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DESENVOLVIMENTO MOTOR E AUDIÇÃO DE CRIANÇAS COM SINAIS DE 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 

RESUMO 

Este estudo descritivo objetivou analisar a associação entre o desempenho motor e 

audição de crianças com sinais de autismo.  Pesquisa descritiva com uma 

população de 10 crianças de ambos os sexos na faixa etária entre 3 e 5 anos, com 

sinais do Transtorno do espectro autista atendidas no Laboratório de Alfabetização 

Motora – LAM/UERN. Foram utilizados como instrumentos o Peabody 

Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2) e os testes de avaliação auditiva 

(Potencial evocado auditivo de tronco encefálico, Imitanciometria e Otoemissões 

Acústicas Evocadas). Para análise dos dados da avaliação motora foi utilizado o 

teste Kruskal Wallis, Para a comparação dos domínios e possíveis diferenças entre 

as variáveis de acordo com o grau de TEA, os dados categóricos foram 

apresentados através de freqüências simples e relativas, acompanhadas da 

utilização do teste Exato de Fisher, para a avaliação auditiva utilizou-se nas análises 

não paramétricas utilizando o teste de Man-Whitney, comparando os lados (direito e 

esquerdo). Para localizar possíveis diferenças entre as ondas, foi utilizado o delta 

percentual (Δ%). Nas análises foi adotado o nível de significância (p<0,05). O 

resultado do PDMS-2 mostrou uma alteração nas habilidades motoras das crianças 

com TEA e as respostas obtidas através do PEATE mostraram uma alteração no 

sistema auditivo central em crianças com TEA grau 2, em virtude do aumento de 

latências absolutas das ondas III e V e interpicos III-V e I-V. Concluímos que 

independente das crianças se encontrarem com níveis motor fraco e quadro de 

alterações auditivas, as duas variáveis estudadas não se relacionaram entre si. 

PALAVRAS CHAVE: Avaliação motora. Audição. Transtorno do espectro autismo.  
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ABSTRACT 

This descriptive study aimed to analyze the association between motor performance 

and hearing in children with signs of autism. Descriptive research with a population of 

10 children of both genders in the age range between 3 and 5 years, with signs of 

Autism Spectrum Disorder attended at the Laboratory of Motor Literacy - LAM / 

UERN. Peabody Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2) and auditory evaluation 

tests (Brainstem auditory evoked potentials, Immitance and Evoked Acoustic 

Otoacoustic Emissions) were used as instruments. Kruskal Wallis test was used to 

analyze the motor evaluation data. For the comparison of the domains and possible 

differences between the variables according to the degree of TEA, the categorical 

data were presented through simple and relative frequencies, followed by the use of 

the test Fisher's exact test for the auditory evaluation was used in the non-parametric 

analyzes using the Man-Whitney test, comparing the sides (right and left). To find 

possible differences between the waves, the percentage delta (Δ%) was used. The 

level of significance was adopted in the analyzes (p <0.05). The PDMS-2 result 

showed a change in the motor skills of children with ASD and the responses obtained 

through the BAEP showed a change in the central auditory system in children with 

ASD grade 2, due to the increase in absolute latencies of waves III and V and 

interpicos III-V and IV. We concluded that, regardless of the children, they had weak 

motor levels and hearing disorders, the two studied variables were not related to 

each other. 

KEYWORS: Motor evaluation, Heraring, Autism Spectrum Disorder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvimento humano é caracterizado por mudanças que ocorrem na 

vida do indivíduo, desde a fase intrauterina. O comportamento humano é dividido em 

três áreas do domínio: motor, cognitivo e afetivo que se interligam, onde os primeiros 

anos são marcados por um importante ritmo no desenvolvimento (Madaschi, Paula, 

2011; Minetto, Lohr, 2016; Silva, Dias, et al., 2016). 

O desenvolvimento motor é um processo de alterações na evolução do 

funcionamento de um indivíduo, adquirindo novas capacidades de controlar os 

movimentos com o passar do tempo, resultado da interação de componentes 

genéticos e culturais que estão presentes durante toda a vida de um ser humano, 

com destaque principal ainda nos primeiros anos de vida do indivíduo (Caetano, 

Silveira, et al., 2005;Gallahue, Ozmum, 2013). 

Além disso, existe um modelo que define as competências humanas que 

dão suporte ao que se chama de inteligência motora. Esse conceito resulta de uma 

interação entre os sistemas de competências física-cinestésica, pecepto-cognitiva e 

sócio-emocional, onde fortalece a indissociabilidade entre ação, percepção, 

cognição e emoção (Krebs, 2011). 

Partindo desse princípio, o desenvolvimento na primeira infância serve como 

indicativo do desenvolvimento global da criança, observando os marcos motores 

caracterizados como um ponto crítico no desenvolvimento motor que irão sinalizar 

se segue dentro do esperado (Haywood, Getchell, 2004; Gomes, Brasil, 2016).  

O ritmo e qualidade do desenvolvimento motor podem ser influenciados por 

diversos fatores: síndromes, deficiências, transtornos, alterações neurológicas e 

alterações auditivas que podem interferir no desenvolvimento do indivíduo (Castro, 

2008). 

Durante o processo de desenvolvimento típico é esperado que crianças 

apresentem padrões compatíveis com a maturação biológica. Alterações de 

desenvolvimento, intelectual ou física, repercutem diretamente no desenvolvimento 

motor de crianças, fazendo com que ele não ocorra como esperado, caracterizando 

assim o desenvolvimento atípico (Minetto, Lohr, 2016). 

Nesse contexto, para aquisição da eficácia das habilidades motoras é 

necessário ter como base o equilíbrio que é conceituado como a manutenção do 



17 

 

  

centro de gravidade dentro da área da superfície de apoio e é dividido em: equilíbrio 

estático (ficar parado em uma posição), dinâmico (andar) e recuperado (recuperação 

do equilíbrio numa posição qualquer) (Gallahue, Donnelly, 2008;Soares, Vieira, et 

al., 2015).  

A manutenção do equilíbrio depende da integridade anatômica e fisiológica 

do aparelho vestibular e da sintonia entre os sistemas visual, proprioceptivo, 

musculoesquelético e centros nervosos (Rodrigues, Bertin, et al., 2014). 

Sendo assim, o ouvido também se torna um regulador direto do equilíbrio, 

uma vez que ele depende da funcionalidade do aparelho vestibular, sistema esse 

que se localiza no ouvido interno. O aparelho vestibular é compreendido como três 

canais semicirculares que vão de encontro a uma região central do aparelho 

chamada de vestíbulo, que é formada por duas estruturas denominadas sáculo e 

utrículo. Além dessas, há ainda a cóclea, onde se origina o sentido da audição no 

indivíduo. Dar-se-á o nome de labirinto ao conjunto do sáculo e utrículo (Guyton, 

Hall, 2011). 

Os canais semicirculares que são ligados diretamente ao utrículo e sáculo 

são preenchidos por um líquido, que de acordo com o movimento realizado pela 

cabeça do indivíduo, desperta as células ciliadas que passam a mandar impulsos 

nervosos ao cérebro, mantendo o corpo do ser humano em posição de 

equilíbrio. Problemas na gestação do indivíduo, por exemplo, podem acarretar 

problemas nos canais semicirculares, criando na criança o déficit no 

desenvolvimento motor ligado diretamente ao sistema de audição (Guyton, Hall, 

2011).  

O aparelho vestibular é um importante órgão sensorial referente ao 

equilíbrio, pois sugere ao sistema nervoso central noções em relação à gravidade e 

a posição da cabeça. A informação vestibular é somada a informações 

proprioceptivas e visuais para manter a qualidade do equilíbrio (Gdowski, Mccrea, 

2000). 

