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APRESENTAÇÃO 

 
A presente dissertação de mestrado está estruturada em dois manuscritos de 

forma a atender aos requisitos do Programa Associado de Pós-graduação em 

Fonoaudiologia UFPB/UFRN/UNCISAL. Os estudos estão inseridos na linha de 

pesquisa “Desenvolvimento e reabilitação da audição e linguagem”. 

Ressalta-se que a presente pesquisa estava em fase de coleta de dados 

quando a Pandemia foi anunciada e as medidas de isolamento foram iniciadas. Em 

virtude da suspensão dos atendimentos clínicos, a metodologia foi revista, mantendo 

uma casuística aquém do planejado e desejado pelos pesquisadores. 

O primeiro manuscrito intitulado “Avaliação audiológica em crianças com sinais 

clínicos de risco de Transtorno do Espectro Autista: uma série de casos”, remete à 

avaliação audiológica completa de crianças com sinais clínicos de risco para o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando exames comportamentais, 

eletroacústicos e eletrofisiológicos, e será submetido ao periódico Audiology - 

Communication Research (ACR). Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de 

respostas anormais ao estímulo acústico nesta população, surgiu o segundo 

manuscrito, intitulado “Percepção dos pais sobre hipersensibilidade auditiva de 

crianças com sinais clínicos de risco para o Transtorno do Espectro Autista: um estudo 

preliminar” e com proposta de submissão à revista Cadernos Brasileiros de Terapia 

Ocupacional/Brazilian Journal of Occupational Therapy. É importante ressaltar que os 

dois manuscritos estão formatados de acordo com as normas dos pretensos 

periódicos e, têm-se adicionalmente na dissertação a introdução geral de forma a 

contextualizar a temática abordada e considerações finais. Vale destacar que para a 

revista que propõe as tabelas, figuras e quadros apenas anexados, mantemos nesta 

dissertação ao decorrer do texto para facilitar a leitura.
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RESUMO 

 

 
Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado um transtorno do 

neurodesenvolvimento com elevada prevalência mundial e caracteriza-se 

principalmente por déficits nas habilidades sociais, de interação social e possibilidade 

de alterações sensório-perceptuais. Estudos evidenciaram a possibilidade de 

ocorrência de hipersensibilidade auditiva nesses indivíduos, bem como de 

comportamentos que se assemelham à deficiência auditiva. Assim, a avaliação 

auditiva constitui parte essencial no processo de diagnóstico de casos com suspeita 

de TEA. Objetivo: Analisar a viabilidade e os resultados da avaliação auditiva 

comportamental, eletroacústica e eletrofisiológica de crianças com sinais clínicos de 

risco de TEA, bem como a percepção dos pais acerca da ocorrência da 

hipersensibilidade. Método: trata-se de um estudo observacional e transversal, 

estruturado em duas pesquisas: (1) avaliação audiológica comportamental, 

eletroacústica e eletrofisiológica de crianças com sinais clínicos de risco de TEA: uma 

série de casos e (2) percepção dos pais sobre hipersensibilidade auditiva de crianças 

com sinais clínicos de risco de TEA: um estudo preliminar. Resultados: Foram 

avaliadas nove crianças no primeiro estudo e todas conseguiram realizar avaliação 

comportamental. A despeito da ausência de perda auditiva, constatou-se alteração 

nos exames eletroacústicos e eletrofisiológicos, com reflexos acústicos ausentes e 

latências absolutas das ondas III e V e dos intervalos interpicos aumentados. A queixa 

de hipersensibilidade foi constatada em 66,6% das crianças, sendo relatados 

comportamentos com alusão à misofonia. Conclusão: as crianças com sinais clínicos 

de TEA não apresentaram perda auditiva periférica, contudo, verificou-se alteração na 

via auditiva a partir dos núcleos cocleares e elevada ocorrência de queixa de 

hipersensibilidade auditiva nesta população. 

Palavras-chave: Audição; Hiperacusia; Transtorno do Espectro Autista; Testes 

Auditivos; Criança. 



 

3 

ABSTRACT 

 
 

 
Introduction: Autistic Spectrum Disorder (ASD) is considered a neurodevelopmental 

disorder with high worldwide prevalence and is characterized mainly by deficits in 

social skills, social interaction and the possibility of sensory-perceptual changes. 

Studies have shown the possibility of hearing hypersensitivity in these individuals, as 

well as behaviors that resemble hearing loss. Thus, hearing assessment is an essential 

part of the process of diagnosing cases with suspected ASD. Objective: To analyze 

the feasibility and results of the behavioral, electroacoustic and electrophysiological 

auditory assessment of children with clinical signs of ASD risk, as well as the parents' 

perception about the occurrence of hypersensitivity. Method: this is an observational 

and cross-sectional study, structured in two studies: (1) audiological behavioral, 

electro-acoustic and electrophysiological evaluation of children with clinical signs of 

ASD risk: a series of cases and (2) parents' perception of hypersensitivity hearing loss 

in children with clinical signs of ASD risk: a preliminary study. Results: Nine children 

were evaluated in the first study and all were able to perform behavioral assessment. 

Despite the absence of hearing loss, there was a change in electroacoustic and 

electrophysiological tests, with absent acoustic reflexes and absolute latencies of 

waves III and V and increased interpeak intervals. The complaint of hypersensitivity 

was found in 66.6% of the children, with behaviors related to misophonia being 

reported. Conclusion: the children with clinical signs of ASD did not present peripheral 

hearing loss, however, there was an alteration in the auditory pathway from the 

cochlear nuclei and a high occurrence of hearing hypersensitivity complaint in this 

population. 

Keywords: Hearing; Hyperacusis; Autistic Spectrum Disorder; Hearing Tests; Kid 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
A primeira descrição de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

foi realizada em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, tendo associado o quadro 

à esquizofrenia. Em 1943, o psiquiatra Leo Kanner, caracterizou o autismo como um 

distúrbio central em que a criança apresenta incapacidade de estabelecer relações 

interpessoais desde o início da vida, além da resistência à mudanças, estereotipias, 

ecolalias e afastamento social (KANNER, 1943). Diante disso, houve crescente estudo 

sobre o tema, a classificação e definição desse transtorno elaborado por Michael 

Rutter, em 1978, foi visto como um marco importante, servindo de referencial e com 

influência na atual definição (RUTTER, 1978). 

A 5ª edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 

sistema que define o diagnóstico de doenças mentais, elaborado pela American 

Psychological Association (DSM-V, 2014), considera o TEA um transtorno do 

neurodesenvolvimento, com intensidade que pode variar de leve a grave. Tal 

transtorno é caracterizado por dano persistente na comunicação e na interação social 

e pode apresentar déficits variados, desde limitação de aprendizagem a prejuízo 

intelectual e de linguagem. Adicionalmente, o TEA é comumente associado a outros 

transtornos, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e 

manifestado antes da pré-escola (DSM-V, 2014). 

Um aspecto de ampla relevância é a prevalência global do TEA. O estudo mais 

recente, com dados de 2016, apontou uma prevalência de 18,5 para cada 1.000 

crianças (MAENNER, SHAW, BAIO et al., 2020). 

Embora alguns estudos tenham investigado a perda auditiva em indivíduos com 

TEA, constatando a associação (ROSENHALL, 1999; SZYMANSKI, 2012), outras 

pesquisas em contrapartida não identificaram tal coexistência (BEERS, MCBOYLE, 

KAKANDE et al., 2014) e, portanto, ainda não há uma estimativa bem definida da 

prevalência da perda auditiva em crianças com TEA (PILLION, BOATMAN-REICH, 
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GORDON, 2018). 

Além da possibilidade de as duas condições coexistirem, alguns 

comportamentos comuns de crianças com TEA e, que de certa forma caracterizam 

este quadro, assemelham-se a comportamentos de crianças com perda auditiva de 

grau severo ou profundo bilateral, o que enfatiza a importância da avaliação auditiva 

nesta população. 

Nessa perspectiva, tem sido crescente os estudos com o intuito de identificar 

alterações associadas ao TEA e também para viabilizar o diagnóstico e a intervenção 

precoces. Estudos prévios apontaram que a anormalidade sensório-perceptual mais 

comum nesses indivíduos é a hipersensibilidade auditiva, com uma ampla 

variabilidade de prevalência desse sintoma, de 15% a 100% nos grupos de estudos 

com indivíduos com TEA (KHALFA, BRUNEAU, ROGÉ ET al., 2004; GOMES, 

PEDROSO, WAGNER, 2008; WILLIAMS, 2021). 

A hipersensibilidade auditiva pode ser classificada como hiperacusia, definida 

como a sensibilidade anormal a sons de intensidade leve a moderada; misofonia, 

quando o paciente possui irritabilidade a sons específicos; fonofobia, caracterizada 

pelo medo a determinados sons (WILLIAMS, HE, CASCIO et al., 2020) e 

recrutamento, que ocorre devido à lesão de células ciliadas externas, comum em 

perda auditiva sensorioneural (SANCHEZ, PEDALANI, BENTO, 1999). 

Diante disso, é extremamente aconselhável uma avaliação audiológica 

completa em todos os casos de suspeita de TEA, a fim de não atrasar um provável 

diagnóstico de TEA, de perda auditiva, ou ainda, quando os diagnósticos coexistirem. 

Nos  protocolos  de  avaliação  auditiva,  é  sugerido  a  inclusão  de  medidas 
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objetivas de forma complementar à avaliação comportamental, com o intuito de 

fornecer garantia e fidedignidade dos resultados obtidos (BEERS, MCBOYLE, 

KAKANDE et al., 2014). Os indivíduos com TEA são difíceis de serem avaliados por 

medidas comportamentais (GOMES, PEDROSO, WAGNER, 2008), dessa forma há 

escassez de estudos que realizaram as avaliações comportamentais concomitante 

com as eletrofisiológicas, tendo predomínio exclusivo de medidas como o Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) (KAMITA, SILVA, MAGLIARO et al., 

2020). 

