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RESUMO 

 

Objetivo: Caracterizar as respostas do Mismatch Negativity (MMN) em crianças com 

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidades e sem queixas auditivas. Métodos: 

Estudo do tipo transversal. Participaram desta pesquisa crianças de cinco a onze anos, sem 

queixas auditivas. Todos os participantes realizaram avaliação audiológica periférica com 

medidas de imitância acústica, audiometria tonal e audiometria vocal previamente à 

realização do MMN. Para a execução do procedimento eletrofisiológico, MMN, foi utilizado 

o equipamento Masbe ATC Plus da marca Contronic. Os eletrodos foram fixados nas 

posições Fpz (eletrodo ativo), M1 e M2 (eletrodos referência) e na fronte (eletrodo terra). A 

intensidade utilizada para evocar o potencial foi de 80 dBNA, o estímulo frequente utilizado 

foi de 1.000 Hz e o estímulo raro de 2.000 Hz. Os estímulos foram apresentados em ambas as 

orelhas de modo monoaural. As crianças realizaram a avaliação sentadas e foram 

condicionadas a assistirem a um vídeo sem som, no tablet, enquanto o procedimento era 

realizado. Resultados: Para o grupo feminino, a média das latências e amplitudes foi de 177,3 

ms e 5,01 µV na orelha direita e de 182,4 ms e 5,39 µV na orelha esquerda. Quanto ao grupo 

masculino, a média das latências foi de 194,4 ms na orelha direita e 183,6 ms na orelha 

esquerda, com amplitude de 5,11 µV na orelha direita e 5,83 µV na orelha esquerda. Não 

houve diferença estatisticamente significante nos valores de latência e amplitude entre orelhas 

(p=0,867 e p=0,178), idade (p>0,20) e sexo dos participantes (p>0,05). Conclusão: Os 

valores encontrados nas latências e amplitudes do potencial MMN são semelhantes aos 

observados na literatura científica compulsada, em crianças com desenvolvimento típico e 

sem queixas auditivas. 

 

Descritores: Potenciais Evocados Auditivos. Eletrofisiologia. Criança.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Aim: To characterize the answers of Mismatch Negativity (MMN) in children with hearing 

thresholds within the normality patterns and without auditory complaints. Methods: 

Transversal type study. Children between 5 and 11 years old without auditory complaints 

have participated in this research. All the participants have done peripheral audiological 

evaluation with acoustic immittance measures, tonal audiometry and vocal audiometry 

previously to MMN execution. To perform the electrophysiological procedure, MMN, it was 

used Masbe ATC Plus equipment from Contronic brand. The electrodes were fixed in Fpz 

(active electrode), M1 and M2 (reference electrodes) and front (earth electrode) positions. The 

intensity used to evoke the potential was 80 dBNA, the frequent stimulus used was 1.000 Hz 

and the rare stimulus was 2.000 Hz. The stimuli were presented in both ears monoaurally. 

Children performed the assessment sat and they were conditioned to watch a video without 

sound, on a tablet computer, while the procedure was performed. Results: For the female 

group, the average of the latencies and amplitudes was 177,3 ms and 5,01 µV for the right ear 

and 182,4 ms and 5,39 µV for the left ear. Regarding the male group, the average of latencies 

was 194,4 ms for the right ear and 183,6 ms for the left ear, with an amplitude of 5,11 µV for 

the right ear and 5,83 µV for the left ear. There was no significant statistically difference for 

the values of latency and amplitude among ears (p=0,867 and p=0,178), age (p>0,20) and 

gender of the participants (p>0,05). Conclusion: The values found in the latencies and 

amplitudes of MMN potential are similar to those observed in the scientific literature 

examined, in children with typical development and without auditory complaints.  

 

Keywords: Auditory Evoked Potentials. Electrophysiology. Child. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A integridade da via auditiva, composta por uma porção periférica e uma porção 

central, é essencial para que a aquisição e o desenvolvimento da fala, linguagem oral e escrita, 

e aprendizagem escolar ocorram de forma plena (BROSSI et al., 2007). Qualquer alteração do 

sistema auditivo pode levar a prejuízos comunicativos independentemente da faixa etária do 

indivíduo. Logo, uma avaliação completa e minuciosa para um reconhecimento precoce e 

efetivo de possíveis disfunções auditivas em crianças se faz essencial (SLEIFER, 2015; 

SOUSA; DIDONÉ; SLEIFER, 2016). Na prática clínica, a associação de métodos subjetivos 

com métodos objetivos contribui para um diagnóstico audiológico mais preciso (MATAS; 

MAGLIARO, 2015) e é altamente preconizado.  

A eletrofisiologia da audição, inicialmente, vislumbrava a possibilidade de avaliar a 

sensibilidade auditiva de maneira objetiva. Atualmente, essas respostas são estudadas em 

diversos aspectos, o que permite uma avaliação objetiva não apenas da função, mas também 

da integridade neurofisiológica das vias auditivas e oportuniza o diagnóstico de doenças em 

otologia, neurologia, neurocirurgia, entre outras áreas (SOUZA et al., 2010a; MELO et al., 

2016b). Assim, as habilidades auditivas podem, conforme recomendação da American 

Speech-Language-Hearing Association (ASHA), ser estudadas por meio de avaliação 

eletrofisiológica (ASHA, 2003).  

Os potenciais evocados auditivos de longa latência (PEALL) merecem destaque na 

eletrofisiologia, devido à possibilidade de serem utilizados na prática clínica como medida 

objetiva de processos cognitivos, possibilitando a avaliação de habilidades auditivas de 

discriminação, memória, atenção e detecção de estímulos (SOARES et al., 2011; SLEIFER, 

2015). Atualmente, são vistos como um dos mais promissores testes eletrofisiológicos para 

avaliar alterações e disfunções do sistema nervoso auditivo central (SNAC) (CHOUDHURY; 
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BENASICH, 2010; SHARMA et al., 2013; DIDONÉ et al., 2016). Esses potenciais 

representam a atividade neuroelétrica da via auditiva a nível tálamo-cortical, estruturas estas 

que abrangem as funções de discriminação sonora, integração e atenção do sistema auditivo 

central (MCPHERSON; BALLACHANDA; KAF, 2008; SOARES et al., 2011), isto é, 

refletem a atividade cerebral correspondente a processos cognitivos específicos (SLEIFER, 

2015). É um método interessante para mensurar capacidades relacionadas às habilidades 

auditivas centrais e cognitivas, permitindo a visualização de atraso na maturação dos 

componentes avaliados, de forma precoce, e, assim, facilitando o encaminhamento para a 

intervenção. Esse procedimento pode também ser utilizado para realizar o monitoramento 

maturacional da via auditiva e/ou fornecer dados sobre a chegada da informação sonora ao 

córtex auditivo (MELO et al., 2016a). 

O Mismatch Negativity (MMN) é um potencial cortical cujo gerador principal é o 

córtex auditivo com contribuições do córtex frontal, tálamo e hipocampo (NÄÄTÄNEN et al., 

2010). Trata-se de um procedimento eletrofisiológico que retrata a habilidade cerebral de 

discriminação sonora (MUNIZ; BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015; SCHWADE; DIDONÉ; 

SLEIFER, 2016), memória auditiva e a atenção involuntária (CHENG et al., 2016).  

Obtém-se o MMN quando uma resposta automática cerebral acontece devido a 

qualquer mudança discriminável em algum aspecto repetitivo da estimulação auditiva 

apresentada (UWER; SUCHODOLETZ, 2000; ROMERO et al., 2015; ROGGIA, 2015; 

SCHWADE; DIDONÉ; SLEIFER, 2016) por meio do paradigma oddball (SOARES et al., 

2011). Nesse paradigma, dois estímulos acústicos são apresentados em uma série aleatória, 

sendo que um dos estímulos aparece com pouca frequência em relação ao outro (POLISH, 

2007). Dessa forma, ocorre uma diferença na resposta gerada pelo aparecimento de um 

estímulo raro entre os estímulos frequentes exibidos (BROSSI et al., 2007; SOARES et al., 

2011), indicando, assim, uma discordância (mismatch) entre o input sensorial novo em relação 
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a um estímulo padrão armazenado na memória sensorial auditiva de curto prazo (BROSSI et 

al., 2007; ROGGIA, 2015; SOARES et al., 2011).  

O aparecimento do MMN acontece ao se subtrair a resposta evocada pelo estímulo 

raro em relação ao estímulo padrão apresentado (UWER; SUCHODOLETZ, 2000; MUNIZ; 

BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015; ROMERO et al., 2015). O resultado surge em formato de 

uma onda com polaridade negativa (negativity) (UWER; SUCHODOLETZ, 2000; ROGGIA, 

2015) e a análise mais comumente realizada ocorre por meio da observação da latência e 

amplitude da onda formada.  

Uma das principais vantagens dessa avaliação, frente a outros métodos, é que 

independe da atenção do sujeito para que o potencial apareça (BROSSI et al., 2007; MUNIZ; 

BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015; ROGGIA, 2015; SLEIFER, 2015; ROMERO et al., 2015; 

CHENG et al., 2016), além de possuir boa correlação com avaliações subjetivas de 

discriminação auditiva. O MMN pode ser considerado, portanto, como uma avaliação de 

cunho objetivo da habilidade de discriminação auditiva (CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 

2000; ROGGIA, 2015).  

No âmbito infantil, encontra-se, na literatura, estudos que empregaram esse potencial 

em distintos grupos dessa população. O MMN pode ser utilizado para avaliar crianças com 

queixas e alterações de linguagem e/ou de processamento auditivo (DATTA et al., 2010; 

KORAVAND; JUTRAS; LASSONDE, 2013; MUNIZ; BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015), 

com alterações de leitura e escrita (SOARES et al., 2011), dislexia ou que apresentam fatores 

de risco para o desenvolvimento desta (PAUL et al., 2006; HUOTILAINEN et al., 2011; 

ZHANG et al., 2012; NOORBENBOS et al., 2012; CHOBERT et al., 2012; ZUIJEN et al., 

2013; ZARIC et al., 2014), crianças com gagueira (KAGANOVICH; WRAY; WEBER-FOX, 

2010) e crianças com afasia (HOLOPAINEN et al., 1997). O MMN, do mesmo modo, pode 

ser aplicado em crianças portadoras de perda auditiva periférica (KORAVAND; JUTRAS; 
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LASSONDE, 2013) e com otite média de repetição (HAAPALA et al., 2014), além de 

crianças prematuras e de baixo peso (JANSSON-VERKASALO et al., 2003; 

HUOTILAINEN et al., 2011) e com fissura labiopalatina (CEPONIENE et al., 2002; YANG 

et al., 2012). Evidencia-se, assim, sua utilidade em diversas vertentes clínicas.  

Além disso, questões não restritas à natureza linguística foram estudadas por meio do 

MMN, tais como crianças com déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (ROMERO; 

CAPELLINI; FRIZZO, 2013; CHENG et al., 2016), crianças com autismo (KUHL et al., 

2005; GOMOT et al., 2011) e crianças depressivas (LEPSTÖ et al., 2004). Pode-se, ainda, 

encontrar o MMN em lactentes (ALHO et al., 1990), demonstrando, assim, que mesmo em 

fase inicial do desenvolvimento o cérebro é capaz de monitorar diferenças em sinais 

acústicos. 

Apesar da vasta possibilidade de aplicações clínicas em crianças, ainda não é possível 

obtermos uma classificação precisa e generalizada desse potencial devido à variabilidade 

envolvida em suas medidas (ROMERO et al., 2015). Não há um consenso, até o momento, 

sobre o melhor protocolo a ser utilizado (ROGGIA, 2015) e os padrões de normalidade 

também precisam de especificidade (CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; ROGGIA, 

2015). Destaca-se, ainda, a importância de se padronizar os valores de referência para cada 

equipamento que dispõe dessa avaliação. Em geral, não são permitidas algumas possibilidades 

de manipulação dos estímulos por limitações dos equipamentos clínicos (ROGGIA, 2015). 

Contudo, existem diversos parâmetros desenvolvidos e o modo como serão captadas as 

respostas eletrofisiológicas deve ser realizado cuidadosamente, uma vez que o tipo e a 

quantidade de estímulos utilizados podem modificar a resposta do potencial (KATHMANN; 

FRODL-BAUCH; HEGERL, 1999; CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; ROGGIA, 

2015).  
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Verifica-se, na literatura científica compulsada, escassez de estudos descrevendo 

apenas os resultados do MMN em crianças sem queixas auditivas ou com limiares auditivos 

normais. Ressalta-se que somente um estudo internacional que descrevesse os achados do 

MMN nessa população foi encontrado (OJIMA et al., 2011).  

Partindo desse pressuposto e visando acrescentar subsídios à análise das respostas do 

MMN na população infantil, o presente estudo visa caracterizar as respostas do MMN em 

crianças com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e sem queixas auditivas, 

com um protocolo específico e em um equipamento que ainda não possui normatização em 

crianças. Objetiva-se, assim, propiciar, futuramente, uma adequada e completa investigação 

de diversos distúrbios clínicos a partir de critérios de normalidade bem estabelecidos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

A presente revisão literária tem como finalidade abordar aspectos considerados 

pertinentes a fim de possibilitar ao leitor uma maior compreensão do estudo realizado e da 

importância e utilidade do MMN. Inicialmente, será apresentado a anatomofisiologia da 

orelha interna (sistema auditivo periférico) e das vias auditivas (sistema auditivo central). A 

seguir, serão explanados os potenciais evocados auditivos e, por fim, o potencial relacionado 

a eventos, Mismatch Negativity, sua relevância e aplicabilidade clínica na população infantil. 

 

 

2.1 SISTEMA AUDITIVO 

 

 

O sistema auditivo é conhecido filogeneticamente como um dos sistemas mais novos 

do corpo humano, sendo responsável por permitir que o indivíduo detecte e, simultaneamente, 

diferencie os estímulos sonoros (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). Ele é 

composto por estruturas sensoriais e conexões centrais, podendo ser referido didaticamente 

em sistema auditivo periférico e sistema auditivo central (BONALDI, 2012; 2015). A nível 

periférico, o estímulo sonoro é captado; em nível do tronco, encefálico ocorre a primeira fase 

do processamento auditivo e, a nível talamocortical, ocorrem processos de integração dos 

estímulos sonoros com respostas emocionais, cognitivas e linguísticas (TEIXEIRA et al., 

2015). 

O sistema auditivo começa a funcionar, de modo incipiente, a partir da vigésima 

segunda semana gestacional e continua seu desenvolvimento até a adolescência. Enquanto a 

cóclea se apresenta funcionante em sua totalidade ao nascimento, o sistema auditivo central 

segue bastante imaturo. Logo, observa-se que a função auditiva tem início muito antes da 

formação completa do sistema auditivo (BOÉCHAT, 2015).  
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2.2 SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO  
 

 

A porção auditiva periférica abrange as estruturas presentes na orelha externa, orelha 

média, orelha interna e o nervo vestibulococlear (BONALDI, 2012; 2015). O sistema auditivo 

periférico tem como principal função atuar como um analisador de frequências e intensidades 

(MENEZES; HYPPOLITO, 2015). O limite entre o sistema auditivo periférico e central é o 

espaço sináptico entre os axônios distais do nervo auditivo e os corpos celulares do núcleo 

coclear, localizado no tronco encefálico (AQUINO; ARAÚJO, 2002).  

 

 

2.2.1 Cóclea  

 

 

A orelha interna está contida dentro da parte petrosa do osso temporal e é formada 

pelo labirinto ósseo, preenchido por perilinfa, e pelo labirinto membranoso, preenchido por 

endolinfa (RUSSO; SANTOS, 1993; BONALDI, 2012; 2015).  

A cóclea (Figura 01) é a principal estrutura responsável pela função auditiva e está 

situada na parte anterior da orelha interna. Sua porção externa é formada pela cápsula óssea e 

sua região central apresenta um eixo com formato cônico, denominado modíolo, com canais 

para a passagem de ramos nervosos e vasculares (BONALDI, 2012; 2015).  

Em torno do modíolo, existem três tubos enrolados em formato espiral de disposição 

paralela, que são: a rampa vestibular, que se limita com a orelha média pela janela oval; a 

rampa média (canal ou ducto coclear), que contém o órgão de Corti; e a rampa timpânica, que 

se limita com a orelha média pela janela redonda. As rampas vestibulares e timpânicas contêm 

perilinfa e se comunicam pelo helicotrema no ápice da cóclea. A rampa média contém 

endolinfa (OLIVEIRA, 2006). A rampa vestibular está separada da rampa média pela 

membrana vestibular de Reissner e a rampa média está separada da rampa timpânica pela 
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membrana basilar, onde está o órgão de Corti (RUSSO; SANTOS, 1993; OLIVEIRA, 2006; 

BONALDI, 2012, 2015). 

 

 
Figura 01 – Cóclea Humana 

Fonte: Hearth, Medicine and Anatomy Reference Pictures (2016a). 
 

 

O órgão de Corti (Figura 02) possui células receptoras ciliadas e células de sustentação 

(RUSSO; SANTOS, 1993; ZEMLIN, 2000). As células ciliadas são células sensoriais 

destinadas a transformarem as ondas sonoras em impulsos nervosos e são diferenciadas em 

células ciliadas externas e células ciliadas internas (BONALDI, 2012; 2015).  

Sobre o órgão de Corti, situa-se a membrana tectorial – cúpula gelatinosa cuja borda 

interna está fixa ao modíolo e sua borda externa está livre sobre os cílios das células ciliadas 

externas (OLIVEIRA, 2006). A membrana tectorial entra em contato com os cílios das células 

ciliadas externas durante as vibrações que ocorrem na membrana basilar (BONALDI, 2012; 

2015). 
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Figura 02 – Órgão de Corti 

Fonte: Hearth, Medicine and Anatomy Reference Pictures (2016b). 
 

 

2.2.2 Células ciliadas externas  

 

 

A membrana basilar é formada por fibras curtas e rígidas na sua base e fibras longas e 

flexíveis na cúpula. As fibras curtas vibram em frequências altas e as fibras longas vibram em 

frequências baixas. Então, quando ocorre o deslocamento inicial do estribo na janela do 

vestíbulo, desencadeia-se uma onda vibratória na base da cóclea que se amplifica ao máximo 

e dissipa-se totalmente quando atinge o local da membrana basilar que tem uma frequência 

natural de ressonância igual à frequência do som. Essa organização chama-se tonotopia 

coclear, ou seja, cada frequência está relacionada a um ponto específico do ducto coclear, 

excitando células sensoriais e fibras nervosas específicas, provenientes do órgão espiral da 

região (BONALDI, 2012; 2015).  
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Firmemente, ligadas à membrana basilar, estão dispostas três fileiras de células 

ciliadas externas (Figura 03). Essas células estão parcialmente envolvidas por células de 

sustentação que permitem sua movimentação devido à formação de espaços entre elas. Em 

sua base, as células ciliadas externas estão ligadas às células de Deiters, que permitem que os 

movimentos das células repercutam sobre a membrana basilar e a estrutura do ducto coclear 

(ZEMLIN, 2000; OLIVEIRA, 2006).  

