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RESUMO 
 

Indicadores de qualidade de um programa de triagem auditiva neonatal seletiva 

 

Introdução: O uso de indicadores tem sido observado como uma prática constante na 

avaliação e monitoramento dos programas e serviços de saúde, que visam, 

principalmente, oferecer qualidade aos seus usuários. Esse mecanismo promove a 

transparência do sistema e permite que novas ações sejam implementadas para que 

ocorra um melhor desempenho, direcionando, dessa forma, os serviços para níveis de 

excelência. Objetivo: Analisar os indicadores de qualidade de um programa de 

triagem auditiva neonatal seletiva em um hospital filantrópico do município de São 

Paulo. Método: O programa de TAN foi realizado durante o período de quatro meses 

consecutivos. Participaram 310 neonatos com indicadores de risco para deficiência 

auditiva. A análise do estudo consistiu na comparação dos resultados encontrados 

com os indicadores de qualidade propostos pelo Joint Committee on Infant Hearing 

(2007). Os dados foram analisados tanto mensalmente quanto após os quatro meses, 

sendo descritos todos os índices encontrados, para melhor compreensão dos 

resultados. Resultados: A TAN foi realizada em 95,8% (297/310) dos neonatos, 

sendo que destes, 20,9% (62/297) falharam no exame com o Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico Automático. Um neonato foi encaminhado diretamente 

para avaliação diagnóstica, pois este apresentou malformação do meato acústico 

externo na orelha esquerda. Deste modo, foram encaminhados para o retorno, em um 

período de até 30 dias, 61 neonatos, cujo comparecimento foi de 77,1% (47/61), com 

idade média de 21,6 dias. Após 30 dias, 17% (8/47) permaneceram apresentando 

resultados alterados e receberam encaminhamento para avaliação diagnóstica. A taxa 

de encaminhamento diagnóstico foi de 3% (9/297), sendo que cinco neonatos 

confirmaram a presença de perda auditiva. A ocorrência de perda auditiva 

neurossensorial (Espectro da Neuropatia Auditiva) foi de 0,3% (1/297) e perda auditiva 

condutiva, 1,3% (4/297). A média de idade no início e ao final do diagnóstico foi de 

64,9 (2,1 meses) e 82,1 dias (2,7 meses). Conclusão: Todos os indicadores de 

qualidade propostos pelo JCIH (2007), exceto um indicador referente à confirmação de 

perda auditiva, foram alcançados em um período de três meses, sendo, desta forma, o 

programa de TAN seletiva considerado satisfatório. 

 

Palavras-Chaves: Indicadores, Triagem, Recém-Nascido, Audição. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Quality indicators of a selective newborn hearing screening program 

 

Introduction: The use of indicators has been observed as a constant practice in the 

assessment and monitoring of programs and health services, which aim primarily to 

provide quality to its users. This mechanism promotes the transparency of the system 

and allows that new actions can be implemented. In this way, a better performance, 

leads to quality assurance. Objective: To analyze the quality indicators of a selective 

newborn hearing screening program in a philanthropic hospital in São Paulo. Method: 

During the period of four consecutive months, the NHS program was performed. The 

study included 310 neonates with risk indicators for hearing loss. The analysis of the 

study aimed to compare the results found to the quality indicators proposed by the 

Joint Committee on Infant Hearing (2007). The data were analyzed monthly and after 

four months. Results: The NHS was performed in 95.8% (297/310) of neonates, and of 

these, 20.9% (62/297) referred the test with Automatic Auditory Brainstem Response. 

One neonate was referred directly to diagnostic evaluation because he presented 

external auditory canal malformation in the left ear. Thus, 61 neonates were referred 

and had the need to the return in a period of 30 days. The attendance for retest was 

77.1% (47/61), with a mean age of 21.6 days. After 30 days, 17% (8/47) still referred 

and needed diagnostic evaluation. The rate for diagnosis attendance was 3% (9/297), 

and five newborns have confirmed the presence of hearing loss. The occurrence of 

sensorineural hearing loss (Auditory Neuropathy Spectrum Disorder) was 0.3% (1/297) 

and conductive hearing loss was 1.3% (4/297). The mean age at the beginning and 

end of diagnosis was 64.9 (2.1 months) and 82.1 days (2.7 months). Conclusion: All 

of quality indicators proposed by JCIH (2007), except for one indicator relating to the 

confirmation of hearing loss, were achieved in three months, and thus the selective 

NHS program was considered satisfactory. 

 

Keywords: Indicators, Screening, Newborn, Hearing. 
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É fundamental para o desenvolvimento infantil que todos os sentidos 

estejam em perfeita harmonia e em boa funcionalidade. Um dos fatores que 

mais comprometem esse desenvolvimento é a deficiência auditiva, hoje 

considerada uma questão de saúde pública, pois, ao ser comparada às demais 

doenças congênitas, apresenta uma prevalência indiscutível (Russ et al., 2002; 

Vieira et al., 2007). 

A cada mil neonatos sem indicadores de risco para deficiência 

auditiva (IRDA) são identificados de um a três com perda auditiva, enquanto 

para neonatos provenientes da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 

ou seja, aqueles que podem ser considerados de alto risco, essa proporção é 

de dois a quatro para cada cem nascimentos (Erenberg et al., 1999; De Capua 

et al., 2003). 

No Brasil, um estudo realizado em um hospital privado de São 

Paulo, no período entre 1996 e 1999, encontrou uma prevalência de perda 

auditiva de 2.3 a cada 1000 nascimentos (Chapchap e Segre, 2001). 

A implantação de Programas de Triagem Auditiva Neonatal (PTAN) 

surgiu como um mecanismo de identificação de perdas auditivas em recém-

nascidos (RN) precocemente (Russ et al., 2002; Jakubíková et al., 2009), tendo 

como objetivo minimizar os efeitos negativos que essa deficiência pode 

acarretar na vida da criança (Yoshinaga-Itano, 1999, 2004; Mukari et al., 2006). 

Para que ocorra o desenvolvimento neurológico das habilidades 

auditivas, é indispensável à estimulação sonora no primeiro ano de vida, pois 

neste período a criança apresenta maior plasticidade neuronal da via auditiva. 

Já quando o diagnóstico e a intervenção são tardios, nem sempre é possível 

reverter o déficit, e maiores serão as chances de essas crianças não 

desenvolverem adequadamente a fala e a linguagem, dificultando todo seu 

processo de aprendizagem (Grill et al., 2005; Pádua et al., 2005; Neumann et 

al., 2006; De Capua et al., 2007; Stumpf et al., 2009; Fernandes e Nozawa, 

2010).  

Por isso, deve-se ter em mente que, em um programa de detecção 

precoce de perda auditiva, a triagem ainda é o primeiro passo, devendo ser 

seguida pelo processo diagnóstico e de intervenção, para que assim contemple 

as quatro etapas da efetividade de um programa: 1) rastreamento auditivo ou 
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triagem, 2) diagnóstico audiológico, 3) indicação, seleção e adaptação de 

aparelhos auditivos e 4) reabilitação auditiva (Durante et al., 2004; Barreira-

Nielsen et al., 2007). 

A primeira recomendação para realização dos PTAN foi formalizada 

por meio de um comitê norte-americano denominado Joint Committee on Infant 

Hearing (JCIH), e publicada em 1971. O JCIH era composto por um grupo de 

audiologistas, pediatras, otorrinolaringologistas e enfermeiros, e suas 

recomendações versavam sobre a necessidade do diagnóstico precoce, as 

tecnologias e os protocolos mais utilizados para a Triagem Auditiva Neonatal 

(TAN) em diferentes grupos de RN, os métodos de diagnóstico e os aspectos 

necessários para a intervenção. Além disto, abordava os princípios, critérios e 

as sugestões para a implantação adequada de um PTAN. A partir de então, 

várias foram as recomendações, sendo a última datada de outubro de 2007 

(JCIH, 2000; 2007). 

Atualmente, esse comitê representa o principal órgão de 

recomendação para a realização da triagem auditiva, e é reconhecido 

mundialmente, inclusive no Brasil (Fernandes e Nozawa, 2010). 

Entre as inúmeras recomendações, o JCIH (2000, 2007) afirma que 

a TAN deve ser realizada em todos os neonatos, preferencialmente antes da 

alta hospitalar, mesmo que estes não apresentem IRDA, pois muitos estudos 

comprovaram que aproximadamente 50% dos indivíduos que apresentam 

perdas auditivas congênitas não apresentam indicadores de risco (De Capua et 

al., 2007; Declau et al., 2008). Quando contempla todos os neonatos, ou mais 

que 95% deles, a triagem é denominada Triagem Auditiva Neonatal Universal 

(TANU) (Erenberg et al.,1999; Wrightson, 2007). 

No entanto, quando não é possível realizar a TANU, uma das 

opções mais adequadas seria a Triagem Auditiva Neonatal Seletiva (TANS), 

também conhecida como TAN em neonatos de risco, a qual seleciona e avalia 

apenas aqueles com IRDA (Russ et al., 2002; Grill et al., 2005; Lewis et al., 

2010). 

No Brasil, o Ministério da Saúde desenvolveu um pacto com os 

municípios, intitulado “Programação Pactuada e Integrada da Assistência à 

Saúde”, propondo diretrizes para diversas áreas estratégicas, como as voltadas 
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à saúde da criança. Uma das ações vinculadas a essa área é a implantação da 

TAN, que deve ser iniciada priorizando os neonatos com IRDA, para então ser 

estendida gradativamente para os demais, até se tornar um procedimento 

universal. Isto ocorre porque o processo de continuidade, ou seja, o diagnóstico 

e a intervenção terapêutica devem estar garantidos a todas as crianças, por 

meio dos gestores municipais e estaduais, nas Redes Estaduais de Serviços 

de Atenção à Saúde Auditiva (BRASIL, 2006). 

É importante definir os neonatos com IRDA, pois em locais onde a 

TANU ainda não está disponível é uma forma de identificar aqueles que mais 

necessitam de avaliação audiológica. Esse procedimento possibilita, ainda: 

identificação dos neonatos que, apesar de não apresentarem alteração no 

exame da TAN, podem ter perda progressiva e tardia e, por isso, devem 

receber monitoramento auditivo; identificação daqueles que também não 

apresentaram alteração na TAN, mas podem apresentar perdas auditivas de 

grau leve, devido a resultados falso-positivos; ou seja, aqueles que não foram 

identificados com a tecnologia em uso (JCIH, 2007). 

Ainda segundo o JCIH (2007), são considerados como indicadores 

de risco para a deficiência auditiva: internação em UTIN por mais de cinco dias 

ou fatores que exijam cuidados intensivos como ventilação mecânica extra-

corpórea, ventilação assistida, uso de medicação ototóxica ou diurética 

(Gentamicina/Tobramicina e Furosemida/Lasix, respectivamente); 

hiperbilirrubimenia com necessidade de exsanguíneotransfusão; infecções 

congênitas (Citomegalovírus, Herpes, Rubéola, Sífilis e Toxoplasmose); 

malformação crânio-facial; entretanto, outros fatores que podem ocorrer e 

serem diagnosticados após o nascimento também são considerados como de 

risco, tais como: as infecções bacterianas ou virais pós-natais que possam 

levar à deficiência auditiva (Citomegalovírus, Meningite, Sarampo, Herpes e 

Varicela); doenças neurodegenerativas (Síndrome de Hunter e a Ataxia de 

Friedreich); síndromes com perda auditiva associada (Síndrome de Usher, 

Síndrome do Waardenburg, Osteopetrose e Neurofibromatose); quimioterapia; 

traumas e fraturas de crânio que necessitam de hospitalização; histórico 

familiar de perda auditiva permanente e preocupação dos pais quanto à 

audição, fala, linguagem ou a atraso no desenvolvimento. 
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O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) ainda 

sugere como IRDA: anóxia peri-natal grave; Apgar neonatal de 0 a 4 no 1° 

minuto, ou 0 a 6 no 5° minuto; peso ao nascimento inferior a 1.500 gramas e 

nascimento pré-termo ou pequeno para idade gestacional (PIG) (Lewis et al., 

2010). 

Vieira et al. (2007) incluem nessa lista o alcoolismo materno e o uso 

de drogas psicotrópicas na gestação, convulsão neonatal e hemorragia peri-

intraventricular.  

No que se refere aos métodos para realização da TAN, os mais 

recomendados englobam a pesquisa das Emissões Otoacústicas (EOA), por 

avaliar a cóclea, porção mais periférica do sistema auditivo, e o registro do 

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Ambos os 

procedimentos são rápidos, de fácil execução e proporcionam registros 

objetivos e não invasivos da atividade fisiológica do sistema auditivo. As EOA 

são realizadas tanto com estímulo transientes (EOAT) como por produto de 

distorção (EOAPD) (Erenberg et al., 1999; JCIH, 2000; Stumpf et al., 2009). 

Atualmente, os dois métodos são utilizados de forma isolada ou em 

combinação, dependendo do tipo de protocolo utilizado. As EOA podem ser 

usadas de forma universal, ou seja, em todos os RN, porém, apresentam um 

número alto de falso-positivos, se a avaliação ocorrer nas primeiras 24 horas 

de vida. O PEATE tem a vantagem de ser um método de alta sensibilidade, 

capaz de identificar perdas retro-cocleares e o Espectro da Neuropatia 

Auditiva, apesar de seu custo ser mais elevado devido à necessidade de 

equipamento mais caro e tempo maior para a realização do exame. É esperado 

que aproximadamente 2 a 4% e 5 a 7% dos neonatos internados em berçário 

comum e UTIN, respectivamente, não passem no exame inicial. No entanto, o 

índice de falso-positivo não deve ultrapassar 3%, e o de falso negativo deve ser 

idealmente igual a zero (Erenberg et al.,1999; CBPAI, 2001; Berni et al., 2010). 

Os métodos expostos formam os protocolos dos serviços de TAN, e 

podem ser realizados em diferentes etapas. A primeira aconteceria antes da 

alta hospitalar, e as demais apenas no caso de falha na triagem, ou seja, a 

segunda etapa poderia ser tanto um novo teste ainda antes da alta, quanto um 

retorno, quando a criança estivesse com 15 a 30 dias de idade, para a 
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repetição do exame. Os neonatos que falham ao fim de todas as etapas da 

TAN devem ser encaminhados para diagnóstico. Confirmado o diagnóstico, 

devem passar por um processo de intervenção com protetização e, 

posteriormente, quando possível e necessário, Implante Coclear, além da 

terapia fonoaudiológica. Essas etapas devem estar previamente estabelecidas 

na implantação do programa de TAN e dependem das demandas específicas 

de cada local e das políticas de identificação dos programas de triagem 

auditiva neonatal (JCIH, 2000; 2007; Ciorba et al., 2007; Prpić et al., 2007).  