Ao considerar o exposto, torna-se relevante pesquisas relacionadas à avaliação 

comportamental e que incluam a investigação da hipersensibilidade auditiva nesta 

população. 

 

 
2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo geral: 

 
Analisar a viabilidade e os resultados da avaliação auditiva de crianças com 

sinais clínicos de risco de TEA, bem como a percepção dos pais acerca da ocorrência 

da hipersensibilidade. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 
 

 
3.1 MANUSCRITO 1 

 
 

 
Avaliação audiológica em crianças com sinais clínicos de risco de Transtorno 

do Espectro Autista: uma série de casos 

Audiological evaluation in children with clinical signs of risk for Autistic Spectrum 

Disorder: a series of cases 

 

 
RESUMO 

 
Objetivo: analisar a viabilidade e os resultados da avaliação audiológica 

comportamental, eletroacústica e eletrofisiológica de crianças com sinais clínicos de 

risco de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma série de casos. Método: trata- 

se de um estudo transversal, composto por nove crianças de ambos os sexos, com 

média de idade de 3,2 anos. Foram submetidos à avaliação comportamental com 

audiometria de reforço visual ou lúdica; eletroacústica, com a imitanciometria e 

emissões otoacústicas e eletrofisiológica, com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico (PEATE). Resultados: todos os participantes conseguiram realizar a 

avaliação comportamental. Verificou-se timpanometria alterada em 11,1% dos 

participantes e constatou-se funcionalidade de células ciliadas externas em todas as 

orelhas com integridade do sistema tímpano-ossicular. Além disso, constatou-se 

reflexos acústicos estapedianos ausentes ou aumentados tanto ipsilateral quanto 

contralateralmente. No PEATE, verificou-se aumento da latência absoluta das ondas 

III e V e dos intervalos interpicos. Foi constatado efeito da idade na latência da onda 

V e nos intervalos interpicos III-V e I-V, no entanto, o aumento da latência da onda III 
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se manteve mesmo para as crianças mais velhas, apresentando correlação positiva 

entre idade e latência da mesma. Conclusão: é possível seguir o protocolo completo 

de avaliação audiológica, incluindo exames comportamentais nesta população. Além 

disso, apesar de nenhuma das crianças do presente estudo apresentar perda auditiva 

periférica, constatou-se alterações em tronco encefálico, a partir dos núcleos 

cocleares. Portanto, torna-se importante a investigação de vias auditivas centrais 

como potenciais sinalizadores do TEA. 

Descritores: Testes Auditivos; Transtorno do Espectro Autista; Potenciais Evocados 

Auditivos 
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ABSTRACT 

 
 

 
Objective: to analyze the feasibility and findings of the audiological behavioral, 

electroacoustic and electrophysiological evaluation of children with clinical signs of 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) risk in a series of cases. Method: this is a cross- 

sectional study, composed of nine children of both sexes, with an average age of 3.2 

years. They underwent behavioral assessment with visual or playful audiometry; 

electroacoustic, with immittance testing and otoacoustic and electrophysiological 

emissions, with the Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP). Results: all 

participants were able to perform the behavioral assessment. There was altered 

tympanometry in 11.1% of the participants and external hair cell functionality was found 

in all ears with integrity of the tympanic-ossicular system. In addition, missing or 

increased stapedial acoustic reflexes were found both ipsilaterally and contralaterally. 

In BAEP, there was an increase in absolute latency of waves III and V and interpeak 

intervals. The effect of age on wave V latency and interpeak intervals III-V and I-V was 

observed, however, the increase in wave III latency was maintained even for older 

children, with a positive correlation between age and its latency. Conclusion: it is 

possible to follow the complete protocol of audiological evaluation, including behavioral 

tests in this population. In addition, although none of the children in the present study 

had peripheral hearing loss, changes in the brain stem were found from the cochlear 

nuclei. Therefore, it is important to investigate central auditory pathways as potential 

signaling agents for ASD. 

Keywords: Hearing Tests; Autism Spectrum Disorder; Evoked Potential, Auditory 
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INTRODUÇÃO 
 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento caracterizado por prejuízos na comunicação, interação social 

e presença de padrões repetitivos e restritos de comportamento que também pode 

estar associado a outras comorbidades, como Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) e Deficiência Intelectual(1). Estima-se que a prevalência global 

do TEA é de uma a cada 54 crianças(2), sendo portanto, uma alteração recorrente e 

que merece atenção em relação ao aprimoramento do diagnóstico e intervenção 

precoces. 

Anteriormente ao diagnóstico de TEA, as principais preocupações relatadas 

pelos pais são com a visão e a audição nos primeiros anos de vida e, principalmente, 

com a comunicação de seus filhos(3,4). Ao considerar que a habilidade auditiva é uma 

função importante para a comunicação, estudos prévios analisaram a audição dessas 

crianças e evidenciaram alterações auditivas a nível periférico e central, com 

ocorrência desde Otites à alteração na codificação neural para sons verbais e não 

verbais(5,6). 

Embora não se tenha evidências decisivas na literatura que relacionem o TEA 

à perda auditiva(7), alguns comportamentos comuns de crianças com TEA e com perda 

auditiva de grau severo e profundo faz com que o diagnóstico audiológico se configure 

como parte fundamental no processo de avaliação e diagnóstico do TEA. 

Sabe-se que o déficit de interação social presente em indivíduos com TEA pode 

dificultar observações durante a avaliação auditiva comportamental ou até mesmo 

gerar respostas imprecisas, por ser um exame subjetivo e, portanto, necessitar da 

resposta do paciente. Neste sentido, são escassos estudos que realizaram a 

audiometria em crianças com TEA(8), sendo predominantes pesquisas que incluíram 
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na metodologia somente medidas objetivas, como a avaliação eletrofisiológica por 

meio do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE)(6-10). 

O exame supracitado é considerado padrão ouro para diagnóstico de 

integridade da vias auditivas, pois avalia desde o nervo auditivo até o tronco 

encefálico, sendo realizado, preferencialmente, em repouso ou dormindo, visto que o 

mesmo pode sofrer influências de outras atividades elétricas(11). Por outro lado, a 

avaliação auditiva comportamental analisa a reação da criança frente aos estímulos 

sonoros(12), tendo sua importância nos protocolos de diagnóstico. Dentre os 

procedimentos que compõem a avaliação auditiva comportamental na população 

infantil estão a audiometria de reforço visual [Visual Reinforcement Audiometry] (VRA), 

audiometria tonal lúdica condicionada, o reflexo cocleopalpebral (RCP), a avaliação 

do comportamento auditivo com os sons do Ling e do desenvolvimento da função 

auditiva, realizados de acordo com faixa etária. 

Nesta perspectiva, o VRA é uma das principais técnicas comportamentais que 

avaliam a sensibilidade auditiva em crianças entre seis e 30 meses de idade. Este 

procedimento é realizado por meio do condicionamento do reflexo de orientação, 

associando ao estímulo sonoro um estímulo visual como reforço, usualmente 

contendo um brinquedo(12). 

Os protocolos de avaliação audiológica infantil incluem procedimentos 

comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos, sendo norteados pelo príncipio 

cross- check(13). Nos casos de crianças que são submetidas a apenas um tipo de 

avaliação, seja comportamental ou eletrofisiológica, o protocolo torna-se falho e isso 

impacta diretamente na interpretação dos dados e possível atraso do diagnóstico de 

TEA e da própria perda auditiva quando os diagnósticos coexistem. 

Embora crianças com TEA sejam difíceis de serem avaliadas por medidas 
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comportamentais, a realização dos exames eletrofisiológicos em sono natural nesta 

população também é desafiadora, o que acaba refletindo em diagnóstico audiológico 

tardio e, por conseguinte, do próprio TEA. Dada a heterogeneidade dos casos 

hipotetiza-se que em crianças com risco para TEA a avaliação comportamental é 

possível e traz informações importantes para o diagnóstico ao avaliar a função de todo 

o sistema auditivo do indivíduo. A avaliação eletrofisiológica nesta população tende a 

se limitar à análise da sincronia neural e a obtenção de limiares preditos(14). Assim, as 

diferentes medidas são complementares(15) e a associação das mesmas possibilita 

confiabilidade dos resultados obtidos, diagnóstico preciso e intervenção 

otimizada(6,14,16). 

A maioria dos estudos que buscou averiguar a via auditiva dessa população 

analisou crianças e adolescentes sem homogeneidade das idades(3,4,5,6,15) e 

contemplou apenas medidas eletroacústicas e eletrofisiológicas. Neste contexto, o 

presente estudo analisou a viabilidade e os resultados da avaliação audiológica 

comportamental, eletroacústica e eletrofisiológica de crianças com risco clínico de 

TEA entre um e cinco anos de idade, a fim de identificar suas peculiaridades, visto que 

isso poderá mudar a conduta médica e fonoaudiológica, acelerando o diagnóstico 

precoce. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, caracterizado como uma série 

de casos, realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia de uma Universidade Federal 

e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa nº 4.378.709. Os pais ou responsáveis 

dos participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

A casuística foi composta por nove crianças de ambos os sexos, com idades 
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entre dois anos e dois meses e cinco anos e dois meses, com média de 3,2 anos e 

desvio padrão (DP) de 1,2 anos. Os indivíduos foram encaminhados para avaliação 

audiológica por médico neuropediatra devido à presença de sinais clínicos de TEA, 

constatados após investigação médica e fonoaudiológica. A avaliação auditiva fez 

parte do processo de diagnóstico que, não foi concluído, em virtude do cenário de 

pandemia do Covid-19. A Tabela 1 apresenta a caracterização dos participantes 

quanto à idade, o sexo e a presença de Indicador de Risco para Deficiência Auditiva 

(IRDA)(17). 