As células ciliadas externas detêm uma importante função no processo qualitativo da 

discriminação sonora (MENEZES; HYPPOLITO, 2015). Elas constituem o amplificador da 

cóclea, que, por meio da inclinação de seus cílios, amplificam o estímulo sonoro para 

determinar a deflexão das células ciliadas internas (BONALDI, 2012; 2015), ou seja, suas 

vibrações contráteis são importantes para a despolarização das células ciliadas internas 

(CALDAS NETO, 2005). São capazes de aumentar em até 50 dB a intensidade de um 

estímulo. 

 

 

2.2.3 Células ciliadas internas  

 

 

As células ciliadas internas, diferentemente das células ciliadas externas, estão 

dispostas em apenas uma única fileira sobre a membrana basilar, sem espaços entre si, e 

banhadas apenas por endolinfa (ZEMLIN, 2000; OLIVEIRA, 2006). A função das células 

ciliadas internas é de transdutores sensoriais que recebem e transformam a mensagem sonora 

em elétrica para ser enviada pelas vias nervosas até os centros auditivos (AQUINO; 

ARAÚJO, 2002; OLIVEIRA, 2006; BONALDI, 2012; 2015). Essas células são receptoras e 

codificadoras cocleares (BONALDI, 2012; 2015).  

Quando os cílios das células ciliadas internas são inclinados e tocam a membrana 

tectorial, ocorre a vibração da membrana basilar e, consequentemente, a abertura dos canais 
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catiônicos que ocasionam a formação de potenciais elétricos e a ativação da região sináptica 

(OLIVEIRA, 2006). Os impulsos nervosos originados dentro da orelha interna são 

direcionados à via auditiva pelo ramo coclear do nervo auditivo (AQUINO; ARAÚJO, 2002). 

As informações sonoras codificadas da cóclea, por meio das células ciliadas internas, 

percorrem o nervo auditivo até chegarem ao tronco encefálico (AQUINO; ARAÚJO, 2002; 

BONALDI, 2012; 2015). Desse ponto, partem até chegar aos hemisférios direito e esquerdo 

do cérebro, onde serão processadas e interpretadas (AQUINO; ARAÚJO, 2002).    

 

 
Figura 03 – Células ciliadas externas e internas 

Fonte: Getty Images (2016). 
 

 

2.2.4 Fisiologia coclear  

 

 

Inicialmente, a onda sonora é captada pelo pavilhão auditivo e direcionada à 

membrana timpânica por meio do meato acústico externo. A cóclea recebe a transmissão 

sonora através da membrana timpânica e da cadeia ossicular; e a vibração do estribo na janela 

do vestíbulo é transmitida à perilinfa (BONALDI, 2012; 2015). A perilinfa se move em 
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direção às rampas timpânica e média e provoca movimentação do ducto coclear e das 

membranas vestibular e basilar (CALDAS NETO, 2005). Sobre a membrana basilar, situa-se 

a membrana tectorial, células de sustentação e células ciliadas externas e internas (órgão 

espiral) responsáveis pela transdução de energia mecânica em potenciais de ação, ou seja, em 

impulsos nervosos (BONALDI, 2012; 2015). 

A transdução mecano-elétrica ocorre após o deslocamento dos estereocílios das células 

ciliadas externas em função da vibração ocorrida na membrana basilar. Nesse mecanismo 

vibracional, há uma seletividade de frequências caracterizada por mecanismos passivos 

ligados às propriedades físicas da membrana basilar (OLIVEIRA, 2006). Essa filtragem 

tonotópica acontece devido ao comprimento das ondas, que atingem naturalmente regiões 

diferentes da membrana basilar dependente da frequência do estímulo. As frequências mais 

agudas, com comprimento de onda menor, exercem maior energia na base da cóclea e os 

graves exercem maior pressão no ápice da cóclea devido ao comprimento da onda ser maior 

(MENEZES; HYPPOLITO, 2015).  

Os estereocílios, que se deslocam com as vibrações, são estimulados e abrem os canais 

de potássio. Os canais de potássio, uma vez abertos, desencadeiam potenciais microfônicos 

cocleares, provocando contrações rápidas das células ciliadas externas (OLIVEIRA, 2006).  

As contrações rápidas determinam uma amplificação da vibração da membrana basilar 

em uma área restrita do órgão Corti, devido ao acoplamento que as células ciliadas externas 

realizam entre a membrana basilar e tectorial. Esse mecanismo é a base de funcionamento do 

amplificador coclear ativo (OLIVEIRA, 2006).   

A amplificação das vibrações da membrana basilar, decorrente do mecanismo ativos 

das células ciliadas externas, acarreta o contato dos cílios mais longos das células ciliadas 

internas com a membrana tectorial e, por consequência, inclinação dos mesmos. A inclinação 

e estimulação dos cílios ocasionam a despolarização das células ciliadas internas com 
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formação de potenciais receptores pela entrada de potássio através dos canais iônicos dos 

cílios. A partir disso, ocorre a liberação de neurotransmissores e forma-se uma mensagem 

sonora eletricamente codificada enviada através do nervo coclear ao sistema nervoso central 

(OLIVEIRA, 2006; BONALDI, 2012; 2015).  

 

 

2.2.5 Nervo Auditivo 

 

 

O nervo auditivo, também conhecido como nervo coclear, possui fibras nervosas 

aferentes e eferentes. As fibras aferentes levam informações originárias do órgão de Corti até 

o tronco cerebral e cérebro. Ao passo que as fibras eferentes fornecem informações advindas 

dos centros neurais até os órgãos periféricos (OLIVEIRA, 2006).  Os corpos celulares das 

fibras nervosas que inervam as células ciliadas internas estão localizadas no gânglio espiral 

bipolar no canal de Rosenthal. Os axônios das células do gânglio espiral se juntam ao modíolo 

e se unem como ramo auditivo do oitavo nervo craniano. O oitavo nervo, posteriormente, 

divide-se nos ramos auditivo e vestibular antes de alcançar o tronco encefálico (NORTHERN; 

DOWNS, 2005).  

O nervo auditivo é composto por dois tipos de fibras nervosas: as fibras do tipo I e II 

(MUNHOZ et al., 2000). As fibras do tipo I são mielinizadas, largas, bipolares e cada fibra 

nervosa faz conexão com uma célula ciliada interna. Correspondem de 90 a 95% do total de 

fibras do nervo auditivo (AQUINO; ARAÚJO, 2002). As células ciliadas externas estão 

conectadas com as fibras do tipo II, que não possuem mielinização (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; 

TEIXEIRA et al., 2015). 

 

 

  



28 
 

2.3 SISTEMA AUDITIVO CENTRAL 

 

 

A porção central do sistema auditivo engloba toda a via auditiva desde o tronco 

encefálico até as áreas corticais.  

 

 

2.3.1 Via auditiva central 

 

 

Ao longo da via auditiva (Figura 04), existem inúmeros centros de integração onde o 

processamento das informações será realizado (TEIXEIRA et al., 2005). Os impulsos 

nervosos são transmitidos, primeiramente, pelas fibras do VIII par craniano para núcleos 

cocleares e, após são transmitidos ao tronco encefálico, tálamo e córtex auditivo (TEIXEIRA; 

GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). Assim como a cóclea, os feixes de fibras que formam o 

ramo coclear do nervo também estão organizados de forma tonotópica (NORTHERN; 

DOWNS, 2005) e essa organização estende-se por toda a via auditiva, até o córtex.  

No sistema nervoso auditivo central (SNAC), a maioria das fibras nervosas cruza de 

um lado para o outro em algum ponto da via auditiva. Logo, a orelha direita é mais 

vigorosamente representada no lado esquerdo do córtex e a orelha esquerda mais fortemente 

representada do lado direito do córtex (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). 
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Figura 04 – Esquema da via auditiva aferente 

Fonte: Netter (1997). 
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2.3.2 Núcleo coclear 

 

 

O núcleo coclear é o primeiro núcleo auditivo da via auditiva central. Ele abrange 

neurônios auditivos secundários que recebem informações advindas da cóclea e são 

transportadas via gânglio de Corti (MUNHOZ et al., 2000). As fibras auditivas projetam-se de 

modo ordenado nesses núcleos com a organização tonotópica frequencial (AQUINO; 

ARAÚJO, 2002; NORTHERN; DOWNS, 2005). Nesse ponto, a maioria dos neurônios cruza 

para o lado contralateral (RUSSO; SANTOS, 1993) no corpo trapezoide. 

O núcleo coclear compreende inúmeros tipos de células que iniciam a codificação da 

informação sonora. O tipo de célula e de resposta sugere relação sobre o processamento 

temporal (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). Além de auxiliar na seleção de 

frequências e modulação, também se inicia o processo de audição binaural mediante 

mecanismos de excitação-inibição dos sons captados (MUNHOZ et al., 2000; BURKARD et 

al., 2006). Portanto, um estímulo pode excitar alguns neurônios enquanto inibe a deflagração 

de outras unidades (NORTHERN; DOWNS, 2005).   

O núcleo coclear é dividido em núcleo coclear ventral anterior, núcleo coclear ventral 

posterior e núcleo dorsal (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). As projeções de 

cada subdivisão seguem para diversas partes da via auditiva: lemnisco lateral, complexo 

olivar superior e colículo inferior de forma ipsi e contralateral (AQUINO; ARAÚJO, 2002). 

Do núcleo coclear ventral, fibras nervosas dirigem-se para o complexo olivar superior 

de ambos os lados, onde outra sinapse ocorre (OLIVEIRA, 2006).  
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2.3.3 Complexo olivar superior 

  

 

O complexo olivar superior representa a primeira etapa da via auditiva composta de 

aferências advindas das duas orelhas (MUNHOZ et al., 2000). Tonotopicamente organizado, é 

a primeira estrutura que recebe um afluxo muito grande de fibras de ambas as orelhas, 

podendo, deste modo, se capacitar para análise localizacional do estímulo sonoro 

(NORTHERN; DOWNS, 2005) e na audição binaural. A análise binaural é realizada por meio 

das diferenças de intensidade, fase e tempo dos sons recebidos de ambos os lados (AQUINO; 

ARAÚJO, 2002).  

Existem inúmeros grupos de núcleos dentro do complexo olivar superior, porém 

apenas cinco grupos são mais discutidos: núcleo olivar laterossuperior, núcleo olivar 

mediossuperior, núcleo do corpo trapezoide e núcleo pré-olivar lateral e medial (TEIXEIRA; 

GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015;). As fibras que deixam o complexo olivar em direção 

ascendente ligam-se ao lemnisco lateral (OLIVEIRA, 2006; SLEIFER, 2008).  

 

 

2.3.4 Lemnisco lateral 

 

 

Trata-se de dois pequenos núcleos localizados na parte alta da ponte. O lemnisco 

lateral recebe fibras predominantemente da via contralateral e as informações processadas em 

seu núcleo, igualmente, tem predomínio contralateral (MUNHOZ et al., 2000).  

O lemnisco lateral também define a organização tonotópica (AQUINO; ARAÚJO, 

2002). Os seus neurônios que respondem a altas frequências recebem aferentes do núcleo 

olivar superior lateral e enviam sinais excitatórios e inibitórios para a próxima estrutura da via 

– colículo inferior (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXERIA et al., 2015). 
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2.3.5 Colículo inferior 

  

 

O colículo inferior é a maior estrutura do tronco encefálico. A maioria das fibras 

auditivas que vem do lemnisco lateral e dos centros auditivos baixos realizam sinapses com o 

colículo inferior. Essa estrutura, além de apresentar organização tonotópica, possui um alto 

nível de resolução de frequência e possui neurônios sensíveis às modificações de tempo e 

espaciais e neurônios sensíveis à estimulação binaural (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA 

et al., 2015), sugerindo um papel considerável na localização da fonte sonora – audição 

direcional (MUNHOZ et al., 2000).    

O colículo inferior é um dos principais centros envolvidos no processamento de 

informações auditivas que interfere no comportamento do indivíduo, uma vez que é nessa 

estrutura que ocorrem modulações e integrações de informações de diversas vias sensoriais. 

Está também relacionando a reflexos auditivo-visuais. A eferência primária do colículo segue 

em direção ao tálamo até o corpo geniculado medial. Desse modo, as informações sobre a 

movimentação angular da fonte sonora são integradas com estímulos de cunho visual entre 

outros estímulos sensoriais (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015).  

As fibras passam do colículo inferior ao corpo geniculado medial, sem cruzar e, em 

seguida, ao córtex auditivo no lobo temporal. Da cóclea ao colículo inferior, ocorre um 

processo crescente devido à sintonia das unidades nervosas, pela maior complexidade de 

respostas e pela maior participação de informações da orelha do lado contralateral 

(OLIVEIRA, 2006).   
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2.3.6 Corpo geniculado medial 

 

  

A maioria das fibras nervosas da via do lemnisco lateral termina no colículo inferior, 

porém algumas fazem uma derivação e terminam no corpo geniculado medial (ZEMLIN, 

2000). Todas as projeções diretas para o córtex auditivo são retransmitidas nessa estrutura 

(NORTHERN; DOWNS, 2005; SLEIFER, 2008). 

O corpo geniculado medial é divido em três partes: ventral, dorsal e medial. A porção 

dorsal projeta axônios para áreas de associação do córtex auditivo. Acredita-se que essa 

divisão possa ser responsável pela manutenção da atenção auditiva, que a divisão medial 

funcione como um sistema de alerta multissensorial e que a porção ventral transmita 

informações específicas de discriminação ao córtex auditivo. Essa organização do corpo 

geniculado medial se reflete no córtex auditivo primário, que recebe informações da porção 

ventral ipsilateral dessa estrutura. O sistema auditivo ascendente continua da região do tálamo 

para o córtex cerebral através de neurônios originários no corpo geniculado medial e se 

propagam para áreas auditivas do cérebro (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015).  

 

 

2.3.7 Formação reticular 

 

  

A formação reticular abrange um conjunto de células e fibras nervosas que ocupam 

toda a região central do tronco encefálico, do bulbo ao mesencéfalo, e influencia quase todos 

os setores do sistema nervoso central (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2015). 

 A formação reticular tem como principais funções o controle da atividade 

eletrocortical, intimamente relacionada ao despertar, e a atenção durante o sono 

(NORTHERN; DOWNS, 2005). O sistema reticular ativador ascendente se projeta para o 
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córtex cerebral e possui sobre ele ação ativadora, mantendo o controle e a vigília, regulação 

do sono, motricidade somática, sistema nervoso autônomo, sistema neuroendócrino e a 

integração de reflexos. Devido a essas características, acredita-se que a formação reticular 

pode ser responsável pela habilidade de ouvir em meio ao ruído (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; 

TEIXEIRA et al., 2015).  

 

 

2.3.8 Córtex auditivo primário 

 

 

O córtex auditivo (Figura 05) está localizado no giro temporal transverso anterior 

(GRIZ; LINS; MENEZES, 2005) e forma uma espécie de capa compacta para os hemisférios 

cerebrais. Estima-se que contenha 15 bilhões de células nervosas e 50 bilhões de células gliais 

(ZEMLIN, 2000).  

As áreas denominadas sensitivas primárias são implicadas na percepção de sensações, 

qualidade, intensidade e localização. A área auditiva sensitiva do córtex, mapeada de acordo 

com Brodman nas áreas 41 e 42, situam-se na margem superior do giro temporal transverso e, 

em parte, no giro temporal superior. Fibras de ambos os corpos geniculados mediais inervam 

essa região (ZEMLIN, 2000). Existem seis camadas no córtex auditivo que são distintas pelo 

tipo de célula e pela densidade e ordenação destas (TEIXEIRA; GRIZ, 2012; TEIXEIRA et 

al., 2015).  

O córtex auditivo primário é responsável pela sensação e percepção auditiva 

(BHATNAGAR, 2004) e tem como função a discriminação fina necessária à compreensão da 

fala (NORTHERN; DOWNS, 2005). A área 22, conhecida como área de Wernicke, circunda a 

área auditiva, sendo considerada uma área de associação, uma vez que está envolvida em 

relacionar as experiências auditivas com as sensações presentes (ZEMLIN, 2000; 

BHATNAGAR, 2004). A ligação do córtex com a área de Wernicke está relacionada ao 
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reconhecimento de estímulos da linguagem, à interpretação dos seus significados em relação a 

memórias auditivas e também à compreensão da linguagem oral (BHATNAGAR, 2004). Por 

meio do fascículo longitudinal superior, essas áreas transmitem-se para a área de Broca 

(ZEMLIN, 2000).   

 

 
Figura 05 – Localização do córtex auditivo primário 

Fonte: Adaptado de Wikiuniversity (2016). 
 

 

2.4 POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS 

  

 

O potencial de ação consiste em uma sequência de alterações rápidas no potencial de 

membrana das células nervosas que são deflagradas por um agente elétrico, químico ou físico, 

os quais modificam o estado normal de repouso da fibra. A atividade bioelétrica eliciada por 

estimulação auditiva é conceituada como potencial evocado auditivo (SOUZA et al., 2010b).  

A pesquisa dos potenciais evocados auditivos (PEAs) é um método não invasivo de 

avaliar a integridade do sistema nervoso central e tem sido utilizado frequentemente nas 
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pesquisas no campo da audiologia (HALL, 2006). Os PEAs consistem no registro da 

atividade elétrica que acontece no sistema auditivo em resposta a uma estimulação acústica. 

Sua aplicação clínica, atualmente, é mais abrangente, atingindo áreas como a neurologia, a 

neurocirurgia e a neonatologia (SLEIFER, 2008). 

 

 

2.4.1 Classificação dos potenciais evocados auditivos   

 

 

Os potenciais evocados recebem classificações diversas em função do que está sendo 

observado. Podem ser classificados de acordo com a sua fonte geradora, sendo conhecidos 

como potencial coclear e do nervo coclear, potenciais de tronco encefálico e potenciais 

subcortical e cortical. A classificação também pode estar relacionada à posição dos eletrodos 

em relação à fonte geradora do estímulo: potencial de campo próximo e potencial de campo 

distante. Se a classificação for de acordo com o padrão do estímulo gerador, o potencial será 

exógeno ou endógeno. Salienta-se que os potenciais exógenos são aqueles que dependem 

apenas de um estímulo externo para serem evocados, já os endógenos dependem de uma 

demanda interna do sujeito, como, por exemplo, a sua atenção ao realizar o teste. Por fim, os 

potenciais são relacionados de acordo com sua latência em potencial de curta, média latência 

e longa latência (SOUZA et al., 2010b; MATAS; MAGLIARO, 2015; SLEIFER, 2015). 

A classificação atualmente mais utilizada está relacionada à latência (Figura 06) entre 

a apresentação do estímulo acústico e o surgimento da resposta, dada em milissegundos (ms). 

