de qualquer anormalidade deve ser pró-ativa e consistente para o diagnóstico 
precoce. A observação regular dos marcos de desenvolvimento e habilidades 
auditivas, assim como da condição da orelha média deve ser realizada periodica-
mente. A fala e a linguagem apresentam evolução rápida nos primeiros três anos 
de idade, desta forma, não é apropriado esperar mais do que três meses para obter 
uma avaliação audiológica para afastar a perda auditiva.
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Tabela 2. Desenvolvimento Auditivo Normal na Infância
Idade 
(Meses) Desenvolvimento Normal

0–4 Deve reagir à sons altos, acalma-se à voz da mãe, interromper atividades momentanea-
mente durante a apresentação de som em níveis de conversação

5–6
Deve localizar corretamente o som apresentado em um plano horizontal, iniciar a imitar 
sons em repertório próprio da fala ou pelo menos vocalizar reciprocamente com um 
adulto

7–12 Deve localizar corretamente o som apresentado em qualquer plano, deve responder ao 
nome, mesmo quando falado baixo

13–15 Deve apontar em direção a um som inesperado ou objetos familiares ou pessoas quando 
solicitado

16–18 Deve seguir instruções simples, sem gestos ou indicações visuais; pode ser treinado para 
alcançar um brinquedo interessante, quando um som é apresentado

19–24 Deve apontar para partes do corpo quando solicitado; com cerca de 21 meses podem ser 
treinados para realizar audiometria condicionada

Fonte: Matkin ND. Pediatr Rev 1984;6:151.

Tabela 3. Recomendações para Crianças com Desenvolvimento Anormal da Fala

Idade (Meses) Critérios para Encaminhamento para Crianças com Atraso da Fala

12 Não balbucia ou imita voz
18 Não fala palavras isoladas
24 Vocabulário	de	palavras	únicas	≤	10	palavras
30 Menos que 100 palavras; sem evidência de combinação de 2 palavras; ininteligível
36 Menos que 200 palavras; não utiliza frases telegráficas; clareza <50%
48 Menos	que	600	palavras;	não	utiliza	frases	simples;	clareza	≤80%

Fonte: Matkin ND. Pediatr Rev 1984;6:151.

Tabela 4. Marcos de Desenvolvimento para Comunicação e Linguagem

Etapa Idade Média de 
Aquisição (Meses) Implicações Evolutivas

Sorri em resposta a faces e vozes 1.5 Criança socialmente mais partici-
pante

Balbucia monosilábicos 6 Experimenta sons e sensações táteis

Inibe-se com “não” 7 Responde a sons (não verbal)

Segue uma ordem com gestos 7 Comunicação não verbal

Segue uma ordem sem gesticular 10 Receptiva à linguagem verbal

Fala a primeira palavra com significado 12 Início da lalação

Fala 4–6 palavras 15 Aquisição de nomes pessoais e de 
objetos

Fala 10–15 palavras 18 Aquisição de nomes pessoais e de 
objetos

Fala setenças de 2 palavras 19
Início da gramatização, corresponde 
a um vocabulário com mais de 50 
palavras

Modificado de: Behrman RE, Jenson HB, Kliegman R, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed. 
Philadelphia, PA: Saunders; 2003.
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Os sinais para suspeição de perda auditiva são distintos entre os intervalos 
de idade em crianças. Até a idade de três anos, os pais relatam frequentemente 
desatenção, resposta irregular ao som, ou atraso na fala. De três a seis anos de 
idade, a fala não é clara ou é distorcida. Após seis anos de idade a criança tem 
dificuldade de aprendizado. O atraso ou atipia das habilidades de comunicação na 
infância pode ser devido principalmente à perda auditiva, afasia, retardo mental, 
transtornos dentro do espectro do autismo e transtornos comportamentais e afe-
tivos. Uma criança com deficiência auditiva, ao contrário de outros distúrbios da 
comunicação, prefere a comunicação gestual e brinca normalmente com outras 
crianças da mesma faixa etária.