Adotou-se como critério de elegibilidade a faixa etária entre um e cinco anos e 

11 meses e a presença de sinais clínicos de risco de TEA sinalizado por neuropediatra 

e fonoaudiólogo, além de presença de queixa por parte da família. Como critério de 

exclusão adotou-se deficiência visual, Síndromes ou qualquer outra deficiência 

associada e ausência de sinais clínicos de risco de TEA na avaliação do 

neuropediatra. 

Tabela 1- Caracterização dos participantes da pesquisa. 
 

Caso Sexo Idade IRDA 

1 Masculino 4a5m >5 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

2 Masculino 2a2m Hereditariedade - prima de 2º grau 

3 Masculino 5a2m Não soube relatar 

4 Masculino 3a4m Nega 

5 Feminino 3a3m Nega 

6 Masculino 4a4m Nega 

7 Masculino 5a2m Nega 

8 Masculino 2a2m Nega 

9 Feminino 2a2m Nega 



20  

PROCEDIMENTOS 
 

Os exames foram realizados de uma a três sessões, dependendo do nível de 

cooperação da criança. Todos os participantes foram submetidos a anamnese 

audiológica infantil, inspeção visual do meato acústico externo com otoscópio Pocket 

2.5V OMNI 3000 e as seguintes avaliações: 

 
 

Comportamental 
 

Realizou-se o VRA(12) ou audiometria tonal lúdica condicionada, em cabina 

acústica e utilizando a técnica padrão descritas na literatura(12) , a fim de obter os níveis 

mínimos de resposta ou limiar auditivo, respectivamente. O equipamento utilizado foi 

o audiômetro de dois canais, modelo AC40 [Interacoustics], empregou-se o estímulo 

warble devido à atratividade e priorizou-se avaliar as frequências de 0,5 a 4 kHz. Além 

disso, realizou-se a logoaudiometria, a fim de obter informações sobre o limiar de 

detecção da voz (LDV), uma vez que os pacientes eram não-verbais. O transdutor foi 

preferencialmente fones de inserção, com avaliação em campo livre nos casos em que 

o fone não foi aceito pela criança. 

 
 

Eletroacústicos 
 

Utilizou-se o equipamento Impedance Audiometer modelo AT235h 

[Interacoustics] para a realização da imitanciometria com tom de sonda de 0,226 kHz. 

Inicialmente foi realizada a timpanometria e, logo em seguida, a pesquisa do reflexo 

acústico estapediano ipsi e contralateral com estímulo eliciador de 0.5, 1, 2 e 4 kHz. 

O limiar do reflexo foi determinado como sendo a menor intensidade em que 

constatou-se uma modificação ≥0,05 mililitros (ml) na admitância. A intensidade final 

determinada como limiar foi repetida para cada estímulo eliciador a fim de confirmar 
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os limiares. 
 

Para a pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por transientes (EOEt) 

utilizou- se o equipamento ILO v6 [Otodynamics] com estímulo clique não linear em 

80dB NPS e, caso necessário, emissões produto distorção (EOEPD), com 

apresentação simultânea de dois tons puros (F1 e F2), expressos pela razão de 1,22. 

Utilizou-se o parâmetro de intensidade L1=65 e L2=55 dB nas frequências de 1,5 kHz, 

2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz e 6 kHz. Como critério de análise adotou-se o estabelecido 

em estudos prévios para classificar o resultado como ausente ou presente(18), com 

reprodutibilidade ≥70% e relação sinal-ruído ≥6dB, exceto para 1 kHz em que utilizou- 

se reprodutibilidade de 50% e relação sinal-ruído ≥3dB. Para as EOEPD utilizou-se 

relação sinal-ruído ≥6dB em todas as bandas de frequência. 

Os dois procedimentos foram realizados com a criança em sono natural ou 

quieta o suficiente para a realização em condição ideal. 

 
 

Eletrofisiológicos 
 

O PEATE, foi realizado em sono natural, no equipamento Smart EP USB Jr 

[Inteligent Hearing Systems] com objetivo de avaliar integridade de nervo auditivo e 

tronco encefálico. Os eletrodos de referência foram dispostos na mastoide direita (M2) 

e esquerda (M1), na fronte foram inseridos os eletrodos ativo (Fz) e terra (Fpz). 

As impedâncias da interface pele-eletrodos foram iguais ou menores que 3kΩ. 

Foi utilizado o estímulo clique, taxa de estimulação de 27.7 cliques/segundo, janela de 

15ms, ganho de 100.000, filtro passa banda de 30 a 3000 Hz, polaridade rarefação e 

fones de inserção em intensidade de 80 dBNA para realização do neurodiagnóstico e, 

em caso de alteração em algum teste do protocolo inicial, procedeu-se a pesquisa do 

limiar eletrofisiológico. 
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Utilizou-se como critérios de análise o registro das ondas I, III e V, a 

reprodutibilidade e morfologia dos traçados, além das latências absolutas e intervalo- 

interpico tendo como referencial a calibração biológica do equipamento utilizado. 

Ressalta-se que todas as avaliações foram realizadas por dois fonoaudiólogos, 

incluindo a identificação e marcação manual dos picos das ondas do PEATE, além 

disso, um terceiro fonoaudiólogo foi acionado para os casos de discordância. Para as 

crianças que foram detectadas alteração auditiva, procedeu-se os devidos 

encaminhamentos. 

 
 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2016. Utilizou-se estatística 

descritiva, com apresentação dos resultados brutos obtidos para audiometria, 

logoaudiometria e imitanciometria. A análise inferencial foi realizada por meio do 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 21.0. Inicialmente, 

por meio do teste Shapiro-Wilk, verificou-se ausência de normalidade na distribuição 

dos dados (p<0,05). Assim, para analisar o efeito da idade nas latências absolutas e 

nos intervalos interpicos do PEATE utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e para verificar 

a ocorrência de diferença de idades entre as crianças com alteração e normalidade 

do PEATE empregou-se teste U de Mann-Whitney. Além disso foi aplicado o teste de 

correlação de Sperman, com intuito de correlacionar as latências absolutas e 

intervalos interpicos com as idades. Para todos os testes adotou-se significância 5% 

(p≤0,05). 

 
 

RESULTADOS 
 

A tabela 2 sintetiza os achados da avaliação audiológica dos nove casos. Nota- 
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se que da totalidade de participantes, uma criança (11,1%) realizou audiometria lúdica 

com fone de inserção em ambas as orelhas e oito crianças (88,8%) fizeram o VRA, 

sendo quatro (50%) com fone de inserção bilateralmente e quatro (50%) em campo 

livre. As crianças que fizeram a audiometria em campo livre tiveram hipersensibilidade 

ao toque, impossibilitando a colocação dos fones. 

De acordo com a faixa etária dos sujeitos, a maioria (66,6%) seria submetido a 

audiometria lúdica devido a idade, no entanto, o VRA mostrou-se mais atrativo para 

as mesmas. As crianças que fizeram VRA tiveram nível mínimo de resposta entre 

15dBNA e 20dBNA; enquanto a única criança que fez audiometria lúdica, teve limiar 

auditivo entre 5dBNA e 15dBNA. Desse modo, todas as crianças tiveram resultados 

dentro do padrão de normalidade de acordo com Líden, 1969(12). 

Em relação aos procedimentos eletroacústicos, do total de 18 orelhas 

avaliadas, verificou- se apenas uma orelha (11,1%) com complacência estática inferior 

a 0,3 ml e uma orelha com pressão mais negativa que -150 daPa, sugerindo alteração 

do sistema tímpano-ossicular. A despeito da integridade da orelha média na maioria 

das orelhas avaliadas, constatou-se reflexos acústicos estapedianos ausentes ou 

aumentados tanto ipsilateral quanto contralateralmente (Tabela 2). 

No que diz respeito às EOE, do total de pacientes, sete foram submetidos ao 

procedimento. Dentre as 14 orelhas avaliadas, as EOEt estavam ausentes em apenas 

uma orelha, que ocorreu na presença de timpanometria indicando alteração do 

sistema tímpano-ossicular (sujeito 7). Em relação à avaliação eletrofisiológica, apenas 

uma criança não foi submetida ao PEATE. Assim, dentre as oito que fizeram o 

procedimento, cinco (62,5%) apresentaram pelo menos uma latência absoluta ou 

intervalo-interpico alterado em uma das orelhas. Constatou-se três crianças com 

alteração bilateral e duas somente à direita (Tabela 3). 



24  

Tabela 2. Dados da avaliação audiológica comportamental e eletroacústica dos 

participantes. 