O JCIH (2007) elege oito princípios para avaliar e confirmar a 

efetividade de um programa de triagem auditiva neonatal, sendo eles: 

1. Todos os neonatos devem ter acesso a TAN, realizada com métodos 

objetivos, no primeiro mês de vida; 

2. Todos os neonatos que não passarem na primeira triagem e nos 

testes subsequentes devem ter avaliações médicas e audiológicas 

adequadas para confirmar a presença da perda auditiva antes dos 

três meses de idade; 

3. Todos os neonatos com perda auditiva permanente confirmada 

devem receber intervenção, assim que o diagnóstico etiológico for 

confirmado, porém, nunca depois dos seis meses de idade; 

4. O programa de detecção e intervenção precoce de perdas auditivas 

deve estar centrado na família e na criança, garantindo os direitos e a 

privacidade destes, assim como todas as informações necessárias e 

possibilidades de escolha do método de intervenção; 

5. Criança e família devem ter acesso imediato à alta tecnologia, 

incluindo aparelhos de amplificação sonora individual, implante 

coclear e outros que forem apropriados para cada caso; 

6. Todas as crianças devem ser monitoradas para a perda auditiva. O 

desenvolvimento de comunicação deve ser avaliado sempre que 

necessário, por profissional especializado, e para todas as crianças, 

mesmo sem indicadores de risco para a deficiência auditiva; 

7. Programas de intervenção interdisciplinares para crianças com 

deficiência auditiva e suas famílias devem ser disponibilizados e 

realizados por profissionais especializados. Esses programas devem 
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reconhecer e criar meios de informação, mas sempre respeitando a 

escolha, as tradições, a cultura e crenças da família; 

8. Deve haver um sistema de informação implementado com interface 

eletrônica de troca de dados com outros centros, que deve ser usado 

para medir e reportar a efetividade do programa em relação ao 

paciente, à prática, à comunidade, ao Estado e aos órgãos 

governamentais. 

 

No Brasil, o Grupo de Apoio à Triagem Auditiva Neonatal Universal 

(GATANU), o Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI), a 

Sociedade Brasileira de Pediatria e o COMUSA apóiam as recomendações do 

JCIH (CBPAI, 2001; GATANU, 2005; Lewis et al., 2010). 

No entanto, para ser efetivo, um PTAN deve em primeiro lugar ter 

qualidade - conceito que vem se modificando juntamente com o contexto 

político, econômico e cultural de cada época, incorporando novos parâmetros e 

tornando-se uma busca constante. De fato, qualidade tem sido motivo de 

preocupação por parte dos gestores de serviços de saúde e da população 

atendida, uma vez que as transformações ocorridas na área tornam cada vez 

mais presente a exigência por melhores cuidados (Franco e Campos, 1998; 

Kurcgant et al., 2006; Teixeira et al., 2006; Nepomuceno e Kurcgant, 2008). 

Para Teixeira et al. (2006), a qualidade apresenta uma abordagem 

tanto genérica quanto específica. A primeira seria a representação do conjunto 

das propriedades de um produto ou serviço que o torna adequado ao uso, 

satisfazendo às necessidades e correspondendo às expectativas de seus 

usuários. A segunda, no setor saúde, por exemplo, equivaleria ao conjunto de 

particularidades, que incluem desde excelência profissional à eficiência no uso 

dos recursos disponíveis, redução dos riscos para os usuários e aumento no 

grau de satisfação destes.  

Como ressaltam Adami e Maranhão (1995), é necessário avaliar as 

atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde, e essa ação deve ser 

entendida como um instrumento de apoio à gestão, sendo capaz de mensurar 

os esforços da instituição no que se refere à qualidade, utilidade e relevância 

social. 
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Todo serviço de saúde, tanto público quanto privado, precisa tomar 

decisões com base em evidências e não em intuições e, para tal, buscam 

ferramentas que possam fornecer informações relevantes (Soárez et al., 2005).  

É nesse contexto que se faz necessária a utilização de indicadores 

de desempenho, pois eles tornam o sistema transparente e possibilitam o 

desenvolvimento dos processos de trabalho que estão em andamento, 

tornando-se uma prática indispensável na avaliação dos serviços de saúde 

(Mant, 2001; Bittar, 2004). 

Os indicadores de desempenho podem ser definidos como unidades 

de medida que visam avaliar e monitorar a qualidade dos cuidados oferecidos 

aos usuários e às atividades desenvolvidas nos serviços (Bittar, 2001; Tronchin 

et al., 2009). Eles fornecem dados quantitativos e qualitativos para clínicos, 

gestores e organizações que buscam sempre alcançar melhoria na assistência 

ao paciente, podendo, assim, direcionar seus serviços para níveis de 

excelência (Mainz, 2003; Teixeira et al., 2006). 

Esses indicadores tornam possível a documentação da qualidade 

dos cuidados de saúde, uma vez que realizam as comparações ao longo do 

tempo e identificam os problemas reais e potenciais dos serviços, 

possibilitando que se façam julgamentos para se estabelecer prioridades, as 

quais, por fim, ajudarão na implementação de ações efetivas para um melhor 

desempenho (Bittar, 2004; Mainz, 2004; AAP, 2008). 

A seleção de um indicador deve estar vinculada a um referencial 

teórico, pois só com conhecimento e fundamentação será possível realizar de 

forma adequada a determinação dos critérios a serem adotados nessa seleção 

(Soárez et al., 2005); entretanto, quando não é possível um embasamento 

teórico, os indicadores devem ser determinados pelo consenso de um grupo de 

profissionais especializados na área, que os selecionam de acordo com as 

próprias experiências (Mainz, 2003). 

No intuito de conferir clareza ao que será mensurado, alguns 

componentes devem ser analisados. Destacam-se o objetivo, a população ou 

amostra em risco, a frequência de casos, a precisão da fonte de informação e o 

método a ser utilizado na coleta dos dados (JCAH, 1989; Mainz, 2003).  
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De acordo com Mainz (2003) e Soárez et al. (2005), um indicador 

deve possuir características básicas, que resultarão na sua qualidade, como: 

� Acurácia: capacidade de medir apenas o fenômeno que pretende 

mensurar, pois, se permitir outras medições, é sinal de que pode estar 

fornecendo uma avaliação equivocada do fenômeno em análise; 

� Validação: capacidade que o indicador tem de cumprir seu objetivo de 

identificar as situações nas quais a qualidade da assistência ou 

gerenciamento deve ser melhorada. A validade de um indicador é 

determinada pelas características de sensibilidade e especificidade, ou 

seja, pela capacidade de identificar corretamente produtos que apresentam 

problemas reais de qualidade e pela capacidade de identificar aqueles que 

não apresentam alterações, respectivamente; 

� Precisão: capacidade de integrar reprodutividade, confiabilidade e 

consistência da medida, uma vez que promove a reprodução dos mesmos 

resultados se medidos por qualquer avaliador, em condições similares; 

permite, ainda, a análise estatística dos valores sequenciais obtidos, para 

estimar valores médios e testar hipóteses; 

� Simplicidade: o indicador deve ser simples de busca, cálculo e análise, pois 

assim permite mais facilidade em sua interpretação. Quanto mais simples, 

maiores são as chances e oportunidades de uso; 

� Disponibilidade: os dados básicos para o cálculo do indicador devem estar 

sempre disponíveis e serem de fácil acesso, podendo ser coletados 

durante a rotina do serviço; 

� Relevância: corresponde às prioridades no serviço de saúde. É útil na 

tomada de decisão do avaliador ou do gestor do serviço; 

� Custo-efetividade: relação entre o custo e a efetividade, entendendo-se por 

grau de efetividade o nível de contribuição de um programa ou atividade 

para alcançar metas e objetivos fixados, no intuito de reduzir as dimensões 

de um problema ou melhorar uma situação insatisfatória. A análise de 

custo-efetividade tem por objetivo medir o custo relativo das diversas 

formas possíveis de conseguir um objetivo e avaliar se o resultado máximo 

foi obtido utilizando o mínimo possível de recursos. 
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Para Bittar (2001), os indicadores geralmente são representados por 

uma variável numérica, podendo ser uma taxa ou coeficiente, um índice ou um 

número absoluto; e em algumas situações, por um fato. O autor descreve taxa 

ou coeficiente como sendo a quantidade de vezes que um fato ocorre dividido 

pela quantidade que ele poderia ocorrer, multiplicado por uma base e definido 

no tempo e no espaço; define índice como a relação entre dois números ou a 

razão entre determinados valores; afirma que números absolutos, ao serem 

comparados com valores iguais, maiores ou menores, podem ser considerados 

indicadores e que os fatos devem ser conceituados como a demonstração da 

ocorrência de um resultado benéfico ou não. 

Teixeira et al. (2006) afirmam que os indicadores podem medir 

aspectos relacionados à estrutura, aos processos e aos resultados. Aqueles 

referentes à estrutura são voltados para a área física, incluindo os recursos 

humanos, os materiais e equipamentos, seus funcionários e o modelo 

organizacional; quanto aos processos, expõem o conjunto de atividades 

realizadas na produção dos bens e serviços, e mais especificamente, no setor 

saúde, nas relações estabelecidas entre profissionais e clientes, que envolvem 

desde a busca pela assistência até o diagnóstico e tratamento. Por fim, os 

indicadores direcionados aos resultados demonstram os efeitos sobre os 

cuidados de saúde dos pacientes e/ou populações, sendo eles desejáveis ou 

não, e isso interfere diretamente no grau de satisfação dos pacientes com o 

atendimento prestado. 

Bittar (2001) acrescenta que ainda podem ser avaliados os aspectos 

relativos ao meio ambiente, referindo-se às condições de saúde de uma 

determinada população, a fatores demográficos, geográficos, educacionais, 

socioculturais, econômicos, políticos, legais e tecnológicos e existência ou não 

de instituição de saúde. 

A literatura que define os tipos de indicadores aponta para diversas 

classificações, sendo que as mais utilizadas na área da saúde são os eventos 

sentinelas, caracterizados pela seriedade do acontecimento, medindo 

processos e eventos graves, indesejáveis e que podem ser evitados. Apesar de 

serem de baixa incidência, devem ser medidos e investigados, como os 
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sequestros nas instituições de saúde e as cirurgias em partes erradas do corpo 

de um paciente (Bittar, 2001; Tronchin et al., 2009).  

Outro tipo é o indicador baseado em taxas que utiliza dados de um 

evento que é esperado acontecer com alguma frequência. Ele pode ser 

representado por proporções ou taxas dentro de um determinado período, ou 

ainda por valores médios para uma amostra populacional; e por apresentar 

alterações significativas em sua série histórica, realiza constantes 

comparações (Mainz, 2003). 

No entanto, nem sempre um único indicador é suficiente para 

decompor uma ação ou descrever uma situação; por isso, se faz necessária a 

utilização de um conjunto de indicadores (Tronchin et al., 2009). Além disso, 

um indicador empregado isoladamente fornece pouca informação, e somente 

em conjunto com os demais é capaz de produzir avaliações significativas para 

a gestão do sistema de saúde (Soárez et al., 2005).  

A utilização dos indicadores tem sido observada em muitos 

segmentos específicos do setor saúde. Com o objetivo de avaliar e monitorar 

suas funções, segmentos estabeleceram um conjunto básico de indicadores 

(Bittar, 2001; Teixeira et al., 2006). Na área da audiologia, por exemplo, um 

PTAN também requer planejamento, organização, coordenação e avaliação 

das atividades desenvolvidas, e para isso faz uso de indicadores, visando 

alcançar essas metas. Por isso, são medidos, monitorados e comparados para 

uma melhora contínua na execução dos programas (JCIH, 2007). 

Segundo o JCIH (2007), os indicadores de qualidade para a Triagem 

Auditiva Neonatal são: 95% de neonatos nascidos vivos devem ser triados 

antes do primeiro mês de vida (é aceitável a correção de idade para neonatos 

pré-termo) e no máximo 4% dos neonatos triados devem ser encaminhados 

para diagnóstico. Dispõem ainda indicadores de qualidade para a confirmação 

da perda auditiva: 90% dos neonatos encaminhados para diagnóstico devem 

concluir a avaliação audiológica até os três meses de idade, e 95% das 

crianças com perda auditiva bilateral que optem pelo programa de adaptação 

de aparelho de amplificação sonora individual devem ser estar inseridas nesse 

programa até um mês após a confirmação da perda auditiva. Por fim, define os 

indicadores de qualidade para a intervenção: 90% das crianças com perda 
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auditiva confirmada após a TAN devem estar em um serviço de intervenção e 

protetização com, no máximo, seis meses de idade, enquanto que 95% 

daquelas com perda auditiva adquirida ou com diagnóstico tardio devem estar 

nesse serviço, no máximo, 45 dias após a realização do diagnóstico 

audiológico; 90% das crianças devem receber a primeira avaliação quanto ao 

desenvolvimento cognitivo, linguagem e fala até o primeiro ano de vida.  

Algumas pesquisas demonstraram o bom desempenho e a busca 

pelo aprimoramento do Programa de Triagem Auditiva Neonatal em diversos 

países, como ocorreu em estudo desenvolvido por Bilgen et al. (2000), na 

Turquia. Os autores relataram a experiência durante o período de seis anos 

com a TANS, realizada antes da alta hospitalar com o método PEATE. Caso 

falhasse, o neonato era encaminhado para avaliação audiológica após 30 dias. 

Inicialmente foram triados 154 neonatos, sendo a falha observada em 40 (26%) 

deles, dos quais apenas 23 (57,5%) realizaram novo exame. Destes, 17 

(73,9%) passaram e seis (26,1%) apresentaram perda auditiva. A idade média 

ao final do diagnóstico foi de 5,1 semanas. Os IRDA mais encontrados no 

estudo foram: uso de medicação ototóxica (39%), idade gestacional <32 

semanas (27%), hiperbilirrubinemia (23%), peso ao nascimento ≤1500g (20%), 

anomalias craniofaciais (13%) e Apgar <3 no 5º minuto (11%). Os autores 

enfatizaram a importância da TAN em neonatos de risco, visando à detecção 

precoce, que minimiza a privação acústica com o uso de próteses auditivas. 