Em vez da avaliação auditiva informal como informação dos pais ou ava-
liação comportamental informal no consultório médico, a avaliação audiológica 
formal é a única forma de certificar-se da audição normal. A avaliação da audição 
na infância pode ser obtida através dos seguintes métodos:
 
A) Medidas comportamentais:
•	 Audiometria comportamental sem reforço: observação das reações de bebês 

em perante estímulos sonoros de diversas características tais como tambores, 
pratos, sinos e chocalhos, entre outros. Indicada desde o nascimento até seis 
meses de idade;

•	 Audiometria comportamental com reforço visual: localização da fonte sonora 
em um alto-falante ou fones de ouvido, reforçada por um estímulo visual 
atraente. Indicada para lactentes jovens com idade superior a seis meses de 
idade ou com distúrbios neurológicos ou psiquiátricos;

•	 Audiometria condicionada: após três anos de idade;
•	 Audiometria vocal. 

No entanto, as estimativas comportamentais da sensibilidade auditiva nem 
sempre podem ser obtidas em crianças pequenas e, além disso, geralmente não 
avaliam cada orelha separadamente. Desta forma, a bateria inicial de testes 
audiológicos para confirmar a perda auditiva em crianças deve incluir medidas 
eletrofisiológicas/objetivas, seguido por métodos comportamentais de acordo com 
a idade da criança.
B) Medidas eletrofisiológicas/objetivas:

•	 Emissões Otoacústicas;
•	 Timpanometria;
•	 Reflexo Estapediano;
•	 Potencias Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (BERA);
•	 Eletrococleografia (ECoG);
•	 Respostas Auditivas de Estado Estável (RAEE).

2.	Emissões	Otoacústicas	
Emissões otoacústicas (EOA) são sinais acústicos de baixa intensidade 

registrados no conduto auditivo externo,11 gerados pela atividade mecânica não-
-linear das células ciliadas externas do órgão de Corti,12 espontaneamente ou na 
presença de estimulação acústica. As EOA espontâneas não são consideradas um 
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indicador clínico adequado da atividade coclear, uma vez que estão presentes em 
apenas 40-60% dos indivíduos com audição periférica normal.13 As EOAs evoca-
das são classificadas de acordo com o tipo de estímulo utilizado durante a medida: 
frequência-dependente, transiente ou produtos de distorção.
2.1.	Emissões	Otoacústicas	Evocadas	Transitórias	(EOAET)

As EOAET são respostas captadas alguns milisegundos após a apresentação 
de um estímulo acústico. A sonda deve conter um transdutor para transmitir um 
estímulo tipo click ou tone-burst, e um microfone para detector a resposta, e seu 
ajuste correto dentro do canal auditivo externo é mandatório. As emissões podem 
ser evocadas da cóclea normal na maioria das frequências, dependendo da ampli-
tude do espectro do estímulo.14 Clicks de banda larga são geralmente utilizados 
na medida das EOAET, que são registradas em um parâmetro dependente de 
tempo. Tipicamente, os componentes de alta freqüência da resposta apresentam 
latência menor que as de baixa freqüência. Calcula-se a média das respostas a 
diversos estímulos com o intuito de distinguir a resposta do ruído de fundo, desta 
forma, a análise das respostas depende da reprodutibilidade das ondas e da relação  
sinal-ruído (Figura	1).

Figura	1. Presença de respostas no teste de EOAET. As respostas são robustas e acima do ruído de fundo, 
com alta reprodutibilidade das ondas. 

Extraída do banco de imagens dos autores
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O teste das EOAET é o método de EOA mais amplamente utilizado para 
a triagem auditiva neonatal, uma vez que pode ser registrada em quase todos os 
indivíduos com audição normal e está ausente nas orelhas com limiar auditivo de 
30-40 dB ou pior. Além disso, as EOAET obtidas em recém-nascidos são unifor-
mes na faixa de frequências de 1 kHz a 5 kHz, com amplitude maior em compa-
ração com as de adultos.14 Ademais, este teste é rápido, não invasivo, consistindo 
em um método objetivo para avaliação auditiva.15 No entanto, as EOAET têm 
limitações. A fim de obter resultados precisos, as gravações devem ser realizadas 
em ambientes silenciosos. O ruído de fundo pode alterar significativamente a taxa 
de falso-positivos e duração do exame. A ausência de respostas não fornece infor-
mações a respeito dos limiares auditivos ou tipo de perda auditiva (condutiva ou 
sensorioneural). A presença de respostas não permite predizer os níveis de audição 
com especificidade de frequência a partir do espectro de emissão. 
2.2.	Emissões	Otoacústicas	Produtos	de	Distorção	(EOAPD)