     Audiometria      

 Orelha direita/CL (kHz/ dB NA)  Orelha esquerda (kHz/ dB NA)    

Caso 0.5 1.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 4.0 
LDV 

OD/OE 
Proced 

1 15 15 15 15 15 20 15 15 15/15 VRA/F 

2 20 20 20 20 20 20 20 20 15/15 VRA/F 

3 10 10 5 5 15 10 5 0 10/10 ALC/F 

4 20 - - 20 15 - - 15 20/15 VRA/F 

5 20 20 - 20 - - - - 15/15 VRA/CL 

6 20 - - 20 - - - - 20CL VRA/CL 

7 20 20 20 20 - - - - - VRA/CL 

8 20 20 - - - - - - 20CL VRA/CL 

9 20 - - 20 20 - - 20 20/20 VRA/F 

  Reflexo acústico ipsilateral em nível de intensidade (NI)   Timpanometria 

 Orelha direita (kHz/ dB NA)  Orelha esquerda (kHz/ dB NA)  Complacência (ml) 

Caso 0.5 1.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 4.0 OD OE 

1 95 95 105 Aus 100 110 Aus Aus 0,41 0,59 

2 Aus 105 105 Aus 105 95 100 Aus 1,01 0,65 

3 95 100 95 100 95 95 100 Aus 0,41 0,46 

4 100 100 Aus Aus 85 90 90 Aus 0,57 0,50 

5 105 105 105 Aus 100 105 105 95 0,89 1,02 

6 100 100 100 100 100 100 95 Aus 0,31 0,74 

7 110 110 Aus Aus 100 95 95 100 0,18 1,13 

8 Aus Aus Aus Aus 100 100 100 Aus 0,65 0,44 

9 100 100 95 100 100 95 100 Aus 0,28 0,30 

  Reflexo acústico Contralateral em nível de intensidade (NI)   Timpanometria 

 Orelha direita (kHz/ dB NA)  Orelha esquerda (kHz/ dB NA)  Pressão (daPa) 

Caso 0.5 1.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 4.0 OD OE 

1 100 95 105 Aus 105 105 110 Aus 30 17 

2 105 105 100 Aus Aus 110 90 Aus -86 -112 

3 105 100 95 100 100 95 90 95 -41 -26 

4 110 105 Aus Aus 115 110 115 110 8 -6 

5 105 105 105 105 115 115 Aus 105 14 -23 

6 TI 95 90 TI 105 90 100 TI -11 -11 

7 120 120 120 Aus Aus Aus Aus Aus -43 49 

8 Aus 115 110 Aus 105 115 105 110 -160 -137 

9 95 100 100 110 100 90 100 100 -41 -15 

Legenda: VRA: audiometria de reforço visual; ALC: audiometria lúdica condicionada; 

TI: teste incompleto; P: presente; A: ausente; CL: campo livre; F: fone de inserção; 

Aus: ausente. 
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Nenhuma das crianças tiveram alteração na latência absoluta da onda I tanto 

na orelha direita quanto na esquerda. No entanto, das 14 orelhas testadas, quatro 

(25%) tiveram alteração na latência absoluta da onda III; quatro (25%) na onda V; seis 

(37,5%) no intervalo-interpico I-III, duas (12,5%) apresentaram alteração do intervalo- 

interpico III-V e seis (37,5%) no I-V. Os valores das latências absolutas e intervalos- 

interpicos dos sujeitos da pesquisa podem ser observados na tabela 3. 

 

 
Tabela 3. Latências absolutas e intervalos-interpicos do PEATE dos participantes. 

 

ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 

 

CASO I III V I-III III-V I-V I III V I-III III-V I-V 

1 1.68 3.95 5.68 2.28 1.72 4.00 1.75 3.95 5.75 2.20 1.80 4.00 

2 1.55 3.90 5.80 2.35 1.90 4.25 1.60 3.95 5.90 2.35 1.95 4.30 

4 1.55 3.85 5.85 2.30 2.00 4.30 1.50 3.85 5.75 2.35 1.90 4.25 

5 1.45 3.90 5.80 2.45* 1.90 4.35* 1.65 3.80 5.85 2.15 2.05 4.20 

6 1.75 4.25* 5.85 2.50* 1.60 4.10 1.85 4.15* 5.70 2.30 1.55 3.85 

7 1.65 4.15* 6.00 2.50* 1.85 4,35* 1.75 4.30* 6.05* 2.55* 1.75 4.30 

8 1.70 4.20* 6.20* 2.50* 2.00 4.50* 1.40 4.10 6.00 2.70* 1.90 4.60* 

9 1.65 3.55 6.40* 1.90 2.85* 4.75* 1.70 3.60 6.60* 1.90 3.00* 4.90* 

 

*Latências absolutas e intervalos-interpicos aumentados, tendo como referência o 

padrão normativo do equipamento utilizado. 

 

 
A figura 1 mostra a estatística descritiva das latências absolutas das ondas I, 

III e V e dos intervalos-interpicos I-III, III-V e I-V do PEATE. 
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Figura 1. Gráfico boxplot das latências absolutas das ondas I, III e V e dos 

intervalos-intepicos I-III, III-V e I-V do PEATE, em milissegundos. 

 
Verificou-se que a maior concentração de valores obtidos para onda I foram 

entre 1,55 e 1,74 milissegundos (ms). Para a onda III entre 5,85 e 4,15 ms e para a 

onda V entre 5,76 e 6,04 ms. Em relação aos intervalos interpicos, obteve-se maior 

concentração de valores entre 2,22 e 2,50 ms para o interpico I-III; entre 1,76 e 2,00 

ms para o III-V e entre 4,13 e 4,46 ms para o intervalo-interpico I-V. 

O teste de Kruskal-Wallis mostrou efeito da idade na latência absoluta da onda 

V e nos intervalos interpicos III-V e I-V (Tabela 4). Além disso, o teste de correlação 

de Sperman evidenciou correlação da idade com a latência da onda III e dos intervalos 

interpicos III-V e I-V (Tabela 5), sendo positiva para a onda III e negativa para os 

intervalos interpicos. 
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Tabela 4. Análise do efeito da idade nas latências absolutas e nos intervalos 

interpicos do PEATE. 

 
 
 
 
 

Teste de Kruskal-Wallis. Variável de agrupamento: idade; *significante (p≤0,05). 

 
 

 

Tabela 5. Correlação entre idade e latências absolutas das ondas I, III e V e intervalos 

interpicos I-III, III-V e I-V. 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teste de Correlação de Spearman. *significante (p≤0,05). 

 
 

 

Para comparar as crianças com e sem alteração nas latências do PEATE 

utilizou-se o teste U de Mann-Whitney e verificou-se que a distribuição de idade diferiu 

entre as crianças com latência absoluta da onda III alterada e normal, logo, quanto 

maior a idade das crianças, maior foi a latência da onda III. 

Assim, o referido teste mostrou que a idade teve efeito na alteração da onda III 

(U= 46,5; p= 0,027) mas não na alteração da onda V (U= 16; p= 0,379) e dos intervalos 

interpicos I-III (U= 38; p= 0,428), III-V (U= 4; p= 0,150) e I-V (U= 16; p= 0,140). 

 

 
DISCUSSÃO 

 
Sabe-se que o TEA é causado por múltiplos fatores, genéticos e/ou ambientais, 

e que se inicia nos primeiros anos de vida(19). A avaliação da audição constitui um dos 
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Qui-quadrado 9,097 8,525 10,052 4,541 11,487 10,509 

Valor de p 0,056 0,086 0,025* 0,549 0,005* 0,016* 
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procedimentos essenciais durante o processo de diagnóstico de crianças com sinais 

clínicos de TEA, ou seja, com alterações nos domínios da comunicação social e 

padrões repetitivos de comportamento, a fim de acelerar seu diagnóstico ou identificar 

a deficiência auditiva precocemente em conjunto com o TEA (9). Na população infantil 

a avaliação auditiva contempla medidas comportamentais, eletroacústicas e 

eletrofisiológicas, seguindo o princípio cross-check, em que um exame é confirmado 

por outro independente(13), princípio esse que pressupõe ser seguido mesmo em 

crianças com transtornos do desenvolvimento. 

No entanto, a depender do grau de severidade do transtorno e, 

consequentemente, do deficit de interação social, a avaliação comportamental torna- 

se difícil. Nossos achados mostraram que, independente do conhecimento sobre o 

grau do TEA dos participantes, conseguimos realizar avaliação comportamental em 

todas as crianças, por meio dos exames de sensibilidade auditiva, como o VRA em 

88,8% dos participantes e a audiometria lúdica em 11,1%. Sendo 62,5% deles com 

fones de inserção e, dessa forma, obtivemos resultados das orelhas separadamente. 

De forma similar, em estudo o VRA foi o teste mais utilizado com as crianças com TEA 

que tinham idades entre três e 10 anos(20). 

O estudo supracitado também sugeriu que não há associação entre o estado 

cognitivo das crianças com TEA e a tarefa comportamental desempenhada(20), nesse 

caso, seja o VRA ou audiometria lúdica. Isso, portanto, fortalece nossos achados, visto 

que as crianças do presente estudo não tiveram avaliação neuropsicológica e, 

portanto, diagnóstico da presença ou ausência de deficiência intelectual. Vale 

ressaltar que crianças com suspeita de TEA podem apresentar dificuldades das 

habilidades atencionais(21), o que justifica a não obtenção dos limiares ou níveis 

mínimos de resposta para todas as frequências. 
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Além disso, tanto o VRA quanto a audiometria lúdica, são baseados no 

condicionamento operante de Skinner. No condicionamento operante, a forma de 

aprendizado ocorre através de recompensas e punições. Neste método, um indivíduo 

consegue fazer uma associação entre um comportamento particular e uma 

determinada consequência(22). No entanto, existem particularidades entre os exames, 

pois o VRA é aplicado com crianças entre seis a 30 meses e é permeado pelo reflexo 

de orientação, que é a resposta condicionada após o estímulo alvo (auditivo). Para 

crianças maiores, o VRA torna-se desinteressante, em decorrência da rapidez da 

habituação do reflexo de orientação(23,24). 

Assim, na audiometria lúdica condicionada, a criança é requisitada a realizar 

uma atividade lúdica perante o estímulo auditivo. Neste sentido, pode-se considerar 

que a audiometria realizada com crianças maiores de dois e meio do presente estudo 

não foi necessariamente um VRA, ou seja, a resposta condicionada pode não ter sido 

o reflexo de orientação, mas sim a utilização do estímulo visual como uma estratégia 

de condicionamento na audiometria lúdica condicionada. 

Tendo em vista que as variáreis do VRA são: atratividade pelo reforço visual e 

o tempo de exposição deste reforço (24), podemos sugerir que, possivelmente, as 

crianças com suspeita de TEA tenham preferência pelo tipo de estímulo visual à 

brincadeira lúdica e a preferência pelo VRA pode ser atribuída pelo fato de exigir 

menor interação e contato físico do que numa tarefa de condicionamento com peças 

de encaixe, por exemplo. Tal dado pode auxiliar na prática clínica, ao receber uma 

criança em processo de diagnóstico de TEA, a fim de otimizar o tempo e a conclusão 

do exame. 