Van Straaten et al. (2003) foram os primeiros a apresentar os 

resultados de um programa de TANS europeu (Holanda). Os indicadores de 

qualidade para a TANS foram avaliados, tendo como protocolo duas fases com 

o método PEATE. De um total de 2.513 neonatos, a TANS não foi realizada em 

apenas 29 (1,1%) deles: 25 por não consentimento dos pais para a realização 

do exame e quatro por terem sido perdidos antes da alta hospitalar. Dos que 

realizaram a TANS, 2.284 (92%) passaram no exame, sendo encaminhados 

para retorno 200 (8%) neonatos. Destes, 184 (92%) aderiram ao retorno, e a 

falha permaneceu em 77 (41,8%) deles. Sendo assim, a taxa de 

encaminhamento para diagnóstico foi equivalente a 3,1% (77/2484). Os 

resultados audiológicos mostraram que 14 (18,2%) neonatos não apresentaram 

alterações auditivas, 15 (19,5%) tinham perda auditiva neurossensorial (PANS) 
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unilateral e 48 (62,3%), PANS bilateral. A prevalência de perda auditiva 

unilateral e bilateral encontrada foi de 0,6% e 1,9%, respectivamente. O 

Espectro da Neuropatia Auditiva foi diagnosticado em duas crianças. Os 

autores concluíram que, ao ser realizada com o método PEATE, a TAN deveria 

incorporar a prática clínica neonatal, uma vez que a prevalência de perdas 

auditivas é frequente nessa população.  

Em 2004, Molini et al. realizaram um estudo na Itália tendo por 

objetivo apresentar o tempo de diagnóstico para a perda auditiva efetivado em 

um laboratório audiológico. Uma das observações envolveu neonatos 

provenientes da TANS. A idade média para o diagnóstico desses neonatos foi 

de 10,1 meses (mínimo 1 mês - máximo 3,5 anos). Os autores enfatizaram que 

outros fatores podem contribuir para o atraso na conclusão do diagnóstico, 

como doenças concomitantes nessa população de risco, assim como a 

incorreta informação dada aos pais no momento da alta, o que pode levar à 

despreocupação destes quanto à audição da criança.  

Em estudo desenvolvido no período de nove meses consecutivos no 

Brasil, Pádua et al. (2005) acompanharam um PTAN em berçário comum, 

considerado como de alto risco na grande maioria, no qual 1127 (61,2%) RN 

realizaram a TAN por meio das EOAPD e avaliação comportamental por meio 

do Reflexo Cocléo Palpebral (RCP). Os autores encontraram um índice de 

9,5% (107) para falhas durante a triagem auditiva inicial, sendo encaminhados 

23 casos diretamente para o processo diagnóstico e 84 para realização do 

reteste. Compareceram neste reteste apenas 32 neonatos (38,1%), tendo 11 

(34,4%) apresentado resultados alterados na realização da TAN. Assim, um 

total de 36 neonatos (3,2%) foi encaminhado para avaliação audiológica com a 

utilização do registro do PEATE, pois dois casos tinham resultado “Passa” na 

TAN, mas apresentaram IRDA. O programa encontrou uma perda auditiva 

neurossensorial profunda bilateral (0,09%), e o índice de IRDA encontrado foi 

de 14,7% (166 neonatos), sendo os mais frequentes infecção congênita, 

seguida do Apgar baixo, uso de ototóxicos, baixo peso ao nascimento, 

malformação congênita, hiperbilirrubinemia com níveis de exsanguíneo 

transfusão, história de deficiência auditiva na família, distúrbios neurológicos, 

ventilação mecânica prolongada, meningite bacteriana e consanguinidade.  
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Korres et al. (2005) avaliaram 25.288 neonatos em um hospital-

maternidade na Grécia com o uso das EOAT, dos quais 23.574 (93,2%) eram 

provenientes do berçário comum e 1.714 (6,8%) da UTIN. O objetivo do estudo 

era relacionar as falhas na TAN com os IRDA encontrados. No primeiro grupo, 

um total de 53 (0,2%) crianças apresentava pelo menos um IRDA, e no 

segundo grupo, proveniente da UTIN, 232 (14%). Após a TAN inicial, 451 

(1,9%) e 124 (7%) falharam no exame no berçário comum e na UTIN, 

respectivamente. Os IRDA mais prevalentes na população do berçário comum 

foram hereditariedade (40/53 [75%]) e anomalias congênitas (8/53 [15%]). Já 

na UTIN, os mais encontrados foram uso de medicação ototóxica (83/232 

[36%]), ventilação mecânica >24horas (27/232 [12%]), prematuridade (20/232 

[9%]) e peso ao nascimento ≤1500g (19/232 [8%]). Os autores recomendaram 

a realização da TANU, visto que o número de falhas no berçário comum foi de 

78% em relação às falhas nos neonatos da UTIN. 

Na Itália, Canale et al. (2006) observaram a idade das crianças 

encaminhadas para diagnóstico em um Centro de Audiologia e Foniatria. 

Fizeram parte do estudo 46 deficientes auditivos, sendo que 18 (39%) foram 

enviados ao centro após falha da TAN e 28 (61%), após suspeita dos pais ou 

pediatra em relação à audição. A presença de IRDA foi encontrada em 16 dos 

46 neonatos avaliados. A média de idade no fim do diagnóstico foi de 20,5 

meses; porém, ao se considerar apenas os neonatos encaminhados após a 

falha da TAN, esse valor foi reduzido para 6,8 meses. No grupo não triado 

havia oito neonatos com IRDA, e a idade média ao fim do diagnóstico foi 

equivalente a 31,9 meses, enquanto que no grupo triado os neonatos com 

IRDA finalizaram o diagnóstico com 4,6 meses de idade. Os autores alertam 

para a necessidade de serem implantados PTAN, uma vez que possibilitam a 

intervenção precoce em crianças com deficiência auditiva. 

No Brasil, Lima et al. (2006) realizaram a TANS, utilizando como 

método o PEATE, em 979 neonatos, sendo que 100 (10,2%) deles falharam no 

exame e foram encaminhados para avaliação audiológica e pesquisa de 

associação com fatores de risco. Foi encontrada maior disposição em crianças 

que apresentaram como IRDA antecedente familiar com perda auditiva 

congênita, malformação crânio-facial, peso menor que 1.000 gramas ao 
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nascimento, asfixia perinatal, utilização de ventilação mecânica por mais de 

cinco dias, presença de hiperbilirrubinemia e síndrome genética. Foi 

encontrada uma prevalência de perda auditiva bilateral equivalente a 4,9%. 

Pereira et al. (2007) descreveram um estudo retrospectivo com o 

levantamento dos prontuários de 1696 neonatos do Hospital São Paulo (Brasil), 

sendo 648 pré-termo e 1048 a termo. O objetivo era verificar e analisar a 

prevalência das alterações auditivas, relacionando-as com algumas variáveis, 

como os indicadores de risco. Os autores observaram que uma criança pré-

termo tem 1,35 vezes mais chances de ter uma alteração auditiva e 1,82 vezes 

mais chances de ter uma perda auditiva neurossensorial do que a criança a 

termo, uma vez que foi identificada alteração auditiva em 32,01% nos neonatos 

pré-termo e 22,03% naqueles a termo, sendo a prevalência de PANS em 3,1% 

no primeiro grupo e somente de 0,82% no segundo. 

O estudo ainda relacionou a perda auditiva com os indicadores de 

risco mais encontrados para os dois grupos. Para os RN pré-termo: baixo 

peso/PIG, ototóxico e ventilação mecânica; e para os RN a termo: infecções 

congênitas, antecedentes familiares, ototóxico e baixo peso/PIG. 

Ainda no Brasil, Scaziotta (2007) desenvolveu um estudo com o 

objetivo de descrever os achados de um programa de TAN em neonatos de 

alto risco, realizado em um serviço de saúde auditiva. No período de sete 

meses consecutivos, foram encaminhadas 55 crianças, sendo que apenas 42 

(76%) compareceram, com idade média de 42 dias. Destas, 10 (23,8%) 

falharam no exame com método EOA e PEATE. No entanto, duas crianças 

foram encaminhadas diretamente para o diagnóstico, enquanto que oito, para o 

retorno. Aderiram ao retorno 7 (87,5%) crianças, sendo que 6 (85,7%) 

permaneceram com resultados alterados e foram encaminhados para o 

diagnóstico. A média de idade das crianças na realização do diagnóstico foi de 

95,1 dias (3,5 meses), apresentando 2 (25%) resultados normais e 6 (75%) 

perda auditiva condutiva. A autora também pesquisou os IRDA mais 

prevalentes nesta p população, sendo eles: a internação em UTIN por mais de 

48 horas, uso de medicação ototóxica, uso de ventilação mecânica, baixo peso 

ao nascimento e prematuridade. E, ainda, destacou que o comparecimento do 

neonato para a realização da TAN estava relacionado com o menor número de 
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filhos do responsável, maior renda familiar por pessoa, maior número de 

consultas pré-natal e maior vínculo com a equipe médica da maternidade. 

Cao-Nguyen et al. (2007) descreveram a realização da TAN em dois 

períodos: o primeiro apenas para neonatos de risco (TANS), ocorrido entre os 

anos de 1995 e 1999, e o segundo para todos os neonatos (TANU), no período 

de 2000 a 2004. No primeiro período foram triados 1000 neonatos, sendo 

encontrados seis com perdas auditivas. No entanto, 36 foram identificados com 

perda auditiva durante o monitoramento. A intervenção com prótese auditiva 

ocorreu com idade média de 48.36 meses, e somente oito crianças receberam 

a amplificação até os 18 meses. No segundo período foram triados 17.535 

neonatos, e a deficiência auditiva foi encontrada em 24 deles. A intervenção 

ocorreu com idade média de 20 meses, mostrando maior desempenho do 

programa nesta etapa. 

Em estudo na Itália, De Capua et al. (2007) tiveram como objetivo 

testar dois protocolos em duas etapas diferentes; o primeiro utilizou EOAT para 

neonatos sem indicadores de risco e o segundo, EOAT + PEATE para aqueles 

com indicadores de risco para deficiência auditiva. Todos os neonatos que não 

passaram na EOAT em nenhuma etapa também foram avaliados com o 

PEATE. Foram triados 19.700 de um total de 21.125 neonatos. A efetividade do 

programa para perdas auditivas neurossensoriais foi estimada a partir do 

cálculo da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. 

Os autores obtiveram como resultado uma prevalência de 0,18% 

(35/19.700) de perdas auditivas. Na primeira etapa passaram, no total, 92,1% 

(18.151/19.700), sendo a porcentagem daqueles sem IRDA que falharam e 

foram encaminhados para a segunda de 8,4% (1.549/18.356). Destes, 16,5% 

foram perdidos (255/1.549). Na segunda etapa passaram um total de 85,2% 

(1.102/1.294); falharam e foram encaminhados para PEATE 14,8% 

(192/1.294). O total de neonatos com e sem IRDA que fizeram PEATE foi de 

7,8% (1.536/19.700), sendo que 0,18% (35/19.700) tinham algum tipo de perda 

auditiva. Destes, 94,28% (33/35) tinham perda auditiva neurossensorial, 2,9% 

(1/35), perda auditiva mista e 2,9% (1/35), perda condutiva. Todos os neonatos 

foram diagnosticados antes dos três meses e receberam intervenção até os 

seis meses de idade. 
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O programa mostrou 99,3% de especificidade e 100% de 

sensibilidade para o protocolo de triagem de duas etapas, que comprovou sua 

eficiência ao utilizar EOAT e PEATE, procedimentos não invasivos e eficazes 

para o diagnóstico precoce de perda auditiva congênita. 

Um programa de saúde auditiva realizado no estado do Espírito 

Santo (Brasil) registrou 4951 nascimentos em duas maternidades públicas, no 

período de 2002 a 2005. Destes, 3364 (68%) realizaram a TAN. Foram 

identificados 425 (12,6%) neonatos com IRDA. O protocolo utilizado foi 

constituído de EOA e pesquisa do RCP. Na primeira etapa, 3021 (89,3%) 

neonatos passaram no exame antes da alta hospitalar, sendo encaminhados 

para a segunda etapa 343 (10,2%). Apenas 184 (53,6%) aderiram ao retorno, 

tendo 19 (10,3%) mantido a falha e sendo encaminhados para avaliação 

audiológica, com a utilização do PEATE. Concluído o diagnóstico em 12 RN, 

sete (0,2%) apresentaram PANS, três (0,08%), alterações de orelha média e 

dois (0,05%) não apresentaram alterações auditivas. A idade média ao fim do 

diagnóstico foi de quatro meses e meio, e a idade de intervenção aos seis 

meses; porém, a protetização só ocorreu por volta dos onze meses (Barreira-

Nielsen et al, 2007). 

Khaimook et al. (2008) analisaram a TAN em crianças com 

indicadores de risco para a deficiência auditiva. Participaram da pesquisa 465 

neonatos, no período de julho de 2004 a dezembro de 2006, utilizando como 

método principal a EOAT, e no caso de falha, PEATE. Ao final, passaram na 

triagem 416 neonatos (98,5%), sendo que 49 (10,8%) falharam. Destes, três 

(6,1%) não aderiram ao retorno. No segundo exame, 40 (87%) passaram e seis 

(13%) falharam, sendo submetidos ao PEATE. Foi confirmada PANS unilateral 

em uma criança (0,2%) e PANS bilateral em três (0,6%). Os IRDA mais 

frequentes encontrados foram: 226 (48,6%) eram prematuros, 159 (34,2%) 

usaram medicação ototóxica, 61 (13,2%) fizeram uso de ventilação mecânica e 

54 (11,6%) tinham baixo peso ao nascimento. 

Declau et al. (2008) pesquisaram as causas da perda auditiva 

congênita em crianças submetidas à TANU. Dos casos encaminhados para 

diagnóstico, 53,6% não tinham IRDA. A perda auditiva bilateral foi 

diagnosticada em 68 neonatos (58,6%) e a perda auditiva unilateral em 48 
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(41,4%). Dos IRDA identificados, 60,4% tinham como fator de risco a 

hereditariedade, 20,8% apresentaram alguma complicação neonatal e 18,8% 

tinham infecção congênita.  

Ciorba et al. (2008) desenvolveram uma pesquisa na Itália, no 

período de janeiro de 2000 a dezembro de 2006, no qual triaram 7775 

neonatos, sendo 6759 no berçário e 1016 da UTIN. A metodologia utilizada 

possuía três etapas: EOA na primeira triagem, EOA no reteste e PEATE em 

caso de falha no reteste.  