As EOAPD são evocadas pela apresentação simultânea de dois tons puros 
(f1 e f2), que são oferecidos simultaneamente para a cóclea, gerando tons dife-
rentes que podem ser medidos como respostas no conduto auditivo externo. Esses 
tons, conhecidos como produtos de distorção, diferem em freqüência e amplitude 
dos tons primários puros e refletem o funcionamento não-linear da cóclea. Os 
maiores produtos de distorção são obtidos na freqüência de 2f1-f2. Para a medida 
das EOAPD, dois canais separados para geração de estímulos são necessários, e 
ambos devem ser eletricamente isolados para evitar artefatos.

As emissões podem ser medidas e exibidas em duas formas. O PD-grama 
retrata a amplitude da EOAPD em função da freqüência do estímulo a um nível 
de intensidade fixo (Figura	2), e a razão de crescimento da PD (função entrada/
saída) demonstra o aumento da amplitude da EOAPD a uma freqüência constante 
e níveis de intensidade variáveis dos tons puros.16 Assim como ocorre com as 
EOAET, as medidas da EOAPD são analisadas por meio da relação sinal-ruído. 
O nível da EOAPD registrado deve ser pelo menos 6 dB acima do nível de ruído.

Figura	2. EOAPD exibida sob a forma de DP-Gram. As respostas 
significativas foram registradas no espectro de 2 kHz a 5 kHz.

As EOAPD podem ser regis-
tradas em quase todas as orelhas 
com audição normal e também 
pode ser medidas em orelhas com 
perda auditiva sensorioneural leve 
a moderada.17 Embora a EOA não 
seja uma medida direta da sensibili-
dade auditiva, existe uma correlação 
quantitativa com o grau assim como 
a configuração da perda auditiva, 
quando leve a moderada.18 Outra 
vantagem deste método é a especifi-
cidade de freqüência dos estímulos Extraída do banco de imagens dos autores
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de tom puro utilizados. O produto de distorção, bem como as EOAET, dependem 
de transmissão ideal através da orelha média, por isso é importante determinar a 
condição da orelha média antes de interpretar os achados.14

2.3.	Interpretação	das	EOA
A presença de EOA evocadas denota integridade e funcionamento adequado 

das células ciliadas externas, desta forma, sua ausência pode indicar função coclear 
anormal, consistente com perda auditiva. No entanto, sua ausência não significa 
apenas alteração da função coclear; ambos os estímulos e as EOA são transmitidos 
através da orelha média e registrados no conduto auditivo externo, deste modo, 
doenças da orelha média ou oclusão do conduto auditivo externo podem levar a res-
postas alteradas.19 Portanto, as EOA refletem as condições do sistema auditivo peri-
férico desde o conduto auditivo externo até as células ciliadas externas cocleares.

Em relação à orelha externa, mesmo pequenas quantidades de cerúmen ou 
debris no conduto auditivo externo podem obstruir os canais da sonda, com con-
seqüente estimulação inadequada. Em recém-nascidos, especialmente durante os 
primeiros dias de vida, a taxa de falha no teste das EOA é maior devido à presença 
de vérnix caseoso no conduto auditivo externo, líquido amniótico na orelha média 
e/ou pressão negativa em uma orelha média sem ventilação adequada. 19, 20

A função adequada da orelha média também é um fator determinante na 
análise das EOA e várias condições, como disfunção da tuba auditiva, otite média 
com efusão, perfuração da membrana timpânica ou alterações na cadeia ossicular, 
podem interferir na sua medida.21 O resultado do teste das EOA por si só não é 
capaz de diferenciar entre as anormalidades da orelha externa, orelha média, ou 
células ciliadas externas. Em caso de resultado negativo, outros testes audiológi-
cos devem ser realizados para avaliar a condição da orelha média (timpanometria, 
pesquisa do reflexo estapediano) ou orelha interna e vias auditivas (BERA). 