Vale ressaltar que o reflexo de orientação está presente em todos os 

animais(24), bem como a aplicabilidade do condicionamento operante. Portanto, torna- 
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se possível realizar tais procedimentos a fim de obter informações de sensibilidade 

auditiva na população de crianças em investigação de TEA. 

Todos os participantes tiveram níveis mínimos de audição ou limiar auditivo 

entre 5dBNA e 20dBNA. No VRA, por se tratar de níveis mínimos de audição, o limiar 

da criança pode ser melhor do que o observado, o que demonstra normalidade de 

todas as crianças na audiometria comportamental. 

Além disso, estudos que compararam crianças com TEA e desenvolvimento 

típico encontraram, por meio do VRA, sensibilidade auditiva equivalente entre os 

grupos e, portanto, sem diferença estatística(25-26). 

Em relação à timpanometria, em um estudo anterior foram encontrados 

timpanometria tipo A em todas as orelhas bilateralmente, exceto um indivíduo com 

resultado tipo C(26). Outro estudo que avaliou o risco de Otite em 48.762 crianças com 

TEA, sendo 99,8% pareados por idades com o grupo controle, mostrou diferença 

significativa no diagnóstico de Otite Média, sugerindo que crianças do espectro têm 

um risco aumentado de adquirir a Otite Média Aguda associado à probabilidade duas 

vezes maior de obter outras condições relacionadas, como mastoidite e 

colesteatoma(3). 

Em nosso estudo, duas crianças apresentaram em uma das orelhas 

timpanometria com complacência reduzida e pressão negativa, sugerindo alteração 

do sistema tímpano-ossicular, dessa forma, foram encaminhadas para o médico 

Otorrinolaringologista para avaliação e conduta. Tal resultado pode estar relacionado 

ao risco de alterações de orelha média presente nessa população e/ou à própria faixa 

etária que possui maior propensão a alterações condutivas (3). 

Quanto aos reflexos acústicos do músculo estapédio, os resultados 

demonstram a possibilidade da realização de tal exame nessa população, com apenas 
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três frequências com teste incompleto devido à irritabilidade da criança. Em estudo 

anterior também verificou-se a impossibilidade de interpretar o resultado em crianças 

com comportamento resistivo(19). No entanto, o mesmo estudo relatou que não houve 

diferença significante entre os grupos pareados por idade nas frequências dos reflexos 

acústicos (20). 

O limiar do reflexo acústico estapediano foi correlacionado à tolerância reduzida 

ao som em indivíduos com TEA (27), além disso, cerca de 50% dos estudos incluídos 

em uma revisão de literatura com meta-análise evidenciaram anormalidades no reflexo 

acústico nesta população, desde reflexos diminuídos a aumentados e ausentes(29). 

No presente estudo todas as crianças avaliadas apresentaram reflexos 

acústicos aumentados ou ausentes em pelo menos uma frequência, tanto ipsi quanto 

contralateral (Tabela 2). Para as crianças que tiveram alteração no PEATE, as 

intensidades aumentadas ou a ausência do reflexo acústico estapediano é coerente 

em virtude da via do reflexo acústico incluir regiões avaliadas pelo PEATE(31). 

Importante ressaltar que para algumas crianças, embora o PEATE tenha sido 

registrado com latências dentro da normalidade, os reflexos acústicos sinalizaram 

possível alteração na via auditiva. 

Embora ambos exames supracitados avaliem as mesmas regiões, tal 

diferenciação pode ser secundária ao fato de possuirem sensibilidades e formas de 

análises diferentes. Enquanto que o PEATE avalia a sincronia neural por meio do 

registro dos potenciais evocados e da análise de latências, no reflexo acústico a via 

auditiva é avaliada pela modificação de complacência frente à contração do músculo 

estapédio(14,32). 

Desse modo, a obtenção de reflexos acústicos alterados na ausência de perda 
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auditiva ou de alteração condutiva pode ser um primeiro sinalizador na avaliação 

audiológica de que a criança necessita de maior investigação não só dos aspectos 

audiológicos, mas também de desenvolvimento global. 

Em relação às EOE, para o caso 7 que apresentou alteração na timpanometria 

da orelha direita, a ausência de EOE pode ser justificada pela alteração condutiva. As 

demais crianças que obtiveram presença de emissões otoacústicas, demonstram 

funcionalidade das células ciliadas externas. Em um outro estudo, foram obtidas as 

emissões otoacústicas de 83% da casuística do grupo de crianças com TEA, sendo 

10% com resultado ausente em ambas as orelhas e 7% presente em apenas uma das 

orelhas, havendo diferença quando comparado ao grupo controle(15). 

Em estudos de revisão de literatura e meta-análise o TEA foi associado a 

maiores latências do PEATE em relação aos participantes do grupo controle, 

especialmente para as ondas III e V e os interpicos I-III e I-V(29), bem como aumento 

da onda V em indivíduos menores de 18 anos(2) . Além disso, constatou-se alterações 

da amplitude da onda I em comparação a onda V em crianças com TEA(30), aspecto 

não analisado no presente estudo. 

Diante disso, existem duas tendências na literatura que tentam explicar esses 

achados. A primeira se refere às anormalidades ocorrerem na região de tronco 

encefálico alto; e a segunda, que atribui as anormalidades do tronco encefálico de 

forma mais comuns em crianças mais jovens com TEA(28). No presente estudo, no 

entanto, foi verificado que o aumento de latências, especialmente da onda III, 

permaneceu mesmo em crianças mais velhas quando comparado com as categorias 

de faixa etária. Isso pode sugerir um possível biomarcador para identificação precoce 

de crianças com risco para TEA. Todos os participantes maiores de dois anos de idade 

apresentaram resultado do PEATE incoerentes para a faixa etária, o que pode sugerir 
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um atraso maturacional nas vias auditivas ou uma característica inerente ao quadro 

de TEA. 

Vale ressaltar que, embora o PEATE possibilite a pesquisa de limiar com 

especificidade de frequência, possibilitando predizer os limiares psicoacústicos, viu- 

se que nesta população há alteração no neurodiagnóstico, podendo, portanto, 

interferir na precisão do limiar eletrofisiológico e reforçando a importância da avaliação 

comportamental. Além disso, apesar de ter havido um indivíduo com histórico de 

permanência maior que cinco dias na UTI, este não influênciou nos achados visto que 

apresentou normalidade no PEATE. 

Diante dos resultados obtidos, foi notória a factibilidade da realização da 

avaliação comportamental nessa população, bem como a possibilidade de alterações 

na avaliação audiológica que pode ser um possível sinalizador para o audiologista que 

a criança pode apresentar risco para TEA, como a alteração no PEATE e/ou reflexo 

acústico ipsi e contralateral. 

 
 

LIMITAÇÕES 
 

O presente estudo foi realizado com uma casuística por conveniência e as 

crianças não tiveram definição quanto ao grau do TEA. Vale ressaltar que, em virtude 

da faixa etária, ainda não é possível realizar avaliação de processamento auditivo 

central. Além disso, embora algumas crianças possuam IRDA, não há relatos 

conclusivos na literatura que mostre a sua influência na avaliação comportamental, 

mas sim no aparecimento de perdas auditivas congênitas e/ou adquiridas e nenhuma 

das crianças tiveram perda auditiva no momento do estudo. 
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CONCLUSÃO 
 

O estudo demonstra que é possível realizar audiometria nessa população e 

realizar um diagnóstico incluindo no protocolo um teste auditivo e não baseado 

exclusivamente em procedimentos objetivos que avaliam a funcionalidade de 

estruturas do sistema auditivo. 

Conclui-se que as crianças com sinais clínicos de risco de TEA do presente 

estudo não apresentaram perda auditiva, no entanto, verificou-se alteração em tronco 

encefálico possivelmente à partir de núcleos cocleares, sítio gerador da onda III. 

Dessa forma, torna-se importante ampliar o olhar dos profissionais que atuam com 

diagnóstico audiológico para identificar potenciais sinalizadores de alterações no 

desenvolvimento global, favorecendo o diagnóstico e intervenção precoce de crianças 

com TEA, bem como investigar por meio de exames eletrofisiológicos as vias auditivas 

centrais. 

Ressalta-se a importância de desenvolvimento de pesquisas adicionais com 

maior casuística e seguindo o protocolo que inclua exames subjetivos e objetivos a 

fim de obtermos dados mais robustos e completos sobre o funcionamento auditivo, 

tanto a nível periférico quanto central. 
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3.2 MANUSCRITO 2 

 
Percepção dos pais sobre hipersensibilidade auditiva de crianças com sinais 

clínicos de risco para o Transtorno do Espectro Autista: um estudo preliminar 

Parents' perception of auditory hypersensitivity in children with clinical signs 

of risk for Autistic Spectrum Disorder: a preliminary study 

 
 

 
RESUMO 

Objetivo: averiguar a ocorrência e o tipo de hipersensibilidade auditiva em crianças com sinais 

clínicos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio do relato dos pais. Método: trata- 

se de um estudo transversal descritivo, composto por 11 crianças com sinais clínicos de risco 

para TEA, de ambos os sexos, com média de 44,8 meses de idade. Os pais dos participantes 

foram submetidos a um questionário de hipersensibilidade auditiva previamente validado, 

aplicado por contato telefônico. Foi considerado como sinalizador de hipersensibilidade a 

pontuação igual ou maior que oito pontos no escore geral. Resultados: 63,6% das crianças 

apresentaram resultado indicativo de hipersensibilidade e 54,5% obtiveram pontuação máxima 

em questões relacionadas à irritabilidade a sons específicos. Os sons citados como geradores de 

irritabilidade foram palmas, fogos, gritos, ferramentas de construção, canto e toque de celular. 