Referem-se à curta latência os potenciais que aparecem antes de 10 ms; potenciais de média 

latência, entre 10 e 80 ms; e potenciais de longa latência, de 80 a 750 ms (MCPHERSON; 

BALLACHANDA; KAF, 2008; SOUZA et al., 2010b). A latência da onda indica o tempo de 

curso da atividade de processamento, enquanto a amplitude da onda demonstra a extensão da 
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alocação neural envolvida nos processos cognitivos (ROMERO et al., 2015). A análise da 

amplitude das ondas é realizada para a investigação da integridade neurológica (SLEIFER, 

2008; SLEIFER et al., 2007). Os aumentos das latências ou a diminuição das amplitudes das 

respostas evidenciam, objetivamente, problemas clínicos e subclínicos (MATAS; 

MAGLIARO, 2015).  

 

 

 
Figura 06 – Representação dos potenciais evocados auditivos de curta, média e longa latência 

Fonte: Adaptado de Anales de Pediatría (2016). 
 

 

2.4.2 Captação dos potenciais evocados auditivos 

 

  

Considera-se “sinal” a atividade elétrica gerada pelo sistema auditivo e “ruído” as 

atividades geradas por outras fontes, internas ou externas, que são igualmente captadas. Deste 

modo, o registro dos potenciais objetiva atenuar o ruído para que o sinal seja realçado e 

passível de visualização e análise (SOUZA et al., 2010b). 
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De modo geral, a captação dos PEAs pode ser realizada por meio de eletrodos fixados 

no couro cabeludo, fronte, lóbulos das orelhas ou mastoides. As respostas captadas passam 

por um processo de filtragem e amplificação. São separadas dos artefatos/ruídos e somadas, 

permitindo, assim, sua observação no formato de ondas no computador (MATAS; 

MAGLIARO, 2015).  

Souza et al. (2010b) descrevem sucintamente cada elemento do sistema de registro dos 

potenciais:  

 

2.4.2.1 Transdutor 
  

 

Transforma o estímulo elétrico em estímulo acústico, o qual será transmitido através 

do sistema auditivo para gerar o PEA. Os transdutores mais utilizados são os fones de 

superfície, fone de inserção e vibrador ósseo.  

 

 

2.4.2.2 Eletrodos 

 

  

Os eletrodos são colocados na pele dos pacientes e conectados ao pré-amplificador do 

equipamento, sendo utilizados pelo menos três eletrodos. Um eletrodo captará a atividade 

biolétrica, um eletrodo captará a polaridade invertida e o terceiro terá a função de terra. Esses 

três eletrodos são obrigatórios para captar os PEAs. Os eletrodos são sensíveis a qualquer 

atividade elétrica e biológica. 
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2.4.2.3 Janela 

 

 

É o período, fornecido em ms, no qual haverá o registro elétrico das atividades 

captadas pelos eletrodos. A janela corresponde ao tempo de análise.  

 

 

2.4.2.4 Amplificação 

 

  

É utilizada para melhorar a relação sinal-ruído, uma vez que o sinal apresenta pouca 

quantidade de energia e ocorre ao mesmo tempo em que outras atividades elétricas. A técnica 

utilizada é a amplificação diferencial, cujo ruído é percebido com a mesma fase pelos dois 

eletrodos e, como um dos eletrodos sempre inverte a polaridade, a somatória anula-se.  

 

 

2.4.2.5 Filtros 

 

  

Retiram da análise as atividades elétricas acima e abaixo de limites de frequências 

específicos, dado em hertz (Hz). Esses limites diferenciam-se para cada tipo de teste e nem 

todos os laboratórios utilizam os mesmos filtros. Contudo, a determinação do processo de 

filtragem deve ser padronizada, pois ocorrem mudanças na morfologia e latência das respostas 

sempre que se empregam valores diferentes de filtragem.  
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2.4.2.6 Promediação do sinal 

 

  

É a repetição do registro de dezenas a milhares de vezes dependendo do potencial que 

se quer analisar. Um computador soma algebricamente a repetição desse registro que ocorre 

de forma sincrônica. As atividades que acontecem sem sincronismo e de forma aleatória 

tendem ao cancelamento. Quanto mais estímulos gerados, melhores serão as respostas 

captadas. No entanto, deve existir um equilíbrio entre o mínimo necessário para captar o sinal 

e o máximo suportado.  

 

 

2.4.3 Potenciais evocados auditivos na prática audiológica 

  

 

Na prática clínica, a aplicação dos PEAs assumiu um papel essencial. A capacidade de 

registrar potenciais elétricos em diversos níveis do sistema nervoso tem produzido um grande 

número de aplicações relevantes em diversas áreas. Os PEAs tem se tornado parte da bateria 

de testes audiológicos, cujo objetivo é avaliar as manifestações dos diversos complexos 

eletrofisiológicos associados à ativação do sistema auditivo. Seu registro pode ser realizado 

por técnicas não invasivas e sem desconforto para o paciente (FIGUEIREDO; CASTRO 

JÚNIOR, 2003; SLEIFER et al., 2007; SOUSA; DIDONÉ; SLEIFER; 2016).  

Com o estudo desses potenciais, podemos obter uma avaliação objetiva não somente 

da função, mas também da integridade neurofisiológica das vias auditivas (SOUZA et al., 

2010a; SHARMA et al., 2013). Os PEAs fornecem uma medida adicional significativa sobre 

o funcionamento do sistema auditivo e o processamento temporal da informação linguística. 

Além do diagnóstico audiológico, com o resultado desses procedimentos, é possível 

proporcionar um planejamento de tratamento para um treinamento auditivo-linguístico e 
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melhoria das habilidades auditivas, necessárias para a aquisição de leitura e escrita (FRIZZO, 

2015). 

Os potenciais evocados auditivos apresentam indicações específicas para a população 

adulta e pediátrica e os critérios de normalidade também diferem entre essas duas populações, 

principalmente em crianças, em função do processo de maturação das vias auditivas 

(SLEIFER, 2008). Indica-se, portanto, que a avaliação auditiva da população pediátrica seja 

realizada de forma diferente dos adultos (SOUZA; DIDONÉ; SLEIFER, 2016). 

O audiologista deve dar mais atenção a cada fase maturacional e de desenvolvimento 

da criança no momento da realização dos procedimentos (SOUZA; DIDONÉ; SLEIFER, 

2016). Logo, a literatura aponta que os métodos eletroacústicos, juntamente com os métodos 

eletrofisiológicos e comportamentais (SLEIFER, 2015), forneçam um melhor diagnóstico na 

população infantil, identificando tipo, grau e configuração de uma perda auditiva na criança, 

sendo essencial para uma correta intervenção (PORTO; AZEVEDO; GIL, 2011; LUIZ; 

AZEVEDO, 2014). 

 

 

2.5 MISMATCH NEGATIVITY (MMN) 

 

 

Neste tópico, será apresentado o potencial relacionado a eventos (PRE) Mismatch 

Negativity, assim como os diferentes métodos para sua realização e uma síntese de estudos 

realizados na população infantil, buscando analisar pesquisas quanto às possíveis 

aplicabilidades desse procedimento. Optou-se, nesta última sessão, por uma visão breve dos 

estudos desenvolvidos, tendo em vista que o primeiro artigo desta dissertação é uma revisão 

sistemática de literatura, com o intuito de verificar a aplicabilidade do Mismatch Negativity na 

população infantil.  
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2.5.1 Descrição do Mismatch Negativity 

 

 

O potencial evocado auditivo Mismatch Negativity (MMN) foi descrito primeiramente 

por Näätänen et al., em 1978, grupo de pesquisadores finlandeses que realizavam um estudo 

sobre o efeito da atenção seletiva nos potenciais evocados em sujeitos adultos. Os estudiosos 

observaram o surgimento de uma onda com deflexão negativa quando um estímulo desviante 

(diferente) surgia entre os estímulos padrões até então apresentados. Na região temporal, 

amplitudes elevadas dessa onda foram percebidas, demonstrando para os autores que esse 

potencial reflete processos específicos de discriminação auditiva (SHARMA et al., 2013; 

WIEMES et al., 2012; NÄÄTÄNEN et al., 2010). A partir dessa evidência, mais pesquisas 

começaram a ser realizadas usando esse procedimento.  

 

 

2.5.2 Definição do MMN 

 

 

O MMN é descrito como um potencial de longa latência que retrata uma resposta 

cerebral elétrica no que tange às habilidades de processamento, discriminação sonora, 

memória auditiva (HALL, 2006; NÄÄTÄNEN et al., 2007; MUNIZ; BEFI-LOPES; 

SCHOCHAT, 2015; SHIGA et al., 2011; ROGGIA et al., 2015) e atenção involuntária 

(CHENG et al., 2016) de forma objetiva. A discriminação auditiva é a principal habilidade do 

processamento auditivo avaliada por meio desse potencial. Caracteriza-se por envolver a 

percepção dos estímulos acústicos em sucessões muito rápidas, requerendo precisão das 

informações que são levadas ao cérebro (FERREIRA et al., 2010). A discriminação auditiva 

representa um aspecto primordial para a produção dos sons da fala ocorrer de maneira precisa 

(FERREIRA et at., 2010; OLIVEIRA; MURPHY; SCHOCHAT, 2013).   
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2.5.3 Caracterização do MMN  

 

 

O MMN é caracterizado por uma onda (Figura 07) cuja polaridade é negativa 

(negativity), que reflete a discriminação pré-atencional e memória sensorial do sujeito 

avaliado (HALL, 2006). Essa onda surge quando o sistema auditivo detecta qualquer 

mudança nas características, padrão ou regularidade do estímulo acústico (KATHMANN; 

FRODL-BAUCH; HEGERL, 1999; UWER; SUCHODOLETZ; 2000; ROMERO et al., 2015; 

ROGGIA, 2015). Essa manifestação acontece uma vez que é gerado um “conflito” entre a 

representação ativa neural desenvolvida pelo estímulo frequente na memória do indivíduo e a 

entrada sensorial de um estímulo raro. O sistema auditivo estava habituado a ouvir o estímulo 

padrão, por conseguinte menos neurônios realizam sinapses em resposta a esse som. No 

entanto, por ser ouvido menos vezes, o estímulo raro faz com que ocorram mais sinapses, 

gerando, assim, uma onda de maior amplitude (SCHOCHAT, 2004). Obtém-se a onda ao 

subtrairmos a resposta evocada pelo estímulo raro em relação ao estímulo padrão (UWER; 

SUCHODOLETZ, 2000; SCHOCHAT, 2004; ROMERO et al., 2015). 

Considera-se como presença de MMN o aparecimento de uma onda com polaridade 

negativa e latência aproximada de 150 a 250 ms pós-estímulo em crianças (NÄÄTÄNEN et 

al., 2007) e em lactentes de 200 a 400 ms (ALHO et al., 1990). Além disso, de acordo a 

literatura, o MMN sofre variações quanto à frequência, duração, sequência e intensidade da 

fonte sonora (NÄÄTÄNEN et al., 2004). Quanto melhor o desempenho de discriminação, 

maior a amplitude do MMN (LANG et al., 1995). Do mesmo modo, a amplitude do MMN 

pode ser influência pelo grau de discrepância entre o estímulo frequente e raro, ou seja, na 

medida em que esse grau aumenta a amplitude do MMN também aumentará (JARAMILLO; 

PAAVILAINEN; NÄÄTÄNEN, 2000). 
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Figura 07 – Potencial Mismatch Negativity em criança com limiares auditivos normais 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

 

2.5.4 Geradores do MMN 

 

 

O gerador principal desse potencial é o córtex auditivo, que recebe contribuições das 

áreas adjacentes: córtex frontal, tálamo e hipocampo (NÄÄTÄNEN et al., 2010). Os 

processos neurais responsáveis pelas habilidades cognitivas ocorrem principalmente no córtex 

cerebral (KANDEL, 2003). O hipocampo está amplamente relacionado com a aprendizagem e 

também com a memória. Para consolidação desta, se faz necessário a integridade funcional do 

hipocampo (IZQUIERDO et al., 2004). O tálamo desempenha funções importantes em 

diversas atividades cerebrais. A memória, as emoções, o sono-vigília, o ciclo de funções 

executivas, a mediação de respostas gerais corticais de advertência, o controle sensório-motor 

e o processamento de informações sensíveis, incluindo o sistema visual e auditivo. 

(BETOLAZA et al., 2016).  
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2.5.5 Vantagens da utilização do MMN  

 

 

Um aspecto diferencial do MMN é o seu desencadeamento ocorrer independentemente 

da atenção do sujeito (BROSSI et al., 2007; MUNIZ; BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015; 

SLEIFER, 2015; ROMERO et al., 2015; ROGGIA, 2015; CHENG et al., 2016). Essa 

característica torna o MMN adequado para estudos clínicos em diferentes populações, 

especialmente na avaliação de lactentes, crianças pequenas e crianças com dificuldades de 

atenção (SLEIFER, 2015). Logo, podemos referir esse potencial como um processo 

automático cerebral que detecta a mudança de estímulo auditivo discriminável (HALL, 2006; 

UWER; SUCHODOLETZ, 2000; ROMERO et al., 2015; ROGGIA, 2015; SCHWADE; 

DIDONÉ; SLEIFER, 2016), indicando uma discordância (mismatch) entre o input sensorial 

novo em relação a um estímulo padrão armazenado na memória sensorial auditiva de curto 

prazo (BROSSI et al., 2007; ROGGIA, 2015; SOARES et al., 2011; SCHWADE; DIDONÉ; 

SLEIFER, 2016).  

A memória de curto prazo, conhecida como memória de trabalho, consiste em um 

armazenamento temporário da informação. É caracterizada pela manutenção ativa de 

informações relevantes para um determinado comportamento que esteja acontecendo no 

momento. A memória de curto prazo integra, de momento a momento, as percepções ao longo 

do tempo; as repete e as combina, acessando, concomitantemente, o arquivo de informações 

armazenadas (WATSON et al., 2007).   

O MMN possui boa correlação com outras avaliações de discriminação auditiva, 

podendo ser considerado uma avaliação objetiva dessa habilidade (CHEOUR; LEPPÄNEN, 

KRAUS, 2000; ROGGIA, 2015). Sua aplicabilidade é extensiva a todas as faixas etárias, até 

mesmo em lactentes e prematuros (ALHO et al., 1990; CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 

2000). 
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2.5.6 Métodos propostos para realização do MMN  

 

  

Existem diversos parâmetros utilizados para pesquisa do potencial MMN. A escolha 

de como captar as respostas eletrofisiológicas deve ser feita de forma cautelosa, uma vez que 

o tipo e a quantidade de estímulos utilizados podem modificar a resposta do MMN 

(KATHMANN; FRODL-BAUCH; HEGERL, 1999; CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; 

ROGGIA, 2015). 

Pode-se realizar o MMN com diferentes sons complexos de fala (UWER; 

SUCHODOLETZ, 2000; MUNIZ; BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015) ou com estímulo tone 

burst (BAR-HAIM et al., 2003; UWER; SUCHODOLETZ, 2000; ROGGIA; COLARES, 

2008; GUÇÃO, 2014), podendo ser diferenciado quanto à frequência ou duração do estímulo 

(ROMERO; CAPELLINI; FRIZZO, 2013). A pesquisa pode ser efetuada apenas em uma 

orelha (UWER; SUCHODOLETZ, 2000; MUNIZ; BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015) ou de 

forma binaural (BAR-HAIM et al., 2003; GUÇÃO, 2014). 

Contudo, uma controvérsia ainda existente se refere à atribuição da atenção do sujeito 

para geração do MMN. Kathmann, Frodl-Bauch e Hegerl (1999) avaliaram, em adultos, os 

efeitos de amplitude do MMN quando o foco de atenção era manipulado. Em um grupo, os 

sujeitos eram obrigados a dirigir sua atenção a uma tarefa visual e, no outro grupo, a pesquisa 

era realizada de forma passiva, ou seja, sem nenhuma tarefa. Os autores encontraram aumento 

da amplitude do potencial quando o foco da atenção era direcionado para a tarefa visual. 

Diante dessas possibilidades, o tipo de estímulo e parâmetros utilizados dependerá do 

propósito do registro a ser feito (CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; ROGGIA, 2015). 

Por exemplo, se a avaliação será realizada em uma criança com trocas nos fonemas surdos e 

sonoros, é interessante registrar o MMN desencadeado por diferenças de duração do estímulo, 

visto que o traçado de sonoridade está relacionado com sua duração (ROGGIA, 2015). Na 
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literatura, também se encontram estudos que acreditam que a amplitude do MMN é maior ao 

utilizarmos estímulos com diferença de duração (KATHMANN; FRODL-BAUCH; 

HEGERL, 1999).  

 

 

2.5.7 Aplicações clínicas do MMN na população infantil  

 

 

 Nos últimos anos, estudos sugerem que o MMN pode ser um meio avaliativo de 

grande utilidade na identificação de crianças com distúrbios de linguagem (UWER; 

SUCHODOLETZ, 2000; MUNIZ; BEFI-LOPES; SCHOCHAT, 2015), devido à 

possibilidade de avaliar déficits no processamento auditivo já em idade precoce (ALHO et al., 

1990; CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; UWER; SUCHODOLETZ, 2000), assim 

como avaliar a plasticidade neurofisiológica (CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000). 

Todavia, não há um consenso, até o momento, sobre o melhor protocolo a ser utilizado 

(ROGGIA, 2015) e os padrões de normalidade ainda necessitam ser especificados (CHEOUR; 

LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; ROGGIA, 2015). Além disso, ressalta-se a necessidade de 

determinar sua confiabilidade e estabilidade de acordo com esses critérios de normalidade 

(KATHMANN; FRODL-BAUCH; HEGERL, 1999; CHEOUR; LEPPÄNEN, KRAUS, 2000; 

UWER; SUCHODOLETZ, 2000).  

Encontram-se, na literatura nacional e internacional, pesquisas que merecem destaque 

sobre o uso do MMN com objetivos diversos na população infantil. A seguir, serão 

apresentados alguns estudos que permitem mostrar a utilidade e relevância dessa avaliação em 

crianças nas seguintes vertentes. 
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2.5.7.1 Integridade e estado neuromaturacional da via auditiva 

 

 

Acerca da aplicabilidade desse potencial para fins de se obter dados sobre a 

integridade e estado neuromaturacional da via auditiva em crianças com desenvolvimento 

típico, Gução (2014), por meio dos potenciais cognitivos MMN e P300, avaliou crianças de 

oito a 12 anos sem alterações de desenvolvimento. Os participantes foram divididos em dois 

grupos de acordo com sua faixa etária (de oito a 10 anos e 11 meses e de 11 anos a 12 anos) e 

o estímulo utilizado foi o tone burst em ambas as orelhas. O pesquisador encontrou diferença 

entre os grupos na latência e amplitude do MMN, assim como na latência do P300. Diferenças 

entre gêneros também foram relatadas. Os achados desse estudo sugerem que a latência e a 

amplitude sofrem interferência conforme maturação da via auditiva, do mesmo modo que nos 

diferentes gêneros.   