Devemos ter em mente que as EOA também não avaliam a integridade das 
vias auditivas a partir do oitavo nervo ao tronco cerebral e, portanto, não vão iden-
tificar neuropatia/dessincronia auditiva e outras anormalidades neurais.
3. Timpanometria

A timpanometria avalia as variações na transmissão de energia secundária 
a alterações de pressão no conduto auditivo externo, refletindo mudanças das 
propriedades físicas da membrana timpânica, orelha média e cadeia ossicular.22 O 
equipamento mede a pressão sonora no conduto auditivo externo hermeticamente 
fechado através da emissão e recepção de sinais acústicos. Durante o exame, a 
membrana timpânica sofre vários graus de pressão positiva e negativa, modi-
ficando sua posição e, conseqüentemente, a absorção do sinal acústico emitido 
continuamente. Devido à baixa frequência de ressonância da orelha média no 
período neonatal,23 o uso da sonda de 1000 Hz é recomendado,  até os seis meses 
de idade.24,25 Através deste teste, é possível verificar se a membrana timpânica 
apresenta movimentação normal e se a pressão atmosférica é semelhante na orelha 
média e conduto auditivo externo, indicando funcionamento adequado da tuba 
auditiva, estruturas da orelha média e integridade da cadeia ossicular.

Com base na representação gráfica da timpanometria, esta pode ser classifi-
cada nos seguintes tipos (Figura	3):
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Figura	3. Timpanogramas. A: funcionamento normal da tuba auditiva com mobilidade normal da mem-
brana timpânica e estruturas da orelha média, observada em orelhas com audição normal ou perda auditiva 
sensorioneural. As: rigidez da membrana timpânica ou cadeia ossicular, observada na fixação da cadeia 
ossicular, otosclerose, timpanosclerose e espessamento da membrana timpânica. Ad: alta mobilidade das 
estruturas da orelha média, observada na disjunção da cadeia ossicular ou membrana timpânica flácida. B: 
complacência reduzida ou mínima variação durante o exame, observada em alterações da orelha externa 
ou média, como cerúmen obstrutivo, otite média (otite média aguda, otite média com efusão, otite adesiva, 
colesteatoma), algumas malformações congênitas e oclusão da sonda. C: pressão negativa no interior da 
orelha média, observada em episódios de disfunção da tuba auditiva e otite média com pequena quantidade 
de efusão. D: duplo pico (padrão “W”) em recém-nascidos sugere menor freqüência de ressonância.

Extraída do banco de imagens dos autores

Uma vez que este teste é rápido e de fácil execução, não exige respostas com-
portamentais, e mantém-se inalterado durante o sono ou sedação, é uma ferramenta 
importante para a avaliação auditiva de recém-nascidos, especialmente quando 
são encaminhados para avaliação audiológica diagnóstica após a triagem auditiva 
neonatal. Portanto, é recomendado em recém-nascidos que falharam no teste de 
emissões otoacústicas, pois ajuda no diagnóstico diferencial entre perda auditiva 
sensorioneural e comprometimento da orelha média, frequentes na infância.
4. Reflexo Estapediano 

O reflexo estapediano corresponde à contração involuntária do músculo 
do estapédio em resposta à estimulação sonora de alta intensidade. A contração 
ocorre bilateralmente, mesmo quando o som é apresentado unilateralmente. Desta 
forma, o reflexo pode ser obtido na orelha ipsilateral ou contralateral.

A via do reflexo acústico é composta pela membrana timpânica, orelha 
média, cóclea, nervo vestibulococlear, tronco encefálico e nervo facial. O teste de 
reflexo estapediano permite a obtenção de informações não só da orelha média, 
mas também das vias auditivas do tronco encefálico. Assim, tanto as vias auditi-
vas aferente e eferente, bem como o nervo facial devem estar funcionando a fim 
de observar o reflexo. Além de complementar as informações obtidas a partir da 
timpanometria, o teste do reflexo estapediano permite a avaliação da integridade 
global das vias auditivas periféricas e centrais.
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Durante o teste do limiar do reflexo estapediano, o paciente deve permane-
cer relaxado, pois artefatos musculares podem prejudicar a captação precisa das 
respostas.  A estimulação com tons puros em diversas freqüências e intensidades 
pode provocar a contração do músculo do estapédio, resultando em uma mudan-
ça na complacência que pode ser detectado por uma sonda no conduto auditivo 
externo. Os indivíduos com audição normal apresentam reflexo estapediano 
cerca de 70-95 dB acima do limiar auditivo. Os reflexos estapedianos alterados 
são encontrados na: 1) perda auditiva sensorioneural ou condutiva; 2) compro-
metimento eferente, como doença da orelha média ou paralisia facial periférica; 
3) lesão de tronco encefálico; 4) neuropatia/dessincronia auditiva (NA/DA). O 
limiar do reflexo estapediano pode também prever limiares auditivos em crianças 
com orelha média normal, que são incapazes de serem submetidas à avaliação 
comportamental.26