Conclusão: há uma elevada ocorrência de hipersensibilidade auditiva, especialmente 

relacionada à irritabilidade, o que sugere relação com o sistema límbico e, portanto, pode 

remeter à misofonia. Assim, torna-se importante a equipe multidisciplinar atentar-se à 

ocorrência e características de hipersensibilidade desta população a fim de maximizar condições 

favoráveis à reabilitação. 

Descritores: Hiperacusia; Transtornos da Percepção Auditiva; Transtorno do Espectro Autista; 

Questionário; Criança. 
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ABSTRACT 

Objective: to investigate the type and occurrence of auditory hypersensitivity in children with 

clinical signs of ASD through the parents' report. Method: this is a descriptive cross-sectional 

study, composed of 11 children with clinical signs of risk for ASD, of both sexes, with an 

average age of 44.8 months. The parents of the participants were submitted to a previously 

validated auditory hypersensitivity questionnaire, which was applied by telephone contact due 

to the coronavirus pandemic. Hypersensitivity was considered to be those who scored equal to 

or greater than eight points in the general score. Results: 63.6% of children with hypersensitivity 

results and 54.5% obtained a maximum score on issues related to irritability to specific sounds. 

The sounds cited as generating irritability were clapping, fires, shouting, construction tools, 

singing and ringing. Conclusion: there is a high occurrence of auditory hypersensitivity, 

especially related to irritability issues, which suggests a relationship with the limbic system and, 

therefore, can refer to misophonia. It is important the multidisciplinary team pay attention to 

the occurrence and characteristics of hypersensitivity of this population in order to optimize the 

rehabilitation. 

Keywords: Hyperacusis; Auditory Perceptual Disorders; Autism Spectrum Disorder; 

Questionnaire; Child. 
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Introdução 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido, de acordo com a versão mais 

recente do Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais (DSM-V), como um 

transtorno do neurodesenvolvimento que implica em danos na comunicação e interação social, 

além de padrões restritos de comportamento, as chamadas estereotipias (DSM-V, 2014). 

Adicionalmente, o referido manual indica como manifestações frequentes a hiper ou 

hiporresponsividade aos estímulos sensoriais. 

Nesta perspectiva, estudos evidenciaram que mais de 40% das crianças com TEA 

possuem algum transtorno do processamento sensorial (Ben-Sasson et al., 2009; Schaaf et al., 

2014; Schaaf & Lane, 2015), podendo alcançar estimativas de até 90% (Leekam et al., 2007) e 

tais alterações apresentam estreita ligação com as estereotipias e comportamentos inadequados 

(Boyd et al., 2009; Boyd et al., 2010; Caminha & Lampreia, 2012). Especificamente em relação 

às alterações sensoriais auditivas, estudos prévios apresentaram ampla variabilidade de 

prevalência, com resultados de 15% a 100% (Khalfa et al., 2004; Gomes et al., 2008; Bhatara 

et al., 2013; Danesh et al., 2015). 

A hipersensibilidade auditiva se configura como uma percepção anormal do som, que 

pode causar impacto em diferentes situações do cotidiano, como nas atividades sociais e de 

lazer (Aazh et al., 2016). No entanto, é importante ressaltar que tal condição pode ser 

manifestada e definida de diferentes formas. Na literatura, há três principais nomenclaturas 

descritas, a hiperacusia, a fonofobia e a misofonia (Aazh et al., 2014), além disso, a 

hipersensibilidade também pode estar associada ao fenômeno auditivo de recrutamento em 

indivíduos com perda auditiva (Sanchez et al., 1999). 

Os testes psicoacústicos são considerados padrão-ouro para identificação da 

hipersensibilidade auditiva (Brozoski et al., 2014). Contudo, em virtude da convivência diária 

em diferentes contextos familiares, são os pais quem primeiro suspeitam de uma alteração e, 

geralmente, suas suspeitas são acuradas e verdadeiras. Neste sentido, entrevistas com os pais de 

crianças com TEA são fontes de dados importantes para realizar estudos com essa população 

(Coonrod & Stone, 2004). 

Uma revisão sistemática (Stefanelli et al., 2020), uma revisão de escopo (Potgieter et al., 

2020) e uma revisão sistemática com meta-análise (Williams et al., 2021) recentes revelaram 

que questionários, associados ou não a entrevistas estruturadas têm sido os instrumentos mais 

comuns na investigação da frequência de hipersensibilidade auditiva. Dentre tais instrumentos 

destaca-se o questionário proposto por Coelho et al. (2007), utilizado por 
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diferentes estudos, tanto em sua forma original quanto em versões adaptadas. 

Com o uso do questionário supracitado na investigação de crianças entre quatro e sete 

anos, sem transtornos do desenvolvimento, a hiperacusia foi diagnosticada em 13,8% da 

casuística e os resultados apontaram o uso de frases mais curtas por crianças com hiperacusia, 

além de um possível efeito desta condição no acesso lexical (Ralli et al., 2018). Ao considerar 

crianças com risco para o TEA, a possibilidade da influência da hiperacusia pode ser 

extrapolada para todo o processo de diagnóstico e intervenção multiprofissional. 

Em cenários desafiadores, como o contexto pandêmico da COVID-19, crianças com 

TEA apresentam diversas particularidades para enfrentar as mudanças em rotinas seguras e 

confortáveis (Houting, 2020), sendo importante adotar medidas e estratégias de intervenção 

(Fernandes et al., 2021). Por outro lado, tal condição pode ser oportuna à observação do 

comportamento pelos pais, tendo em vista a possibilidade de maior tempo convivência durante 

o período de isolamento social e suspensão de atendimentos clínicos eletivos. 

Ao considerar que a audição é uma das entradas sensoriais do corpo humano, essencial 

para o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e presente em todo o 

processo de diagnóstico e intervenção multiprofissional de crianças com TEA, este estudo teve 

como objetivo averiguar a ocorrência e o tipo de hipersensibilidade auditiva em crianças com 

sinais clínicos de TEA por meio do relato dos pais. 

 

Método 

Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa de uma Universidade Federal, parecer nº 4.378.709. Os pais dos participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

A casuística foi composta por 11 crianças, de ambos os sexos, entre 26 e 62 meses de 

idade (média de 44,8 e desvio padrão de 12,4 meses). Adotou-se como critérios de elegibilidade 

faixa etária inferior a seis anos, avaliação auditiva prévia indicando ausência de perda auditiva 

e apresentar sinais clínicos de TEA, confirmados por avaliação multiprofissional da equipe de 

Serviço Multidisciplinar de Atenção ao Espectro do Autismo do Instituto XXXXX. Como 

critérios de exclusão considerou-se presença de deficiência visual ou síndromes associadas. 

As crianças incluídas no estudo haviam finalizado o processo de avaliação por equipe 

multiprofissional quando foram iniciadas as medidas de distanciamento social impostas pela 

COVID-19 e apresentaram sinais clínicos de TEA, no entanto, devido ao contexto pandêmico 

não foi iniciada intervenção. 
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Para o presente estudo foi aplicado um questionário previamente validado sobre 

hipersensibilidade auditiva, composto por sete questões, com possibilidades de resposta “sim”, 

“não” ou “não sei”, e em caso afirmativo, com citação de exemplos (Coelho et al., 2007). A 

aplicação ocorreu por meio de contato telefônico e as perguntas foram realizadas aos pais ou 

responsáveis por um único fonoaudiólogo, com a finalidade de reduzir a probabilidade de vieses 

referentes à aplicação. 

Dentre as sete questões, as quatro primeiras se referem especificamente à sensibilidade 

auditiva e, portanto, somente para estas atribuiu-se pontuações. Para os relatos afirmativos, isto 

é, que corresponderem a “sim”, foram atribuídos quatro pontos; para os negativos, zero ponto 

e, em caso de manifestação de dúvida, foram conferidos dois pontos à pergunta. 

O critério utilizado para determinar a presença de hipersensibilidade, foi o mesmo 

adotado em estudo prévio (Ralli et al., 2018), ou seja, considerou-se hipersensibilidade 

mediante obtenção de uma soma igual ou maior a oito pontos. Para as questões 5 a 7 que se 

referem às informações de histórico quanto ao uso de medicamentos, cirurgias e episódios de 

Otites, de forma similar aos estudos anteriores não se atribuiu pontuações, com análise 

descritiva das respostas obtidas. 

Vale ressaltar que além do questionário, foi realizada uma pergunta adicional aos 

participantes “Durante o período de isolamento social, houve alguma mudança no 

comportamento auditivo do seu filho? Em caso afirmativo, descreva. 

Os dados obtidos foram tabulados no Microsoft Excel 2016 e procedeu-se a análise por 

meio de estatística descritiva. 

 

Resultados e discussão 

Os respondentes do questionário foram em sua totalidade constituídos por mães e avós. 

Ao considerar as quatro primeiras questões, três crianças não obtiveram nenhuma pontuação, 

com respostas negativas para todas as perguntas. Tal dado demonstra que embora a 

hipersensibilidade possa ser frequente nas crianças com TEA, há crianças que não apresentarão 

reações deste tipo. Além disso, foi notório que a ausência de queixas não parece ter relação com 

a idade, identificada em crianças de 26, 40 e 62 meses de idade, nem com o sexo (Tabela 1). 

De forma comum aos diferentes estudos voltados aos indivíduos com TEA, na casuística 

houve maior representatividade do sexo masculino (9/11) (Tabela 1). Dentre os participantes 

que pontuaram, o escore mínimo obtido foi de quatro pontos e o escore máximo do questionário, 

que equivale a 16 pontos, foi obtido por uma das crianças (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização dos participantes quanto a idade e sexo e síntese das respostas 

apresentadas pelos responsáveis para quatro questões do questionário de hiperacusia. 
 