Buscando, da mesma forma, padrões de normalidade, Uwer e Suchodoletz (2000) 

realizaram o MMN em crianças na faixa etária de sete a 11 anos, de ambos os sexos, sem 

alterações auditivas ou de linguagem com o objetivo de avaliar a variância do MMN, P1 e N1 

em duas sessões. O exame foi feito com tons puros e estímulos de fala. Ambos os estímulos 

foram apresentados na orelha direita mediante fones de inserção. Os autores constaram que o 

MMN, em comparação com sujeitos adultos, na população infantil, apresenta menor 

estabilidade individual, devendo ser interpretado com cautela seus resultados.  

 

 

2.5.7.2 Lactentes  

 

 

Apesar de ser considerado um potencial cognitivo, o MMN também é descrito na 

literatura em lactentes, demonstrando que o cérebro já é capaz de monitorar o ambiente 
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acústico e atentar para mudanças de qualquer um de seus padrões repetitivos nesse período de 

vida (ALHO et al., 1990). Os primeiros pesquisadores a obterem respostas do MMN nessa 

população foram Alho et al. (1990), que utilizaram tom puro com diferença de frequência 

para gerar os potenciais e encontraram um evidente componente negativo semelhante ao 

encontrado em adultos. Cheour, Leppänen e Kraus (2000) contemplaram, em sua revisão de 

literatura, dados sobre o uso do MMN em lactentes. Os autores indicam estudos que não 

obtiveram presença do MMN em todos os lactentes e crianças testadas.  

 

 

2.5.7.3 Distúrbios do processamento auditivo central  

 

 

Levando-se em conta a heterogeneidade dos resultados encontrados no MMN em 

pacientes com distúrbios do processamento auditivo central, Roggia e Colares (2008) 

estudaram crianças de nove a 14 anos com diagnóstico comportamental de alterações no 

processamento auditivo em comparação com crianças da mesma faixa etária com 

desenvolvimento normal. Foi utilizado o paradigma oddball com diferenciação, 

primeiramente, quanto à frequência e, em um segundo momento, quanto à duração do 

estímulo tonal. O estudo apontou presença do potencial em todas as crianças e não foram 

encontradas alterações nas latências e amplitudes do MMN. Sugere-se, desse modo, que tanto 

sujeitos com alterações no processamento auditivo quanto indivíduos normais são capazes de 

discriminar, a um nível pré-atentivo, diferenças de frequência e duração de estímulos tone 

burst. Observamos, contudo, resultados diferentes em estudo de Rocha-Muniz et al. (2015), o 

qual mostra as diferenças no MMN ao comparar crianças com desenvolvimento típico (DT), 

crianças com transtorno do processamento auditivo (TPA) e distúrbio específico de linguagem 

(DEL). Os estímulos foram de fala e apresentados na orelha direita. As autoras observaram 

que todas as crianças sem queixas escolares, auditivas ou de linguagem (grupo DT) 
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apresentaram resposta no MMN, ao contrário dos outros grupos em que algumas crianças não 

demonstraram esse potencial. Além disso, foi verificado que a média das latências no grupo 

DT foi menor do que a média dos valores das latências das crianças com TPA e DEL, assim 

como uma maior amplitude do MMN no grupo de crianças com desenvolvimento típico foi 

constatada.  

 

 

2.5.7.4 Distúrbios específicos de linguagem  

 

 

Crianças com DEL também foram analisadas e comparadas com crianças DT por 

Datta et al. (2010). O estímulo fala, por meio de vogais foneticamente semelhantes e com 

maior duração – 250 ms, foi utilizado. Constatou-se evidência de discriminação em ambos os 

grupos. Não obstante, crianças com DEL, em comparação com o grupo DT, mostraram 

identificação significativamente mais pobre dessas vogais longas.  

 

 

2.5.7.5 Leitura e escrita – dislexia  

 

 

Diversos aspectos linguísticos podem ser investigados com uso do MMN. Salientam-

se, principalmente, distúrbios de leitura e escrita como o principal fator estudado na literatura 

por meio desse potencial. Resultados alterados, em algum aspecto, no MMN, são encontrados 

em crianças com alterações de leitura e escrita, com diferentes graus de dislexia e crianças 

que apresentam algum fator de risco para o desenvolvimento desta (HOMMET et al., 2009; 

SOARES et al., 2011; ZHANG et al., 2012; NOORDENBOS et al., 2012; CHOBERT et al., 

2012; NEUHOFF et al., 2012; ZUIJEN et al., 2013; ZARIC et al., 2014). É relatado, na 

literatura, que o MMN pode ser um endofenótipo potencial para a dislexia (NEUHOFF et al., 
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2012). Os endofenótipos são fenótipos intermediários situados entre o nível etiológico e o 

nível fenotípico (manifestação da característica). Eles podem ser hormonais, anatômicos ou, 

no caso do MMN, eletrofisiológicos. Apesar da relevância desse procedimento em dislexia, 

salienta-se que, em estudo de Paul et al. (2006), não foram observadas diferenças nos valores 

de amplitude e latência do MMN em crianças com dislexia e grupo controle.  

No que tange outros distúrbios de linguagem de desenvolvimento (DLD), os quais 

abrangem múltiplos domínios, tais como, articulação fonológica, desenvolvimento lexical e 

morfossintaxe, Kornilovic et al. (2014) não obtiveram diferenças entre o grupo DLD e o 

grupo de crianças com desenvolvimento típico nas respostas do MMN.  

 

 

2.5.7.6 Gagueira e disfasia  

 

 

Crianças com gagueira, mediante estudo de Kaganovich; Wray e Weber-Fox (2010), 

foram comparadas com crianças sem disfluência em relação a resultados de diversos exames 

eletrofisiológicos. No que se refere aos achados do MMN, os autores constataram que a 

detecção de uma mudança de estímulo é semelhante em ambos os grupos, uma vez que os 

padrões de respostas mostraram-se similares. Diferentemente do achado em crianças com 

disfasia, os autores Holopainen et al. (1997) encontraram atenuação da amplitude do MMN 

em comparação ao grupo controle. Alterações de latência, no entanto, não foram observadas.  
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2.5.7.7 Social: transtorno do espectro do autismo, retraimento social, esquizofrenia e 
depressão  

 

 

Questões não apenas de natureza linguística são estudas internacionalmente por meio 

do potencial relacionado a eventos MMN. Gomot et al. (2011) encontraram em crianças com 

transtorno do espectro do autismo (TEA) latência do MMN significativamente diminuída em 

relação ao grupo controle. Kuhl et al. (2005) encontraram amplitudes maiores do MMN em 

crianças com desenvolvimento típico ao verificar os mesmos padrões em crianças com TEA. 

Sugere-se, desse modo, que pode estar associado, com uma das manifestações 

comportamentais característica do autismo, o mecanismo neurofisiológicos atípico de 

percepção de mudança auditiva (GOMOT et al., 2011). 

Uma pesquisa (BAR-HAIM et al., 2003) analisou comparativamente o MMN em 

crianças com faixa etária de sete a 12 anos de idade. O primeiro grupo consistia de crianças 

com retraimento social ou outras disfunções sociais e o segundo grupo de crianças sem essas 

características diagnosticadas. Os estímulos do MMN foram tonais e apresentados em ambas 

as orelhas. Os autores encontraram menor amplitude e latências mais longas em crianças com 

problemas sociais do que nas crianças sem alterações. Esses resultados indicam diferenças 

individuais no processamento auditivo das crianças com essas particularidades. Bruggemann 

et al. (2013) também encontraram diferenças em relação à latência em crianças de faixa etária 

entre nove a 12 anos com risco de desenvolver esquizofrenia. Os participantes desse grupo 

apresentaram latências maiores do que as crianças com desenvolvimento normal. 

Encontraram, não obstante, um aumento relativo da amplitude das ondas nas crianças de risco 

para esquizofrenia, em geral diminuída em adultos com o diagnóstico dessa patologia. Esse 

estudo aponta que o MMN também pode ser utilizado como um biomarcador para crianças 

com risco de esquizofrenia. 
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Pesquisadores (LEPSTÖ et al., 2004) realizaram o MMN em crianças com depressão 

as comparando com crianças saudáveis. Os autores perceberam que as crianças com depressão 

apresentaram menores latências que o grupo controle. No entanto, não foi observado 

diferença de amplitude entre os grupos estudados.   

 

 

2.5.7.8 Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade  

 

 

Cheng et al. (2016) realizaram uma meta-análise com a finalidade de verificar a 

ocorrência de alterações no MMN em crianças com transtorno do déficit da atenção com 

hiperatividade (TDAH), bem como crianças tipicamente desenvolvidas. Os resultados da 

meta-análise expressam atenuação da amplitude do MMN em crianças com TDAH em 

comparação às crianças com desenvolvimento típico. Os autores alertam, contudo, para a 

pouca quantidade de estudos realizados nessa população, presença de algumas variáveis 

confundidoras de difícil detecção e presença de outras comorbidades, que podem influenciar 

as conclusões dos estudos. Contrariamente, em pesquisa de Romero, Capellini e Frizzo (2013) 

com crianças com e sem TDAH, não foram encontradas diferenças nos resultados dos exames 

MMN e P300.  

 

 

2.5.7.9 Prematuridade  

 

 

A prematuridade e o baixo peso extremo estão associados a diversos transtornos no 

desenvolvimento do neonato. Jansson-Verkasalo et al. (2003) encontraram em seu estudo, 

com essa população, amplitudes do MMN menores no grupo pré-termo em comparação com 

o grupo a termo. Da mesma forma, a amplitude do MMN variou em função do desempenho 
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das crianças no teste de nomeação de objetos, de maneira que um pior desempenho na 

nomeação de objetos do grupo pré-termo foi acompanhada pelas amplitudes MMN 

igualmente diminuídas. 

 

 

2.5.7.10 Otite média aguda  

 

 

Investigando-se alterações no processamento auditivo decorrentes de otite média 

aguda recorrente (OMAR), Haapala et al. (2014) analisaram as respostas do MMN, P1 e N1 

em crianças de dois anos com indicação para uso de tubo de ventilação em comparação com 

crianças sem otite média. Em ambos os grupos, as crianças apresentavam desenvolvimento 

típico e foram pareadas quanto à idade, ao sexo e à escolaridade materna. Em relação aos 

valores de latência e amplitude do componente P1 e N1, não foram observadas diferenças 

entre os grupos. Contudo, no grupo de sujeitos com OMAR, os valores de latências e 

amplitudes do MMN foram atípicas ao comparar com o grupo de crianças sem otite. Sugere-

se, assim, que a OMAR recorrente pode levar a alterações na discriminação pré-atentiva.  

 

 

2.5.7.11 Fissura lábiopalatina  

 

 

Crianças com fissura labiopalatina (FLP) apresentam com frequência perda auditiva 

periférica. Além disso, Yang et al. (2012) relatam em seu estudo que as crianças com FLP 

obtiveram amplitude do MMN significativamente menores ao serem comparadas ao grupo 
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controle. Ao contrário, os achados do potencial evocado auditivo de tronco encefálico 

(PEATE) não apontaram diferença significativa nas latências absolutas e interpicos de ambos 

os grupos. Logo, os autores acreditam que crianças com FLP podem apresentar risco de 

disfunção na discriminação auditiva. Do mesmo modo, em revisão de literatura, Ceponiene et 

al. (2002) relatam diversos estudos que encontraram alterações no MMN em crianças 

fissuradas. As alterações dependiam, em geral, do tipo de fissura existente: achados como 

diferenças de amplitude em crianças com fissura isolada de palato e ausência do potencial em 

neonatos com fissura isolada de palato foram relatadas, entre outros aspectos.  

 

 

2.5.7.12 Perda auditiva  
 

 

Koravand, Jutras e Lassonde (2013), com o objetivo de averiguar as respostas 

neurofisiológicas em crianças com perda auditiva, registraram o MMN em três grupos de 

sujeitos de nove a 12 anos de idade: com perda auditiva, com transtorno do processamento 

auditivo central e com limiares auditivos normais. Os achados de crianças com perda auditiva 

foram semelhantes ao grupo com audição normal. No entanto, diferenças nas respostas foram 

encontradas ao comparar o grupo com perda auditiva e o grupo com transtornos do 

processamento auditivo. Crianças com perda auditiva apresentaram uma tendência de maior 

amplitude do MMN em comparação com as crianças que possuíam transtornos do 

processamento auditivo. 

São diversas as possibilidades de aplicação do MMN, com o intuito de averiguar a via 

auditiva central, atenção e discriminação sonora. Trata-se, do mesmo modo, de um exame 

importante na população infantil como um biomarcador para os processos terapêuticos. 

Contudo, são escassos estudos nacionais abordando o MMN. Diante desse contexto, tornam-
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se importantes novas pesquisas que utilizem esse potencial em diferentes faixas etárias para 

um aprofundamento do tema, de modo que o MMN possa fazer parte da rotina audiológica no 

Brasil (BRUCKMANN et al., 2016).  

Embasados nesses aspectos relatados na literatura, verificou-se que mais estudos 

nacionais podem ser executados em crianças com limiares auditivos dentro dos padrões de 

normalidade com o propósito de aperfeiçoar diagnósticos com base em padrões de 

normalidade definidos. 

  



57 
 

3 JUSTIFICATIVA  

 

 

Os exames audiológicos, usados rotineiramente na prática clínica, analisam 

principalmente a porção periférica da audição. As avaliações atualmente utilizadas para 

investigar o processamento auditivo são, em algumas situações, de difícil aplicabilidade em 

determinadas crianças, devido à extensão e complexidade dos procedimentos realizados. 

Dessa forma, somente com esse método avaliativo, muitas vezes, não é possível obter 

informações da via auditiva, sendo necessários procedimentos que também avaliem a 

integridade do sistema auditivo central de modo objetivo na população infantil. 

O Mismatch Negativity tornou-se uma ferramenta promissora para avaliação da 

população infantil, pois é um exame de rápida aplicação e não necessita de respostas 

subjetivas por parte das crianças. Com ele, avaliam-se habilidades auditivas de discriminação 

sonora, memória auditiva e atenção involuntária relacionadas ao córtex auditivo. Trata-se de 

um procedimento objetivo que não faz parte da rotina clínica no Brasil, porém poderá ser útil 

para complementar a avaliação audiológica.  

Na literatura consultada, não foram encontrados estudos nacionais utilizando o MMN 

exclusivamente em crianças com audição normal. A padronização dessa avaliação, com 

diferentes protocolos e em diversas faixas etárias, se faz essencial para uma maior evidência 

científica para o uso do MMN e promover um auxílio ao clínico na interpretação dos 

resultados. Acredita-se, da mesma forma, ser primordial a realização da normatização dos 

parâmetros para cada equipamento em crianças sem alterações auditivas, definindo-se padrões 

de normalidade na pesquisa de testes eletrofisiológicos. Faz-se importante tal medida, pois 

quando usados diferentes protocolos, o tempo de resposta pode se modificar.  

Sendo assim, com o objetivo de aprimorar o diagnóstico audiológico em crianças, 

evidencia-se a importância de realizar estudos com o MMN na população infantil sem queixas 
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auditivas e com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, a fim de se padronizar 

os valores encontrados. A partir disso, será possível proporcionar uma investigação adequada 

de diversas disfunções clínicas, tendo previamente estipulado padrões de referências para esse 

procedimento. 
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4 OBJETIVOS 

  

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a latência e amplitude do Mismatch Negativity em crianças com limiares 

auditivos dentro dos padrões de normalidade e sem queixas auditivas. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Comparar os achados do MMN entre a orelha direita e a esquerda da criança; 

 Comparar os achados do MMN em relação ao sexo da criança. 
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5 METODOLOGIA 
 

 

5.1 DELINEAMENTO 

  

 

Estudo observacional, do tipo transversal e contemporâneo, no qual o fator em estudo 

foi a observação da latência e amplitude do MMN, em crianças com limiares auditivos dentro 

dos padrões de normalidade e sem queixas auditivas.  

 

 

5.2 AMOSTRA 

  

 

A amostra foi constituída por crianças na faixa etária de cinco a 11 anos, de ambos os 

sexos, provenientes de escolas de Porto Alegre. Foi definida a idade mínima de cinco anos, 

devido ao fato de os participantes serem capazes de cooperar para a realização dos 

procedimentos necessáriose máxima de 11 anos de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Foram recrutadas, no período de maio de 2016 a novembro de 2016, 

crianças que apresentaram limiares auditivos dentro do limite de normalidade (≤ 15 dBNA, 

em todas as frequências testadas e sem gap aéreo-ósseo superior a 10 dBNA), reconhecimento 

de fala com escore ≥ 88%, medidas de imitância acústica normais (curva timpanométrica tipo 

A e presença de reflexos acústicos em todas frequências testadas) e ausência de transtornos 

neurológicos e cognitivos evidentes, autorrelatados ou previamente diagnosticados. 
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5.3 TIPO DE AMOSTRAGEM  

 

 

Amostragem não probabilística por conveniência.  

 

 

5.4 CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL  

 

 

Para estimar o tamanho de efeito padronizado de 0,8, foi calculado um tamanho 

amostral de 36 indivíduos. Foi aceito o nível de significância de 0,05 com poder de 90% 

(EpiInfo – Statcal). 

 

 

5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Incluiram-se, no estudo, somente as crianças cujos pais ou responsáveis consentiram a 

participação após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A), além de obedecerem aos seguintes critérios:  

 

 Idade de cinco a 11 anos; 

 Presença de limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade (NORTHERN; 

DOWNS, 1984) em ambas as orelhas; 

 Curva timpanométrica tipo A (JERGER, 1970) e presença de reflexos acústicos em 

todas as frequências testadas e em ambas as orelhas; 

 Não possuir patologias otológicas (otites de repetição, sensação de zumbido ou 

diagnóstico de disfunções do sistema auditivo); 
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 Sem queixas auditivas. 

 

 

5.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

Elencou-se como critérios de exclusão:  

 

 Crianças com alterações de ordem genética ou anormalidades craniofaciais; 

 Presença de cerúmen em, pelo menos, uma das orelhas; 

 Deficiência intelectual ou neurológica evidente ou autorrelatada que impedisse a 

realização de algum exame; 

 Crianças que, por qualquer razão, não concluíram as avaliações estipuladas. 

 

 

5.7 COLETA DE DADOS 

  

 

Todos os procedimentos da pesquisa foram realizados no Núcleo de Estudos em 

Eletrofisiologia da Audição da Clínica de Audiologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Previamente ao início das avaliações, as crianças e/ou seu responsáveis 

responderam a uma anamnese, a fim de se obter os dados pessoais dos participantes, 

informações relacionadas ao histórico auditivo, escolar, queixas auditivas e de saúde geral dos 

mesmos (Apêndice B). 