Outros problemas podem ser acarretados na região do ouvido interno. Um 

deles é a alteração neurossensorial, isto é, quando a perda de audição acontece 

devido a problemas no ouvido interno (cóclea) ou nas vias nervosas que vão do 

ouvido interno ao cérebro. São diversas as possíveis causas da 

alteração neurossensorial, podendo citar dentre elas diabetes mellitus, doença 
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de Ménière, doenças auriculares autoimunes, doenças ou vírus na região, 

envelhecimento e até hipertensão (JCIH, 2007; Stadler Júnior, 2016). 

Além disso, essa alteração pode ser congênita ou adquirida na infância, 

tendo como principais causas: infecções (Meningite e rubéola), ototoxicidade, 

rubéola gestacional, entre outras (JCIH, 2007). 

Em virtude de o aparelho vestibular e a cóclea serem órgãos 

anatomicamente muito próximos e susceptíveis aos mesmos agentes nocivos, 

podemos esperar que muitas crianças com alterações auditivas tenham problemas 

de equilíbrio associados. A hipoatividade vestibular é observada frequentemente em 

crianças com perda auditiva de grau severa. Essa alteração pode atrapalhar o 

desenvolvimento das habilidades motoras e/ou interferir na integração sensorial 

(Azevedo, Samelli, 2009). 

Desde as primeiras publicações sobre o autismo, sempre foram 

evidenciadas anormalidades sensório-perceptuais, principalmente com relação ao 

som. A hipersensibilidade auditiva é a alteração mais observada na maioria dos 

diagnósticos, juntamente com o neurodiagnóstico eletrofisiológico auditivo alterado, 

tendo essa última pouca abordagem na literatura (O'Riordan, Passetti, 2006). 

O transtorno do espectro do autismo – TEA vem se apresentando como o 

transtorno infantil mais frequente nos últimos anos, tendo como consequência um 

desenvolvimento atípico na comunicação social, interação e habilidades motoras 

(Minetto, Lohr, 2016). 

As definições atuais de autismo o conceituam como uma síndrome 

comportamental, de etiologias múltiplas, que compromete o processo do 

desenvolvimento infantil. O conceito de autismo vem sendo modificado ao longo do 

tempo, a medida que novos estudos evidenciam suas características, tendo 

prevalência a dificuldade de comunicação e interação social (Siluk, 2012, Teodoro, 

Godinho, et al., 2016).  

No Brasil ainda não existem estudos precisos sobre a incidência de TEA. De 

acordo com estimativas da Rede de Monitoramento de Incapacidades do Autismo e 

Desenvolvimento de Deficiências dos Estados Unidos, a estimativa é de 1 pessoa 

com TEA para cada 68 (Centers for Disease Control and Prevention, 2012). 

Por essa razão, a avaliação da integridade de vias auditivas é essencial para 

o diagnóstico diferencial e para a criação de estratégias terapêuticas que auxiliem o 

tratamento de crianças com comportamentos dentro do espectro autismo. 
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Os achados sobre a relação entre o atraso no desenvolvimento motor e 

crianças surdas existentes, apontam para a necessidade de estudos mais pontuais 

voltados para o desenvolvimento motor e alterações auditivas em crianças com TEA.  

Diante do exposto chega-se ao seguinte questionamento: Existe relação 

entre o desenvolvimento motor e audição de crianças com sinais de TEA? 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Desenvolvimento motor infantil 

 

Desenvolvimento é definido como uma mudança adaptativa em busca da 

competência, ou seja, se dá pela necessidade de ajustes ou compensações ao 

longo da vida, iniciando desde a geração até a morte. Os níveis de desenvolvimento 

geralmente são classificados pela idade cronológica, embora seja o método menos 

preciso, por ser apenas uma estimativa bruta do desenvolvimento (Gallahue, 

Ozmun, 2013). 

Desenvolvimento infantil é um processo dinâmico que promove mudanças 

contínuas nos aspectos físico, social, emocional e cognitivo numa constante 

interação entre elas e o meio ambiente, proporcionando base para suas etapas 

posteriores (Halpern, 2015; Figueiras, Souza, et al., 2015). 

O processo de alterações nos níveis de desenvolvimento da criança 

proporciona uma grande quantidade de habilidades motoras, possibilitando que 

movimentos simples e desorganizados se transformem em organizados e 

complexos. O movimento é a janela para o desenvolvimento motor, sendo dificultado 

pelas condições atuais de vida e o ambiente, que não proporcionam experiências 

motoras variadas. Portanto, o desenvolvimento motor é resultado desse processo 

sequencial e contínuo dos movimentos, influenciados pela idade cronológica e 

fatores ambientais (Lopes, Lopes, et al 2011; Lima, Segala, et al., 2016). 

A partir do conceito de desenvolvimento motor, como uma mudança 

contínua no comportamento motor ao longo do ciclo da vida, surge o conceito de 

habilidades motoras: como “uma tarefa ou ação de movimento voluntária, aprendida, 

orientada por um objetivo, realizada por uma ou mais partes do corpo”. O processo 

de aquisição e refinamento dessas habilidades além de influenciadas pelo ambiente 
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são também influenciadas pelas características individuais (orgânicas, psicológicas, 

motivacionais, etc) de cada indivíduo. As habilidades motoras fundamentais resultam 

em movimentos como correr, chutar, arremessar, saltar, entre outras (Gallahue, 

Ozmun, 2013; Rodrigues, Avigo, et al., 2013). 

Durante o primeiro mês de vida, a criança exerce movimentos reflexos 

motores e sensoriais inatos, como sucção, preensão e acompanhamento visual, que 

servem de interação e adaptação ao mundo exterior. Após coordenar os reflexos, a 

criança começa a ter reações sensório-motoras e a ter as primeiras tendências 

imitativas (Carvalho, 2011). 

Papalia e Ferdman (2013) descrevem dois princípios que devem ser levados 

em conta no desenvolvimento físico dos bebês, o princípio cefalocaudal, onde o 

desenvolvimento ocorre da parte superior para a parte inferior do corpo, e o princípio 

próximo-distal, onde ocorre do centro do corpo para as extremidades. O mesmo 

acontece no desenvolvimento motor e sensorial, onde os bebês aprendem a usar 

primeiramente a parte superior do corpo para em seguida utilizar a inferior, 

observando também que o desenvolvimento ocorre primeiramente na parte proximal 

dos membros superiores e inferiores (braços e pernas) e em seguida na parte distal 

(mãos e pés). 

Por volta dos 5 meses a criança é capaz de utilizar a inteligência sensório-

motora através da percepção, assim como a coordenação dos movimentos das 

mãos e olhos. Durante este processo fica evidenciado o desenvolvimento ósseo, 

muscular e neurológico da criança, oportunizando a aquisição de novas habilidades 

como sentar e andar (Carvalho, 2011). 

O sistema nervoso central é o responsável por coordenar e possibilitar todas 

essas habilidades no indivíduo. Em crianças de 0 a 2 anos de idade o cérebro é 

mais flexível e suscetível a mudanças, diminuindo esse ritmo ao longo da vida. Em 

virtude disso, pode-se observar maior velocidade no desenvolvimento nos primeiros 

anos de vida, onde o bebê começa a se adaptar ao ambiente em que vive e 

desenvolve suas habilidades motoras a partir da sua interação com o mesmo e das 

suas necessidades. Essas habilidades começam simples e caminham para um 

caráter mais complexo (Soares, 2016). 

Na fase que compreende de 2 a 7 anos de idade acontece o 

desenvolvimento de movimentos fundamentais, onde divide-se em três categorias: 

locomotores, estabilizadores e manipulativos, que são mensurados em estágios 
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inicial (2 a 3 anos), elementar (4 a 5 anos) e maduro (entre 6 e 7 anos). No estágio 

maduro espera-se que a criança com desenvolvimento típico esteja com suas 

habilidades fundamentais amadurecidas e executando-as com precisão (Gallahue, 

Ozmun, 2013; Silva, Dias, et al., 2016). 