   Q1 Q2 Q3 Q4  

P 
Idade 

(meses) 
Sexo 

Seu filho é sensível 

demais aos sons de todos 

os dias? 

Existe algum som 

que seu filho não 

gosta? 

Há algum som que seu 

filho considere doloroso? 

Existe algum som que 

seu filho se chateia? 

Escore 

total 

 
1 

 
32 

 
M 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
8* 

 
2 

 
46 

 
M 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
12* 

 
3 

 
45 

 
M 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
4 

 
4 

 
36 

 
M 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
8* 

 
5 

 
43 

 
M 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
16* 

 
6 

 
62 

 
M 

 
Não 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
8* 

 
7 

 
39 

 
F 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
8* 

 
8 

 
40 

 
M 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
0 

 
9 

 
26 

 
F 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
0 

 
10 

 
62 

 
M 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
12* 

 
11 

 
62 

 
M 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
0 

Legenda: Q= questão; P= paciente; *escore indicativo de hipersensibilidade auditiva. 

 

 
 

Na literatura são encontradas evidências de respostas anormais aos sons em indivíduos 

com TEA ao longo da vida longo da vida (Williams et al., 2021), no entanto, não há uma 

caracterização quanto ao de tipo de hipersensibilidade mais frequente, nem tampouco os sons 

que comumente despertam tais reações. Somado a isso, observa-se uma divergência na 

nomenclatura (Baranek et al., 2007; Stiegler & Davis, 2010; Stefanelli et al., 2020) e não há 

evidências científicas concretas acerca do mecanismo fisiopatológico envolvido, o que também 

dificulta o conhecimento acerca do tipo de manifestação dessa alteração. Algumas hipóteses 

envolvem desde a falha na codificação neural (Pienkowski et al., 2014) até as áreas periféricas, 
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como nas fibras eferentes do sistema olivococlear que atingem as células ciliadas externas 

(Gothelf et al., 2006). 

Ao considerar o critério adotado de pontuação equivalente ou superior a oito pontos, em 

nosso estudo 63,6% das crianças (7/11) apresentaram resultado indicativo de 

hipersensibilidade. Dentre as seis crianças que obtiveram a pontuação máxima na questão 1, 

cinco (83,3%) também pontuaram na questão 4 (Tabela 1). Os sons citados como geradores de 

irritabilidade estão apresentados na Figura 1. 

Figura 1. Descrição dos sons citados como geradores de irritabilidade. 
 

As pesquisas prévias que aplicaram questionário com pais de crianças com TEA para 

estimar a ocorrência de hipersensibilidade auditiva encontraram ampla variabilidade, o que 

pode ser atribuído às diferenças metodológicas empregadas e na caracterização dos 

participantes (Khalfa et al., 2004; Gomes et al., 2008; Bhatara et al., 2013; Danesh et al., 2015). 

O percentual de 63,6% obtido no presente estudo reforça a percepção frequente de 

hipersensibilidade nessa população pelos pais e responsáveis e, portanto, ressalta a importância 

dos profissionais envolvidos atentar-se para o assunto tanto no processo de avaliação e 

intervenção propriamente ditos, quanto para a entrevista e orientação aos familiares. 

Quando analisada sob a percepção dos professores, a ocorrência de hipersensibilidade 

auditiva nesta população foi estimada em cerca de 30% e, quando analisada de forma 

combinada entre pais ou responsáveis com professores/terapeutas, a ocorrência foi similar, com 
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23,9% (Gomes et al., 2008). Embora os pais, professores e terapeutas possam perceber reações 

que remetam a hipersensibilidade, a prevalência ainda pode ser subestimada e algumas reações 

de desconforto, medo ou irritabilidade não serem notadas, tendo em vista que na avaliação por 

meio de testes psicoacústicos, 63% das crianças não suportaram sons em intensidade superiores 

a 80 decibel nível de audição (dBNA) (Gomes et al., 2008), percentual este similar ao obtido 

na percepção parental do presente estudo. Um outro detalhe que merece atenção em nossos 

resultados e que reitera a observação do comportamento auditivo das crianças por seus 

responsáveis é que não foi obtida resposta “não sei” para nenhuma das questões. 

Sabe-se que a hipersensibilidade pode se apresentar pela misofonia, uma irritabilidade 

a sons específicos; fonofobia que consiste em medo a determinados sons e, ainda, pela 

hiperacusia, caracterizada pelo aumento anormal da sensibilidade do som (Aazh et al., 2014). 

Indivíduos com TEA podem apresentar uma variedade de queixas relacionadas tanto à 

misofonia quanto à hiperacusia e fonofobia (Williams et al., 2021). 

Dentre as crianças participantes deste estudo, 54,5% (6/11) pontuaram o escore máximo 

na questão 4, a qual fornece informação sobre chateação ou irritabilidade para algum som 

(Tabela 1). Tal dado remete a uma reação emocional negativa e, portanto, pode sugerir uma 

relação com a misofonia. Embora a maiorias destas crianças também tenha tido escore máximo 

em relação à sensibilidade dos sons do dia a dia (Tabela 1), é possível observar, um grupo de 

sons muito específicos para as questões 1 e 4 (Figura 1). 

Embora tenha-se um quantitativo restrito de estudos que investigaram a misofonia nessa 

população, há evidências que uma parcela das crianças com TEA também pode apresentar 

algum critério diagnóstico para misofonia (Williams et al., 2021). Por outro lado, somente dois 

informantes apresentaram relatos de demonstração de sensações dolorosas para algum estímulo 

auditivo (Tabela 1), o que indica que apesar da possibilidade de ocorrência de comportamentos 

característicos de fonofobia em crianças com TEA, estes foram menos frequentes na casuística 

estudada. 

Os dados de uma revisão de literatura evidenciaram que, independente da forma de 

avaliação, seja por testes comportamentais, questionários ou entrevistas estruturadas, os 

resultados tendem a apoiar a hipótese de que frequentemente essa população percebe os sons 

do cotidiano de maneira anormal e de forma similar aos nossos achados, apontaram que alguns 

indivíduos apresentam ansiedade associada a sons específicos (fonofobia) que pode ser 

concomitante à hiperacusia (Williams et al., 2021). 

Em relação as questões 5 a 7 do questionário, de acordo com os responsáveis, nenhum 
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dos participantes deste estudo fez uso de medicamentos (Q5), realizou cirurgia de orelha (Q6), 

ou apresentou episódios de Otites nos últimos 12 meses (Q7), condições estas que poderiam ter 

alguma influência na ocorrência de queixas relacionadas à hipersensibilidade auditiva. 

Adicionalmente, não houve percepção de mudança no comportamento auditivo no período da 

pandemia da COVID-19 para nenhuma das crianças, seja a evidenciação de reações atípicas ou 

minimização de respostas comuns. Tal dado pode sinalizar que os sons que desencadeiam as 

reações negativas nas crianças ocorrem mesmo em ambientes mais controlados, tendo em vista 

que no período de isolamento as crianças estiveram em limitação de exposição em ambientes 

externos. 

Um sintoma auditivo com possibilidade de tornar-se mais perceptível no contexto do 

isolamento social seria o zumbido (Beukes et al., 2020), inclusive nesta população que tende a 

ter maior dificuldade para adequar-se às mudanças de rotinas impostas, podendo refletir, em 

maiores níveis de estresse. No entanto, na presente pesquisa não houve nenhuma identificação 

de queixas relacionadas. 

Apesar da literatura ser variável, existe um consenso de que além da hiperacusia, o 

zumbido é relativamente comum na infância, com prevalência que varia consideravelmente de 

acordo com o desenho e população de estudo, bem como questão a de pesquisa, com prevalência 

entre 4,7% a 74,9% (Rosing et al., 2016). O impacto do zumbido parece ser menor em crianças 

do que em adultos e, particularmente em indivíduos com TEA, pode ser de difícil identificação. 

Um estudo avaliou a prevalência de zumbido e hiperacusia em indivíduos com Síndrome 

de Asperger e identificou a ocorrência dos sintomas combinados em 31% de sua casuística 

(17/55). Apesar de incluir uma faixa etária ampla, de quatro a 42 anos, na análise por faixa etária 

verificou-se que tanto os sintomas isolados quanto combinados foram identificados em crianças 

(Danesh et al., 2015). Assim, estudos adicionais, com casuísticas maiores são importantes. 

Diante dos resultados obtidos no presentes estudo ressalta-se que a hipersensibilidade 

auditiva é frequente nesta população e que, a obtenção de informações parentais sobre o tipo da 

hipersensibilidade e quais são os estímulos sonoros desencadeadores, ainda durante o processo 

de diagnóstico, poderá favorecer o atendimento nas diversas áreas, seja presencial ou em 

intervenções informacionais, como sugerido para cenários desafiadores como o da pandemia 

(Fernandes et al., 2021). 

A percepção dos responsáveis deve ser considerada não apenas para possíveis queixas 

de perda auditiva, mas para outros sintomas auditivos prevalentes nessa população. Tal cuidado 
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pode auxiliar desde a execução da avaliação audiológica completa, propiciando informações 

para direcionar a melhor estratégia de condicionamento para exames comportamentais, até a 

evitar sons que possam desencadear incômodos ou irritabilidade em todo o processo de 

avaliação e intervenção do desenvolvimento global. 

 

Conclusão 

Constatou-se ocorrência de hipersensibilidade auditiva em 63,6% das crianças com 

sinais clínicos de TEA, especialmente relacionada à irritabilidade, o que sugere relação com o 

sistema límbico e, portanto, pode remeter à misofonia. Assim, torna-se importante a equipe 

multidisciplinar atentar-se à ocorrência e características de hipersensibilidade desta população 

a fim de maximizar condições favoráveis à reabilitação e minimizar possíveis impactos 

negativos nas situações de vida diária, no contexto escolar, em ambientes externos e, até mesmo, 

em situações mais restritas como de isolamento social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No contexto atual, existe uma elevada prevalência mundial do TEA e da 

deficiência auditiva. Nesta população, as alterações auditivas não são totalmente 

compreendidas. Apesar disso, a literatura relata alterações nos achados audiológicos, 

bem como elevada ocorrência de anormalidades perceptuais, sendo uma delas a 

hipersensibilidade auditiva. Diante disso, torna-se fundamental estudos que 

investiguem o funcionamento auditivo desses indivíduos. 