5.	Respostas	Auditivas	de	Tronco	Encefálico	(BERA)
As respostas auditivas de tronco encefálico são potenciais elétricos captados 

entre 1,0 e 20 milissegundos após a apresentação de estímulo acústico transitório. 
As respostas são geradas pelo nervo auditivo e pelo tronco encefálico e são repre-
sentados por ondas enumeradas por números romanos.
5.1. Potenciais Evocados Auditivos por Clicks

As respostas auditivas de tronco encefálico são geradas por estímulos curtos 
de descarga instantânea. Isto proporciona estímulo sincrônico de numerosos neu-
rônios auditivos. Em altas intensidades, uma vasta porção da membrana basilar é 
ativada e as células ciliadas de uma extensa área de frequências respondem a este 
estímulo de banda larga. Portanto, neste teste não pode ser esperada avaliação da 
frequência específica.

A principal aplicação do potencial evocado auditivo por click é a avaliação 
da função neural, integridade do tronco encefálico e maturidade das vias auditivas, 
além de definição do tipo de perda auditiva (condutiva, sensorial ou neural). O 
exame (conhecido como BERA) também é usado em sistemas automáticos para 
triagem auditiva neonatal.

As ondas I e II representam a atividade do nervo coclear, a onda III cor-
responde ao núcleo coclear e as ondas IV e V representam a atividade de tronco 
encefálico do leminisco lateral até o colículo inferior28 (Figura	4).

Figura	4: Ondas dos potenciais evocados auditivos por Clicks

As latências e os inter-
valos interpicos são depen-
dentes da idade e estão 
aumentadas em recém-nas-
cidos e crianças. A cóclea 
está formada ao redor de 
35 semanas de idade con-
cepcional, mas as ondas do 
BERA ainda não estão com-Extraído do banco de imagens dos autores
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pletas ao nascimento, principalmente  nos prematuros. Por isso, a estimativa da 
idade concepcional é fundamental para a interpretação adequada das ondas e suas 
latências. O intervalo I-V esta aumentado (até 5,0ms) e diminui durante os primei-
ros meses. Essas alterações podem ser explicadas por imaturidade das sinapses, 
diâmetro reduzido dos axônios e mielinização incompleta das fibras nervosas. O 
desenvolvimento das vias auditivas do tronco encefálico se completará entre 18 
e 24 meses. Após esta idade, o BERA tem forma semelhante ao adulto em latên-
cia e amplitude, como mostrado em estudos sobre o desenvolvimento auditivo29. 
Mesmo após os dois anos, atrasos de maturidade serão revelados como amplitude 
de onda I maior que onda V, morfologia pobre das ondas e aumento dos intervalos 
I-V, I-III ou III-V.

Em indivíduos com audição normal, a estimulação em intensidades altas 
entre 75 e 90 dBHL, a latência da onda V é de 5,5 a 6,0ms e aumenta aproximada-
mente 2,0ms até o limiar. A latência da onda I é de 1,5ms, da onda III por volta de 
3,5ms e os intervalos interpicos são de aproximadamente 2,0ms. Nas intensidades 
menores, as latências de todas as ondas aumentam e a onda I pode ser indetectável. 
O limiar é definido pela menor intensidade em que a onda V pode ser replicada 
(Figura	5).	No limiar, muitas frequências contribuem para a resposta, mas normal-
mente, a melhor correlação ocorre entre 2 e 4 KHz. Quando a audiometria tonal é 
normal ou a perda auditiva é plana, o limiar obtido ao potencial evocado por click 
é semelhante ao limiar psicoacústico, mas nas perdas auditivas de características 
pouco usuais ou em rampa, qualquer frequência entre 1 e 4 KHz pode contribuir 
na obtenção do limiar, mas pode subestimar a perda auditiva30	(Figura	6).