No berçário, 90% dos neonatos foram triados. No primeiro teste, 824 

(12,2%) falharam nas EOA e foram retestados em 30 dias, sendo que, destes, 

53 casos (0,78%) falharam novamente e foram avaliados com o PEATE. Dos 

53 casos, 13 (0,19%) foram identificados com perda auditiva, sendo quatro com 

perda auditiva bilateral profunda e nove com perda auditiva unilateral de grau 

severo. Das crianças da UTIN, 149 (14,7%) falharam no primeiro teste com as 

EOA; destes, 107 casos (10,5%) falharam novamente no reteste e realizaram o 

PEATE. Dos 107 neonatos retestados, 22 (2,2%) foram identificados com 

perda auditiva. Destes, 14 apresentavam perda auditiva unilateral severa e oito, 

perda auditiva bilateral severa. Apesar da utilização desde 2003 dos métodos 

combinados (EOA-PEATE), não foi encontrado nenhum caso de neuropatia 

auditiva. Os autores concluíram que um bom programa de triagem auditiva 

deve se preocupar com a redução dos falso-positivos, assim como a transição 

para o processo de intervenção precoce. 

AL-Harbi et al. (2008) analisaram os resultados da TAN em neonatos 

de risco durante o ano de 2006 em uma maternidade de Kuwait, com a 

intenção de investigar a ocorrência de perda auditiva nessa população. 

Participaram do estudo 105 neonatos, dos quais 49 (46%) apresentaram 

alterações no PEATE (31,4% e 15,2% alteração bilateral e unilateral, 

respectivamente). Os indicadores de risco mais significativos encontrados 

foram: peso ao nascimento ≤1500g (56,2%), medicação ototóxica (52,4%), 

ventilação mecânica >5dias (46,7%) e infecção/meningite (31,4%).  

Olusanya et al. (2008) descreveram a realização da TANU na 

Nigéria, utilizando como método EOA e PEATE em duas etapas, sendo que os 

neonatos do berçário comum só realizavam o PEATE em caso de falha nas 
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EOA. Dos 1374 nascidos vivos, 2% (27) faleceram ainda na UTIN. De 1347 

sobreviventes, 1,3% (17) não realizaram a triagem auditiva. Assim, a triagem 

auditiva foi realizada em 98,7% (1330), sendo que 98% (1304) a realizaram 

antes da alta hospitalar e 2% (26), após a alta hospitalar. Dos neonatos que 

realizaram a triagem antes da alta hospitalar, 85,6% (1128) foram triados em 

berçário comum e 13,5% (176) na UTIN. Quatro das 26 crianças que 

realizaram a triagem após a alta hospitalar eram provenientes da UTIN. A idade 

média para a realização da triagem no berçário comum, na UTIN e nos 

neonatos após alta hospitalar foi de 1,3, 3,5 e 54,3 dias, respectivamente. 

No berçário comum, 371 (32,3%) neonatos falharam no exame com 

EOA, e na UTIN, 57 (31,7%). No retorno para a realização do PEATE, não 

compareceram 19 (5,1%) neonatos do berçário comum e 37 (65%) da UTIN. A 

taxa de encaminhamento para avaliação diagnóstica foi reduzida para 3,1% 

(36) no berçário comum e 4,5% (8) na UTIN, após a realização do PEATE. Dos 

44 neonatos encaminhados para avaliação diagnóstica, somente sete (15,9%) 

aderiram ao procedimento. Destes, três apresentaram PANS severa, dois 

tinham PANS leve, um PANS moderada e um PANS unilateral. A idade para 

finalização do diagnóstico variou de 46-260 dias, tendo como média 233 dias 

ou 7,8 meses. Somente duas crianças foram diagnosticadas dentro dos três 

meses de vida. 

Monteiro (2008) desenvolveu um estudo em uma maternidade de 

São Paulo (Brasil), durante o período de nove meses, no qual avaliou um 

protocolo padrão de TAN com o uso de EOAT e PEATE-A, que propiciou o 

estudo de outros cinco protocolos para a análise de custo x efetividade. Dos 

cinco protocolos, dois foram direcionados para neonatos com IRDA, sendo 

eles: o Protocolo 4, composto de duas etapas com os métodos EOAT e 

PEATE-A, e o Protocolo 5, com o uso apenas do método PEATE-A, também 

em duas etapas. Os resultados foram apresentados em relação à porcentagem 

dos neonatos triados, neonatos encaminhados para o retorno com sua 

respectiva taxa de adesão, encaminhados para o diagnóstico, e o custo por 

neonato triado.  

Foram encontrados os seguintes resultados: Protocolo 4: 70,7% 

(150/212) triagens realizadas, 24% (36/150) encaminhamento para o retorno, 
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91,7% (33/36) adesão ao retorno e 7,3% (11/150) encaminhamento para 

diagnóstico, tendo um custo de R$ 110,15 por neonato; enquanto que o 

Protocolo 5: 70,7% (150/212) triagens realizadas, 14% (21/150) 

encaminhamento para o retorno, 90,5% (19/21) adesão ao retorno, 2% (3/150) 

encaminhamento para o diagnóstico, tendo um custo de R$ 101,03. A autora 

concluiu que o melhor protocolo na relação custo x efetividade para neonatos 

com IRDA foi o protocolo 5. 

Também no Brasil, Mattos et al. (2009) descreveram a análise da 

implantação de um programa de TAN em um hospital universitário no ano de 

2005, sendo utilizados EOA e pesquisa do RCP na primeira e segunda fase, e 

PEATE nos casos encaminhados para diagnóstico. De um total de 765 

candidatos à TAN, 625 (81,7%) foram submetidos ao exame, sendo que 30 

(4,8%) foram neonatos que não realizaram a TAN antes da alta hospitalar, mas 

tiveram retorno agendado em ambulatório. Na primeira etapa, 458 (73,3%) 

passaram e 167(26,7%) falharam no exame. Apenas 122 retornaram para a 

segunda fase, sendo que oito foram agendados por apresentarem IRDA, pois 

já haviam passado na primeira fase com EOA. Neste retorno, falharam oito 

(6,6%) crianças no exame EOA e quatro (3,3%) no RCP, sendo encaminhado 

um total de 12 (9,8%) para investigação audiológica. Os autores constataram a 

presença de perda auditiva em duas (0,32%) crianças do total da população 

estudada, sendo identificadas 187 com IRDA, representando 29,92% da 

amostra. 

Amado et al. (2009) realizaram um estudo cujo objetivo era 

identificar os indicadores de risco para deficiência auditiva presentes nos 

neonatos que realizaram a TAN em um hospital da rede pública de Campinas, 

São Paulo (Brasil). A instituição adotou o protocolo de três fases com o método 

EOAT. Foram avaliados 589 prontuários de neonatos, e encontrados 152 

(25,8%) com IRDA. Destes, 38 (24%) falharam, sendo necessário um segundo 

exame. No retorno, sete (18,4%) neonatos faltaram e sete (18,4%) continuaram 

apresentando falha no exame e foram encaminhados para um segundo 

retorno. Compareceram cinco (71,4%) neonatos, tendo apenas um (20%) 

permanecido com resultado “falha”. Os IRDA mais prevalentes na amostra 

foram: antecedentes familiares com deficiência auditiva congênita (26,3%), 
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Apgar de 0 a 4 no primeiro minuto (23,6%), uso de medicação ototóxica 

(23,6%) e permanência na UTIN (18,4%). 

Paladini et al. (2009) realizaram a TAN na Itália, em crianças com e 

sem IRDA, nascidas a partir de março de 2004 até dezembro de 2008. O 

protocolo se baseou na estratégia de duas fases com o uso de EOA em todas 

as crianças (teste e reteste). Nos casos de falha nas EOA, a avaliação 

audiológica era realizada no período de até três meses. Do total de 9201 

nascidos vivos, a TAN foi realizada em 9.085 (98,7%). No primeiro exame com 

EOA, 8.748 (96,3%) passaram e 337 (3,7%) falharam, sendo encaminhados 

para novo exame. No retorno, apenas 308 (91,4%) neonatos compareceram. 

Destes, 55 (17,8%) permaneceram apresentando falha e necessitaram realizar 

a avaliação audiológica com PEATE. Ao fim do diagnóstico, 33 (60%) tinham 

audição normal e 19 (34,5%) confirmaram a perda auditiva neurossensorial, 

sendo um (1,8%) com perda auditiva condutiva, um (1,8%) com atresia de 

conduto e um (1,8%) neonato faleceu durante o processo. A prevalência de 

perda auditiva encontrada foi de 2,06%. 

Ohl et al. (2009) desenvolveram um estudo em um hospital 

universitário na França, no período de abril de 2001 a março de 2007, cujo 

objetivo era descrever os resultados da TAN em neonatos com IRDA. O 

protocolo utilizado era composto de três fases: duas com o registro das EOA e 

uma com o PEATE para confirmação da perda auditiva. Participaram do estudo 

1.461 neonatos. Destes, 538 (37%) falharam no primeiro teste, mas apenas 

432 (80%) realizaram o segundo exame, dos quais 156 (10%) falharam 

novamente e foram encaminhados para a realização do PEATE. Nesta fase, 

120 (77%) compareceram e 60 (38%) apresentaram resultados alterados. 

Destes, 46 (77%) foram diagnosticados com perda auditiva neurossensorial, 

apresentando como IRDA mais significativos: desordem neurológica (13%), 

asfixia de grau severo (8,7%), síndromes associadas à perda auditiva (8,7%), 

infecções congênitas (8,7%), hereditariedade (6,5%) e anomalias craniofaciais 

(4,3%). Os autores concluíram que, embora o uso das EOA seja satisfatório, 

não é possível a identificação de perdas retro-cocleares na população de risco, 

e que a associação de vários IRDA favorece o desenvolvimento de perdas 

auditivas. 
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Van Dommelen et al. (2010) investigaram dois grandes bancos de 

dados de TANS na Holanda com o objetivo de avaliar quais características 

infantis e procedimentos especializados são indicadores de risco 

independentes para a perda auditiva. O protocolo utilizou o método PEATE-A 

antes da alta hospitalar, e em caso de falha, novo PEATE-A era realizado 

ambulatorialmente. O estudo encontrou uma prevalência de perda auditiva 

equivalente a 1,8%, sendo 80% perdas bilaterais e 20% unilaterais. Os 

indicadores de risco independentes quanto às características infantis foram: 

presença de anomalias craniofaciais, anomalias sindrômicas, condições do 

sistema nervoso central e circulatório e infecções congênitas; quanto aos 

procedimentos especializados realizados encontraram como indicadores os 

cuidados neonatais por mais de 12 dias e o uso de ventilação mecânica. 

Outros indicadores não tiveram significância estatística na amostra estudada. 

Outro estudo na Holanda, desenvolvido por Coenraad et al. (2010), 

observou a realização da TANS no período de 2004 a 2009, no qual foram 

avaliados 3.316 (99%) neonatos da UTIN com o método PEATE-A. Após o 

segundo exame com o PEATE-A, 103 foram encaminhados para avaliação 

audiológica, diagnosticando 58 (56,3%) com PANS. A prevalência da perda 

auditiva no estudo foi de 1,7%. O IRDA encontrados foram: presença de Apgar 

baixo no 1º minuto, meningite bacteriana, hemorragia cerebral, sendo 

independentes do sexo, idade ou tempo de admissão na UTIN. 

Tanon-Anoh et al. (2010) realizaram um estudo no período de oito 

meses na República da Costa do Marfim, em que a TAN era feita em duas 

fases, com o método EOAT, após alta hospitalar em neonatos de risco. Em 

caso de falha no retorno, era agendada avaliação audiológica com PEATE. De 

um total de 1495 neonatos, 1306 (87,4%) realizaram a TAN, com idade média 

de 4,5 dias. Nesse exame, 286 (21,9%) falharam, e apenas 193 (67,5%) 

retornaram para o segundo exame. No retorno, 48 (24,9%) foram 

encaminhados para a avaliação diagnóstica. A taxa de encaminhamento foi 

equivalente a 3,7% (48/1306). Apenas 18,7% (9/48) aderiram ao processo 

diagnóstico (9/48), sendo que sete (77,8%) foram confirmados com perda 

auditiva. A prevalência de perda auditiva permanente nessa população foi de 

5,96 por 1000 (7/1174 dos neonatos que completaram o exame). A idade 
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média ao diagnóstico foi de 22 semanas. As razões para a não adesão, de 

acordo com 62 mães contatadas, foram: falta de recursos financeiros, ausência 

de perda auditiva, medo da reação do cônjuge e falta de informações sobre a 

triagem e a perda auditiva. 

Pesquisas no âmbito da saúde auditiva infantil são de extrema 

importância não somente para a área cientifica, mas principalmente para os 

profissionais atuantes, uma vez que, ao serem relatadas as dificuldades de 

estruturação e manutenção dos programas, outros profissionais podem estar 

identificando questões semelhantes, diminuindo assim, os conflitos em seus 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar os indicadores de qualidade de um programa de Triagem 

Auditiva Neonatal Seletiva em um hospital filantrópico do município de 

São Paulo. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar o índice de realização da triagem auditiva neonatal em 

neonatos com indicadores de risco para deficiência auditiva; 

• Analisar o índice de adesão para o retorno e a respectiva idade dos 

pacientes; 

• Analisar o índice de encaminhamento para diagnóstico; 

• Analisar o índice de adesão ao diagnóstico, a idade dos pacientes no 

início e ao final dos procedimentos, e seus respectivos resultados 

audiológicos, descrevendo as perdas auditivas encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODO 
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3.1 ÉTICA 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP e aprovado sob o protocolo nº 247/2010 (Anexo 1). 

 

 

3.2 LOCAL 

 

O estudo foi realizado em dois locais distintos: 

• Hospital Maternidade Amparo Maternal, no qual foi realizada a triagem 

auditiva neonatal seletiva e os retornos daqueles neonatos que falharam na 

triagem; 

• Centro Audição na Criança (CeAC), que recebeu os encaminhamentos 

para avaliação audiológica. 

 

O Hospital Maternidade Amparo Maternal é uma instituição 

filantrópica fundada em 1939, responsável por mais de 8000 partos por ano, e 

possui seu atendimento vinculado exclusivamente ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). Acredita na missão de acolher a gestante de forma humanizada e cristã, 

prestando a ela assistência hospitalar e social (Amparo Maternal, 2010). 

Além da assistência à saúde materno-infantil, o hospital possui um 

Alojamento Social que abriga gestantes que necessitam de acolhimento por 

motivos sociais e econômicos. A elas são prestados atendimentos médico, 

psicológico e assistência social durante todo o período que necessitarem, 

inclusive após a realização do parto (Amparo Maternal, 2010).  