 

 

Figura 1. Concepção desenvolvimentista segundo Gallahue. 

Fonte: Gallahue, Ozmun, 2005 

 

As habilidades motoras podem ser divididas em globais e finas. As 

habilidades motoras globais envolvem a interação dos movimentos do corpo com o 

ambiente, envolvendo principalmente a locomoção, sendo realizadas por grandes 

grupos musculares. Já as habilidades motoras finas envolvem movimentos 

minuciosos, onde pequenos grupos musculares são controlados com êxito no 

desempenho de funções que exigem maior coordenação desses movimentos 

(Watling, 2013). 

As atividades físicas e de vida diária são possibilitadas por uma série de 

habilidades motoras que envolvem locomoção, controle de objetos e de 

estabilização aprendidas na infância. Apesar de o desenvolvimento motor infantil 

não acontecer de forma linear, é esperado que as crianças com idade escolar 

tenham seus padrões de habilidades motoras fundamentais amadurecidas, 

proporcionado pelas suas oportunidades motoras (Fernandes, Miranda, 2017). 
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A qualidade do movimento está diretamente ligada à habilidade de usar o 

corpo efetivamente e prazerosamente. Esse processo envolve a capacidade de se 

movimentar de várias maneiras, situações e em necessidades cada vez mais 

complexas. Além do movimento propriamente dito, o ato de movimentar exige 

pensamento, tomada de decisões, avaliação e persistência na tarefa. Em virtude 

disso, é importante desenvolver as habilidades motoras fundamentais na infância 

(andar, correr, chutar, etc.) para que as etapas mais refinadas sejam adquiridas 

posteriormente (Palma, Guaríglia, et al., 2016). 

Ao compreender o desenvolvimento infantil observamos uma evolução 

mental e orgânica em todo este processo, com uma ampliação contínua de 

habilidades e conhecimentos. A criança com desenvolvimento típico apresenta uma 

evolução maturacional dentro das etapas mencionadas acima, resultando em um 

aprimoramento das suas capacidades física e cognitiva (Lopes, 2016).  

Os atrasos no desenvolvimento global ou específico interferem na 

experiência que a criança tem com o ambiente. O desenvolvimento atípico é 

resultado de uma estrutura biológica deficiente associada a um ambiente com pouco 

estímulo, assim como deficiências nas capacidades físicas e/ou cognitivas da 

criança. Pode-se então considerar que crianças que apresentam atrasos em relação 

a outras da mesma faixa etária estão com um desenvolvimento atípico (Lopes, 

2016). 

O ritmo e qualidade do desenvolvimento motor podem ser influenciados por 

diversos fatores. Síndromes, deficiências, transtornos, alterações neurológicas e 

alterações auditivas são fatores que podem interferir no desenvolvimento o 

indivíduo. Entre essas alterações de desenvolvimento, o transtorno do espectro do 

autismo – TEA repercute diretamente no desenvolvimento motor de crianças 

(Castro, 2008). 

O comportamento motor de crianças com TEA vêm sendo estudado nos 

últimos anos com mais frequência, com o objetivo de entender as dificuldades mais 

recorrentes. Sendo evidenciado que essas crianças apresentam comprometimentos 

no desenvolvimento motor global em relação a crianças com desenvolvimento típico 

(Soares, Cavalcante Neto, 2015). 

O desenvolvimento de crianças com TEA pode ser diferenciado logo nos 

primeiros meses de vida ou através de uma regressão após o período inicial de 

desenvolvimento dentro da normalidade. Em virtude disso, é pouco provável 



23 

 

  

conseguir fechar um diagnóstico antes dos 3 anos de idade, sendo necessária uma 

avaliação e observação complexa de todos os aspectos do desenvolvimento infantil, 

não impedindo que dificuldades encontradas comecem a ser tratadas o mais 

precocemente possível (Caminha, Huguenin, et al., 2016). 

Os aspectos do desenvolvimento de crianças com TEA devem ser 

cuidadosamente observados, com foco em cognição, sensorialidade, comunicação, 

motricidade e comportamento. Ao associar as variáveis atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor e sinais sugestivos de TEA surge um alerta para a existência de 

um grupo mais vulnerável. Apesar de serem observadas alterações em todos esses 

aspectos, a linguagem ainda é a dificuldade mais recorrente nesses indivíduos 

(Zaqueu, Teixeira, et al., 2015).  

No que se referem a habilidades motoras, crianças com TEA se deparam 

com dificuldades consideráveis, principalmente nas habilidades motoras finas, 

sugerindo alterações desde os movimentos mais simples, uma vez que a habilidade 

motora fina exige movimentos mais refinados do indivíduo. Esses achados podem 

justificar os baixos níveis de independência funcional da criança com TEA (Pinto, 

Pereira, et al., 2016). 

O desenvolvimento de crianças com TEA é diretamente afetado nos mais 

diversos aspectos que foram mencionados. No desenvolvimento motor, várias são 

as dificuldades observadas: habilidades motoras globais e finas e equilíbrio. Não se 

contesta a necessidade de um olhar para o desenvolvimento motor dessas crianças, 

uma vez que a maturação dos movimentos é essencial para o desempenho de 

atividades diárias e para influenciar todas as áreas do desenvolvimento infantil 

(Anjos, Lima, et al., 2017).  

 

1.1.2 Audição e Movimento 

 

A audição é fundamental para a interação do indivíduo com o ambiente que 

o cerca. É a capacidade de ouvir que nos permite compreender os estímulos 

sonoros, proporcionando o desenvolvimento da linguagem e o processo de 

comunicação. Além da detecção do sinal acústico, a interação de processos 

neurofisiológicos e cognitivos resulta na perfeita percepção, decodificação, 
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reconhecimento e interpretação do estímulo auditivo (Santos, Zeferino, et al., 2011; 

Araújo, Lima, et al., 2013). 

A audição satisfatória ajuda a proporcionar um bom desenvolvimento 

psicossocial ao indivíduo, possibilitando o ato de expressar seus pensamentos e 

sentimentos, como também adquirir experiências e conhecimento de mundo (Vieira, 

Macedo, et al., 2007). 

A capacidade de ouvir está presente desde a vida intrauterina, em virtude da 

completa formação do sistema auditivo, que ocorre na vigésima semana de 

gestação. A partir daí o feto tem a capacidade de ouvir sons produzidos fora do 

corpo da mãe, desde que a fonte sonora esteja próxima a barriga. Somente após o 

nascimento inicia-se o processo de maturação auditiva, melhorando gradativamente 

o padrão de resposta aos sons (Araújo, 2016). 

O sistema auditivo humano é dividido em periférico e central. A integridade 

desse sistema é essencial para que o indivíduo tenha capacidade funcional de ouvir 

e compreender o som de forma satisfatória. O sistema auditivo periférico é formado 

por: orelha externa, que capta o estímulo sonoro e direciona para a orelha média, 

que por sua vez amplifica o som e o conduz até a orelha interna, onde o estímulo 

sonoro é transformado em impulsos nervosos. A partir daí o sistema auditivo central 

envia os impulsos nervosos ao cérebro através do nervo auditivo, proporcionando a 

compreensão do som recebido (Birney, 2007).  

 

 

 

Figura 2. Sistema auditivo. 

Fonte: Birney (2007). 
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Para avaliar o desenvolvimento da audição de bebês, foi sancionada a lei 

12.303/2010 que torna obrigatória a triagem auditiva neonatal para todos os 

neonatos nascidos em hospitais e maternidades brasileiras. O principal objetivo é o 

diagnóstico precoce de possíveis alterações auditivas e detecção de fatores de risco 

que possam ocasionar uma perda auditiva durante o processo de desenvolvimento 

(Turati, Françozo, et al., 2016). 