Figura	5:	Potenciais evocados auditivos por clicks com respostas desde 90 dBHL até o limiar em menina 
de 12 meses de idade. As ondas I, III e V são bem definidas, com latências e intervalos interpicos ade-
quados para a idade.
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Figura	6:	Sexo feminino, 7 anos de idade. Os potenciais evocados auditivos por clicks mostram latências 
normais até o limiar de 20 dBHL bilateralmente, apesar de perda auditiva sensorioneural nas frequências 
baixas e médias na orelha esquerda.
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Nas perdas auditivas condu-
tivas, todas as latências estão aumen-
tadas, mas o intervalo I-V é normal. 
A morfologia pode ser pobre e o 
limiar elevado (Figura	7).	Por outro 
lado, o aumento da latência da onda 
V e do intervalo I-V são as principais 
alterações encontradas nas disfunções 
retrococleares ou de tronco encefáli-
co, associados ou não à perda auditiva 

sensorioneural. Nesses casos, a onda I deve ser normal. As perdas auditivas sen-
soriais com função neural preservada, normalmente apresentam latências normais 
com limiares aumentados.
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Figura	7.	Perda auditiva condutiva na orelha direita. Note que as latências na orelha direita estão aumenta-
das e os intervalos interpicos são normais.

5.2.	Potenciais	Evocados	Auditivos	Frequência-específica
As respostas por frequência específica são essenciais na avaliação diagnós-

tica. Diversas ferramentas estão disponíveis como tone-burst, logon e respostas 
auditivas de estado estável com diversos parâmetros de estimulação. BERA por 
tone-burst é um dos mais populares, disponível na maioria dos equipamentos.

O estímulo é sinusoidal e sua frequência central determina a frequência 
nominal, por exemplo, tone-burst de 1 KHz. Existe alguma contribuição de fre-
quências maiores e menores, e mecanismos não-lineares de bloqueio são usados 
para restringir a energia espectral difundida. Basicamente, este teste é usado 
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para determinar o limiar eletrofisiológico frequência-específico nas frequências 
centrais (0,5, 1, 2 e 4 KHz). Para isso, a onda V é acompanhada da maior para as 
menores intensidades em cada frequência e, assim como no potencial evocado por 
click, o limiar é obtido pela menor intensidade em que a onda V é reprodutível.

Este teste não deve ser usado para neurodiagnóstico. Entretanto, a frequência 
de 4 KHz ao tone-burst tem latências muito próximas às latências dos clicks, já 
as frequências mais graves tem latências maiores daquelas esperadas aos clicks. 
Como as ondas das frequências específicas são formadas por respostas de um 
número reduzido de fibras auditivas, a onda V normalmente tem amplitude menor 
e por isso, em alguns casos são necessários mais de 3000 ou 4000 estímulos para 
aquisição de uma resposta confiável.

O limiar ao tone-burst costuma ser 10 dB maior que o limiar psicoacústico, 
mas em 0,5 KHz a diferença pode chegar a 15-20 dB. Isto é mais evidente em 
indivíduos com audição normal ou próxima do  normal. As diferenças entre tone-
-burst e o limiar psicoacústico são menores ou não existem na perda auditiva sens-
sorioneural. Em outras palavras, o potencial evocado auditivo por tone-burst tem 
melhor valor preditivo de limiar frequência-específica em pacientes com perda 
auditiva moderada ou grave do que naqueles indivíduos com audição normal.

A maior restrição ao potencial evocado por tone-burst é o tempo de duração 
do exame. Por enquanto, não é possível adquirir respostas simultâneas para múlti-
plas frequências nas duas orelhas ao mesmo tempo (como nas respostas auditivas 
de estado estável), por isso cada frequência deve ser testada individualmente em 
cada orelha até o limiar e o mesmo procedimento deve ser repetido na outra ore-
lha. Mesmo examinadores experientes, usando taxas de estímulos adequados para 
as idades e obtendo um número suficiente, mas não excessivo de respostas para 
cada intensidade, podem necessitar de 1 - 2 horas para adquirir respostas nas qua-
tro principais frequências e nos dois lados. Em crianças pequenas em sono natural,  
pode ser necessária uma segunda sessão para completar o exame frequência- 
específico. Para crianças maiores, a sedação com hidrato de cloral ou midazolan 
pode não ser suficiente para obtenção de condições ideais para o exame devido ao 
tempo prolongado. A anestesia inalatória superficial é nossa primeira escolha para 
crianças maiores que seis meses. Na maioria dos casos, isto nos permite adquirir 
respostas confiáveis nas frequências específicas em uma única sessão.
5.3. Potencial Evocado Auditivo por Via Óssea