O Programa de Triagem Auditiva Neonatal começou a ser 

desenvolvido no hospital após reuniões com a diretoria e equipe médica, que 

se mostraram favoráveis à realização do programa por alunos do curso de Pós-

Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Foi disponibilizada uma sala contendo armário, mesa, cadeiras e um 

lavatório para a execução da triagem auditiva nos neonatos do Alojamento 

Conjunto. No entanto, todos os materiais, como álcool 70, gaze e eletrodos, 
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além do equipamento para realização da triagem auditiva, foram fornecidos 

pela PUC-SP. 

A princípio, o PTAN tinha como objetivo triar todos os neonatos 

nascidos vivos, priorizando aqueles com IRDA. Após o primeiro mês, verificou-

se a impossibilidade da continuação do programa de forma universal, visto que 

a equipe disponibilizada para os atendimentos encontrava-se em número 

pequeno e atuando de forma voluntária.  

Desta forma, a triagem auditiva passou a ser realizada apenas nos 

neonatos com IRDA, que neste hospital representavam, em média, 10% dos 

nascimentos/mês. 

Para a execução do programa, eram necessárias, no mínimo, duas 

fonoaudiólogas diariamente, tendo revezamento das voluntárias durante a 

semana. 

O Centro Audição na Criança (CeAC) é o Laboratório de Pesquisa 

da Linha Audição na Criança, do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Fonoaudiologia da PUC-SP, sendo referência como serviço de média e alta 

complexidade, oferecendo triagem, diagnóstico e reabilitação auditiva para 

crianças abaixo de 3 anos de idade, estando também credenciado ao SUS.  

Todas as crianças encaminhadas para atendimento no CeAC 

passam primeiro por consulta com médico otorrinolaringologista e, em seguida, 

são direcionadas para a equipe de fonoaudiólogos que realizam uma bateria de 

exames audiológicos, incluindo os procedimentos de Imitanciometria, Emissões 

Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente e Produto de Distorção, 

Audiometria Comportamental em campo livre ou com fones de inserção, 

registro do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico com estímulo 

clique, e do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 

Específica (PEATE-FE) com estímulo tone burst nas freqüências de 500 e 2 

kHz, por via aérea, e quando necessário, por via óssea. Caso a perda auditiva 

seja confirmada após a análise de todos os exames em conjunto, a criança é 

encaminhada para o serviço de terapia fonoaudiológica, que realiza a seleção e 

adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora e Individual (AASI), assim 

como inicia a intervenção fonoaudiológica. 
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3.3 SELEÇÃO DA CASUÍSTICA 

 

Foram incluídos neste estudo todos os nascidos no período de abril 

a julho de 2010 que apresentaram algum indicador de risco para deficiência 

auditiva (IRDA), de acordo com a tabela 1. No entanto, foram excluídos da 

amostra os pacientes cujos pais não consentiram com a participação no 

estudo, não assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

2). 

  

 

3.4 CASUÍSTICA 

 

Durante o período em que a TANS foi realizada na maternidade, 

ocorreram 310 nascimentos com IRDA, sendo que dois neonatos vieram a 

óbito, dez não realizaram a TAN, pois, foram perdidos antes da alta hospitalar, 

e ainda um neonato encontrava-se internado na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) até o fechamento deste estudo. Foram então submetidos à 

TANS 297 neonatos (Figura 1). 

 
FIGURA 1 - Fluxograma dos neonatos com IRDA que compuseram o programa de triagem 

auditiva neonatal seletiva. 
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3.5 COLETA DE DADOS 

 

3.5.1 Implementação e funcionamento do Programa de Triagem Auditiva 

Neonatal Seletiva 

 

A coleta foi realizada no período de quatro meses consecutivos, e 

teve como política de identificação de perdas auditivas as perdas do tipo 

neurossensorial e Espectro da Neuropatia Auditiva. 

A triagem foi realizada por alunos do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP (mestrado e doutorado), além de 

fonoaudiólogas voluntárias.  

A equipe se dividiu para o atendimento durante a semana de acordo 

com o horário e disponibilidade de cada uma, mas havendo sempre plantão 

diário no hospital, exceto aos domingos em que a TANS não era realizada.  

A alta dos neonatos na maternidade ocorria sempre após as 

primeiras 48 horas de vida, e até as 19 horas do dia. 

Aos sábados, além das triagens realizadas pelo censo diário, era 

realizada a triagem auditiva nos neonatos com IRDA que estavam no 

Alojamento Conjunto com previsão de alta para o domingo. Caso houvesse alta 

hospitalar de algum neonato internado na UTIN, que não havia realizado a 

triagem auditiva, a equipe médica e de assistência social era responsável pela 

marcação do retorno no ambulatório. Se por algum motivo este retorno não 

fosse marcado, a equipe de fonoaudiólogas verificava o próximo dia de 

atendimento (segunda-feira) e realizava então o agendamento por contato 

telefônico. 

A seguir é descrito o protocolo do PTANS: 

1. Realização diária de análise do censo hospitalar para a verificação dos 

nascimentos/dia e, em seguida, levantamento dos prontuários - tanto da 

mãe quanto do neonato - com o propósito de obter informações e 

identificar possíveis indicadores de risco para deficiência auditiva; 

2. Questionário informal com todas as mães presentes no censo hospitalar, 

a fim de pesquisar outros IRDA que não constavam nos prontuários, 
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como por exemplo, hereditariedade, consanguinidade ou uso de álcool e 

drogas psicotrópicas na gestação; 

3. Selecionados os neonatos com IRDA, era realizada a Triagem Auditiva 

Neonatal, com registro do Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico Automático (PEATE-A) a 35 dBnNA no equipamento 

Accuscreen, da marca GN Resound; 

4. Informação aos familiares do resultado do exame, registrado na 

Caderneta de Saúde e no resumo de alta hospitalar da criança; 

5. Agendamento de retorno, caso ocorresse falha na triagem, para novo 

exame no período de 15 a 30 dias, no setor ambulatorial do próprio 

hospital. Se no retorno, o resultado não apresentava alteração, a mãe era 

orientada quanto ao desenvolvimento auditivo e de linguagem; caso a 

falha permanecesse, a criança era encaminhada para o centro 

especializado em diagnóstico audiológico (Centro Audição na Criança - 

CeAC), no período de 30 dias.  

6. Consulta com médico otorrinolaringologista dos casos encaminhados para 

o CeAC, para bateria de exames audiológicos; 

7. Encaminhamento de acordo com conduta médica, dependendo da perda 

auditiva encontrada; 

8. Contato com os responsáveis pelos neonatos com indicadores de risco 

que não realizaram a Triagem Auditiva Neonatal antes da alta hospitalar, 

para novo convite para realização da triagem, assim como os casos 

faltosos no retorno, diagnóstico e intervenção. Eram realizadas até três 

tentativas, por contato telefônico ou correspondência; 

9. Registro de todos os dados em planilha Excel. 
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3.5.2 Protocolo para a realização da Triagem Auditiva Neonatal Seletiva na 

maternidade 

 

O protocolo utilizado para a realização da TANS foi composto de 

duas etapas, utilizando como método o registro do Potencial Evocado Auditivo 

de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A). 

O sistema PEATE-A foi desenvolvido especificamente para a 

realização da TAN em grande número de neonatos, e está em uso desde a 

década de 1980. Não necessita de uma avaliação subjetiva para obter o 

resultado no exame, uma vez que seu sistema foi programado para comparar 

as respostas do neonato com um padrão “normal” previamente estabelecido. 

Quando essa comparação é positiva, o instrumento fornece um relatório de 

“PASSA”; caso contrário, o relatório do exame é de “FALHA”, sugerindo a 

execução de outros testes. O exame é considerado com resultado satisfatório 

quando apresenta respostas a 35 dBnNA ou menos (Northern e Downs, 2005).  

O fluxograma abaixo representa as etapas e o procedimento 

realizados na TANS na maternidade (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 - Fluxograma do Programa de Triagem Auditiva Neonatal Seletiva na maternidade. 
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3.5.3 Materiais utilizados 

 

Para a realização da TAN foram utilizados os materiais listados a 

seguir: 

• Equipamento de triagem auditiva automático Accuscreen, da marca GN 

Resound, para realização do PEATE-A; 

• Notebook com programa Acculink instalado, para armazenamento das 

triagens auditivas realizadas; 

• Eletrodos, filtros, olivas, álcool 70 e gaze. 

 

O equipamento utilizado possui as seguintes especificações, 

segundo os parâmetros para o PEATE-A, de acordo com sua ficha técnica: 

• Impedância dos eletrodos menor que 6000 Ohms e balance menor que 

4000 Ohms; 

• Método de avaliação: estatística binomial; 

• Estímulo: clique não-linear; 

• Intensidade: 35 dBnNA; 

• Filtro: 50Hz; 

• Velocidade do estímulo: 55 clique/segundo; 

• Critério: presença da onda V em 35 dBnNA. 

 

3.5.4 Tabela dos indicadores de risco para deficiência auditiva utilizados 

TABELA 1 - Indicadores de risco para a deficiência auditiva 

 IRDA 

1 Peso ao nascimento inferior a 1500 g  

2 Asfixia neonatal grave: Apgar 0 a 4 - 1 min e 0 a 6 - 5 min 

3 Infecções congênitas: toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes e 
HIV + 

4 Anomalias crânio-faciais (incluindo alterações morfológicas do pavilhão e 
conduto auditivo) 

5 Antecedentes familiares de deficiência auditiva neurossensorial 

6 Consanguinidade 

7 Criança pequena para a idade gestacional 

Continua 
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Continuação 

 IRDA 

8 Sinais ou outros achados associados com síndromes 

9 Hiperbilirrubinemia a níveis excedendo a indicação para exsanguíneotransfusão 

10 Medicação ototóxica (aminoglicosídeos, associação com diuréticos, agentes 
quimioterápicos) 

11 Meningite bacteriana 

12 Hemorragia ventricular 

13 Ventilação mecânica por cinco dias ou mais 

14 Alcoolismo materno ou uso de drogas psicotrópicas na gestação 

 

Esses indicadores de risco foram retirados do edital da Chamada 

Pública nº 03/2008 - SMS.G, 03/2008, da Prefeitura do Município de São 

Paulo, que visa à contratação de serviço de Triagem Auditiva Neonatal, uma 

vez que a maternidade em que os dados foram coletados está inserida como 

uma das beneficiadas no programa (SÃO PAULO, 2010). 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram dispostos em colunas, em planilha Excel, para 

melhor visualização e compreensão dos mesmos, de acordo com a seguinte 

ordem:  

• Mês de nascimento; 

• Sexo da criança; 

• Indicadores de risco para a deficiência auditiva; 

• Situação da criança (TAN realizada antes da alta hospitalar; TAN realizada 

após a alta hospitalar; TAN não realizada; Óbito; Internação); 

• Resultado da TAN (Passa ou Falha); 

• Idade da criança na realização da TAN; 

• Conduta (Alta; encaminhamento para retorno; encaminhamento direto para 

o diagnóstico); 

• Retorno (Comparecimento ou Falta); 

• Adesão ao retorno (1º ou 2º agendamento); 
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• Resultado do retorno (Passa ou Falha); 

• Idade da criança no retorno; 

• Conduta (Alta ou encaminhamento para diagnóstico) 

• Adesão ao diagnóstico (Comparecimento ou Falta); 

• Idade no início do diagnóstico; 

• Idade no fim do diagnóstico; 

• Resultado do diagnóstico audiológico. 

 

A partir desses dados, foi realizada uma análise quantitativa dos 

resultados, que posteriormente foram comparados com os indicadores 

propostos pelo Joint Committee on Infant Hearing, 2007 (Quadro 1). 

Vale ressaltar que os indicadores de qualidade do JCIH (2007) foram 

propostos para a TANU. No entanto, neste estudo, os mesmos indicadores 

foram utilizados para a análise da triagem auditiva realizada nos neonatos com 

IRDA, visto que atualmente a TANS é pouco recomendada, e por isso não 

possui indicadores específicos.  

Os dados foram encaminhados para tratamento estatístico, sendo 

realizadas análise mensal e análise geral, após os quatro meses de coleta. 

Foram descritos os índices, e a análise foi quantitativa. 

Os testes estatísticos adotados na análise foram testes não 

paramétricos, sendo eles: Igualdade de duas proporções, Intervalo de 

confiança para a média (IC), Teste de Mann-Whitney e P-valor. O nível de 

significância adotado foi de 0,05 (5%), e todos os intervalos de confiança ao 

longo do trabalho foram construídos com 95% de confiança estatística. 

Para a análise estatística foram utilizados os softwares: SPSS V16, 

Minitab 15 e Excel Office 2007. 

Na discussão dos achados uma análise qualitativa foi incluída. 

Foram discutidos os motivos pelos quais os indicadores foram ou não 

alcançados, e a evolução dos índices foi apontada. 
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QUADRO 1 - Indicadores de qualidade propostos pelo Joint Committee on Infant 
Hearing (2007). 

Indicadores para a triagem auditiva neonatal 

95% de neonatos nascidos vivos devem ser triados antes do primeiro mês de vida; 

No máximo 4% dos neonatos triados devem ser encaminhados para diagnóstico. 

Indicadores para a confirmação da perda auditiva 

90% dos neonatos encaminhados para diagnóstico devem concluir a avaliação 
audiológica até os três meses de idade; 

95% das crianças com perda auditiva bilateral que optem pelo programa de adaptação 
de aparelho de amplificação sonora individual devem estar inseridas neste programa 
até um mês após a confirmação da perda auditiva.  

Indicadores de qualidade para a intervenção 

90% das crianças com perda auditiva confirmada após a TAN devem estar em um 
serviço de intervenção e protetização com, no máximo, seis meses de idade; 

95% das crianças com perda auditiva adquirida ou com diagnóstico tardio devem estar 
neste serviço, no máximo, 45 dias após a realização do diagnóstico audiológico. 

90% das crianças devem receber a primeira avaliação quanto ao desenvolvimento 
cognitivo, linguagem e fala até o primeiro ano de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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São aqui descritos os achados do programa de triagem auditiva 

neonatal seletiva (PTANS) do hospital Amparo Maternal. Para um melhor 

acompanhamento dos resultados, o capítulo foi dividido em duas partes: a 

primeira refere-se à caracterização dos sujeitos e aos resultados do PTANS, e 

a segunda parte, à descrição dos casos com perda auditiva encontrados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E RESULTADOS DO 

PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SELETIVA 

 

O estudo foi realizado no período de Abril a Julho de 2010, no qual 

ocorreram 2.284 nascimentos. Destes, 310 (13,6%) neonatos tinham algum 

indicador de risco para deficiência auditiva, compondo então a amostra para a 

análise descritiva mensal, frequência esta estabelecida para melhor 

compreensão dos resultados. 