O diagnóstico precoce possibilita que médicos e fonoaudiólogos possam 

intervir e reabilitar ainda nos primeiros anos de vida, aproveitando o período crítico 

de desenvolvimento, corroborando com um prognóstico mais positivo em relação ao 

desenvolvimento global da criança. Intervir de forma mais rápida traz menos prejuízo 

ao desenvolvimento auditivo, de linguagem e de várias outras habilidades que 

dependem da audição (Turati, Françozo, et al., 2016). 

No decorrer do desenvolvimento até o início da puberdade as habilidades 

que envolvem o processamento auditivo vão sendo aprimoradas e impactando 

inclusive no desenvolvimento sensorial da criança. O processamento auditivo 

envolve habilidades de: detecção, localização, discriminação, reconhecimento, 

compreensão, localização, atenção e memória (Silva, Barbosa, 2017). 

A criança com TEA apresenta, na maioria das vezes, dificuldades com as 

habilidades de comunicação, sugerindo uma maior investigação sobre sua função 

auditiva. Os estudos sobre o impacto da audição na comunicação de crianças com 

TEA ainda não estão bem definidos e não chegam a consenso. Em diversas 

pesquisas as respostas auditivas apresentam alterações, porém os comportamentos 

auditivos e suas peculiaridades ainda não estão bem descritos (Romero, Gução, et 

al., 2014). 

Desde as primeiras publicações sobre o autismo, sempre foram 

evidenciadas anormalidades sensório-perceptuais, principalmente com relação ao 

som. A hipersensibilidade auditiva é a alteração mais observada na maioria dos 

diagnósticos, juntamente com o neurodiagnóstico eletrofisiológico auditivo alterado, 

tendo esse último, pouca abordagem na literatura sobre suas consequências 

(Gomes, Pedroso, et al., 2008). 

A avaliação eletrofisiológica, através do Potencial evocado auditivo de tronco 

encefálico – PEATE vem sendo o instrumento mais utilizado para estudos acerca da 

função auditiva de crianças com TEA. Com respostas objetivas, os resultados vêm 
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evidenciando alterações na condução nervosa a nível de tronco encefálico, 

sinalizando para um comprometimento de sistema auditivo central (Dabbous, 2012). 

O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é também 

descrito como BERA (Brainstem Evoked Responde Audiometry) e avalia 

objetivamente a sincronia neural do sistema auditivo (Gregory, 2017). 

O PEATE apresenta 7 ondas como respostas, tendo a I, III e V maior valor 

clínico considerado na análise. São analisadas pela sua morfologia, latência, 

amplitude e diferença interaural do intervalo I-V ou da latência absoluta da onda V. A 

onda I se refere a atividade da porção distal do nervo auditivo até o tronco 

encefálico, a III ao núcleo coclear e a V ao leminisco lateral (Gregory, 2017). 

No sistema auditivo (Figura 2), especificamente na orelha interna também 

está situado o aparelho vestibular que envia informações ao sistema nervoso central 

via nervo auditivo (Rodrigues, Bertin, et al., 2014).  

O equilíbrio é mantido pela completa e harmoniosa interação das 

informações sensoriais entre os sistemas visual, somatossensorial e vestibular, 

dando informações sobre a posição em que o corpo se encontra e a habilidade das 

respostas motoras adequadas para controlar o movimento corporal. O sistema 

vestibular é o responsável por detectar as acelerações lineares e angulares de 

movimentos (Mann, Kleinpaul, et al., 2011)  

O sistema vestíbulo-coclear, tem duas funções: audição e equilíbrio. A 

principal função do órgão da audição é, na verdade, manter o equilíbrio corporal e de 

forma secundária, possibilitar a capacidade de ouvir. Caso exista alguma alteração 

no sistema vestibular, o equilíbrio corporal é afetado (Melo, 2017). 

Alterações associadas entre audição e equilíbrio são justificadas devido a 

proximidade anatômica das estruturas responsáveis por estas funções. Indivíduos 

com alteração auditiva neurossensorial, por exemplo, podem apresentar problemas 

vestibulares simultaneamente (Melo, 2017). 

O estudo de Figueró (2015) mostra que crianças com alteração auditiva tem 

um comprometimento do equilíbrio em relação a sua idade cronológica e às crianças 

ouvintes. Essas alterações de equilíbrio podem impactar negativamente na 

aquisição de suas habilidades motoras. 

Muitos estudos evidenciam a relação de alteração auditiva com disfunções 

vestibulares, porém, ainda não está bem descrito o grau dessas disfunções em 

relação aos tipos de alterações auditivas. Existem indícios de que a prevalência de 
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problemas de equilíbrio em indivíduos com perda auditiva depende diretamente da 

etiologia, do tipo e do grau da perda. Sendo assim, perdas auditivas de grau mais 

leve interferem menos no equilíbrio (Sousa, 2012). 

Crianças com comprometimento vestibular causado por privação da audição 

desenvolvem-se e adquirem manutenção de estabilidade corporal de forma 

compensatória, uma vez que a alteração auditiva faz com que o SNC ative novas 

áreas sensitivas do cérebro (Sousa, 2012).  

Alterações no equilíbrio dinâmico e estático são percebidas em escolares 

com perda auditiva em relação a crianças ouvintes. No estudo de Melo (2017), o 

equilíbrio estático foi avaliado através do teste Romberg-barré, onde 77% das 

crianças surdas tiveram seus resultados alterados, e na avaliação de equilíbrio 

dinâmico, o teste de Unterberg mostrou alteração em 39% dessas crianças. 

O equilíbrio de crianças com TEA foi descrito no estudo de Silva Júnior 

(2012), onde através de avaliação na trave de equilíbrio, as crianças apresentaram 

resultados abaixo do esperado. 15% dos participantes apresentam perturbação na 

coordenação e 85% com insuficiência na coordenação do equilíbrio. Corroborando 

com outros achados que evidenciam um atraso no desenvolvimento do equilíbrio de 

crianças com TEA. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar a relação entre o desenvolvimento motor e audição de crianças com sinais 

de TEA. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Verificar os níveis de desenvolvimento motor (quociente motor grosso, fino e total) 

de crianças com sinais de TEA; 

- Identificar limiares de audição (Potencial evocado auditivo de Tronco Encefálico, 

imitanciometria e otoemissiões acústicas evocadas) de crianças com sinais de TEA; 

- Associar o desenvolvimento motor e audição de crianças com sinais de TEA. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A atenção voltada às crianças com atrasos de desenvolvimento, 

principalmente as com TEA, vem aumentando nos últimos anos. Apesar dos 

avanços, existem muitas características e comportamentos que ainda não são 

entendidos pela comunidade científica. Os achados da presente pesquisa devem 

contribuir com a promoção da qualidade de vida dessas crianças, assim como 

proporcionar subsídio terapêutico aos profissionais que atuam na área de audiologia 

e na motricidade, favorecendo um melhor desenvolvimento à essas crianças. 

O interesse pela área de pesquisa vem aumentando nos últimos anos, em 

virtude da atuação em avaliação auditiva de crianças com suspeita de TEA. A 

avaliação auditiva vem colaborando com o diagnóstico clinico desse transtorno, uma 

vez que a audição é o primeiro sentido a ser avaliado em casos de atraso de fala e 

linguagem. Por conta disso, foi crescendo o interesse em entender melhor o 

funcionamento da audição dessa população, assim como as dificuldades que isso 

lhes proporcionaria. 

As pesquisas existentes na literatura sempre estudam as variáveis 

desenvolvimento motor e audição de forma isolada. O estudo da relação dessas 

variáveis ajudará a entender quais dificuldades poderão existir no desenvolvimento 



29 

 

  

das crianças com TEA, estimulando o interesse da comunidade científica ao 

conhecimento dessas alterações.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

O estudo é do tipo descritivo e buscou observar a relação entre o 

desenvolvimento motor e alterações auditivas em crianças com sinais de TEA 

participantes de um programa de alfabetização motora, desenvolvido no Laboratório 

de Alfabetização Motora – LAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN. 