Este teste pode ser realizado com estímulo tipo click ou tone-burst. O estí-
mulo é oferecido através de vibrador ósseo locado na mastóide, assim como na 
audiometria. As principais indicações são atresia ou estenose de conduto auditivo 
externo, malformações de estruturas da orelha externa ou média e, às vezes, na 
otite média com efusão persistente. É útil para estimar o gap aéreo-ósseo na perda 
auditiva condutiva. Nunca deve ser realizado isoladamente, mas como comple-
mento à avaliação por potencial auditivo convencional. Quando houver estenose 
ou atresia do conduto auditivo externo, os populares fones de inserção não podem 
ser usados para o teste de condução aérea. Nesses casos, o examinador deve usar o 
tradicional fone tipo casco TDH-39 para estimar os limiares de condução aérea. O 
potencial evocado por via óssea fornece informações importantes para a distinção 
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entre a perda auditiva condutiva ou mista e é indispensável para a reabilitação de 
crianças pequenas, especialmente quando o BAHA (Bone-Ancored Hearing Aid) 
estiver indicado.
6.	Eletrococleografia

A eletrococleografia (EcoG) permite a gravação de atividades elétricas da 
cóclea e nervo auditivo próximo do sítio gerador. Os maiores componentes cocle-
ares são o microfonismo coclear (MC) e o potencial de somação (PS). O potencial 
de ação (PA) representa a atividade elétrica do nervo auditivo e seria equivalente 
à onda I do BERA (Figura	8).

Figura	8. EcoG normal
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As repostas podem ser obtidas através de técnica invasiva com eletrodo 
transtimpânico locado no promontório, ou por técnica não invasiva com eletrodo 
posicionado na membrana timpânica ou no conduto auditivo externo. Quanto mais 
próximo da cóclea estiver o eletrodo, maior a amplitude das respostas. Isto torna 
o exame atrativo quando houver necessidade de maiores esclarecimentos comple-
mentares ao BERA. Nesses casos, a ECoG pode ajudar a identificar o limiar ele-
trofisiológico, definindo assim o tipo de perda auditiva: condutiva (orelha média), 
sensorial ou neural (cóclea ou nervo auditivo). A ECoG é especialmente útil em 
crianças com otite média com efusão persistente, o que pode ocasionar respostas 
pouco confiáveis ou limiares muito altos ao BERA, pior que o esperado para per-
das condutivas puras. Durante o procedimento, a secreção da orelha média deve 
ser aspirada, o eletrodo posicionado no promontório, próximo da janela redonda, 
e o limiar é estimado pela menor intensidade onde se encontra o PA replicável. As 
respostas frequência-específicas podem ser obtidas através de tone-burst,  o que 
pode facilitar a reabilitação auditiva ou a adaptação de prótese auditiva. A maior 
desvantagem da ECoG é a necessidade da anestesia geral já que a ECoG transtim-
pânico é a preferida na infância. Pode-se aproveitar a mesma sessão de anestesia 
para realização do BERA e da ECoG. Nos casos em que a onda I do BERA não for 
evidente ou confiável, a ECoG pode auxiliar mostrando o PA, ou seja, uma onda 
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I bem definida, já que o sítio de captação deste potencial com eletrodo transtim-
pânico está bem próximo da fonte geradora do mesmo31. 

Na suspeita de neuropatia/dessincronia auditiva (NA/DA), a ECoG é uma 
ferramenta poderosa para avaliação do local da lesão32,33. Atualmente, esta é uma 
das principais indicações de ECoG nas crianças. A presença de microfonismo 
coclear e/ou potencial de somação, na ausência de repostas no potencial evo-
cado auditivo, são achados positivos para NA/DA32 . O potencial de ação (PA) 
normalmente está ausente (como a onda I do BERA), mas quando presente, tem 
morfologia bastante alterada. A atividade de algumas células ciliadas da cóclea, 
que contribuem para o MC ou PS, não significa que a audição está preservada.