Em seguida, realizou-se inspeção do meato acústico externo com o otoscópio marca 

Welch Allyn e, então, caso não fosse observado presença de cerúmen, o participante era 

encaminhado para aplicação dos exames. Foram fornecidas, previamente, orientações para as 



63 
 

crianças sobre cada procedimento, a fim de se evitar erros ou dificuldades na compreensão 

das instruções.  

 Inicialmente, foram pesquisadas as Medidas de Imitância Acústica (MIA) com 

equipamento Impedance Audiometer AT235h da marca Interacoustics. As curvas 

timpanométricas foram obtidas por meio de uma sonda, vedada hermeticamente por uma oliva 

emborrachada inserida na entrada do conduto auditivo externo do paciente. Foram verificadas 

as complacências estática e dinâmica e a curva traçada foi analisada, de acordo com 

classificação de Jerger (1970). Foram pesquisados os limiares dos reflexos acústicos, 

ipsilaterais e contralaterais, nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.   

 Após, foi realizada a Audiometria Tonal Liminar (ATL), em cabina acusticamente 

tratada, com o audiômetro previamente calibrado da marca Inventis – modelo Herp Inventise 

e fones supra-aurais. A pesquisa dos limiares por via área foram efetuadas nas frequências 

250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz e, por via óssea, nas frequências de 500, 

1000, 2000, 3000 e 4000 Hz em ambas as orelhas. Na sequência, a audiometria vocal foi 

pesquisada por meio do Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) e do Limiar de 

Reconhecimento de Fala (LRF). Para realização do IPRF, apresentaram-se 25 palavras 

monossílabas em uma intensidade fixa e confortável para a criança (40 dBNA acima do valor 

da média tritonal das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz na via aérea), em cada orelha, e os 

pacientes as repetiam. Para o LRF, a intensidade inicial utilizada foi igualmente de 40 dBNA 

acima da média tritonal da via aérea, sendo esta reduzida até atingir o nível de intensidade no 

qual a criança pudesse entender e repetir corretamente 50% das palavras trissilábicas 

apresentadas.  

Posteriormente à avaliação auditiva periférica básica, os participantes eram 

encaminhados para uma sala acústica e eletricamente tratada para o exame MMN. A 

estratégia da realização do procedimento ocorreu da seguinte forma: os participantes eram 
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posicionados em uma cadeira confortável e, então, o examinador limpava a pele da criança, 

por meio de um esfoliante específico para exames eletrofisiológicos (Nuprep®), e gaze 

comum nos locais em que os eletrodos seriam colocados. Logo após, eram fixados com pasta 

eletrolítica (Ten20conductive®) e fita adesiva (Micropore®) eletrodos de prata na pele dos 

participantes (Figura 08). O eletrodo Terra foi colocado na fronte e o eletrodo ativo (Fpz) 

próximo ao couro cabeludo, o eletrodo (M1) foi posicionado na mastoide direita e (M2) na 

mastoide esquerda.  

 

 

 
Figura 08 – Disposição dos eletrodos Fpz, Terra, M1 e M2 

Fonte: Adaptado de Pinterest (2016). 
 

 

Por último, foram colocados fones de inserção Earphone TONE™ GOLD em ambas 

as orelhas. Para realização do MMN, foi utilizado o equipamento MASBE ATC Plus da marca 

Contronic® (Figura 09). A impedância elétrica se manteve inferior a 5Ω, em cada derivação e 

a diferença entre os três eletrodos não excedeu a 2Ω (Figura 10). 
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Figura 09 – Equipamento utilizado para realização do MMN 

Fonte: Contronic (2017). 
 

 

 
Figura 10 – Teste de verificação da impedância dos eletrodos em relação à pele 

Fonte: Acervo pessoal da autora (2016). 
 

 

Após a verificação da impedância, foi realizada uma varredura do 

eletroencefalograma (EEG) para captar a atividade elétrica cerebral espontânea, a fim de 

verificar artefatos que pudessem interferir no exame (Figura 11). As crianças foram orientadas 

a não tencionar o corpo e não cruzar as pernas e os braços durante o procedimento. 
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Figura 11 – Registros do EEG 

Fonte: Acervo pessoal da autora (2016). 
 

 

Para registro das ondas do MMN, foram apresentados vários estímulos iguais 

(estímulo frequente) com intervalos de tempo curtos entre si (milissegundos), sendo 

intercalados por estímulos que se diferenciavam pela frequência (estímulo raro). Durante esse 

processo, as crianças foram condicionadas a assistir um vídeo interessante, silencioso e sem 

legenda em um tablet posicionado a sua frente, com a intenção de desviar a atenção sobre os 

estímulos auditivos que eram apresentados.  

Em relação aos parâmetros utilizados para o registro do MMN, os estímulos 

auditivos foram apresentados de modo monoaural, com frequência de 1000 Hz (50 ciclos) 

para o estímulo frequente e 2000 Hz (50 ciclos) para o estímulo raro, em uma intensidade de 

80 dBNA e polaridade alternada. As promediações foram de 2000 estímulos e o paradigma 

utilizado foi de 90/10. Na aquisição, o fundo de escala foi de 200µV, filtro passa-alta de 1 Hz, 

filtro passa-baixa de 20 Hz, Notch – SIM, limite de ruído 80%, janela temporal 500 ms e 

amplitude do traçado até de 7,5 µV. Salienta-se que, para garantir maior confiabilidade nas 
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análises, todos os registros eletrofisiológicos foram analisados por três avaliadoras diferentes, 

em momentos distintos, com experiência em eletrofisiologia da audição. Além disso, foram 

realizadas duas coletas em cada orelha para verificar reprodutibilidade das ondas. 

O tempo médio de preparação do participante até o término da coleta do MMN foi de 

10 minutos para esse procedimento.  

 

 

5. 8 ASPECTOS ÉTICOS  

 

  

Este trabalho foi aprovado em suas questões éticas e metodológicas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da UFRGS, identificado pelo processo nº 

55977316.8.0000.5334.  

Os pais ou responsáveis, assim como as crianças, receberam orientações sobre todos 

os procedimentos da pesquisa e esclarecimentos de eventuais dúvidas que surgissem sobre os 

exames. Todos os participantes do estudo autorizaram a realização das avaliações e seus 

responsáveis consentiram com o armazenamento dos dados e sua posterior utilização em 

publicações científicas por meio da assinatura do TCLE. Nesse termo, ficou clara a 

participação voluntária na pesquisa e esclarecido o tipo de estudo, os procedimentos, os 

objetivos, os riscos e os benefícios destes. Igualmente, foi informada a preservação da 

identidade do participante e explicado o direito de abandonar a pesquisa em qualquer 

momento. Os pesquisadores deste estudo se comprometeram a utilizar os dados levantados 

somente para fins científicos (Apêndice C). Os resultados dos exames serão armazenados por 

cinco anos pelos pesquisadores responsáveis no Núcleo de Estudos em Eletrofisiologia da 

Audição da UFRGS. 
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5. 9 LEVANTAMENTO DE DADOS  E ANÁLISE ESTATÍSTICA  

  

 

Ao final da realização dos procedimentos, os registros do MMN foram analisados 

independentemente por três juízes da área da fonoaudiologia com conhecimento e experiência 

em eletrofisiologia da audição. A análise dos traçados ocorreu de maneira independente entre 

os juízes e baseado no padrão estabelecido em artigos científicos utilizando a população 

infantil. Levou-se em consideração a morfologia da onda (pico negativo com uma 

recuperação evidente) e os parâmetros sugeridos pelo equipamento. 

 Após o levantamento das variáveis da amostra selecionadas para este estudo, 

construiu-se um banco de dados em Excel-Microsoft. As variáveis quantitativas foram 

descritas por média, desvio-padrão e amplitude de variação. As variáveis qualitativas foram 

descritas por frequências absolutas e relativas. Para comparar as orelhas em relação aos 

resultados de latência e amplitude, o teste t-student para amostras pareadas foi aplicado. Na 

comparação de médias entre os sexos, o teste t-student foi utilizado, respectivamente. A 

associação dos resultados de latência e amplitude com a idade foi avaliada pelo coeficiente de 

correlação de Pearson.  

 O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05) e todos os intervalos de confiança 

foram construídos com 95% de confiança estatística e as análises foram realizadas no 

programa Statistical Product Service Solutions (SPSS) versão 21.0. 
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6 ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

 

Este capítulo apresentará dois artigos realizados durante a elaboração da presente 

dissertação. Optou-se pela elaboração de dois estudos, pois se fez necessário o conhecimento 

do que existe na literatura científica com o uso do MMN na população infantil e a 

padronização dos valores do MMN em crianças utilizando um protocolo específico.  

No primeiro artigo, foi desenvolvida uma revisão sistemática de literatura sobre a 

aplicabilidade do MMN na população infantil com o intuito de adquirir conhecimento sobre a 

utilização clínica desse procedimento em crianças e verificar possíveis estudos existentes que 

buscassem a normatização desse procedimento. Este artigo foi enviado à revista Audiology - 

Communication Research (ISSN 2317-6431) e aceito http://doi.org/10.1590/2317-6431-2016-

1831 para publicação.   

No segundo artigo, analisou-se a latência e amplitude do MMN em crianças de cinco a 

11 anos de ambos os sexos com o objetivo de estipular valores de referência em crianças com 

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e sem queixas auditivas, embasado em 

um protocolo específico. Este artigo será enviado à revista International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology (ISSN 0165-5876).   
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RESUMO 

Objetivo: Verificar a aplicabilidade do Mismatch Negativity na população infantil. 

Estratégia de pesquisa: Conduziu-se uma busca nos meses de agosto e setembro 

de 2016, usando os descritores Evoked Potentials, Auditory AND Children, Event-

related Potential AND Children e Electrophysiology AND Children nas bases de 

dados Portal BVS (Medline, IBECS e LILACS) e Scielo. Critérios de seleção: 

Foram selecionados artigos em português, inglês e espanhol, publicados até 

setembro de 2016, sem limitação de data inicial, cuja abordagem do Mismatch 

Negativity fosse com a população infantil. Resultados: A estratégia de busca 

resultou na seleção de 23 artigos, classificados como artigos originais. Os estudos 

evidenciaram diversas aplicabilidades do MMN em crianças, incluindo transtorno do 

espectro autista, transtornos do processamento auditivo, fissura labiopalatina, 

prematuridade e distúrbio específico de linguagem, sendo a maioria em dislexia. 

Conclusão: Existe uma ampla aplicabilidade clínica do MMN na população infantil, 

além disto, percebe-se uma grande variabilidade envolvida em suas medidas de 

realização.  

mailto:dulceazevedof@gmail.com
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Descritores: Potenciais evocados auditivos, Eletrofisiologia, Audição, Criança, 

Revisão 

 

ABSTRACT 

Purpose: To verify the applicability of Mismatch Negativity (MMN) in children. 

Search strategy: The search was conducted in August and September 2016 using 

the descriptors Evoked Potentials, Auditory AND Children, Event-related Potential 

AND Children and Electrophysiology AND Children in bibliographic collection of the 

electronic databases Portal BVS (Medline, IBECS and LILACS) and Scielo. Selection 

criteria: The selection of articles was carried out in Portuguese, English and Spanish 

published up to September 2016 without initial date limitation and whose approach to 

Mismatch Negativity was in children. Results: The search strategy resulted in the 

selection of 23 articles classified as original articles. The studies evidenced several 

applications of MMN in children, including autism spectrum disorder, auditory 

processing disorders, cleft lip and palate, prematurity, and language-specific 

disorder, most of them in dyslexia. Conclusion: There is a wide clinical applicability 

of MMN in the child population, besides great variability is observed in the 

measurements. 

Keywords: Evoked Potentials, Auditory; Electrophysiology; Hearing; Child; Review. 

 

INTRODUÇÃO 

 A integridade do sistema auditivo é primordial para o desenvolvimento da fala, 

linguagem e aprendizado. Alterações em qualquer porção da via auditiva impedem 

que o desenvolvimento dessas habilidades ocorra de forma plena(1). 
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Preconiza-se, desse modo, que, para se obter um diagnóstico audiológico 

com maior exatidão, métodos avaliativos objetivos e subjetivos devam estar 

associados(2). Consagra-se, igualmente, a importância de que testes capazes de 

investigar o processamento auditivo sejam incorporados na prática clínica(1) e, de 

acordo com a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), é 

recomendado utilizar a avaliação eletrofisiológica para o estudo das habilidades 

auditivas(3).  

O Mismatch Negativity (MMN) é um potencial evocado auditivo de longa 

latência que retrata uma resposta cerebral elétrica no que se refere às habilidades 

de processamento, discriminação sonora, memória auditiva(4,5,6) e atenção 

involuntária(7) de forma objetiva. Esse potencial tem como gerador principal o córtex 

auditivo e recebe contribuições do córtex frontal, tálamo e hipocampo(8). Trata-se de 

uma resposta automática cerebral promovida por qualquer mudança discriminável 

em algum aspecto repetitivo da estimulação auditiva(6, 9-11), indicando uma 

discordância (mismatch) entre o input sensorial novo em relação a um estímulo 

padrão armazenado na memória sensorial auditiva de curto prazo(1, 6, 12). 

A obtenção do MMN acontece ao se subtrair a resposta evocada pelo 

estímulo raro em relação ao estímulo padrão apresentado(4,9,10) e o resultado 

aparece em formato de uma onda com polaridade negativa (figura1) (negativity)(6,9).  
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Figura 1. Onda do Mismatch Negativity 

 

A análise mais comumente realizada ocorre por meio da observação da 

latência e amplitude da onda. Ao verificar-se aumento das latências ou diminuição 

das amplitudes, alterações clínicas e subclínicas são evidenciadas objetivamente(2). 

A latência informa o tempo de curso da atividade do processamento, enquanto que a 

amplitude da onda demonstra a extensão da alocação neural envolvida nos 

processos cognitivos dos potenciais(10). 

O MMN é um procedimento que possui boa correlação com os resultados 

encontrados em avaliações subjetivas que, semelhantemente, analisam a habilidade 

de discriminação auditiva(6,13). Sua principal vantagem, frente a outros exames, é 

que a onda aparece independente da atenção do indivíduo aos estímulos sonoros 

apresentados(1,4,6,7,10,14), ou seja, pode ser registrado sem a influência da atenção do 

sujeito e sem exigência de tarefas, tornando-se particularmente adequado para 

estudos clínicos na avaliação da população infantil(4,11). 
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Em crianças, estudos demonstram que o MMN pode ser um meio avaliativo 

de ampla utilidade no reconhecimento de alterações de linguagem(4,9), devido à 

possibilidade de  avaliar déficits no processamento auditivo em idade precoce(9,13,15), 

e é capaz de  analisar a plasticidade neurofisiológica(13). Entretanto, atualmente se 

observa que outros aspectos podem ser igualmente investigados por meio da 

realização do MMN nessa população. Devido à extensão da aplicabilidade deste 

procedimento em diversos transtornos clínicos, múltiplas áreas podem se beneficiar 

com essa avaliação em seus pacientes, principalmente no que diz respeito à 

população infantil.  

 

OBJETIVO  

O objetivo desta revisão sistemática foi verificar a aplicabilidade do Mismatch 

Negativity na população infantil. 

 

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  

Como questão norteadora foi adotada a pergunta: “O que existe na literatura 

científica sobre realização do MMN em crianças?”. 

Para obter respostas a este questionamento, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, entre agosto e setembro de 2016, nas bases eletrônicas Portal BVS 

(Medline, IBECS e LILACS) e Scielo, visando realizar uma revisão sistemática de 

literatura com base ampla. A pesquisa incluiu estudos publicados até setembro do 

ano 2016 sem limitação de data inicial.   

Os descritores selecionados foram pesquisados no Medical Subject Headings 

(MeSH), portanto todos os termos foram acessados apenas em inglês. Não foram 

utilizados termos adicionais. Elaborou-se uma estratégia de busca específica, 
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utilizando o operador AND e o refinador de busca com a palavra limitadora 

CHILDREN empregando os descritores em pares: Evoked Potentials, Auditory  AND 

Children, Event-related Potential AND Children e Electrophysiology AND Children, 

visando identificar estudos executados por meio do MMN em crianças. Nesta revisão 

não foram utilizados as palavras “Mismatch” e “Negativity”, pois as mesmas não são 

consideradas descritores no sistema de metadados médicos em língua inglesa 

MeSH. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Para a seleção e avaliação dos estudos científicos levantados foram 

estabelecidos critérios contemplando os seguintes aspectos: publicações até 

setembro de 2016, estudos originais (estudos de casos e controle, estudos de coorte 

e ensaio clínico controlado) envolvendo seres humanos com o objetivo de avaliar o 

Mismatch Negativity (MMN) na população infantil e estudos publicados em inglês, 

português e espanhol. Foi estabelecido como limite de busca criança, criança pré-

escolar e lactentes/recém-nascidos. Admitiu-se como criança sujeitos com idade de 

até 12 anos, conforme Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)(16). Foram 

excluídos da análise estudos realizados em sujeitos maiores de 12 anos e estudos 

que não utilizavam o procedimento MMN, bem como publicações que se tratavam 

de revisão bibliográfica, cartas ao editor, estudo de casos e estudos que não se 

vinculavam diretamente ao tema. 

 O processo de seleção dos estudos incluídos nesta revisão sistemática, 

analisados pela recomendação Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses: The PRISMA Statement(17), está explicitado na Figura 1. 
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Figura 2. Síntese do processo de obtenção dos artigos selecionados para a revisão sistemática de literatura 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Após filtragem por idioma de publicação, tipo de estudo e população 

específica, todos os títulos e resumos dos artigos foram avaliadas por duas 

pesquisadoras. Depois do rastreio inicial, os artigos que se enquadraram nos 

critérios de seleção previamente estabelecidos foram lidos na íntegra.  

Para análise dos artigos selecionados foi aplicado o protocolo baseado no 

checklist da escala internacional, traduzida para língua portuguesa, de qualidade 

PEDro(18) que visa avaliar a qualidade metodológica dos estudos científicos.  Todos 

os artigos selecionados apresentaram, no resumo e/ou texto, as informações sobre 
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desenho do estudo, critérios de elegibilidade, número de participantes, dados 

descritivos (sexo, idade), método de aplicação do procedimento e apresentação dos 

resultados no MMN na população estudada por meio de dados quantitativos e 

análise estatística. Os resultados das análises foram comparados entre três 

avaliadores e a classificação dos critérios foi reavaliada em uma reunião de 

consenso, para verificar as divergências.  Após, foi realizada a recuperação dos 

artigos em texto completo.  

 

RESULTADOS 

Como resultado inicial da busca, foram identificados 374 artigos no total, 

dentre os quais, 45 foram selecionados previamente de acordo com a temática MMN 

em crianças. Na base de dados Scielo foram verificados três artigos e 42 na base de 

dados BVS. Entretanto, 15 artigos foram excluídos por serem repetidos e sete por 

realizarem avaliações também em adolescentes, totalizando 23(4,12,19-39)  artigos 

considerados relevantes e que atendiam aos critérios propostos para amostra deste 

trabalho.  