A população foi composta por 10 crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, de 

ambos os sexos, com sinais de TEA matriculadas no LAM. 

 

2.1.2 Aspectos éticos 

 

Todos os participantes foram inicialmente esclarecidos sobre os 

procedimentos da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido e um termo de assentimento livre e esclarecido, conforme as Normas de 

Realização de Pesquisas com Seres Humanos (resolução nº 466/12 do CNS). A 

presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 2.032.954 (ANEXO 1). 

 

2.2 INSTRUMENTOS 

 

2.2.1 Avaliação do Desenvolvimento Motor 

Para avaliação do coeficiente motor total (grosso e fino) das crianças, foi 

utilizado o Peabody Developmental Motor Scales 2 (PDMS2) proposto por Folio e 

Fewell (2000), que tem como objetivo avaliar a execução das habilidades motoras 

grossa e fina de crianças até 71 meses de idade (Figura 1). 

 De acordo com Saraiva e Rodrigues (2005), as vantagens de sua utilização 

consistem em avaliar a competência motora; identificar déficits motores e 

desequilíbrios entre as atividades motoras grossa e fina; avaliar o progresso da 
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criança; determinar a necessidade individual para programas de intervenção clínica; 

planejar e avaliar programas de intervenção no contexto educativo. 

 Os seus resultados são expressos em três domínios do comportamento 

motor: o quociente motor fino (QMF), o quociente motor grosso (QMG) e o quociente 

motor total (QMT) que resulta dos dois anteriores. 

Figura 3. Estrutura e dimensões avaliadas do PDMS - 2. 

Fonte: Saraiva, Rodrigues (2005). 

 
 

O QMF é encontrado pela soma de dois conjuntos de testes: Manipulação 

fina (MF) e integração visuo-motores (VM), enquanto para o QMG, se utilizam três 

conjuntos de testes: Posturais (PO), Locomotores (LO) e de Manipulação de objetos 

(MO), aos quais se acrescenta um quarto, Reflexos (RF), para crianças até 12 

meses de idade (Saraiva; Rodrigues, 2005), onde cada item é classificado segundo 

a escala abaixo: 

Quadro 1. Descrição dos valores dos escores do PDMS - 2. 

ESCORE DESCRIÇÃO 

0 Não executa 

1 Proficiência Mínima 

2 Proficiência Ótima 
Fonte: Saraiva, Rodrigues (2005). 

O valor da soma de todos os itens em cada um dos testes é localizado na 

tabela de referência para a idade daí resultando um valor estandardizado e um valor 

percentílico que podem ser comparados inter-idades. Posteriormente, a soma dos 

valores estandardizados dos testes agrupados permite obter o quociente motor total. 
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Para fazer a análise do coeficiente motor total, foi avaliada a idade e 

colocadas numa sequência de dificuldade acrescida. A criança iniciou o teste num 

determinado item, segundo a sua idade, e prosseguiu na sequência até falhar a 

execução de três itens consecutivos. Cada item foi classificado segundo uma escala 

de avaliação de três valores de acordo com o quadro 1. O valor da soma de todos os 

itens em cada um dos testes é localizado na tabela de referência para a idade, 

resultando um valor estandardizado e um valor percentílico que podem ser 

comparados inter-idades. Posteriormente, a soma dos valores estandardizados dos 

testes agrupados permite obter o quociente motor total, fino ou grosseiro, através da 

consulta de outra tabela. As escalas estandardizadas para a população infantil norte-

americana estabelecem o valor médio de 10 pontos (± 3) para cada teste e o valor 

médio de 100 pontos (± 15) para os quocientes motores (ANEXO 2). 

Após isso, os valores estandardizados podem ser convertidos numa 

classificação qualitativa com sete categorias (desde o “muito bom” ao “muito fraco”). 

As tabelas seguem em anexos mostrando de forma mais detalhada como são 

inseridos os itens mencionados. 

 

2.2.2 Avaliação auditiva 

 

2.2.2.1 Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE): pesquisa a 

integridade funcional das vias auditivas até o tronco encefálico e os limiares 

auditivos. (Russo e Santos, 2011).  

Exame auditivo que registra a atividade elétrica que ocorre no sistema 

auditivo, da orelha interna até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo sonoro. 

O PEATE deve ser indicado para identificar anormalidades neurológicas e na 

condução de estímulos do nervo auditivo até o tronco encefálico e para estimar o 

limiar auditivo de forma objetiva, principalmente em crianças não responsivas. 

O exame foi realizado com o paciente deitado em uma maca e a colocação 

de eletrodos na testa e na mastoide, e de fones de ouvido. O equipamento emite um 

estímulo sonoro do tipo click que percorre o nervo auditivo para chegar ao cérebro. 

Ele gera um potencial (chamado potencial evocado auditivo) que é captado pelo 

equipamento e transformado em dados para serem analisados e interpretados pelo 

fonoaudiólogo. Durante a realização do exame, a criança precisou estar imóvel e de 
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olhos fechados para evitar interferência nos dados colhidos. O equipamento usado 

foi o Eclipse EPA4 da interacoustics e 4 eletrodos tipo ouro. 

Por se tratar de um exame em que a criança precisa estar imóvel durante 

todo o processo, foi necessário o uso de sedação para manter a imobilidade e 

assegurar a coleta dos traçados e resultados com qualidade e sem artefatos que 

pudessem vir a afetar a qualidade do exame. Além de controlar o movimento, o 

medicamento utilizado para sedação garante a segurança do paciente, permitindo 

assim uma rápida recuperação. O medicamento utilizado foi o tiopental, já que 

sempre foi utilizado com segurança em vários cenários clínicos ao longo dos anos, 

motivo este da nossa escolha por tal medicação. Mesmo com o surgimento de 

outros medicamentos, o tiopental continua a ser uma medicação central na lista de 

medicamentos essenciais da OMS. 

O tiopental age como um indutor do sono, fazendo com que a criança durma 

imediatamente após a administração intravenosa do fármaco, que permite o início do 

exame. A escolha do medicamento foi feita pelos critérios do médico responsável, 

baseada na sua experiência com o uso do mesmo e nos estudos que mostram sua 

segurança e eficácia. Os pais foram orientados a realizar jejum de no mínimo 6 

horas para a criança. Por esse motivo, os exames foram agendados sempre no 

início da manhã, facilitando assim o procedimento. Antes da realização do exame, 

os pais passaram por uma entrevista para a confirmação do jejum, onde enfatizou-

se a responsabilidade do cumprimento correto de jejum, para que não houvessem 

interferências provenientes de vômitos e risco de broncoaspiração. Crianças em 

estado gripal e secretivas não puderam ser submetidas ao exame e tiveram uma 

nova data agendada até que estivesse apto. 

A dose aplicada habitualmente é de 5ml do fármaco que é diluído em 40ml 

de água bidestilada e foi administrada pelo médico anestesiologista sendo também 

assistida por uma enfermeira. Sob efeito da sedação, a criança foi posicionada na 

maca, deitada em posição decúbito dorsal, sendo mantido o acesso em soro 

fisiológico 0,9%, para possível administração caso fosse necessária. O próximo 

passo foi a preparação do paciente para o início do exame que é realizado pelo 

pesquisador: que consiste na colocação de eletrodos e fones de ouvido. A coleta 

dos dados durou em média 20 minutos para cada paciente. Finalizado o exame, é 

retirado o acesso e a criança já começa a acordar. Também foi disponibilizada uma 
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sala de repouso para a recuperação total após o exame, sob monitorização dos 

profissionais envolvidos. 