A análise descritiva deste trabalho foi voltada para esses 310 

neonatos, que foram descritos em uma análise mensal para melhor 

compreensão dos resultados.  

A tabela 2 apresenta a frequência e a porcentagem dos neonatos 

que apresentaram indicadores de risco para deficiência auditiva durante os 

quatro meses de pesquisa. A tabela 3 apresenta a distribuição quanto ao sexo 

daqueles que compuseram essa amostra. 

 

TABELA 2 - Distribuição quanto à frequência e porcentagem dos neonatos nascidos 
vivos com indicadores de risco para deficiência auditiva durante o período de Abril a 
Julho de 2010 (N=310). 

 Total de nascimentos Neonatos com IRDA % 

Abril 516 44 8,5 

Maio 569 53 9,3 

Junho 580 78 13,4 

Julho 619 135 21,8 

Total 2.284 310 13,6 
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TABELA 3 - Distribuição quanto ao sexo dos neonatos nascidos vivos durante o 
período de Abril a Julho de 2010 (N=310). 

 Masculino % Feminino % 

Abril 25 56,8 19 43,2 

Maio  26 49 27 51 

Junho 37 47,4 41 52,6 

Julho 62 45,9 73 54,1 

Total 150 48,4 160 51,6 

 

Embora exista uma maior porcentagem de neonatos do sexo 

feminino (51,6%), a diferença em relação ao sexo masculino (48,4%) não foi 

considerada significante (p-valor 0,422). 

Na amostra geral, foram encontrados todos os IRDA propostos para 

o estudo. No entanto, 279 (90%) crianças apresentaram apenas um IRDA, e o 

número máximo encontrado não ultrapassou a cinco IRDA (Tabela 4). 

 

 
TABELA 4 - Distribuição quanto ao número de indicadores de risco para deficiência 
auditiva encontrados (N=310). 

IRDA N % 

1 IRDA 279 90% 

2 IRDA 25 8,1% 

3 IRDA 3 1% 

4 IRDA 2 0,6% 

5 IRDA 1 0,3% 

  

Em relação aos IRDA encontrados na amostra geral, estes podem 

ser observados na tabela 5 e na figura 3. Todavia, é importante ressaltar que 

31 crianças apresentaram mais que um indicador de risco, portanto, o “N” da 

tabela 5 não equivale ao número de sujeitos no estudo. 
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TABELA 5 - Distribuição quanto à frequência e porcentagem dos indicadores de risco 
para deficiência auditiva encontrados nos neonatos nascidos vivos no período de Abril 
a Julho de 2010. 

IRDA N % 

Criança pequena para a idade gestacional 123 39,7 

Antecedentes familiares de deficiência auditiva neurossensorial 57 18,4 

Infecções congênitas 41 13,2 

Medicação ototóxica  30 9,7 

Consanguinidade 25 8,1 

Alcoolismo materno ou uso de drogas psicotrópicas na gestação 17 5,5 

Asfixia neonatal grave 16 5,2 

Anomalias crânio faciais 14 4,5 

Ventilação mecânica por cinco dias ou mais 14 4,5 

Sinais ou outros achados associados com síndromes 4 1,3 

Peso ao nascimento inferior a 1.500 g 4 1,3 

Meningite bacteriana 3 1,0 

Hiperbilirrubinemia a níveis excedendo a indicação para 
exsangüíneotransfusão 

1 0,3 

Hemorragia ventricular 1 0,3 
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FIGURA 3 - Distribuição quanto à frequência dos indicadores de risco para deficiência auditiva 
encontrados na amostra geral. 

 

A distribuição quanto ao número de infecções congênitas 

encontradas durante os quatro meses de coleta está apresentada na Tabela 6 

e Figura 4. Pode-se observar a maior ocorrência de Toxoplasmose (43,9%), 

seguida de Sífilis (31,7%). No entanto, a diferença entre as infecções não pode 

ser considerada estatisticamente (p-valor 0,255). 

 

TABELA 6 - Distribuição quanto às infecções congênitas encontradas no período de 
Abril a Julho de 2010 (N=41). 

  

Abril Maio Junho Julho 

N % N % N % N % 

Toxoplasmose 6 66,7% 3 33,3% 1 14,3% 8 50,0% 

Sífilis 2 22,2% 5 55,6% 3 42,9% 3 18,8% 

Rubéola 1 11,1% 0 0,0% 2 28,6% 1 6,3% 

Herpes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 25,0% 

HIV 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Citomegalovírus 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 

 



Resultados  62 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Distribuição quanto às infecções congênitas encontradas na amostra geral, no 
período de Abril a Julho de 2010 (N= 41). 

 

Durante o período em que a TANS foi realizada na maternidade, 

ocorreram 2 (0,6%) óbitos, e ainda havia 1 (0,3%) neonato internado na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), ao final da coleta de dados. A 

TANS foi realizada em 297 (95,8%) neonatos, sendo que 13 (4,2%) realizaram 

o teste em ambulatório, após a alta hospitalar. Deste modo, apenas 10 (3,2%) 

neonatos não realizaram a triagem auditiva (Figura 5). 

 

 
FIGURA 5 - Distribuição dos neonatos com IRDA que compuseram o programa de triagem 

auditiva neonatal seletiva. 
 

Do total de TANS, 151 (50,8%) foram realizadas em sujeitos do sexo 

feminino (Figura 6). 
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FIGURA 6 - Distribuição quanto ao sexo dos neonatos que realizaram a triagem auditiva 

neonatal seletiva (N= 297). 
 

Os IRDA encontrados apenas nos neonatos que realizaram a TANS 

estão apresentados na tabela 7 e na figura 7, dispostos por ordem de 

prevalência. 

 

TABELA 7 - Distribuição quanto à frequência, porcentagem e P-valor dos indicadores 
de risco para deficiência auditiva encontrados nos neonatos que realizaram a triagem 
auditiva no período de Abril a Julho de 2010. 

 

Não Sim 
P-valor 

N % N % 

Criança pequena para a idade gestacional 
(PIG) 

178 59,9% 119 40,1% <0,001 

Antecedentes familiares com perda auditiva 
neurossensorial 

240 80,8% 57 19,2% <0,001 

Infecçôes congênitas 259 87,2% 38 12,8% <0,001 

Medicação ototóxica 269 90,6% 28 9,4% <0,001 

Consanguinidade 272 91,6% 25 8,4% <0,001 

Asfixia neonatal grave 281 94,6% 16 5,4% <0,001 

Alcoolismo materno ou uso de drogas 281 94,6% 16 5,4% <0,001 

Anomalias crânio faciais 283 95,3% 14 4,7% <0,001 

Ventilação mecânica 286 96,3% 11 3,7% <0,001 
Continua 
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Continuação 

 

Não Sim 
P-valor 

N % N % 

Sinais ou outros achados associados com 
síndromes 

 

293 

 

98,7% 

 

4 

 

1,3% 

 

<0,001 

Peso ao nascimento inferior a 1.500 g 294 99,0% 3 1,0% <0,001 

Hemorragia ventricular 296 99,7% 1 0,3% <0,001 

Meningite bacteriana 296 99,70% 1 0,30% <0,001 

Hiperbilirrubinemia a níveis excedendo a 
exsanguíneotransfusão 

296 99,70% 1 0,30% <0,001 

 

 

 

FIGURA 7 - Distribuição quanto à frequência dos indicadores de risco para deficiência auditiva 
encontrados nos neonatos que realizaram a triagem auditiva no período de Abril a Julho de 

2010. 
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A tabela 8 demonstra a realização da TANS, e a figura 8 representa 

o índice de TANS realizadas mensalmente. 

 

TABELA 8 - Distribuição quanto à realização da triagem auditiva neonatal seletiva 
durante o período de Abril a Julho de 2010 (N=310). 

 Realização da Triagem Auditiva Neonatal Seletiva 

 
Antes da alta 
hospitalar 

% 
Após a alta 
hospitalar 

% 
TANS não 
realizadas 

% 

Abril 40 90,9 1 2,3 3 6,8 

Maio 46 86,8 4 7,5 3 5,7 

Junho 72 92,3 4 5,1 2 2,6 

Julho 126 93,3 4 3 5 3,7 

Total 284 91,6 13 4,2 13 4,2 

 

 

FIGURA 8 - Índice de realização da triagem auditiva neonatal em neonatos com indicadores de 
risco, no período de Abril a Julho de 2010 (N=297). 

 

A idade média de realização da TANS antes da alta hospitalar foi de 

3,3 dias, enquanto que a idade média das crianças que compareceram para a 

realização do exame após a alta hospitalar foi de 21,5 dias (Tabela 9). A 

representação da idade na realização da TAN, antes e após a alta hospitalar, 

está presente na figura 9. 
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TABELA 9 - Descritiva completa para a idade na realização da triagem auditiva 
neonatal seletiva, antes e após a alta hospitalar (N=297). 

Idade (dias)              Antes da alta hospitalar Após a alta hospitalar 

            N                                    284 13 

Média 3,3 21,5 

Mediana 2 19 

Mínimo 1 9 

Máximo 86 43 

Desvio Padrão 6 8,8 

1° Quartil 2 18 

3° Quartil 2 23 

 

 

FIGURA 9 - Box-plot da idade na realização da TAN, antes e após a alta hospitalar. 
 

Em relação aos resultados da TANS, não houve alterações auditivas 

em 235 (79,1%) avaliações. A tabela 10 e a figura 10 representam a ocorrência 

de neonatos que obtiveram na realização da TANS o resultado “Passa” ou 

“Falha”. 
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TABELA 10 - Distribuição quanto à ocorrência de neonatos que passaram e falharam 
na triagem auditiva neonatal seletiva, no período de Abril a Julho de 2010 (N=297). 

 Passa % Falha % 

Abril 31 75,6 10 24,4 

Maio 42 84 8 16 

Junho 61 80,3 15 19,7 

Julho 101 77,7 29 22,3 

Total 235 79,1 62 20,9 

 

 

 

FIGURA 10 - Distribuição quanto à ocorrência de neonatos que passaram e falharam na 
triagem auditiva neonatal seletiva, no período de Abril a Julho de 2010 (N=297).  
 

No resultado da triagem auditiva, temos que a grande maioria 

passou no exame, ou seja, 79,1% dos neonatos.  

No mês de Junho, houve um nascimento com malformação 

(agenesia do pavilhão auditivo) na orelha esquerda, não sendo possível a 

realização do exame; por este motivo, a criança foi encaminhada diretamente 

para avaliação diagnóstica após a realização da TANS apenas na orelha 

direita. Sendo assim, foram encaminhados para o retorno, em um prazo de 15 

a 30 dias, 61 (98,4%) neonatos (Figura 11). 
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FIGURA 11 - Distribuição quanto aos encaminhamentos para retorno e diagnóstico direto dos 
neonatos que falharam na triagem auditiva neonatal seletiva (N=62). 

 

 

Compareceram para este retorno 47 (77,1%) recém nascidos, com 

idade média de 21,6 dias. Não aderiram ao retorno 14 (22,9%) recém nascidos, 

mesmo após três tentativas de contato pela equipe responsável do PTANS 

(Figura 12). 

 

FIGURA 12 - Distribuição quanto à adesão dos neonatos encaminhados para o retorno (N=47). 
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A tabela 11 apresenta uma descritiva completa referente à idade dos 

neonatos que compareceram ao retorno logo após o primeiro agendamento, e 

no segundo agendamento, realizado mediante contato telefônico. A figura 13 

apresenta o Box-plot da idade dos neonatos no 1º e 2º agendamento, assim 

como, no retorno em geral. 

 

TABELA 11 - Descritiva completa para a idade das crianças que aderiram ao retorno 
no 1º e no 2º agendamento (N=47).  

Idade no retorno (dias) 

Adesão ao retorno  

1º Agendamento 2º Agendamento Geral 

Média 20,2 37 21,6 

Mediana 20 33 21 

Desvio Padrão 5 18,2 8,2 

Mínimo 11 20 11 

Máximo 34 62 62 

N 43 4 47 

IC 1,5 17,9 2,3 

p-valor <0,001  

 

 

FIGURA 13 - Box-plot para a idade dos neonatos que compareceram ao retorno durante o 
primeiro e o segundo agendamento (N=47). 
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Pode-se observar que existe diferença altamente significante de 

idade no retorno entre ambos os agendamento, uma vez que, no segundo 

encontramos uma diferença de 17 dias em relação ao primeiro.  

Quanto aos resultados no retorno, 39 (83%) neonatos passaram no 

exame, e as mães receberam orientações quanto ao desenvolvimento auditivo 

e de linguagem; e 8 (17%) falharam, sendo encaminhados para avaliação 

diagnóstica no Centro Audição na Criança (CeAC/PUC-SP). Os resultados do 

retorno estão expostos na tabela 12 e na figura 14. A taxa de neonatos 

encaminhados para o diagnóstico está representada pela figura 15. 

 
TABELA 12 - Distribuição quanto à ocorrência de neonatos que passaram e falharam 
no retorno, no período de Abril a Julho de 2010 (N=47). 

 Passa % Falha % 

Abril 5 83,3 1 16,7 

Maio 4 66,7 2 33,3 

Junho 7 70 3 30 

Julho 23 92 2 8 

Total 39 83 8 17 

 

 

FIGURA 14 - Distribuição quanto à ocorrência de neonatos que passaram e falharam no 
retorno para a triagem auditiva, no período de Abril a Julho de 2010 (N=47).  
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FIGURA 15 - Distribuição quanto à taxa de neonatos encaminhados para avaliação 
diagnóstica, no período de Abril a Julho de 2010 (N=9). 

 

 

Das crianças encaminhadas para avaliação audiológica, sete 

(77,8%) compareceram e duas (22,2%) faltaram. Os motivos pelos quais não 

ocorreu a adesão foram levantados: uma criança viajou com os pais e não 

retornou até a data marcada para o diagnóstico, e em relação à outra criança, 

não foi possível o contato telefônico para esclarecimento, pois o único número 

fornecido encontrava-se sempre desligado. Diante desta dificuldade, o serviço 

de assistência social do hospital foi informado, e um telegrama foi enviado para 

a família da criança com nova data, novamente sem sucesso. 