A partir da análise das publicações, pode-se verificar que os estudos 

apresentavam objetivos e metodologias diversas. Assim, os principais dados de 

cada artigo como autores, ano de publicação, local de publicação, objetivo, 

população, amostra, idade e parâmetros do MMN foram detalhadamente 

explicitados no Quadro 1. 
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Quadro 1.  Características dos estudos incluídos 

Autor  

(ano) 

Local de 

publicação 

Objetivo População Amostra Idade Parâmetros do 

MMN 

Romero et 

al. (2013)(19) 

Brasil Comparar os achados 

do potencial evocado 

auditivo de longa 

latência em crianças 

com e sem TDAH. 

Crianças com e 

sem TDAH. 

30 crianças 

 

15 - TDAH 

 

15 - sem TDAH 

8 a 12 

anos. 

Tone burst 

frequência e 

duração. 

Soares et 

al. (2011)(12) 

Brasil Caracterizar o PAC e o 

PEALL em crianças 

com alterações de 

leitura e escrita. 

Crianças com 

alteração de 

leitura e 

escrita. 

12 crianças 8 a 12 

anos 

Tone burst 

frequência. 

Rocha-

Muniz et al. 

(2015)(4) 

Brasil Investigar a 

discriminação de sinais 

acústicos complexos 

(fala) no sistema 

auditivo por meio do 

MMN, com crianças 

com distúrbio específico 

de linguagem (DEL), 

comparando com 

transtorno do 

processamento auditivo 

(TPA) e 

desenvolvimento típico 

(DT). 

Crianças com 

desenvolviment

o típico, 

transtornos do 

processamento 

auditivo e 

distúrbio 

específico de 

linguagem. 

75 crianças 

 

25 - DEL 

25 - TPA 

25 - DT 

6 e 12 

anos 

Estímulo 

acústico de fala 

/ba/ e /da/. 

Zaric et al. 

(2014)(20) 

Holanda Testar a relação MMN 

com diferenças 

individuais na fluência 

de leitura em crianças 

com e sem dislexia.  

Crianças com 

desenvolviment

o típico e 

crianças com 

dislexia. 

61 crianças 

 

41 - dislexia 

20 - DT 

9 anos Estímulo 

acústico de fala 

das vogais /a/ e 

/o/. 
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Autor  

(ano) 

Local de 

publicação 

Objetivo População Amostra Idade Parâmetros do 

MMN 

Haapalaet 

al. (2014)(21) 

Finlândia Avaliar associação 

entre a otite média de 

repetição e codificação 

neural cortical atípica, 

bem como, atenção pré-

atencional em crianças 

de dois anos. 

crianças com 

otite média de 

repetição e 

desenvolviment

o típico. 

39 crianças 

 

20 - com otite 

média 

19 - DT 

22 a 26 

meses 

Estímulo 

acústico de fala 

/ke/ e /pi/. 

Koravand et 

al. (2013)(22) 

Canadá Investigar as respostas 

eletrofisiológicas em 

crianças com perda de 

audição. 

crianças com 

limiares 

auditivos 

normais, 

crianças com 

perda auditiva 

e crianças com 

transtornos de 

processamento 

auditivo central. 

40 crianças 

 

16 - audição 

normal 

12 - perda 

auditiva 

12 - PAC 

9 a 12 

anos 

Tone burst e 

estímulo 

acústico de fala 

/ba/ e /da/. 

Zuijen et 

al.(2013)(23) 

Holanda Investigar o 

processamento auditivo 

das sílabas /Bak/ e 

/Dak/ em crianças com 

risco de dislexia e 

desenvolvimento típico. 

crianças com 

risco de 

dislexia e com 

desenvolviment

o típico. 

38 crianças 

 

26 - risco de 

dislexia  

12 - DT 

2 meses Estímulo 

acústico de fala 

/bak/ e /dak/. 

Zhang et al. 

(2012)(24) 

China Investigar a ocorrência 

de déficit de percepção 

categórica em tons 

lexicais mandarim em 

crianças chinesas com 

dislexia. 

crianças com 

dislexia e com 

desenvolviment

o típico. 

36 crianças 

 

18 - dislexia 

18 - DT 

média 10 

anos 

Estímulo 

acústico de fala 

/pa/ com 

diferença de 

frequência 
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Autor  

(ano) 

Local de 

publicação 

Objetivo População Amostra Idade Parâmetros do 

MMN 

Noordenbos 

et al. 

(2012)(25) 

Holanda Verificar a 

discriminação de som 

de fala por meio do 

MMN em crianças com 

risco para dislexia. 

Crianças com 

risco para 

dislexia e com 

desenvolviment

o típico. 

61 crianças 

 

31 - com risco  

30 - DT 

6 anos Estímulo 

acústico de fala 

/ba/ e /da/. 

Chobert et 

al. (2012)(26) 

França Examinar o 

processamento pré- 

atencional de sílabas 

em crianças com e sem 

dislexia. 

Crianças com e 

sem dislexia. 

48 crianças 

24 - dislexia 

 

24 - sem dislexia 

9 a 11 

anos 

Estímulo 

acústico de fala 

/ba/ com 

variação de 

duração. 

Yang et al. 

(2011)(27) 

China Explorar informações 

sobre o sistema auditivo 

central em lactentes 

com fissura de lábio 

e/ou palato por meio da 

análise dos potenciais 

evocados auditivos  

Crianças com 

fissura de lábio 

e/ou palato e 

crianças 

normais. 

68 crianças 

 

34 – com fissura 

34 - crianças 

sem fissura 

 

 

6 a 24 

meses 

Tone burst com 

variação de 

frequência. 

Huotilainen 

et al. 

(2011)(28) 

Finlândia Verificar a eficácia do 

programa para dislexia 

Audilex na cognição de 

crianças com baixo 

peso. 

Crianças de 

baixo peso 

extremo. 

83 crianças 

 

 

6 anos  Tone burst com 

variação de 

frequência. 

Gomot et al. 

(2011)(29) 

França Examinar detecção 

auditiva em crianças 

com transtornos do 

espectro do autismo. 

Crianças com 

autismo e 

crianças com 

desenvolviment

o típico. 

54 crianças 

 

27 - autismo 

27 - DT 

5 a 11 

anos 

Tone burst com 

variação de 

frequência. 
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Autor  

(ano) 

Local de 

publicação 

Objetivo População Amostra Idade Parâmetros do 

MMN 

Ojima et al. 

(2011)(30) 

França Analisar os potenciais 

relacionados a evento 

em crianças de séries 

iniciais. 

Dois grupos de 

crianças 

normais de 

faixa etárias 

diferentes. 

80 crianças 

 

40 crianças em 

cada grupo 

6 a 11 

anos 

Estímulo de fala 

com palavras. 

Kaganovich 

et al. 

(2010)(31) 

EUA Analisar o 

processamento auditivo, 

não-linguístico em 

crianças com gagueira. 

Crianças com e 

sem gagueira. 

36 crianças 

 

18 - gagueira 

18 - sem 

gagueira 

4 e 5 anos Tone burst com 

variação de 

frequência. 

Datta et al. 

(2010)(32) 

EUA Verificar associação 

entre duração absoluta 

de estímulos vocais 

semelhantes e 

dificuldades de 

processamento em 

crianças com DEL. 

Crianças com 

distúrbio 

específico de 

linguagem e 

com 

desenvolviment

o típico de 

linguagem. 

18 crianças 

 

9 - DEL 

9 - DT 

8 a 10 

anos 

Estímulo 

acústico de fala 

/i/ e /e/. 

Paul et al. 

(2006)(33) 

Alemanha Investigar a relação 

entre MMN e tarefas 

comportamentais e 

investigar a influência 

dos programas de 

treinamento de dislexia. 

 

Crianças com 

dislexia e 

crianças 

normais. 

79 crianças 

 

58 - dislexia 

21 - normal  

9 anos Estímulo 

acústico /ba/ e 

/da/. 

Kul et al. 

(2005)(34) 

EUA Avaliar o 

processamento 

linguístico e social de 

crianças da pré-escola 

com transtorno do 

espectro autista. 

Crianças com 

autismo e 

desenvolviment

o típico. 

58 crianças 

 

29 - autismo 

29 - DT 

1 a 5 anos Estímulo 

acústico /ba/ e 

/wa/. 
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Autor  

(ano) 

Local de 

publicação 

Objetivo População Amostra Idade Parâmetros do 

MMN 

Lepstö et al. 

(2004)(35) 

Finlândia Verificar a influência da 

depressão na memória 

auditiva e atenção, por 

meio dos potenciais 

relacionados a eventos. 

Crianças com 

depressão que 

apresentam 

déficit de 

memória e 

concentração e 

grupo controle. 

20 crianças 

 

10 - depressão 

10 - GC 

10 a 12 

anos 

Estímulo /ka/ e 

/ta/. 

Jansson-

Verkasalo 

et al. 

(2003)(36) 

Finlândia Verificar a habilidade de 

nomeação e 

discriminação auditiva 

para sons de fala por 

meio do MMN. 

Crianças 

prematuras de 

baixo peso e 

crianças 

controle. 

24 crianças 

 

12 - prematuras 

12 - GC 

4 anos Estímulo 

acústico /taa/ /ta/ 

/kaa/. 

Bar-Haim et 

al. (2003)(37) 

 Israel Investigar as 

características das 

respostas 

eletrofisiológicas do 

MMN em crianças 

isoladas socialmente e 

crianças sociáveis. 

Crianças 

isoladas 

socialmente e 

grupo controle. 

45 crianças 

 

23 - isoladas 

socialmente 

22 - GC 

7 a 12 

anos 

Tone burst 

frequência. 

Ceponiene 

et al. 

(2002)(38) 

Finlândia Estudar potenciais 

relacionados a evento 

em crianças com fissura 

labiopalatina. 

Crianças com 

fissura 

labiopalatina e 

crianças 

saudáveis. 

110 crianças  

 

78 - fissura 

32 - saudáveis 

8 anos Tone burst 

frequência. 

Holopainen 

et al. 

(1997)(39) 

Finlândia Comparar os resultados 

do MMN em crianças 

com afasia e crianças 

que apresentam 

desenvolvimento típico 

de linguagem, 

Crianças com 

afasia e grupo 

controle. 

24 crianças 

 

10 - afasia 

14 - GC 

3 a 7 anos Tone burst 

frequência. 
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Legenda: TDAH = Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; PAC = Processamento Auditivo Central; PEALL =  

Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência; DEL = Distúrbio Específico de Linguagem; TPA = Transtorno do 

Processamento Auditivo; DT = Desenvolvimento Típico; GC = Grupo Controle; MMN = Mismatch Negativity 

 

Os artigos selecionados para esta revisão sistemática, em sua maioria, foram 

publicados entre os anos de 2011 e 2015. A publicação mais antiga encontrada foi 

de 1997(39) e a mais recente de 2015(4). Com relação ao idioma de publicação, 

verificou-se que três artigos foram publicados em português. Os demais estudos 

foram escritos na língua inglesa e não foram encontrados estudos redigidos em 

espanhol. Em relação ao local de publicação, a maior parte dos artigos, totalizando 

seis estudos(21,28,35,36,38,39), foi desenvolvida na Finlândia, seguido de três realizados 

no Brasil(4,12,19), Holanda(20,23,25) ,Estados Unidos(31,32,34) e França(26,29,30). Também há 

estudos produzidos na China(24,27), Alemanha(33), Canadá(22) e Israel(37) . 

Houve grande variação no que diz respeito ao tamanho da amostra, tendo 

estudos com apenas 12 sujeitos(12) até pesquisas que incluíram 110 indivíduos(38). A 

idade dos participantes da pesquisa variou de dois meses(23) há 12 anos de 

idade(4,12,19,22,35,37). 

No que diz respeito aos parâmetros utilizados para a realização do MMN, a 

maior parte das pesquisas utilizou o estímulo de fala(4,20-26,30,32-36), os outros estudos 

optaram por realizar o MMN  com estímulo tone burst(12,19,22,27-29,31,37-39). Com relação 

ao estímulo tone burst, verificou-se que alguns estudos avaliaram com variação de 

frequência(12,27-29,31,37-39), e outro estudo por variação de duração e frequência(19). 

No Quadro 2, pode-se observar a aplicabilidade do MMN na população 

infantil. Apenas um artigo(30) avaliou crianças sem queixas auditivas e sem distúrbios 

da comunicação, alterações neurológicas ou genéticas. Os demais artigos incluídos 

neste estudo investigaram as respostas do MMN em amostras específicas na 
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população infantil: crianças com alteração de leitura e escrita(12), transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDAH)(19), distúrbio específico de linguagem 

(DEL)(4,32), transtornos do processamento auditivo(4,22), dislexia ou que apresentavam 

fator de risco para a mesma(20,23-26,28,33), otite média de repetição(21) autismo(29,34), 

gagueira(31), crianças depressivas(35) crianças prematuras e de baixo peso(28,36), 

crianças com fissura de lábio e/ou palato(27,38)
, crianças isoladas socialmente(37), 

crianças portadoras de perda auditiva(22), crianças com afasia(39). Considerando que, 

grande parte dos estudos buscou realizar avaliação em indivíduos com 

características peculiares, 20 deles(4,19-27,29,31-39) também incluíram na sua 

metodologia grupos controle para comparar os resultados encontrados nestes 

indivíduos.  

 
Quadro 2. Aplicabilidade do MMN na população infantil 

Aplicabilidade Nº de estudos Autores e ano  

Estudos com grupo controle e/ou 

Desenvolvimento Típico  

20 Romero et al. (2013)(19); Rocha-Muniz et al. (2015)(4); Zaric et 

al. (2014)(20); Haapala et al. (2013)(21); Koravand et al. 

(2013)(22); Zuijen et al. (2013)(23); Zhang et al. (2012)(24); 

Noordenbos et al. (2012)(25); Chobert et al (2012)(26); Yang et 

al. (2012)(27), Gomot et al.. (2011)(29); Kaganovich et al. 

(2010)(31); Datta et al. (2010)(32); Paul et al. (2006)(33); Kul et 

al. (2005)(34); Lepstö et al. (2004)(35); Jansson-Verkasalo et al. 

(2003)(36); Bar-Haim et al. (2003)(37); Ceponiene et al. 

(2000)(38) Holopainen et al. (1997)(39);  

Dislexia 4 Zaric et al. (2014)(20); Zhang et al. (2012)(24); Chobert et al 

(2012)(26); Paul et al. (2006)(33) 

Crianças com risco para desenvolver 

dislexia 

3 Zuijen et al. (2013)(23); Noordenbos et al. (2012)(25); 

Huotilainen et al. (2011)(28) 

Distúrbio específico de linguagem 

(DEL) 

2 Rocha-Muniz et al. (2015)(4); Datta et al. (2010)(32) 
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Aplicabilidade Nº de estudos Autores e ano  

Transtornos do processamento 

auditivo 

2 Rocha-Muniz et al. (2015)(4); Koravand et al. (2013)(22); 

Fissura de lábio e palato 2 Yang et al. (2012)(27); Ceponiene et al. (2002)(38) 

Baixo peso extremo e prematuridade 2 Huotilainen et al. (2011)(28); Jansson-Verkasalo et al. 

(2003)(36) 

Transtorno do espectro autista 2 Gomot et al. (2011)(29); Kul et al. (2005)(34);  

Transtornos do déficit de atenção com 

hiperatividade (TDAH) 

1 Romero et al. (2013)(19) 

Alterações de leitura e escrita 1 Soares et al. (2011)(12) 

Otite média de repetição 1 Haapala et al. (2013)(21) 

Perda auditiva sensorioneural 1 Koravand et al. (2013)(22);  

Gagueira 1 Kaganovich et al. (2010)(31) 

Depressão 1 Lepstö et al. (2004)(35) 

Isolamento social 1 Bar-Haim et al. (2003)(37) 

Afasia 1 Holopainen et al. (1997)(39) 

Crianças com desenvolvimento típico 

normal 

1 Ojima et al. (2011)(30) 

 

Para verificar a qualidade e classificar os estudos, foi utilizada a escala de 

PEDro(18). O objetivo da escala é auxiliar os pesquisadores a identificar se os 

desfechos clínicos das terapias aplicadas atendem aos critérios expostos. São 11 

itens do checklist, que investigam quanto à validade interna, validade externa e 

resultados que possam ser interpretados estatisticamente. Os 23 estudos foram 

analisados por meio dessa escala. A classificação metodológica avaliada pela 
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escala PEDro(18) e a pontuação dos artigos, em cada item da escala, estão 

disponibilizadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Classificação metodológica avaliada pela escala PEDro 

 Validade externa 

(Máx = 1) 

Validade interna 

(Máx = 8) 

Resultados 

interpretáveis 

(Máx = 2) 

Pontuação total 

(Máx = 11) 

Rocha-Muniz et al. 

(2015)(4) 

1 2 2 5 

Zaric et al. (2014)(20) 1 2 2 5 

Haapalaet al. (2014)(21) 1 2 2 5 

Romero et al. 

(2013)(19) 

1 2 2 5 

Koravand et al. 

(2013)(22) 

1 2 2 5 

Zuijen et al.(2013)(23) 1 2 2 5 

Zhang et al. (2012)(24) 1 2 2 5 

Noordenbos et al. 

(2012)(25) 

1 2 2 5 

Chobert et al. 

(2012)(26) 

1 3 2 6 

Soares et al. (2011)(12) 1 1 1 3 

Yang et al. (2011)(27) 1 2 2 5 

Huotilainen et al. 

(2011)(28) 

1 2 2 5 

Gomot et al. (2011)(29) 1 2 2 5 

Ojima et al. (2011)(30) 1 2 2 5 
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 Validade externa 

(Máx = 1) 

Validade interna 

(Máx = 8) 

Resultados 

interpretáveis 

(Máx = 2) 

Pontuação total 

(Máx = 11) 

Kaganovich et al. 

(2010)(31) 

1 2 2 5 

Datta et al. (2010)(32) 1 2 2 5 

Paul et al. (2006)(33) 1 2 2 5 

Kul et al. (2005)(34) 1 3 2 6 

Lepstö et al. (2004)(35) 1 2 2 5 

Jansson-Verkasalo et 

al. (2003)36) 

1 2 2 5 

Bar-Haim et al. 

(2003)(37) 

1 2 2 5 

Ceponiene et al. 

(2002)(38) 

1 2 2 5 

Holopainen et al. 