O procedimento foi realizado em sala cirúrgica na Clínica Oitavo Rosado, 

com monitoramento cardíaco e de oxigenação, com balão de oxigênio para 

eventuais intercorrências, deixando a realização do exame ainda mais segura. A 

equipe que realizou o procedimento tem experiência de 4 anos na realização de 

PEATE com sedação. Sendo composta por: Dr. João Torres Pinto, Médico 

Anestesiologista (CRM 1345-RN), Lecilda Paula Carlos Gadelha, Enfermeira 

(COREN 322.360-RN) e Caio Victor Rodrigues de Lima, Fonoaudiólogo (CRFa 

10.897-RN). 

Os valores de latência absoluta das ondas I, III e V, e interpicos I-III, III-V e I-

V do PEATE foram analisadas utilizando o padrão de normalidade A 80db, os 

valores propostos pelo “Evoked Potential User Manual” do equipamento BIO-LOGIC, 

para crianças acima de 24 meses que se encontra na tabela 1. 

 

Quadro 2. Padrão de normalidade dos valores de latência e interpicos do PEATE, 

proposto pelo “Evoked Potential User Manual”, para crianças acima de 24 meses. 

 Onda 

 I 

Onda 

 III 

Onda  

V 

Interpico 

 I-III 

Interpico 

 III-V 

Interpico  

I-V 

Média (ms) 1,54 3,69 5,54 2,14 1,86 4,00 

Desvio Padrão (ms) 0,11 0,10 0,19 0,23 0,14 0,20 

 

2.2.2.2 Imitanciometria: consiste nos testes de timpanometria e do reflexo 

estapediano.  

A timpanometria avalia as variações na transmissão de energia sonora 

secundária a alterações de pressão no conduto auditivo externo. Através deste 

teste, é possível verificar se a membrana timpânica apresenta movimentação normal 

e se a pressão atmosférica é semelhante na orelha média e conduto auditivo 

externo, indicando funcionamento adequado da tuba auditiva, estruturas da orelha 

média e integridade da cadeia ossicular. A timpanometria costuma ser classificada 

como tipo A, B e C. 

O reflexo estapediano corresponde à contração involuntária do músculo do 

estapédio em resposta à estimulação sonora de alta intensidade, resultando em uma 

mudança na complacência do sistema tímpanoossicular que pode ser detectado por 
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uma sonda no conduto auditivo externo. A contração ocorre bilateralmente, mesmo 

quando o som é apresentado unilateralmente. Desta forma, o reflexo pode ser obtido 

na orelha ipsilateral ou contralateral. O teste de reflexo estapediano permite a 

obtenção de informações não só da orelha média, mas também das vias auditivas 

do tronco encefálico. Assim, tanto as vias auditivas aferentes quanto eferentes, bem 

como o nervo facial devem estar com a função preservada a fim de observar o 

reflexo. Além de complementar as informações obtidas a partir da timpanometria, o 

teste do reflexo estapediano permite a avaliação da integridade global das vias 

auditivas periféricas e centrais. 

O equipamento utilizado foi o AT235 da interacoustics, devidamente 

calibrado. Foi encaixado na cabeça da criança um fone de ouvido unilateral, que 

serve para fazer a estimulação sonora e no ouvido oposto foi introduzida uma sonda 

que injeta ar no meato auditivo externo, movimentando e avaliando a membrana 

timpânica. Neste caso, é dispensada qualquer resposta do paciente, caracterizando 

uma avaliação objetiva.  

 

2.2.2.3 Otoemissões acústicas evocadas. 

É um teste rápido, que não depende da colaboração do paciente, e que 

avalia o funcionamento das células ciliadas externas, que participam na 

transformação do som em energia elétrica. As otoemissões acústicas são sons 

produzidos pelo ouvido interno. É um teste fisiológico ou acústico, de fácil e rápida 

execução, que consiste de uma forma sucinta, na introdução de uma sonda no canal 

auditivo externo que vai emitir um som e em seguida, vai medir a informação 

acústica que o ouvido interno transmite em resposta ao estímulo que lhe é 

apresentado. 

O equipamento utilizado foi o OtoRead da Interacoustics. A sonda é 

introduzida em um ouvido por vez no paciente. Esta sonda emite o estímulo sonoro 

e em seguida capta as emissões produzidas pela cóclea através do microfone 

presente na ponta da sonda. 

Os exames foram realizados pelo próprio pesquisador Caio Victor Rodrigues 

de Lima, Fonoaudiólogo, registrado no Conselho Regional de Fonoaudiologia sob o 

número 10.897. 
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2.3 COLETA DE DADOS 

 

 Num primeiro momento realizamos uma reunião com a diretoria da Faculdade 

de Educação Física e a coordenação do LAM – Laboratório de Alfabetização Motora 

onde foram apresentados os objetivos e os métodos, esclarecendo os riscos e os 

benefícios da pesquisa. 

Após a autorização, através da carta de anuência da direção, foram 

convidados para uma reunião, todos os responsáveis das crianças que atenderam 

aos critérios de inclusão da pesquisa. Foram apresentados os pontos descritos 

acima e houve a distribuição do Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

e do Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE). Participaram da pesquisa 

apenas aqueles que assinaram os termos, cujo trabalho foi da responsabilidade do 

pesquisador Caio Victor Rodrigues de Lima, do Programa de Pós-graduação em 

Saúde e Sociedade – PPGSS, UERN. 

 Ao iniciar as atividades no LAM, as crianças passaram por um perídio de 

adaptação de 2 semanas até que fossem submetidos a avaliação motora. A 

avaliação aconteceu no horário em que cada criança está nas atividades do LAM. 

 Após emissão e assinatura da carta de anuência da clínica Oitava Rosado, os 

pais foram convidados a fazerem o agendamento dos exames auditivos dos seus 

filhos. As orientações de preparo foram: jejum de no mínimo 6 horas e não estar 

gripado no dia do exame. Mesmo assim, antes do exame foi feito uma entrevista 

para a confirmação do preparo solicitado. Foi disponibilizado transporte para o 

deslocamento dos participantes da pesquisa. 

 Os exames foram realizados em sala de pequena cirurgia, com aparatos de 

emergência e com a presença dos pais ou responsável durante a realização do 

procedimento. Após o início da sedação, o pesquisador realizou os três exames 

inseridos como instrumentos de avaliação. 

 Ao encerrar a coleta, a criança era estimulada a despertar. Dispomos de uma 

sala de repouso para a sua recuperação, principalmente para as que permaneceram 

sonolentas por um período maior. A criança ficou sob os cuidados e observação da 

equipe responsável até que estivesse apta a ser liberada. 
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Figura 4. Realização da avaliação auditiva e equipe responsável pela avaliação auditiva. 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Na análise, os dados são apresentados por meio de medidas de tendência 

central e dispersão (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo). Os 

resultados da avaliação motora foram realizados através de análises comparativas 

através do teste Kruskal Wallis para diferenças entre os momentos das respectivas 

avaliações. Em seguida, os dados categóricos foram apresentados através de 

frequências simples e relativas, acompanhadas da utilização do teste Exato de 

Fisher para a comparação dos domínios do PDMS-2 em crianças autistas com 

audição classificada como normal ou alterada. Na avaliação auditiva, utilizou-se para 

as análises comparativas o teste U de Man-Whitney (não paramétricos), 

comparando os lados (direito e esquerdo) de todo o grupo, logo após aplicou-se o 

teste T (paramétricos) para amostras independentes para verificar possíveis 

diferenças entre as variáveis de acordo com o grau de autismo. Por fim, para 

localizar possíveis diferenças entre as ondas, o delta percentual (Δ%) foi utilizado 

para verificar a magnitude da diferença e adotou-se o nível de significância (p<0,05).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os testes utilizados pelo PDMS-2 levam em consideração os padrões 

motores que são esperados em cada faixa etária. Os resultados motores das 

crianças participantes do estudo apresentadas na tabela 1 mostraram que suas 

habilidades estão em um nível inferior ao esperado. 90% das crianças avaliadas 

tiveram seu QMT classificado como “muito pobre” e 10% como “abaixo da média”. 