A tabela 13 apresenta os resultados encontrados em cada caso 

após a realização dos exames: Observação do Comportamento Auditivo, 

Timpanometria, EOAT e EOAPD, além do registro do PEATE com estímulo 

clique e PEATE por frequência específica com estímulo tone burst por via 

áerea, e quando necessário, via óssea. 
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TABELA 13 - Resultados encontrados no diagnóstico audiológico das crianças 
avaliadas no Centro Audição na Criança (N=7). 

Caso Resultado audiológico 

1 Espectro da Neuropatia Auditiva 

2 Perda Auditiva Condutiva 

3 Perda Auditiva Condutiva na orelha direita e malformação na orelha 
esquerda 

4 Perda Auditiva Condutiva  

5 Audição Normal 

6 Audição Normal 

7 Perda Auditiva Condutiva 

 

A figura 16 demonstra os resultados audiológicos, de forma 

agrupada, dos casos encaminhados para o processo diagnóstico. 

 

 

FIGURA 16 - Resultados audiológicos encontrados nas crianças encaminhadas para o 
processo diagnóstico (N=7) 

 

Deste modo, a prevalência de perda auditiva neurossensorial 

encontrada foi de 0,3% (1/297), e de perda auditiva condutiva, 1,3% (4/297). 

As idades das crianças durante os procedimentos realizados 

constam na tabela 14, e a representação das idades no diagnóstico, na figura 

17. 
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TABELA 14 - Descritiva completa para a idade no início e ao fim do diagnóstico.  

  Início do diagnóstico Fim do diagnóstico 

Média 64,9 82,1 

Mediana 61 89 

Desvio Padrão 17,8 16,4 

CV 28% 20% 

1º Quartil 50 73 

3º Quartil 79 91 

Mínimo 46 56 

Máximo 91 102 

N 7 7 

IC 13,2 12,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 - Box-plot de idade das crianças no início e ao fim do processo diagnóstico. 
 

A intervenção para a criança diagnosticada com Espectro da 

Neuropatia Auditiva ocorreu quando ela estava com 153 dias, devido a não 

adesão da família da criança nos dois primeiros agendamentos. Das perdas 

auditivas condutivas encontradas, apenas um caso foi encaminhado para a 

intervenção, com idade de 118 dias, devido à criança apresentar estenose de 
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meato acústico externo bilateralmente, característica da síndrome congênita 

diagnosticada (Síndrome de Treacher Collins). 

Os IRDA encontrados nas crianças que aderiram à avaliação 

audiológica estão dispostos na tabela 15 e na figura 18. 

 

TABELA 15 - Distribuição quanto aos indicadores de risco para deficiência auditiva 
encontrados nas crianças que aderiram ao diagnóstico (N=7). 

Caso IRDA 

1 Infecção congênita (Toxoplasmose), Hereditariedade, Hiperbilirrubinemia 
(Kernicterus), Medicação ototóxica e Ventilação Mecânica 

2 Anomalias crânio-faciais e Síndrome congênita 

3 Anomalias crânio-faciais 

4 Anomalias crânio-faciais 

5 Criança pequena para a idade gestacional (PIG) 

6 Criança pequena para a idade gestacional (PIG) 

7 Consaguinidade e Criança pequena para a idade gestacional (PIG) 

 

 

 
FIGURA 18 - Distribuição quanto aos indicadores de risco encontrados nas crianças que 

aderiram ao diagnóstico. 
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O quadro 2 apresenta uma análise geral das crianças que aderiram 

ao processo diagnóstico, no que se refere às idades durante a realização da 

TANS, no retorno, no início e conclusão do diagnóstico e no início da 

intervenção; apresenta também o resultado audiológico e os indicadores de 

risco para a deficiência auditiva presentes nos sujeitos. 
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QUADRO 2 - Panorama geral das crianças que aderiram ao processo diagnóstico (N=7) 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 
Idade na 
realização da 
TANS (dias) 

2 7 2 2 2 2 2 

Idade no 
retorno (dias) 21 19 Não realizou 24 15 15 21 

Idade no início 
do diagnóstico 
(dias) 

91 46 61 81 49 76 50 

Idade na 
conclusão do 
diagnóstico 
(dias) 

91 102 82 91 56 89 64 

Resultado 
audiológico 

Espectro da Neuropatia 
Auditiva 

Perda 
Auditiva 
Condutiva 

Perda Auditiva 
Condutiva na 
orelha direita e 
malformação na 
orelha esquerda 

Perda 
Auditiva 
Condutiva  

Audição 
Normal 

Audição 
Normal 

Perda Auditiva 
Condutiva 

Idade no início 
da intervenção 
(dias) 

153 118 - - - - - 

IRDA 

Infecção congênita 
(Toxoplasmose), 
Hereditariedade, 
Hiperbilirrubinemia 

(Kernicterus), 
Medicação ototóxica e 
Ventilação mecânica 

Anomalias 
crânio-
faciais e 
Síndrome 
congênita 

Anomalias 
crânio-faciais 

Anomalias 
crânio-
faciais 

Criança 
pequena 

para a idade 
gestacional 

(PIG) 

Criança 
pequena 

para a idade 
gestacional 

(PIG) 

Consaguinidade e 
Criança pequena 
para a idade 

gestacional (PIG) 
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Para melhor entendimento da implantação do programa de triagem 

auditiva neonatal seletiva foram elaborados fluxogramas mensais, dispostos a 

seguir. As figuras 19, 20, 21 e 22 apresentam o fluxograma equivalente ao 

meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2010. 

 

 

FIGURA 19 - Fluxograma da realização da triagem auditiva neonatal seletiva no mês de Abril 
de 2010. 
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FIGURA 20 - Fluxograma da realização da triagem auditiva neonatal seletiva no mês de Maio 
de 2010. 
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FIGURA 21 - Fluxograma da realização da triagem auditiva neonatal seletiva no mês de Junho 
de 2010. 
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FIGURA 22 - Fluxograma da realização da triagem auditiva neonatal seletiva no mês de Julho 
de 2010. 
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Os resultados gerais do PTANS foram apresentados na figura 23.  

 

FIGURA 23 - Fluxograma geral do programa de triagem auditiva neonatal seletiva realizado no 
Hospital Amparo Maternal, no período de Abril a Julho de 2010. 
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4.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS COM PERDA AUDITIVA ENCONTRADOS. 

 

Perda Auditiva Neural 

A criança, do sexo feminino, nasceu pré-termo, com 36 semanas 

gestacionais, pesando 2,625 g. No primeiro minuto obteve Apgar 8 e no quinto 

minuto, 9. Apresentou como IRDA a Hereditariedade (mãe com perda auditiva 

neurossensorial profunda) e Infecção congênita ao nascimento 

(Toxoplasmose).  

Foi realizada a TAN no terceiro dia de vida da criança, no berçário 

de médio risco do hospital, apresentando resultado “Passa” na orelha esquerda 

e resultado “Falha” na orelha direita no teste de PEATE-A. A data para o 

retorno não foi definida no momento em que foi detectada a alteração, pois não 

havia previsão de alta nos próximos dias, e a conduta estabelecida foi de 

possível reteste. 

Em virtude de complicações neonatais, a criança precisou ser 

internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), na qual recebeu 

medicação ototóxica (Gentamicina e Amicacina), fez uso de ventilação 

mecânica e foi diagnosticada com Kernicterus (considerado uma icterícia 

grave, pelo nível elevado de bilirrubina nos gânglios da base, tronco cerebral e 

cerebelo, podendo causar alterações neurológicas). 

Quando houve a estabilização do quadro clínico da paciente, foi 

realizada nova TAN, cujos resultados foram de “Falha” bilateralmente. Assim, 

foi estabelecido que a data para o encaminhamento no centro de referência em 

diagnóstico audiológico seria efetuada próximo à alta hospitalar. 

A criança permaneceu internada durante 54 dias, e não foi possível 

o agendamento para diagnóstico no momento da alta, sendo este efetuado por 

contato telefônico. 

No primeiro agendamento não houve a adesão para o diagnóstico, e 

nova data foi estabelecida, no qual compareceu com idade de 91 dias. Nesta 

ocasião, passou por consulta otorrinolaringológica e realizou os seguintes 

exames: 

• Timpanometria: apresentou curva timpanométrica do tipo A bilateralmente; 
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• Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente e Produto de 

Distorção: com presença de resposta bilateralmente; 

• Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Via Aérea com o 

estímulo clique: ausência de respostas em 100 dBnNA, com presença de 

microfonismo coclear bilateralmente. 

• Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por Frequência 

Específica (via aérea): ausência de resposta a 100 dBnNA nas freqüências 

de 500, 1kHz e 2 kHz bilateralmente. 

 

No mesmo dia ocorreu a finalização do diagnóstico audiológico e a 

família foi informada sobre a perda auditiva encontrada, denominada Espectro 

da Neuropatia Auditiva. 

Diante do resultado, a criança foi encaminhada para o serviço de 

intervenção do centro, para seleção e adaptação do AASI. No entanto, foram 

necessários três agendamentos para o início dessa etapa, que ocorreu quando 

a criança já estava com a idade de 153 dias. 

Após dois meses de atendimento, a criança recebeu os aparelhos 

auditivos para experiência domiciliar. Na ocasião deste estudo, ela vinha 

fazendo uso constante e não demonstra incômodo com o mesmo. Apresentava 

atenção aos sons para média e forte intensidade, e conseguia localizá-los. 

Iniciou também o balbucio e mostrava-se uma criança sorridente, ativa, sempre 

disposta a interagir com as pessoas ao seu redor. 

 

Perda Auditiva Condutiva 

Foram diagnosticadas quatro crianças com perda auditiva condutiva, 

descritas a seguir como Caso 1, Caso 2, Caso 3 e Caso 4. 

 

Caso 1:  

A criança, do sexo feminino, nasceu a termo no mês de Maio, 

pesando 2.765g e apresentando Apgar 9/10. Possuía como IRDA síndrome 

congênita (síndrome Treacher-Collins) e anomalia crânio-facial (Fissura pós-

forame completa bilateral e estenose do meato acústico externo). Foi realizada 

a TAN no 7º dia de internação, no berçário de médio risco, tendo como 
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resultado “Falha” bilateralmente. Retornou ao hospital com 19 dias de vida, 

quando ocorreu o reteste. Neste exame, permaneceu com a “Falha” bilateral e 

foi encaminhada para avaliação audiológica.  

Iniciou o processo diagnóstico com 49 dias, após a família 

desmarcar o primeiro agendamento. No entanto, necessitou de nova 

internação, retornando somente com 102 dias para finalizar as avaliações. 

As avaliações realizadas apresentaram Timpanometria com curva do 

tipo B bilateralmente, EOAT e EOAPD ausentes bilateralmente, PEATE clique 

via aérea na orelha direita em 90 dBnNA e orelha esquerda em 40 dBnNA, e 

PEATE clique via óssea em 20 dBnNA bilateralmente.  

A criança foi encaminhada para intervenção fonoaudiológica, 

iniciando o processo com 118 dias de vida. 

 

Caso 2: 

A criança, do sexo masculino, nasceu a termo no mês de Junho, 

pesando 2.865g, com Apgar 9/10, apresentando como IRDA malformação na 

orelha esquerda. Realizou a TAN aos dois dias de vida, no Alojamento 

Conjunto, tendo como resultado “Passa” na orelha direita, e não sendo possível 

a realização do exame na orelha esquerda.  

Como conduta fonoaudiológica, a criança foi encaminhada 

diretamente para o processo diagnóstico. No entanto, faltou ao primeiro 

agendamento, comparecendo ao segundo, com idade de 61 dias. Finalizou o 

processo diagnóstico com idade de 82 dias. 

Os resultados encontrados na orelha direita demonstraram curva 

timpanométrica do tipo B, EOAT e EOAPD ausentes, PEATE clique via aérea 

em 80 dBnNA, identificando as ondas I, III e V com tempo de latência absoluta 

aumentada e interpicos normais. Os resultados do PEATE-FE estão 

apresentados no quadro 3. 
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QUADRO 3 - Resultados encontrados no PEATE-FE do Caso 2. 

 500 Hz 2000 Hz 

O
re
lh
a
 

D
ir
e
ita
 VA 40 dBnNA 30 dBnNA 

VO 20 dBnNA 20 dBnNA 

O
re
lh
a
 

E
sq
u
e
rd
a 

VO 20 dBnNA 20 dBnNA 

 

A criança foi encaminhada para acompanhamento 

otorrinolaringológico. 

 

Caso 3: 

A criança, do sexo masculino, nasceu a termo no mês de Junho, 

pesando 2.550g, com Apgar 8/9, apresentando como IRDA anomalia crânio-

facial (fissura lábio palatal esquerda). 

Ainda no alojamento conjunto, no 2º dia de vida, realizou a TAN, 

tendo como resultado “Passa” na orelha direita e “Falha” na orelha esquerda. 

Marcado retorno após 22 dias, a criança apresentou resultado “Falha” 

bilateralmente. 

Encaminhada para o centro especializado em diagnóstico 

audiológico, foram realizados os exames de Timpanometria (curva 

timpanométrica do tipo B), PEATE clique via aérea em 80 dBnNA com ondas I, 

III e V com latência aumentada e interpicos normais. Os resultados do PEATE-

FE estão apresentados no quadro 4. 
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QUADRO 4 - Resultados encontrados no PEATE-FE do Caso 3. 

  500 Hz 2000 Hz 

O
re
lh
a
 

D
ir
e
ita
 VA Não realizado*  Não realizado* 

VO 20 dBnNA 20 dBnNA 

O
re
lh
a
 

E
sq
u
e
rd
a VA 60 dBnNA 50 dBnNA 

VO 20 dBnNA 20 dBnNA 

*Exame não realizado, pois a criança acordou. 

 

A criança finalizou o processo diagnóstico com 64 dias e foi 

encaminhada para acompanhamento otorrinolaringológico. 

 

Caso 4:  

A criança, do sexo masculino, nasceu a termo no mês de Julho, 

pesando 2.490g, com Apgar 9/10, tendo como IRDA a Consaguinidade, além 

de ser classificada como Pequena para a Idade Gestacional (PIG). 

A TAN foi realizada no segundo dia de vida, apresentando resultado 

“Falha” bilateralmente. Retornou para nova TAN com idade de 21 dias, 

apresentando, nesta ocasião, “Falha” apenas na orelha esquerda. 

Iniciou a avaliação audiológica aos 50 dias de vida e finalizou aos 64 

dias. Foi realizado PEATE clique via aérea em 80 dBnNA com ondas I, III e V 

com latência aumentada e interpicos normais. Os resultados do PEATE-FE 

estão apresentados no quadro 5. 
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QUADRO 5 - Resultados do PEATE-FE do Caso 3.  