(1997)(39) 

1 2 2 5 

 

DISCUSSÃO 

Entende-se que medidas eletrofisiológicas são mais sensíveis, objetivas e 

menos variáveis na avaliação dos transtornos neurais do que as medidas 

comportamentais tradicionais(40). A literatura científica ressalta a importância de 

verificar a utilização do MMN na população infantil e a necessidade de conhecer 

suas aplicações na prática clínica(12). Autores relatam que o MMN pode ser utilizado 

para avaliar objetivamente pacientes com dificuldade ou comprometimento na 

comunicação, discriminação auditiva, pacientes com dificuldade para responder de 

forma consistente à estimulação e em indivíduos não colaborativos, com o intuito de 
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avaliar a discriminação de diferentes estímulos acústicos(1,41). Esta revisão constatou 

que as aplicações do MMN são amplas e incluem crianças com dificuldade de leitura 

e escrita, DEL, dislexia, gagueira, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno 

do processamento auditivo, otite média de repetição, depressão entre outras. 

Algumas limitações do presente trabalho podem ser assinaladas, como a 

diversidade metodológica dos artigos no que diz respeito a parâmetros utilizados 

para a realização do MMN e apresentação dos resultados encontrados, quanto aos 

valores de latência e amplitude, não existindo, ainda, uma padronização nesta 

população. Não há um consenso, até o momento, sobre o melhor protocolo a ser 

utilizado e os padrões de normalidade na população infantil ainda necessitam ser 

especificados(6,13). Isso ocorre, devido ao fato de que existem diversos parâmetros 

utilizados para se pesquisar e avaliar o potencial MMN. No entanto, a escolha de 

como serão captadas as respostas eletrofisiológicas deve ser realizada de maneira 

cautelosa, uma vez que o tipo e a quantidade de estímulos utilizados podem 

modificar a resposta do potencial(6,13,42). Frente a diversas possibilidades de coleta, o 

tipo de estímulo aplicado deverá depender do propósito do registro a ser feito(6). 

A literatura aponta que, nos últimos anos, a produção científica nacional e 

internacional relativa aos potenciais evocados auditivos evoluiu muito e grande 

esforço tem sido dispensado entre os pesquisadores da área. No entanto, sua 

indicação e aplicação ainda exige maior empenho na busca de investigações 

adaptadas à nossa realidade para a indicação e uso seguro dos métodos 

eletrofisiológicos em populações da clínica fonoaudiológica(43). Salienta-se que, 

apesar de existirem pesquisas que abordam a avaliação do MMN na população 

infantil, no Brasil ainda são escassos os estudos acerca desse assunto, sendo 

encontrados apenas três artigos(4,12,19) nas bases dados consultadas dessa revisão. 
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Acredita-se que mais estudos em crianças brasileiras devem ser executados, posto 

que o MMN pode ser um meio avaliativo de grande utilidade na identificação de 

crianças com distúrbios de linguagem(4,9), devido à possibilidade de  avaliar 

transtornos no processamento auditivo já em idade precoce(9,13,15). A plasticidade 

neurofisiológica, da mesma forma, pode ser avaliada por intermédio desse 

potencial(13).  

 O Processamento Auditivo mostra-se sensível à influência negativa de vários 

fatores como condições ambientais, condições socioeconômicas, alterações de 

linguagem (fonologia, escrita, gagueira), alterações auditivas periféricas (otites 

média), químicos (mercúrio metálico) e alterações neurológicas (dislexia, TDAH)(44). 

Observou-se que a maior parte dos estudos incluídos nesta revisão(20,24,26,33) buscou 

avaliar as respostas do potencial MMN em crianças com dislexia. A dislexia é 

caracterizada pela dificuldade com a fluência correta na leitura e na habilidade de 

decodificação e soletração, o que pode ser resultante de um déficit no componente 

fonológico da linguagem(45). Entende-se que a dificuldade de processamento 

fonológico advém de uma alteração de processamento auditivo(46). Sendo assim, se 

torna imprescindível pesquisas a fim de solidificar o MMN como uma forma de 

avaliação e monitoramento do tratamento em indivíduos com alterações no 

processamento auditivo central. 

 Crianças nascidas prematuramente podem apresentar como sequela 

alterações auditivas relacionadas ao sistema auditivo periférico e também alterações 

do processamento auditivo. Verificou-se na literatura consultada que crianças pré-

termo apresentam pior desempenho ao serem comparadas com crianças nascidas a 

termo, na avaliação do processamento auditivo(47). O uso do MMN em crianças de 

baixo peso e prematuras(36) também evidencia resultados piores em relação a 
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crianças a termo. Sugere-se, do mesmo modo, que com treinamento auditivo(28) seja 

possível melhorar a discriminação auditiva.  

Inúmeras pesquisas sugerem a associação do DEL ao déficit de 

processamento auditivo. Na presente revisão dois estudos(4,32) realizaram avaliação 

do MMN em crianças que apresentavam este transtorno.  A literatura fornece 

evidência de que a discriminação de estímulos auditivos estaria comprometida em 

crianças com DEL(48). Dessa forma, o baixo desempenho no processamento 

auditivo, pode afetar habilidades de discriminar os sons de fala, o que poderia 

repercutir, consequentemente, na percepção e na produção de fala(49), aspecto 

fundamental para o desenvolvimento da linguagem infantil. 

Estudos com o uso do MMN em crianças com fissura labiopalatina(27,38) e que 

apresentavam otite média de repetição(21) foram encontrados, mostrando a 

importância de tal investigação com uso de um método objetivo, pois a otite média e 

perdas auditivas do tipo condutiva são patologias que ocorrem frequentemente 

nessa população, levando a um indicador de risco para alterações no 

processamento auditivo, linguagem, fala e aprendizado(50).  

Estudos envolvendo outras particularidades, como transtorno do espectro 

autista(21,34), TDAH(19), depressão(35), isolamento social(37), afasia(39) e gagueira(31), 

encontrados nesta revisão, evidenciam a variedade de aplicações com o uso do 

MMN em crianças não apenas em questões auditivas e de processamento auditivo. 

Sendo esse procedimento capaz, portanto, de promover maior conhecimento e 

precisão diagnóstica em diversas áreas da prática clínica.  

Por meio da avaliação da escala PEDro(18), foi observado que poucos artigos 

atendiam aos critérios do checklist, principalmente os itens de validade interna.Desta 

forma, a pontuação geral dos estudos foi bastante baixa pelo fato das pesquisas não 
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realizarem avaliação e participação dos indivíduos de forma cega, alocação secreta 

dos sujeitos e distribuição aleatória dos grupos. Apesar das limitações relatadas, foi 

possível verificar o objetivo deste estudo, ou seja, conhecer as diversas 

aplicabilidades do MMN na população infantil. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da realização da presente revisão sistemática em crianças, pode-se 

concluir que existe uma ampla possibilidade de utilização clínica do Mismatch 

Negativity, principalmente no que tange aspectos de linguagem oral e escrita. No 

entanto, ainda não é possível obtermos uma classificação precisa e generalizada 

dos resultados do MMN devido à variabilidade envolvida em suas medidas e da falta 

de um consenso, até o momento, sobre o melhor protocolo a ser utilizado. 

Observou-se ainda que, além da diversidade metodológica, a escala PEDro 

evidenciou as limitações para generalização dos dados encontrados.   
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RESUMO  

Objetivo: Caracterizar os valores de latência e amplitude do Mismatch Negativity 

(MMN) em crianças com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e 

sem queixas auditivas. Métodos: Participaram do estudo crianças de cinco a 11 

anos, após realizarem a avaliação audiológica periférica composta por medidas de 

imitância acústica, audiometria tonal e audiometria vocal. O registro do procedimento 

MMN foi realizado no equipamento Masbe ATC Plus da marca Contronic. Os 

eletrodos foram fixados nas posições Fpz (eletrodo ativo), M1 e M2 (eletrodos de 

referência) e na fronte (eletrodo Terra). A intensidade utilizada foi de 80 dBNA, o  

estímulo frequente utilizado foi de 1.000 Hz e o estímulo raro foi de 2.000 Hz.Os 

estímulos foram apresentados em ambas as orelhas separadamente. Resultados: 

Para o grupo feminino, a média das latências e amplitudes foi de 177,3 ms e 5,01 µV 

na orelha direita e de 182,4 ms e 5,39 µV na orelha esquerda. Quanto ao grupo 

masculino, a média das latências foi de 194,4 ms na orelha direita e 183,6 ms na 

orelha esquerda, com amplitude de 5,11 µV na orelha direita e 5,83 µV na orelha 

esquerda. Não houve diferença estatisticamente significante nos valores de latência 

e amplitude entre as orelhas (p=0,867 e p=0,178), idade (p>0,20) e sexo dos 

participantes (p>0,05).Conclusão: Utilizando o protocolo descrito, o valor médio de 

latência do MMN foi de 184,0 ms para orelha direita e 182,9 ms para orelha 

esquerda. Em relação à amplitude, foi obtido valores de 5,05µV e 5,56µV para as 

orelhas direta e esquerda, respectivamente. 

 
Palavras-chave: Potencial evocado auditivo, eletrofisiologia, criança.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na prática audiológica, os potenciais evocados auditivos de longa latência podem ser 

utilizados como uma medida objetiva dos processos cognitivos[1 2]. A grande vantagem dos 

potenciais evocados, ao serem comparados a outros métodos neurocognitivos, é a 

possibilidade de registrar a ativação neuronal associada ao processamento cerebral, tornando 

possível avaliar áreas cerebrais ativadas durante tarefas cognitivas de processamento[3]. 

O potencial evocado auditivo Mismatch Negativity (MMN) permite alcançar um novo 

nível de compreensão dos processos cerebrais de percepção auditiva central, diferentes formas 

de memória e de processos atencionais[4]. Trata-se de um potencial cujo processo de origem é 

de característica pré-atencional[3] e seu gerador principal é o córtex auditivo com 

contribuições do córtex frontal, tálamo e hipocampo[5].  

O MMN é eliciado por meio da apresentação de estímulos auditivos de baixa 

probabilidade (raros) que constituem uma mudança física em relação a uma estimulação 

padrão repetitiva (estímulos frequentes). Este é gerado automaticamente, independente da 

atenção do sujeito[3 6 7 8 9 10 11], cada vez que um estímulo aferente não coincidir com a 

representação sensorial da estimulação repetitiva apresentada[3 12]. O mesmo reflete a 

habilidade cerebral do indivíduo avaliado em discriminar sons[17], memória auditiva e atenção 

involuntária11. Esse procedimento possui o benefício de possuir boa correlação com 

avaliações de discriminação auditiva[8 13].  

No âmbito infantil, pode-se gerar este potencial em lactentes[14], em crianças com 

desenvolvimento típico, transtornos de linguagem e de processamento auditivo[15 16 17], 

transtornos de leitura e escrita e dislexia[17 18 19 20 21 22 23 24], crianças com gagueira[25], 

afásicas[26], entre outros. Não obstante, apesar da ampla possibilidade de aplicação clínica na 

população infantil, ainda se faz necessário certas normatizações dos valores de latências e 

amplitudes do MMN devido à variabilidade envolvida em suas medidas e protocolos 

utilizados[10].  

Desta forma, frente à possibilidade de aplicabilidade na prática audiológica para 

diagnóstico diferencial e a fim de contribuir com a literatura científica, sobre os achados do 

MMN em crianças com audição normal, objetivou-se por meio deste estudo, caracterizar os 

valores das latências e amplitudes do MMN em crianças com limiares auditivos dentro dos 

padrões de normalidade e sem queixas otológicas.  
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2 MÉTODOS 
 

2.1 SELEÇÃO DOS PACIENTES 
 

Trinta e seis crianças brasileiras escolares (22 do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino), na faixa etária de cinco a 11 anos foram recrutadas por conveniência. Todos os 

participantes apresentavam limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade (< 15 

dBNA) segundo classificação proposta por Northern e Downs[27] sem gap aéreo-ósseo 

superior a 10 dBNA. Além disto, possuíam presença de reflexos acústicos e curvas 

timpanométricas do tipo A, conforme classificação proposta por Jerger[28] em ambas as 

orelhas. Informações sobre escolaridade, dificuldades de aprendizagem, linguagem, fala e 

audição, assim como história otológica, histórico familiar de problemas de audição e/ou 

linguagem e preferência manual dos participantes foram coletadas. Os sujeitos com 

disfunções cognitivas, dificuldades de aprendizagem autorrelatadas ou alterações de ordem 

genética e anormalidades craniofaciais foram excluídos. 

 

2.2.1 Processo de Coleta de Dados 
 

Este trabalho foi aprovado em suas questões éticas e metodológicas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da UFRGS, identificado pelo processo nº 

55977316.8.0000.5334. Todos os procedimentos do estudo foram realizados no Núcleo de 

Estudos em Eletrofisiologia da Audição da Clínica de Audiologia da UFRGS, após assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos responsáveis e instruções prévias 

para a criança de cada procedimento que seria executado.  

Inicialmente, foi realizada inspeção do meato acústico externo com o otoscópio marca 

Welch Allyn e então, caso não fosse observado presença de cerúmen, o participante era 

encaminhado para realização dos exames. 

 

2.2.2 Medidas de imitância acústica 
 

As Medidas de Imitância Acústica (MIA) foram pesquisadas com equipamento 

Impedance Audiometer AT235h da marca Interacoustics. Foram verificadas as complacências 
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estática e dinâmica e a curva foi traçada e classificada de acordo com classificação de 

Jerger[28]. Na averiguação dos reflexos acústicos ipsilaterais e contralaterais foram 

pesquisados os limiares nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz em ambas as orelhas. 

  

2.2.3 Audiometria tonal e vocal  
 

A Audiometria Tonal Liminar (ATL) foi realizada em cabina, acusticamente tratada, 

com o audiômetro previamente calibrado da marca Inventis – modelo HerpInventis, e fones 

supra-aurais. As pesquisas dos limiares por via área foram realizadas nas frequências 250, 

500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz, e por via óssea, nas frequências de 500, 1000, 

2000, 3000 e 4000 Hz em ambas as orelhas.  

Na sequência, foi realizada a audiometria vocal, com pesquisa do Índice Percentual de 

Reconhecimento de Fala (IPRF) e Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF). Para realização 

do IPRF foram apresentadas 25 palavras, monossílabas, em uma intensidade de 40 dBNA 

acima do valor da média tritonal da via aérea, em cada orelha, e a criança repetia as mesmas. 

Para realização do LRF, a intensidade inicial utilizada, também foi de 40 dBNA acima da 

média tritonal, sendo esta reduzida até atingir o nível de intensidade no qual a criança pudesse 

entender e repetir 50% das palavras trissilábicas apresentadas corretamente.  

 

2.2.4 Mismatch Negativity 
 

Posteriormente à avaliação auditiva periférica, as crianças foram encaminhadas a uma 

sala acústica e eletricamente tratada para realização do MMN. O examinador fez a limpeza da 

pele com esfoliante (Nuprep®) e com gaze comum. Logo após, foram colocados eletrodos de 

prata com pasta eletrolítica (Ten20®conductive) e micropore. O eletrodo Terra foi colocado 

na fronte e o eletrodo ativo em (Fpz), próximo ao couro cabeludo, o eletrodo (M1) foi 

posicionado na mastoide direita e (M2) na mastoide esquerda. Foram colocados os fones de 

inserção (Earphone TONE™GOLD) em ambas as orelhas. Para a realização do exame, 

utilizou-se o equipamento MASBE ATC Plus da marca Contronic®. A impedância elétrica 

mantida foi inferior a 5Ω em cada derivação e a diferença entre os três eletrodos não excedeu 

a 2Ω.  

Após a verificação da impedância, foi realizada uma varredura do eletroencefalograma 

(EEG) para captar a atividade elétrica cerebral espontânea, a fim de verificar artefatos que 
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pudessem interferir no exame. As crianças foram orientadas a não tencionar os membros e 

não cruzar as pernas e os braços durante todo o procedimento. 

Para registro das ondas do MMN foram apresentados vários estímulos iguais (estímulo 

frequente) com intervalos de tempo curtos entre si, sendo intercalados por estímulos que se 

diferenciam em frequência (estímulo raro). Em relação aos parâmetros utilizados para o 

registro do MMN, os estímulos auditivos foram apresentados de modo monoaural, 

primeiramente na orelha esquerda e depois na orelha direita, com frequência de 1000 Hz (50 

ciclos) para o estímulo frequente e 2000 Hz (50 ciclos) para o estímulo raro, em uma 

intensidade de 80 dBNA para ambos. As promediações foram de 2000 estímulos e o 

paradigma utilizado foi de 90/10 e a polaridade foi alternada. Na aquisição, o fundo de escala 

foi de 200 µV, filtro passa-alta de 1 Hz, filtro passa-baixa de 20 Hz, Notch – SIM, limite de 

ruído 90%, janela temporal 500 ms, e amplitude do traçado até 7,5 µV. Salienta-se que, para 

garantir maior confiabilidade nas análises, todos os registros eletrofisiológicos 

foramanalisados por duas avaliadoras diferentes, em momentos distintos e duas coletas em 

cada orelha foram realizadas para haver reprodutibilidade das ondas.  

Os resultados foram organizados sob a forma de estatística descritiva, no qual as 

variáveis quantitativas foram descritas por média, desvio-padrão e amplitude de variação. As 

variáveis qualitativas foram descritas por frequências absolutas e relativas. Para comparar as 

orelhas em relação aos resultados de latência e amplitude, o teste t-student para amostras 

pareadas foi aplicado. Na comparação de médias entre os sexos o teste t-studentpara amostras 

independentes foi utilizado. A associação dos resultados de latência e amplitude com a idade 

foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Pearson. 

O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05) e as análises foram realizadas no 

programa SPSS versão 21.0. 

 

3 RESULTADOS  
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  
 

Constituíram este estudo 41 crianças, sendo excluídos cinco, os quais não concluíram 

todos os procedimentos propostos. Assim, os resultados referem-se a uma amostra de 36 

participantes. Dados da caracterização da amostra estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Caracterização da amostra 
Variáveis n=36 

Idade (anos) – média ± DP [min – max] 8,00 ± 2,11 [5 – 11] 

Sexo – n(%)  

Masculino 14 (38,9) 

Feminino 22 (61,1) 

 

3.2 MISMATCHNEGATIVITY – VALORES DE LATÊNCIA E AMPLITUDE EM 

RELAÇÃO ORELHA DIREITA E ESQUERDA DOS PARTICIPANTES  

 

Todas as crianças apresentaram resposta no MMN, não sendo necessário excluir 

nenhum participante. Na comparação das médias das latências e amplitudes entre orelha 

direita (OD) e orelha esquerda (OE), não se verificou diferença estatisticamente significante, 

indicando que OD e OE apresentam valores de latências e amplitude equivalentes. Expõem-

se, na tabela 2, as informações referentes aos valores de latências e amplitudes do MMN nas 

orelhas das crianças avaliadas.  