 

Tabela 1.  Resultados do PDMS-2 com classificação final para quociente motor 
grosso, quociente motor fino e quociente motor total. 

 

 Os estudos que avaliam crianças com TEA vêm evidenciando uma 

significativa diferença em relação aos resultados motores de crianças consideradas 

típicas desde o nascimento. Até os 3 anos de idade as dificuldades motoras 

começam a ficar evidentes, sendo essa fase importante para a detecção desses 

sintomas a fim de proporcionar uma intervenção o mais precoce possível. 

(Ketcheson; Hauck;Ulrich, 2016). 

O desenvolvimento de habilidades motoras de crianças é um processo que 

além dos aspectos biológicos envolve também as relações com o meio em que a 

criança está inserida. Esse desenvolvimento é determinado pela interação biológica 

e cultural do indivíduo (Krebs, 1995). 

Crianças com TEA geralmente apresentam falta de coordenação, atraso no 

desenvolvimento, disfunções de lateralidade, problemas de equilíbrio, movimentos 

estereotipados e muita dificuldade para o aprendizado (Miranda, 2009). A 

considerável inabilidade motora de indivíduos com TEA são acentuadas em virtude 

da baixa estimulação na primeira infância. Sendo assim, programas de estimulação 

 

Dimensões 
 

Muito pobre 
 

Pobre 
 

Abaixo da média 
 

Média 

 

 

QMG 

 

80% 

 

10% 

 

10% 
 

 

QMF 90%   10%  

QMT 

 

90% 
 

10% 
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motora precisam focar em atividades que estimulem as habilidades motoras 

fundamentais com o objetivo de aperfeiçoar o desenvolvimento (Winnick, 2004). 

Os resultados apresentados na tabela 2 expõem as medidas descritivas para 

as latências absolutas das ondas I, III e V (ms) e interpicos I-III, III-V e I-V (ms) do 

PEATE com estímulo clique. A tabela foi organizada com os resultados comparando 

orelhas direita e esquerda. Podemos verificar que não existiu diferença 

estatisticamente significativa entre as orelhas. 

 

Tabela 2. Medidas descritivas da latência absoluta das ondas I, III e V (ms) do 
PEATE com estímulo clique e interpicos I-III, III-V e I-V (ms), por orelha. 

 

As respostas obtidas através do PEATE de crianças com TEA mostraram 

uma alteração no sistema auditivo central, em virtude do aumento de latências 

absolutas das ondas III e V e interpicos III-V e I-V, sugerindo assim, um 

comprometimento auditivo à nível de tronco encefálico no que se refere a condução 

nervosa. 

A maturação do sistema auditivo central acontece por volta dos 18 aos 24 

meses de vida, onde já são esperadas respostas sem aumentos de latências no 

PEATE. Isso significa que o processo de mielinização da via auditiva central já deve 

estar maduro o suficiente para uma eficaz condução do estímulo entre o nervo 

auditivo e o tronco encefálico (Sleifer, 2008). 

A sincronia neural é avaliada a partir de um estímulo sonoro, resultando em 

respostas geradas através da atividade de estruturas anatômicas desde o nervo 

auditivo (VII par craniano) até o tronco encefálico. As respostas sofrem influências 

quando há alguma alteração de condução do som ou condução neural (Fichino, 

Lewis, et al., 2007). 

 OD OE  
Valor de p  Média Med. (Min - Max) Média Med. (Min - Max) 

Onda I 1,49 1,40 (1,20-2,53) 1,38 1,37 (1,20-1,60) 0,579 

Onda III 3,87 3,80 (3,60-4,53) 3,81 3,73 (3,60-4,33) 0,793 

Onda V 5,76 5,67 (5,40-6,40) 5,70 5,64 (5,33-6,33) 0,796 

Interpico I-III 2,38 2,40 (2,00-2,80) 2,43 2,37 (2,07-2,87) 0,684 

Interpico III-V 1,89 1,90 (1,67-2,07) 1,89 1,90 (1,60-2,07) 0,912 

Interpico I-V 4,20 4,00 (4,00-5,00) 4,20 4,00 (4,00-5,00) 0,999 
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 Em virtude da mielinização e maturação do sistema neurológico, espera-se 

uma diminuição das latências absolutas com o aumento da idade cronológica da 

criança, apresentando respostas auditivas de condução mais rápidas. Os 

participantes do presente estudo encontram-se em idade onde a maturação já deve 

estar completa, e as respostas do PEATE devem ocorrer entre 1,4ms a 12,0ms após 

o estímulo inicial (Hood, 1998). 

 Apesar de os resultados de todo o grupo avaliado não apresentarem 

diferenças estatisticamente significativas, ao serem comparados aos valores de 

referência para latências absolutas e interpicos, podemos observar um atraso na 

média das respostas para as latências absolutas das ondas III em ambas as orelhas 

e na onda V na orelha direita, assim como no interpico I-III na OD e na OE. 

A tabela 3 apresenta os dados das latências absolutas das ondas I, III e V 

(ms) e interpicos I-III, III-V e I-V (ms) do PEATE por estímulo clique, dividindo-os por 

orelha e grau de TEA. As orelhas direita e esquerda se comportam estatisticamente 

iguais em ambos os graus de TEA, não havendo assim diferença estatisticamente 

significativa entre elas. A figura 5 mostra um comparativo entre as respostas das 

latências absolutas nas orelhas direita e esquerda. 

 

Tabela 3.  Medidas descritivas da latência absoluta das ondas I, III e V (ms) do 
PEATE com estímulo clique e interpicos I-III, III-V e I-V (ms), por orelha e por grau 
de TEA. 

 Grau 1 (n=5) Grau 2 (n=5)  
△% 

 
Valor de p  Média ± DP Média ± DP 

Ondas     
OD Onda I 1,40±0,01 1,59±0,54 +14 0,465 
OE Onda I 1,39±0,06 1,37±0,19 -1 0,876 

OD Onda III 3,75±0,12 4,00±0,36 +7 0,183 
OE Onda III 3,73±0,08 3,89±0,30 +4 0,271 
OD Onda V 5,61±0,09 5,91±0,39 +5 0,138 
OE Onda V 5,61±0,07 5,79±0,36 +3 0,324 
Interpicos     

OD I-III 2,35±0,12 2,41±0,32 +3 0,676 
OE I-III 2,35±0,06 2,52±0,33 +7 0,280 
OD III-V 1,87±0,11 1,91±0,15 +2 0,627 
OE III-V 1,88±0,11 1,89±0,15 +1 0,891 
OD I-V 4,21±0,09 4,32±0,35 +3 0,521 
OE I-V 4,23±0,08 4,41±0,31 +4 0,228 

OD=orelha direita; OE=orelha esquerda. 
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Figura 5. Comparativo entre as respostas das latências absolutas do PEATE por clique nas orelhas 
direita e esquerda, no TEA grau 1 e TEA grau 2. 

Fonte: O autor (2018) 

 

 Quando as crianças são divididas por grau de TEA (grau 1 e grau 2), os 

testes estatísticos também não mostram diferenças significativas, porém, quando 

comparados com os valores de referência, os atrasos de latências absolutas das 

ondas III e V existem apenas nas crianças com TEA grau 2 levando em 

consideração o valor médio.  Crianças com TEA grau 2 (Moderado) normalmente 

apresentam uma maior dificuldade nas habilidades de comunicação verbais e não 

verbais, enquanto as com TEA grau 1(leve) podem ter dificuldade de comunicação, 

porém as limitações na interação social acontece de forma menos impactante (DSM-

5, 2014).  