A combinação de EOA, ECoG e BERA é a melhor escolha para a avalia-
ção adequada da neuropatia/dessincronia auditiva: disfunção das células ciliadas 
externas ou internas, disfunção neural ou coclear28. Isto pode ser muito útil para 
definir a estratégia de reabilitação destas crianças. Todo cuidado deve ser tomado 
em crianças muito pequenas com suspeita eletrofisiológica de NA/DA, já que 
alguns deles podem apresentar maturação das vias auditivas, melhor sensibilidade 
auditiva ou contraindicação audiométrica para protetização auditiva em exames 
subsequentes. Portanto, avaliações eletrofisiológicas e comportamentais regula-
res devem ser consideradas antes de se propor uma intervenção (amplificação, 
implante coclear) nestas crianças muito pequenas.   
7.	Respostas	Auditivas	de	Estado	Estável

As respostas auditivas de estado estável (RAEE) são potenciais evocados 
por tons contínuos sinusoidais, modulados em amplitude e/ou frequência. As res-
postas geradas em modulações de frequência superior a 70 Hz parecem refletir a 
atividade auditiva do tronco encefálico35 e podem ser usadas para a obtenção de 
respostas confiáveis em recém-nascidos e crianças36. A resposta está associada à 
modulação do estímulo e é analisada como um pico na frequência do domínio 
a que está relacionada, e se sobrepõe ao eletroencefalograma (EEG). A resposta 
esperada será extraída do ruído de fundo e será considerada positiva ou negativa 
através de teste estatístico (Fast-Fourier transform – FFT)37.

Alguns equipamentos permitem a aplicação do estímulo mono ou binaural, 
quatro frequências simultaneamente, por via aérea ou óssea (Figura	 9).  Esta 
técnica de múltiplos estímulos pode diminuir o tempo de exame para avaliação de 
limiar frequência-específico.
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Figura	9. Respostas auditivas de estado estável com estimulação binaural em múltiplas frequências.
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As RAEE podem ser usadas para estimar o limiar auditivo em crianças 
e recém-nascidos, com correlação significativa com o limiar psicoacústico39. 
Diferentemente dos potenciais evocados auditivos por click, as RAEE podem 
fornecer informações em intensidades até 120 dBHL, permitindo a investiga-
ção de audição residual e a diferenciação entre perda auditiva grave e profunda 
em crianças pequenas candidatas ao implante coclear39,40. Ainda, as RAEE em 
intensidades elevadas permitem a adaptação adequada de próteses auditivas. A 
ausência de respostas é indicativa de surdez profunda, consequentemente com 
resultados pobres à colocação de próteses39. Deste ponto de vista, as RAEE são 
uma ferramenta muito eficaz na avaliação de crianças pequenas antes da cirurgia 
de implante coclear.

Como desvantagens, existem diferenças entre os limiares obtidos por RAEE 
em indivíduos normais, na perda auditiva condutiva e na neuropatia/dessincronia 
auditiva. As interferências elétricas e o ruído eletroencefalográfico elevado podem 
produzir resultados inválidos ou subestimar a audição. O teste também pode ser 
afetado pelo estado de alerta do paciente. Por isso, altos níveis de rejeição de 
artefatos e sedação são necessários em crianças pequenas.

As RAEE são ferramentas importantes na avaliação auditiva na infância, 
mas as informações obtidas são complementares e devem ser analisadas em con-
junto com os resultados do BERA.
8.	Conclusão

É muito importante lembrar que os métodos eletrofisiológicos de avaliação 
auditiva não são medidas diretas da audição, mas correlacionam-se com a sensi-
bilidade auditiva, especialmente da função auditiva periférica. Todos os exames 
mencionados no texto refletem as condições no momento de sua realização. 
Ainda, é fundamental a realização de avaliação sequencial para observação de 
maturação e desenvolvimento das vias auditivas. A comparação entre os resul-
tados obtidos por métodos “objetivos” (emissões otoacústicas, timpanometria, 
reflexos estapedianos, potenciais evocados auditivos por clicks e pesquisa dos 
potenciais frequência-específico) e testes “subjetivos” confiáveis (avaliação 
comportamental, audiometria) é imprescindível para a confirmação de limiares 
audiométricos e predizer as condições auditivas, já que todos se complementam.

Para auxiliar na triagem e o diagnóstico da perda auditiva em crianças com 
e sem fatores de risco, desenvolvemos um algoritmo (Figura	10) com a avaliação 
sugerida.
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Figura	10. Algoritmos da abordagem recomendada
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