 

Tabela 2 – Comparação entre as orelhas 

Variáveis Orelha direita Orelha esquerda p* 

 média± DP 

[min – max] 

média± DP 

[min – max] 

 

Latência (ms) 184,0± 43,4 

[116,5-317,04] 

182,9 ± 37,9 

[113,95-269,45] 

0,867 

    

Amplitude (µV) 5,05 ± 1,76 

[1,32-8,73] 

5,56 ± 2,42 

[1,05-11,83] 

0,178 

* Teste t-student para amostras pareadas. ms = milissegundos. µV = amplitude 

 

3.2.1 Mismatch Negativity – Valores de latência e amplitude em relação ao sexo dos 

participantes  

 

Na comparação entre os valores de latências e amplitudes do MMN e os sexos dos 

participantes, dispostos na tabela 3, igualmente não foi detectada diferenças significativas. Por 
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conseguinte, na presente pesquisa, não há evidências de que os valores de latência e amplitude 

das crianças sejam influenciados pelo seu sexo.  

 

Tabela 3 – Comparação entre os sexos 
Variáveis Sexo Masculino 

(n=14) 
Sexo feminino 

(n=22) 
p* 

 média± DP média± DP  
Latência (ms)    

Orelha direita 194,4 ± 53,6  177,3 ± 35,3 0,257 

Orelha esquerda 183,6 ± 37,5 182,4 ± 39,0 0,928 

    
Amplitude (µV)    

Orelha direita 5,11 ± 2,01 5,01 ± 1,62 0,868 

Orelha esquerda 5,83 ± 2,04  5,39 ± 2,67 0,603 

* Teste t-student para amostras independentes. ms = milissegundos. µV = amplitude 

 

4 DISCUSSÃO 
 

4.1. AMOSTRA E CARACTERÍSTAS DO ESTÍMULO  
 

A amostra da presente pesquisa foi constituída de 36 crianças de ambos os sexos. 

Aponta-se, na literatura, que as respostas do MMN apresentam alto nível de variação 

assistemática. Logo, preconiza-se que um número elevado de sujeitos deva ser mensurado 

para possibilitar diferenças significativas entre grupo controle e o grupo de estudo[29]. 

Observa-se que a maioria dos estudos desenvolvidos com grupo controle apresenta um 

número reduzido de crianças em suas amostras[15 16 19 20 23 24 25 26 30 31 32 33]. Ressalta-se que 

casuística desta pesquisa se apresenta maior do que outras encontradas na literatura científica, 

porém pesquisas abordando diferentes faixas etárias e grupos maiores se fazem necessárias.  

O parâmetro utilizado para eliciar o potencial MMN foi com o paradigma oddball tone 

burst com diferença entre frequências, sendo 1000 Hz e 2000 Hz estímulo frequente e raro, 

respectivamente. Recomenda-se que sejam evitadas grandes diferenças entre os estímulos 

para que um componente P3 não se sobreponha à resposta, comprometendo, dessa forma, o 

registro do potencial MMN[3]. Apesar da diferença neste estudo ser maior que 10%, todas as 
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crianças apresentam o potencial MMN, assim como em um estudo normativo realizado em 

população adulta com os mesmos parâmetros[34].  

Aponta-se que o estímulo tone burst apresenta maior fidedignidade, ao ser comparado 

com o estímulo de fala, quando aplicado na mesma criança em uma situação de reteste29. Do 

mesmo modo, a escolha do estímulo e das condições da tarefa influencia substancialmente a 

replicabilidade dos potenciais do MMN[35], assim como as características do seu 

aparecimento11. Percebe-se, no entanto, que o estímulo tone burst é altamente utilizado em 

estudos nacionais e internacionais cuja população é constituída de crianças[16 18 19 25 26 30 36 37 38 

39 40 41 42]. 

 

4.2 VALORES DE LATÊNCIA E AMPLITUDE DO MMN - ORELHAS 
 

Foi observada a média dos valores de latências do MMN em crianças, com audição 

dentro dos padrões de normalidade, de 184 ms na orelha direita (OD) e 182,9 ms na orelha 

esquerda (OE). A amplitude média verificada foi de 5,05 µV na OD e 5,56 µV na OE.  

A latência do potencial evocado informa o tempo do percurso da atividade 

eletrofisiológica[10] e seus valores para a população infantil são mais elevados do que os 

encontrados em adultos[34], uma vez que o processo de maturação da via auditiva interfere nos 

valores de latência e amplitude nas diferentes faixas etárias[43]. No que tange os valores 

encontrados neste estudo, averiguou-se resultados semelhantes, em crianças sem alterações 

específicas, descritos na literatura nacional e internacional, onde o pico do MMN aparece 

entre 150 e 300 ms[16 17 21 26 30 31 36 37 38 43 44 45], independentemente do estímulo utilizado e 

posição do eletrodo. Pode-se obter MMN em crianças até 350 ms[33 46]. Além disso, estudos 

envolvendo crianças e adultos, do mesmo modo, não identificaram diferenças de latências e 

amplitudes entre as orelhas testadas[19 30 34 47]. 

A amplitude da onda demonstra a extensão da alocação neural envolvida nos 

processos cognitivos dos potenciais[10]. No que se refere à amplitude, a literatura preconiza, 

para o MMN, valores aproximadamente de 0,5 a 5 µV[48]. Estudos apontam amplitudes, em 

geral, menores que 5 µV[7 13 22 26 30 31 32 37 38]. Contudo, relata-se que a medida em que aumenta 

o grau de discrepância entre o estímulo frequente e o estímulo raro, a amplitude do MMN 

também pode aumentar49. Acredita-seque essa possa ser a justificativa para os valores de 

amplitude deste estudo apresentarem valores próximos da máxima amplitude descrita, assim 

como de outros estudos relatados na literatura compulsada[16 21 50].  



116 
 

4.3. IDADE E GÊNERO DOS PARTICIPANTES  
 

Apesar da faixa etária, da presente amostra, apresentar variabilidade, crianças com 

idade entre cinco e 11 anos, e a literatura referir que o processo de maturação da via auditiva 

interfere nos valores dependendo da idade[13 29 43], não houve associação significativa dos 

resultados de latência e amplitude com a idade dos sujeitos (p>0,20). Esse achado vai de 

encontro a estudos da literatura internacional[13 29] que pesquisaram o MMN em neonatos e 

crianças e, do mesmo modo, não encontraram diferenças com relação à idade dos 

participantes e amplitude do potencial. No entanto, no que se refere aos valores de latência, 

foi observado na literatura diferença significativa ao comparar neonatos a termo com neonatos 

nascidos pré-termo, porém esta discrepância não foi verificada ao comparar neonatos a termo 

com lactentes de três meses de idade[13]. 

Resultados semelhantes, da mesma forma, foram encontrados em relação ao sexo dos 

participantes. Apesar de serem observados os valores de latências e as amplitudes do sexo 

masculino mais elevados do que o sexo feminino, assim como estudos realizados em adultos e 

idosos, que constataram valores de latências no sexo masculino mais prolongadas[6 12 53], não 

foi constatado diferenças estatisticamente significativas entre os sexos e as latências, bem 

como entre as amplitude das ondas nas crianças desta amostra. Estes resultados corroboram 

com estudos realizados em neonatos, por meio de potenciais de longa latência51 e adultos 

jovens por meio do MMN[52] que, semelhantemente, não evidenciaram diferenças entre os 

sexos dos participantes nos procedimentos realizados. 

Poucos estudos são encontrados descrevendo valores normativos para o MMN na 

população infantil. Com isso, acredita-se que a presente pesquisa possa promover subsídios na 

interpretação dos resultados do MMN, considerando os mesmos parâmetros utilizados, e os 

valores encontrados podem ser utilizados como referência, para este potencial. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O potencial MMN apareceu em todas as crianças da amostra estudada. Não foram 

encontradas diferenças estatísticas para as latências e amplitudes do MMN em relação aos 

sexos dos participantes e idade. Assim como, foi verificado similitude entre as orelhas dos 

participantes. Utilizando o protocolo descrito, o valor médio de latência do MMN foi de 184,0 

ms para orelha direita e 182,9 ms para orelha esquerda, com os valores de 113,95 ms e 317,04 
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ms o mínimo e máximo de latência aceitáveis. Em relação à amplitude, foi obtido valores de 

5,05 µV e 5,56 µV para as orelhas direta e esquerda, respectivamente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Considerando-se os objetivos propostos, foi possível concluir que os valores de 

latência e amplitude encontrados no presente estudo foram semelhantes aos descritos na 

literatura científica nacional e internacional em crianças sem queixas auditivas, escolares, 

otológicas e de linguagem. Observam-se, na literatura compulsada, diversas possibilidades de 

aplicabilidade do MMN na população infantil. Contudo, constatou-se escassez de estudos 

nacionais com essa avaliação em crianças com limiares auditivos normais. Sugere-se, 

portanto, que mais pesquisas sejam desenvolvidas em crianças avaliadas e diagnosticadas sem 

alterações de desenvolvimento e queixas auditivas, em diversas faixas etárias e com outros 

parâmetros e protocolos.  

Por fim, acredita-se que o uso combinado do MMN com a avaliação audiológica 

infantil básica oportuniza aos profissionais a possibilidade de realizar associações entre os 

resultados obtidos na análise de processos corticais juntamente com os testes 

comportamentais. Desse modo, é possível um diagnóstico clínico mais precoce e com maior 

exatidão na população infantil.  
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 
 

 

Breve informação 

O Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
desenvolverá um projeto de avaliação auditiva eletrofisiológica em crianças com audição 
normal na Clínica de Audiologia da UFRGS. 

Seu filho (a) está sendo convidado a participar desta pesquisa que visa obter maiores 
informações da audição e da atividade das áreas cerebrais responsáveis por funções como: 
atenção, discriminação, integração e memória auditiva; avaliadas por meio do potencial 
evocado auditivo Mismatch Negativity. 

 
Título: Caracterização do Mismatch Negativity em crianças.  
 
Objetivo: Verificar as condições das vias auditivas. 
 
Descrição dos procedimentos: Primeiramente, será realizado um exame para verificar o 
limiar de audição e avaliar a função auditiva do seu filho (a). A criança permanecerá sentada 
dentro de uma cabina acústica e terá que responder a vários estímulos sonoros que serão 
emitidos por meio de fones de ouvidos (colocados em suas orelhas) e por um vibrador ósseo 
(colocado junto ao crânio). No momento em que a mesma ouvir um som, terá que apertar o 
botão. Após, terá que repetir uma lista de palavras apresentada pelo examinador.  
Em seguida, será realizado outro exame, onde serão apresentados alguns sons fracos e uns 
sons mais fortes para observar se seu filho tem achados sugestivos de infecção de ouvido e 
para analisarmos se esses sons estão sendo conduzidos de uma maneira eficiente. Para isso 
colocaremos uma borrachinha confortável em uma orelha, e na outra colocaremos um fone de 
ouvido. A criança irá sentir uma leve pressão e ouvirá alguns apitos.  
O último exame tem como finalidade verificar o desenvolvimento das vias auditivas, ou seja, 
saber como está o caminho do som até o cérebro. Para isso, alguns pontos da pele, como testa, 
centro do couro cabeludo e atrás das orelhas, serão limpos com gaze e gel de limpeza de pele. 
Logo após, serão colocados alguns eletrodos nessas regiões que serão limpas, sendo fixados 
com esparadrapos. Esses eletrodos serão conectados a cabos ligados no computador, onde 

Pesquisadora responsável: 
Dulce Azevedo Ferreira 
Telefone: (51) 96007101 

E-mail: dulceazevedo@gmail.com 

mailto:dulceazevedo@gmail.com
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serão registradas as respostas do exame. Serão colocados fones de ouvido nas orelhas da 
criança e alguns sons serão emitidos. Enquanto isso, seu filho (a) deverá permanecer de 
maneira confortável sentado na poltrona, assistindo a um vídeo no tablet. O tempo das 
avaliações será de aproximadamente 1 hora. 
 
Benefícios: Seu filho (a) receberá uma avaliação auditiva completa gratuitamente.  
 
Riscos e desconfortos: A limpeza de alguns pontos da pele com gel de limpeza de pele 
poderá causar pequena irritação à mesma, e a colocação dos fones de inserção (espécie de 
protetor auditivo) poderá causar pequeno desconforto, porém é mínimo. Os eletrodos serão 
colocados cuidadosamente, mas caso a criança sentir desconforto, os eletrodos serão retirados 
e recolocados. A borrachinha que irá no ouvido também poderá causar pequeno desconforto 
devido à pressão, porém é mínimo. Se isso acontecer iremos tirar imediatamente e recolocar. 
Se o desconforto persistir, as avaliações poderão ser encerradas a qualquer momento. 
 
Possibilidade de desistência: O familiar, assim como a criança, terá plena liberdade de 
autorizar ou recusar sua participação. As avaliações serão encerradas a qualquer momento 
caso não queiram continuar os exames, sem custo ou qualquer penalização. Caso a criança 
sentir-se cansada, as avaliações serão interrompidas, podendo ser remarcadas em outro dia. As 
disponibilidades de seus horários serão respeitadas para as avaliações. Caso solicite 
explicações sobre a pesquisa ou sobre os exames, a pesquisadora lhe dará informações a 
qualquer momento.  
 
Informações adicionais: Trata-se de uma pesquisa de graduação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). Os dados serão sigilosos e o nome da criança não será 
divulgado. Os resultados das avaliações serão analisados conjuntamente com os resultados de 
outros participantes. Após conclusão, serão publicados artigos científicos com as informações 
dos exames de todos os sujeitos participantes, sempre mantendo a confidencialidade dos 
mesmos em todas as fases da pesquisa.  
 

Considero-me igualmente informado: 

 Da garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento a dúvidas acerca 
dos procedimentos, riscos, benefícios, e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

 Da segurança de que não serei identificado e que se manterá o caráter confidencial das 
informações relacionada à privacidade, sendo que as avaliações realizadas serão usadas 
para obter informações relacionadas à pesquisa e, após, serão arquivadas pela 
pesquisadora para posteriores trabalhos na área da Fonoaudiologia, sempre preservando o 
sigilo sobre a identidade dos participantes; 

 Os dados serão armazenados na sala 315 do anexo I, campus saúde da UFRGS (Rua 
Ramiro Barcelos, nº 2777, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre – RS), por um período de 5 
anos, após serão incinerados; 

 Do compromisso dos pesquisadores de proporcionar informação atualizada obtida durante 
o estudo, ainda que essa possa afetar a minha vontade ou da criança de continuar 
participando; 

 De que não terei gastos com a participação nesta pesquisa; 
 De que receberei uma cópia deste documento; 
 De que, caso aceite a participação, este documento deverá ser assinado, junto com a 

responsável pela pesquisa, e rubricado em todas as páginas. 
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Mediante os esclarecimentos recebidos pela pesquisadora, eu 
_______________________________________________ (nome completo), portador do 
documento de identidade número _____________________________, autorizo a participação 
do meu filho (a) na pesquisa acima referida. Afirmo que estou ciente de que os dados deste 
estudo serão divulgados em meio científico, sem a identificação da criança. 

Se tiver qualquer dúvida ou precisar de algum esclarecimento, você poderá entrar em contato 
com os pesquisadores pelos seguintes telefones: Dulce Azevedo Ferreira: (51) 96007101; 
Pricila Sleifer: (51) 33085017; ou ainda na secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto de Psicologia da UFRGS (51) 3308-5698. Rua Ramiro Barcelos, 2600.  

 

 

 

 

_____________________                                ________________________________ 

Assinatura do participante                                Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 
 

APÊNDICE B – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 
 

 

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 

Protocolo de Coleta de Dados 

 

1. Nome:_____________________________________________Data do exame:___/___/_______ 
Data de nasc. ___/___/______   Idade:_________   Sexo: (   ) F  (   ) M 
 
2. Estuda atualmente: (   ) sim.  (   ) não. 
 
3. Nível de escolaridade: (   ) ensino fundamental completo.   (   ) ensino fundamental incompleto.    
(   )ensino médio completo.   (   ) ensino médio incompleto.    
 
4. Apresenta alguma doença crônica: (   ) sim.  (   ) não. 
Quais?___________________________________________________________________________ 
 
5. Houve alguma complicação durante gravidez ou parto? (   ) sim. (   ) não.  
Qual?____________________________________________________________________________ 
 
6. Histórico auditivo:(  ) otite de repetição (  ) zumbido (  ) perda auditiva. Em que orelha? ________________  
(  ) audição flutuante (  ) cirurgia otológica (  ) dificuldade em escutar em ambiente ruidoso (  ) dificuldade em 
entender quando alguém fala rápido (  ) dificuldade em identificar ou discriminar sons  
 
 
7. Tem alguém na família que apresente problemas auditivos ou de fala? 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Já realizou terapia fonoaudiológica? 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Dificuldade de leitura e/ou escrita? (  ) sim. (  )não. (  ) não se aplica. 
 
10. Dominância manual: (   ) destro.   (   ) canhoto. 
 
 
AVALIAÇÕES AUDITIVAS: 
 
 
1. AUDIOMETRIA TONAL LIMINAR E LOGOAUDIOMETRIA: 

 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 
Hz 

8000 Hz LRF IPRF 

OD 
          

 

OE 
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2. MEDIDAS DE IMITÂNCIA ACÚSTICA (CURVAS TIMPANOMÉTRICAS): 

Curvas Timpanométricas 

 OD OE 

Pressão da OM (daPa)   

Complacência (ml)   

Classificação da Curva (Jerger,1970)   

 

2.1. MEDIDAS DE IMITÂNCIA ACÚSTICA (REFLEXOS ACÚSTICOS): 

Reflexos Acústicos 

OD OE 

Freq. Limiar Contra Dif. Ipsi Limiar Contra Dif. Ipsi 

500 Hz         

1000 Hz         

2000 Hz         

4000 Hz         

 

3. MISMATCH NEGATIVITY (MMN) 

 ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 

Amplitude (µV)   

Latência (ms)   

 

Observações: 
__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
DADOS 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS 

 
Título da Pesquisa: 
 

CARACTERIZAÇÃO DOMISMATCH NEGATIVITY EM CRIANÇAS  

Pesquisador Responsável: Dulce Azevedo Ferreira 

 

Eu, pesquisador(a) responsável pela pesquisa acima identificada, declaro que conheço e 
cumprirei as normas vigentes expressas na Resolução Nº196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde, e em suas complementares (Resoluções 240/97, 251/97, 
292/99, 303/00 e 304/00 do CNS/MS), e atualizada pela Resolução Nº466/12, assumo, 
neste termo, o compromisso de, ao utilizar os dados e/ou informações coletados no(s) 
prontuários do(s) sujeito(s) da pesquisa, assegurar a confidencialidade e a privacidade dos 
mesmos. Assumo ainda neste termo o compromisso de destinar os dados coletados somente 
para o projeto ao qual se vinculam. Todo e qualquer outro uso deverá ser objeto de um novo 
projeto de pesquisa que deverá ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo que assino o presente termo. 

 

____________________________, _______ de _______________ de _________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

(nome e assinatura) 

 

 

 