Portanto, o presente estudo contribuiu com conhecimento adicional à literatura 

acerca da possibilidade de obtenção de resultados por meio de exames 

comportamentais, bem como dados dos achados audiológicos e tipo de ocorrência da 

hipersensibilidade auditiva, importante para o desenvolvimento de estratégias de 

identificação e intervenção precoce. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Embora o TEA venha sendo estudado ao longo dos anos, uma das dificuldades 

no processo de diagnóstico é a avaliação audiológica, que dificilmente é realizada por 

completo, em virtude da dificuldade de execução dos exames nesta população. 

Ao considerar que tal avaliação contribui pra que o diagnóstico de TEA ocorra 

com maior agilidade e de maneira mais precoce, é importante que os audiologistas se 

atentem para os sinalizadores evidenciados neste estudo, a fim de suspeitar de uma 

provável alteração a nível de desenvolvimento global e realizar os devidos 

encaminhamentos. 

Além disso, ao considerar a prevalência do TEA, da perda auditiva e da 

possibilidade destes diagnósticos co-existentes, o estudo propicia avanço científico 

com vista a promover melhora no atendimento de um número considerável de crianças 
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e famílias, bem como dos profissionais e especialistas envolvidos no atendimento 

interdisciplinar. Assim, por conseguinte, traz benefícios para o melhor 

desenvolvimento e qualidade de vida desta população, bem como possibilita avanços 

nos estudos que envolvem a audição de crianças com TEA, propondo estratégias e 

protocolo de avaliação, com possibilidade de replicação para novos estudos. 
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ANEXO 1: Aprovação do comitê de ética 
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ANEXO 2: Questionário de avaliação da hipersensibilidade auditiva 
 
 
 
 

 
 

Questionário de avaliação da hipersensibilidade auditiva 

 
 
 

 
Você acha que seu filho é sensível demais aos sons de todos os dias? 

 
 

Existe algum som que seu filho não gosta? 

 
 

Há algum som que seu filho considere doloroso? 

 
 

Existe algum som que te chateie? 

 
 

Seu filho usa algum medicamento? 

 
 

Seu filho foi submetido a cirurgia de orelha? 

 
 

Quantas infecções nos ouvidos seu filho teve nos últimos 12 meses? 

COELHO, SANCHEZ, TYLER 2007 
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ANEXO 3: Tabelas manuscrito 1 

 
 
 

Tabela 1- Caracterização dos participantes da pesquisa. 

 
Caso Sexo Idade IRDA 

1 Masculino 3a5m >5 dias na UTI 

2 Masculino 2a2m Hereditariedade - prima de 2º grau 

3 Masculino 5a2m Não soube relatar 

4 Masculino 3a4m Nega 

5 Feminino 3a3m Nega 

6 Masculino 4a4m Nega 

7 Masculino 5a2m Nega 

8 Masculino 2a2m Nega 

9 Feminino 2a2m Nega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2. Dados da avaliação audiológica comportamental e eletroacústica 
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dos participantes. 

     Audiometria      

 Orelha direita/CL (kHz/ dB NA)  Orelha esquerda (kHz/ dB NA)    

Caso 0.5 1.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 4.0 
LDV 

OD/OE 
Proced 

1 15 15 15 15 15 20 15 15 15/15 VRA/F 

2 20 20 20 20 20 20 20 20 15/15 VRA/F 

3 10 10 5 5 15 10 5 0 10/10 ALC/F 

4 20 - - 20 15 - - 15 20/15 VRA/F 

5 20 20 - 20 - - - - 15/15 VRA/CL 

6 20 - - 20 - - - - 20CL VRA/CL 

7 20 20 20 20 - - - - - VRA/CL 

8 20 20 - - - - - - 20CL VRA/CL 

9 20 - - 20 20 - - 20 20/20 VRA/F 

  Reflexo acústico ipsilateral em nível de intensidade (NI)   Timpanometria 

 Orelha direita (kHz/ dB NA)  Orelha esquerda (kHz/ dB NA)  Complacência (ml) 

Caso 0.5 1.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 4.0 OD OE 

1 95 95 105 Aus 100 110 Aus Aus 0,41 0,59 

2 Aus 105 105 Aus 105 95 100 Aus 1,01 0,65 

3 95 100 95 100 95 95 100 Aus 0,41 0,46 

4 100 100 Aus Aus 85 90 90 Aus 0,57 0,5 

5 105 105 105 Aus 100 105 105 95 0,89 1,02 

6 100 100 100 100 100 100 95 Aus. 0,31 0,74 

7 110 110 Aus Aus 100 95 95 100 0,18 1,13 

8 Aus Aus Aus Aus 100 100 100 Aus 0,65 0,44 

9 100 100 95 100 100 95 100 Aus 0,28 0,3 

  Reflexo acústico Contralateral em nível de intensidade (NI)   TimPanometria 

 Orelha direita (kHz/ dB NA)  Orelha esquerda (kHz/ dB NA)  Pressão (daPa) 

Caso 0.5 1.0 2.0 4.0 0.5 1.0 2.0 4.0 OD OE 

1 100 95 105 Aus 105 105 110 Aus 30 17 

2 105 105 100 Aus Aus 110 90 Aus -86 -112 

3 105 100 95 100 100 95 90 95 -41 -26 

4 110 105 Aus Aus 115 110 115 110 8 -6 

5 105 105 105 105 115 115 Aus 105 14 -23 

6 TI 95 90 TI 105 90 100 TI -11 -11 

7 120 120 120 Aus Aus Aus Aus Aus -43 49 

8 Aus 115 110 Aus 105 115 105 110 -160 -137 

9 95 100 100 110 100 90 100 100 -41 -15 

Legenda: VRA: audiometria de reforço visual; ALC: audiometria lúdica condicionada; TI: 

teste incompleto; P: presente; A: ausente; CL: campo livre; F: fone de inserção; Aus: ausente. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Latências absolutas e intervalos-interpicos do PEATE dos participantes. 
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ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 

 

CASO I III V I-III III-V I-V I III V I-III III-V I-V 

1 1.68 3.95 5.68 2.28 1.72 4.00 1.75 3.95 5.75 2.20 1.80 4.00 

2 1.55 3.90 5.80 2.35 1.90 4.25 1.60 3.95 5.90 2.35 1.95 4.30 

4 1.55 3.85 5.85 2.30 2.00 4.30 1.50 3.85 5.75 2.35 1.90 4.25 

5 1.45 3.90 5.80 2.45* 1.90 4.35* 1.65 3.80 5.85 2.15 2.05 4.20 

6 1.75 4.25* 5.85 2.50* 1.60 4.10 1.85 4.15* 5.70 2.30 1.55 3.85 

7 1.65 4.15* 6.00 2.50* 1.85 4,35* 1.75 4.30* 6.05* 2.55* 1.75 4.30 

8 1.70 4.20* 6.20* 2.50* 2.00 4.50* 1.40 4.10 6.00 2.70* 1.90 4.60* 

9 1.65 3.55 6.40* 1.90 2.85* 4.75* 1.70 3.60 6.60* 1.90 3.00* 4.90* 

 

*Latências absolutas e intervalos-interpicos aumentados, tendo como referência o padrão 

normativo do equipamento utilizado. 

 

 

 

Tabela 4. Análise do efeito da idade nas latências absolutas e nos intervalos 

interpicos do PEATE. 

 I III V I-III III-V I-V 

Qui-quadrado 9,097 8,525 10,052 4,541 11,487 10,509 

Valor de p 0,056 0,086 0,025* 0,549 0,005* 0,016* 

Teste de Kruskal-Wallis. Variável de agrupamento: idade; *significante (p≤0,05). 

 

 

 

Tabela 5. Correlação entre idade e latências absolutas das ondas I, III e V e intervalos 

interpicos I-III, III-V e I-V. 

I 

 
 
 
 
 
 

Teste de Correlação de Spearman. *significante (p≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

  III V I-III III-V I-V 

 
Rô de Spearman 

 
0,492 

 
0,527* 

 
-0,387 

 
0,220 

 
-0,764** 

 
-0,564* 

 
Valor de p 

 
0,053 

 
0,036* 

 
0,139 

 
0,413 

 
0,001* 

 
0,023* 
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ANEXO 4. Tabelas manuscrito 2 

 
Tabela 1. Caracterização dos participantes quanto a idade e sexo e síntese das respostas 

apresentadas pelos responsáveis para quatro questões do questionário de hiperacusia. 

   Q1 Q2 Q3 Q4  

P 
Idade 

(meses) 
Sexo 

Seu filho é sensível 

demais aos sons de 

todos os dias? 

Existe algum 

som que seu 

filho não gosta? 

Há algum som que 

seu filho considere 

doloroso? 

Existe algum som 

que seu filho se 

chateia? 

Escore 

total 

 
1 

 
32 

 
M 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
8* 

 
2 

 
46 

 
M 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
12* 

 
3 

 
45 

 
M 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
4 

 
4 

 
36 

 
M 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
8* 

 
5 

 
43 

 
M 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
16* 

 
6 

 
62 

 
M 

 
Não 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
8* 

 
7 

 
39 

 
F 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
8* 

 
8 

 
40 

 
M 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
0 

 
9 

 
26 

 
F 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
0 

 
10 

 
62 

 
M 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
12* 

 
11 

 
62 

 
M 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
0 
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Figura 1. Descrição dos sons citados como geradores de irritabilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