Apesar de os estudos existentes usarem métodos e sistemas de triagens 

diferentes, eles sempre evidenciam que os indivíduos com autismo apresentam 

alterações na latência de onda V e nos interpicos III-V e I-V em virtude do aumento 

da latência absoluta da onda V, além de um atraso significativo em comparação ao 

grupo controle de todas as pesquisas, mostrando resultados similares nas respostas 

da condução nervosa entre grupos controles e grupos de crianças com autismo. O 

aumento das latências e/ou a redução da amplitude das ondas sugerem algum tipo 

de alteração clínica (Kwon, Kim, et al., 2007; Tas, Yagiz, et al., 2007;Fujikawa-

Brooks, Isenberg, et al., 2010; Magliaro, Scheuer, 2010; Dabbous, 2012). 

 As dificuldades nas habilidades de comunicação de crianças com TEA podem 

estar diretamente ligadas ao processamento auditivo alterado. Contudo, essas 

habilidades e seus impactos no desenvolvimento da criança ainda não estão bem 

definidos pela literatura (Dawson, Watling, 2000). 
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Em relação aos resultados de imitanciometria, através do reflexo acústico 

ipsilateral e contralateral das orelhas direita e esquerda para as frequências 

pesquisadas em pacientes com TEA, observou-se que na timpanometria todas as 10 

crianças avaliadas apresentaram curva timpanométrica tipo “A”, indicando 

normalidade na mobilidade do sistema tímpano-ossicular. Assim como nas respostas 

do reflexo acústico todas as crianças apresentaram reflexos em 100dB, confirmando 

assim a integridade da via auditiva periférica.  

Com o objetivo de avaliar a cóclea, mais especificamente o funcionamento 

das células ciliadas externas, utilizou-se as otoemissões acústicas evocadas por 

produto de distorção. Apenas uma orelha falhou nas respostas. 

No que tange às comparações de estudos de caso, é importante ressaltar 

que, apesar de não existirem alterações no sistema auditivo periférico de crianças 

com TEA, com limiar auditivo dentro da normalidade, a ciência mostra alterações 

auditivas relevantes no sistema nervoso central, principalmente ao englobar níveis 

subcorticais e corticais. De uma forma geral, os estudos existentes vêm mostrando 

que as crianças com TEA não apresentam alterações de limiares eletrofisiológicos, e 

sim um atraso na condução do estímulo sonoro até o sistema nervoso central. 

A comparação dos resultados da avaliação motora de crianças com alteração 

na avaliação auditiva e sem alterações foram categorizados pelo PDMS-2 e 

apresentados na tabela 4. 50% da amostra apresentou atraso nas latências 

absolutas de ondas III e/ou V no PEATE sendo considerados como alterados. 

Quando os resultados da avalição motora e auditiva foram comparados, 

pôde-se observar que as variáveis não estão diretamente relacionadas. Na tabela 4 

os resultados motores das crianças foram separados de acordo com o resultado da 

avaliação auditiva, mostrando que tanto as que tiveram alteração no resultado do 

PEATE quanto as que não tiveram encontram-se no mesmo nível de 

desenvolvimento motor. 
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Tabela 4. Resultados da avaliação motora categorizada a partir dos escores do 

PDMS-2 e separado por crianças com PEATE normal e alterado. 

 
 PEATE Normal (n=5) PEATE Alterado (n=5) Valor de p 
 n (%) n (%) 

Posturais    
Pobre 3 (30,0) 1 (10,0)  

0,368 Abaixo de média 1 (10,0) 3 (30,0) 
Média 1 (10,0) 1 (10,0) 

Locomoção    
Muito Pobre 3 (30,0) 2 (20,0) 

0,549 Pobre 2 (20,0) 2 (20,0) 
Abaixo de média 0 (00,0) 1 (10,0) 

Manipulação de objetos     
Muito Pobre 2 (20,0) 0 (0,0) 

0,208 Pobre 3 (30,0) 4 (40,0) 
Abaixo de média 0 (00,0) 1 (10,0) 

Manipulação fina    
Muito Pobre 4 (40,0) 3 (30,0) 

0,565 Pobre 1 (10,0) 1 (10,0) 
Média 0 (00,0) 1 (10,0) 

Visuo - motor    
Muito Pobre 2 (20,0) 1 (10,0) 

0,513 Pobre 3 (30,0) 3 (30,0) 
Média 0 (00,0) 1 (10,0) 
QMG    

Muito Pobre 4 (40,0) 4 (40,0) 
0,368 Pobre 1 (10,0) 0 (00,0) 

Abaixo de média 0 (00,0) 1 (10,0) 
QMF    

Muito Pobre 5 (50,0) 4 (40,0) 
0,292 

Média 0 (00,0) 1 (10,0) 
QMT    

Muito Pobre 5 (50,0) 4 (40,0) 
0,292 

Abaixo de média 0 (00,0) 1 (10,0) 

 

 As crianças com TEA independentemente dos resultados do PEATE 

apresentam habilidades motoras aquém do esperado para a idade em que elas se 

encontram, reafirmando o atraso global de desenvolvimento que a literatura vem 

apontando nos estudos mais recentes. 

Apesar de existir uma preocupação em diagnosticar o mais precocemente 

possível as crianças com TEA, na prática esse diagnóstico acaba acontecendo 

apenas após uma idade média de 5 anos. Nesse período as dificuldades geralmente 

já estão bastante acentuadas e com um grande impacto no desenvolvimento 

apresentado pela criança (Bourzac, 2012). Porém nos primeiros 2 anos de vida os 
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primeiros sintomas já podem surgir, alertando assim para o início de uma 

investigação. 

Embora não seja possível concluir um diagnóstico de TEA nos primeiros 

meses de vida, o surgimento de sintomas e evidência de atrasos no 

desenvolvimento quando comparados ao padrão típico justificam o início de uma 

intervenção imediata. 

Independente da conclusão de diagnóstico, as inaptidões e habilidades que 

ainda não surgiram no período esperado precisam ser estimuladas e receber 

intervenção com o objetivo de diminuir os impactos na continuação do processo de 

desenvolvimento global da criança. 

Com o surgimento dos primeiros sinais e sintomas que apontam para o TEA 

há uma tendência em direcionar o diagnóstico para o transtorno em questão. Por se 

tratar de uma amostra com faixa etária entre 3 e 5 anos pode-se esperar que os 

sinais apresentados ainda não sejam suficientes para um diagnóstico conclusivo de 

TEA, sugerindo a possibilidade de que alguma criança participante do estudo possa 

ter o seu diagnóstico modificado posteriormente. 
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CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

O presente estudo mostrou que crianças com TEA grau 2 apresentam um nível 

motor muito inferior ao esperado para sua faixa etária, com inabilidades nos 

aspectos posturais, de locomoção, manipulação de objetos e manipulação fina. 

Assim como também foi observado que crianças com TEA grau 2 apresentaram um 

atraso nas latências absolutas das ondas III e/ou V no PEATE embora o sistema 

auditivo periférico e limiar eletrofisiológico esteja preservado. 

Então, as duas variáveis estudadas na pesquisa mostraram que elas não 

demonstraram associação entre si evidenciando que as crianças com TEA 

apresentam dificuldades motoras independente das alterações observadas no 

sistema auditivo central. 

Deste modo, pesquisas com essas duas variáveis e uma amostra maior 

precisam ser desenvolvidas de forma mais aprofundada para que possamos 

compreender com mais clareza quais impactos essas alterações auditivas trazem ao 

desenvolvimento de crianças com TEA. Assim como estudos com intervenção 

motora para que possa ser entendido de forma mais clara o quão possível é 

minimizar essas dificuldades que acometem crianças com TEA de forma tão 

impactante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL PDMS-2 

 

 