    500 Hz 2000 Hz 
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VO 20 dBnNA 20 dBnNA 

 

A criança foi encaminhada para acompanhamento 

otorrinolaringológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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A discussão a seguir tem como enfoque os indicadores de qualidade 

para um programa de triagem auditiva neonatal, propostos pelo JCIH (2007), 

considerando uma casuística de 310 neonatos. 

É importante frisar que o JCIH (2007) recomenda que a triagem seja 

realizada em todos os nascidos vivos. Sendo assim, seus indicadores de 

qualidade estão voltados para a implantação em programas de triagem auditiva 

neonatal universal. No entanto, em muitos locais, principalmente nos países em 

desenvolvimento, esta realidade ainda permanece distante. Como alternativa, 

uma forma de se iniciar a implantação é a realização da TAN em neonatos com 

IRDA, de modo que este procedimento seja instituído como universal ao longo 

de um determinado tempo. No Brasil, o COMUSA sugere que este período não 

seja superior a três anos após o início da implantação do programa em 

neonatos apenas de risco (Lewis et al., 2010). 

No presente estudo, 90% (279) dos neonatos apresentaram apenas 

um indicador de risco para a deficiência auditiva. No entanto, foi observada a 

presença de até cinco IRDA dos 14 analisados. 

Os IRDA mais prevalentes encontrados foram: criança pequena para 

a idade gestacional (39,7%), antecedentes familiares com deficiência auditiva 

neurossensorial (18,4%), infecções congênitas (13,2%), uso de medicação 

ototóxica (9,7%), e consaguinidade (8,1%). 

Estudo desenvolvido também no Brasil por Pereira et al. (2007) 

encontrou maior disposição para deficiência auditiva em crianças a termo que 

apresentaram como IRDA baixo peso / PIG, infecções congênitas, 

antecedentes familiares e uso de medicação ototóxica. Nos achados de Lima et 

al. (2006) foram observados ainda os IRDA malformação crânio-facial, peso 

menor que 1.000 gramas ao nascimento, asfixia perinatal, utilização de 

ventilação mecânica por mais de cinco dias, presença de hiperbilirrubinemia e 

síndrome genética. 

Korres (2005) analisou os IRDA mais prevalentes tanto na 

população do berçário comum quanto na população da UTIN. No primeiro 

grupo houve a prevalência da hereditariedade (40/53 [75%]) e anomalias 

congênitas (8/53 [15%]). Já na UTIN, os mais encontrados foram uso de 

medicação ototóxica (83/232 [36%]), ventilação mecânica >24horas (27/232 
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[12%]), prematuridade (20/232 [9%]) e peso ao nascimento ≤1500g (19/232 

[8%]). 

Da literatura estudada, Bilgen et al. (2000), Pádua et al. (2005), 

Declau et al. (2008), AL-Harbi et al. (2009) e Amado et al. (2009) também 

encontraram a ocorrência de IRDA semelhantes. 

Importante destacar que, de acordo com o JCIH (2007), embora 

diversos indicadores não sejam aceitos como IRDA, muitos continuam a serem 

utilizados por conta da característica populacional encontrada em diversas 

regiões. 

Ao se avaliar um serviço voltado para a saúde na população de 

risco, algumas particularidades devem ser levadas em consideração. A grande 

maioria dos neonatos que necessitam de internação na UTIN demanda de 

cuidados intensivos que, muitas vezes, prolongam o momento da alta 

hospitalar. Por esta razão, definir indicadores de qualidade que possam avaliar 

e monitorar adequadamente o serviço provido para essas crianças é uma 

tarefa bastante complexa. 

Quando analisados os indicadores de qualidade para a realização do 

PTAN sugeridos pelo JCIH (2007), é nítida a relação deles com a idade da 

criança. Por essa razão, a primeira questão a ser levantada nesta discussão 

refere-se justamente à recomendação para que a triagem ocorra até o primeiro 

mês de vida. Trata-se de uma conduta que, de fato, pode ser facilmente 

adotada para neonatos sem IRDA, no entanto, como dito anteriormente, 

dependendo do quadro clínico da criança, ocasionado muitas vezes pela 

presença de IRDA, o momento da realização da TAN pode ser estendido. 

Assim, o retorno, diagnóstico e finalização da conduta também podem se 

alongar e acontecer em tempo superior àquele recomendado nos indicadores 

de qualidade. 

Por esse motivo, sugere-se que a TAN em neonatos com IRDA seja 

realizada o mais próximo da alta hospitalar, e que seus seguimentos 

aconteçam rapidamente, para que o diagnóstico preciso possa ser alcançado o 

quanto antes. Isto se deve à necessidade de iniciar a seleção de AASI, assim 

como da terapia fonoaudiológica, caso uma perda de audição permanente seja 
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encontrada, visto que a plasticidade neuronal é maior antes dos seis meses de 

idade (Boechat, 2002; Lewis et al., 2010). 

Sendo assim, uma vez instituído o período de realização da TAN, 

este indicador interferirá nos demais, já que é a partir do momento em que 

ocorre a triagem, que os encaminhamentos seguintes, se necessários, são 

estabelecidos. 

Na população avaliada neste estudo, a TAN foi realizada com a 

idade média de 3,3 dias de vida, tendo a idade mínima e máxima de 1 e 86 

dias, respectivamente. Este resultado pode ser inferido pela presença de 

neonatos PIG, não necessitando, muitas vezes, de internação na UTIN, tendo a 

alta hospitalar no prazo de 48 horas. 

O índice de realização da TAN encontrado foi de 95,8% (297/310), o 

que está de acordo com o indicador de qualidade proposto pelo JCIH (2007) 

referente a esse a aspecto, que propõe 95% dos neonatos triados até o 

primeiro mês de vida. Considerando apenas o índice de realização da TAN 

antes da alta hospitalar, a taxa do presente estudo já se aproximou do padrão 

sugerido (91,6%). Por isso, é importante que a realização da TAN aconteça 

preferencialmente durante a internação, para que o programa possa abranger 

um maior número de neonatos. 

Outros estudos pesquisados na literatura, também alcançaram o 

índice proposto para a realização da TAN. Na Holanda, Van Straaten et al. 

(2003) e Coeenraad et al. (2010) atingiram uma porcentagem de neonatos 

triados equivalente a 98,9% e 99%, respectivamente. Porém, alguns estudos 

não demonstraram um bom desempenho nessa etapa, como o desenvolvido no 

Brasil por Chapchap e Segre (2001), que mesmo após três anos de realização 

do programa, atingiram apenas o índice de 90,6%; e de Mattos et al. (2009), 

com 81,7%. 

Entretanto, nem sempre é possível a realização ainda antes da alta 

hospitalar, sendo necessário o deslocamento do recém nascido e do 

responsável para que a TAN seja realizada em ambulatório. Isso ocasiona um 

alto número de evasão, tendo em vista a dificuldade que várias famílias 

encontram para comparecer ao hospital ou a centros especializados, 

provavelmente, devido a fatores econômicos, culturais e sociais. 
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No presente estudo, 13 dos 23 neonatos (56,5%) que receberam 

alta hospitalar sem a realização da TAN retornaram para a execução do exame 

em ambulatório. A idade média desses neonatos foi de 21,5 dias, variando de 9 

a 43 dias. 

No programa desenvolvido por Olusanya et al. (2008), 2% (26/1330) 

das TAN foram realizadas após alta hospitalar, com idade média de 54,3 dias; 

Mattos et al. (2009), conseguiram uma taxa de adesão de 4,8% (30/625) para a 

realização da TAN em ambulatório. 

O presente estudo, desenvolvido durante quatro meses, apresentou 

um índice de 95% de realização da TAN que já pôde ser observado a partir do 

terceiro mês. Isso mostra que, com planejamento, organização e coordenação 

adequados, é possível a realização da TAN de modo efetivo, uma vez que, sua 

implantação deve ocorrer gradativamente, e seus indicadores devem ser 

alcançados até seis meses do início do programa (Mattos et al., 2009; Lewis et 

al., 2010). 

No presente estudo, após a realização da TAN nos 297 neonatos 

com o método PEATE-A, foi observado um índice de falha de 20,9%. No 

entanto, deve ser levado em consideração o curto período de internação 

hospitalar (48 horas), sendo insuficiente para eliminar a presença de vérnix no 

conduto auditivo, interferindo, assim, na realização do exame. Além disso, a 

presença de alterações de orelha média pode ter contribuído para o alto 

número de falso-positivos.  

Em pesquisa nos EUA, Doyle et al. (2000) investigaram a relação 

entre as condições de orelha externa e média com os resultados da TAN. 

Foram avaliadas 200 crianças sem IRDA, com 5 a 48 horas de vida, com o 

método EOAT e PEATE. Passaram nas EOAT 58,5% das crianças e no 

PEATE, 91%. Porém, após a inspeção otoscópica, que demonstrou alterações 

relacionadas à presença de vérnix e alteração de membrana timpânica em 28% 

das orelhas, o índice de passa nas EOAT e PEATE foi de 69% e 96%, 

respectivamente. 
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Azevedo (2004) também afirma que a dificuldade para a realização 

da TAN em berçário comum é ocasionada pela maior possibilidade de 

obstrução do meato acústico externo por vérnix; elevados níveis de ruído no 

ambiente; rápida alta hospitalar; e por condições de saúde do recém nascido 

prematuro.  

Tanon-Anoh et al. (2010) utilizando o método PEATE, encontraram 

índice de encaminhamento para retorno semelhante ao desta pesquisa, ou 

seja, de 21,9%,. Van Straaten et al. (2003), Monteiro (2008) e Ciorba et al. 

(2008) também alcançaram índices de 8%, 14% e 14,7%, respectivamente, 

utilizando o mesmo protocolo. 

Com a utilização do método EOA, Ohl et al. (2009) encontraram uma 

taxa de falha no primeiro exame de 37% em neonatos com IRDA. Já no Brasil, 

Amado et al. (2009) obtiveram 24% de falha com o mesmo protocolo. 

Uma questão importante a ser discutida diz respeito ao protocolo 

utilizado no programa. Um protocolo que tenha duas fases, teste e reteste, 

diminui os falso-positivos. Entretanto, em neonatos que recebem alta com 

inúmeros encaminhamentos para realização de exames, esta conduta pode ser 

um fator que aumente a evasão, tendo em vista a preocupação dos pais 

primeiramente com a vida da criança, e não dimensionando, neste momento, a 

necessidade da avaliação auditiva. 

Em estudo desenvolvido por Fernandes e Nozawa (2010), com o 

intuito de compreender a ausência das mães no retorno para a segunda 

avaliação da TAN, foram encontrados os seguintes motivos em relação às 

características maternas: baixa escolaridade, baixa frequência as consultas 

pré-natais, presença de mais um filho na família e ausência do companheiro. 

Foram ainda associadas a esses motivos: restrição do horário de atendimento 

e insuficiência de informações acerca da importância da triagem auditiva pelos 

organizadores do programa; carência de recursos materiais para deslocamento 

até o serviço; necessidade de conduzir outros filhos ao local de retorno, muitas 

vezes, pela ausência de retaguarda familiar ou social; incompreensão materna 

acerca da necessidade de retornar para a segunda avaliação auditiva. 
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Scaziotta (2007) também associou como motivos do não 

comparecimento a baixa escolaridade das mães, baixa renda familiar, maior 

número de filhos e menor número de consultas pré-natais.  

Vários estudos, como o realizado por Wittman-Price e Popo (2002), 

enfatizam a necessidade de esclarecimentos quanto à importância da TAN 

desde o período pré-natal. Quando aplicada uma sessão educacional para as 

gestantes, a respeito da TAN e sua importância no desenvolvimento auditivo e 

de linguagem, foi comprovado que 100% das famílias retornam para as 

consultas de seguimento. 

O presente estudo obteve uma taxa de adesão ao retorno de 77,1%, 

o que está de acordo com o índice proposto pelo JCIH (2007), que considera 

satisfatório um índice acima de 70% nos seis primeiros meses, e de 95%, após 

o primeiro ano de funcionamento do programa. 

Nos quatro meses analisados neste estudo, este índice variou de 

60% a 86,2%. Estudos como o de De Capua et al. (2007), Monteiro (2008), 

Khaimook et al. (2008), Olusanya et al. (2008) e Paladini et al. (2009) 

encontraram taxas de adesão similares, variando de 80,6% a 93,9%. 

Dos neonatos encaminhados para o retorno, 91,5% aderiram ao 

exame após o primeiro agendamento. Algumas hipóteses podem ser 

levantadas para este índice efetivo. Uma delas seria a orientação adequada às 

mães após a realização do exame - com o apoio da Caderneta de Saúde da 

Criança, era explicada a necessidade do retorno, assim como já era informada 

a data em que o novo exame ocorreria.  

Outra hipótese refere-se à retirada do resultado do “Teste do 

pezinho” no ambiente hospitalar, pois este apesar de ter sido realizado no 

momento da alta, só encontrava-se disponível após 15 dias. Sendo assim, 

muitos responsáveis podem ter conciliado a data do retorno com a necessidade 

de retirar o resultado do teste, o que pode ser visto como uma estratégia para 

diminuir a evasão na TAN. Uma investigação criteriosa a esse respeito deveria 

ser realizada, com o intuito de verificar se o índice de retirada deste exame 

ocorre de forma satisfatória. 
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Neste estudo, a idade média no retorno foi de 21,6 dias, sendo que a 

idade média somente dos neonatos que compareceram ao primeiro 

agendamento foi de 20,6 dias (mínima 11 - máxima 34), e a daqueles que 

retornaram a partir do segundo agendamento foi de 37 dias (mínima 20 - 

máxima 62).  

Quanto ao resultado da TAN realizada no retorno, 83% (39/47) 

passaram no exame e 17% (8/47) permaneceram com resultados alterados. 

Porém, o índice de encaminhamento para diagnóstico foi calculado a partir das 

nove crianças com resultado de “Falha”, visto que um neonato foi encaminhado 

diretamente para diagnóstico após realização da primeira etapa da TAN. Sendo 

assim, foi encaminhado para diagnóstico um índice de 3%, o que está de 

acordo com o JCIH (2007), que aceita uma taxa de encaminhamento de até 

4%, no máximo. 

Durante os quatro meses de pesquisa, em nenhum mês o índice de 

encaminhamento foi maior que o aceitável, variando de 1,5% a 4%. 

Nos estudos encontrados na literatura, a taxa de encaminhamento 

para diagnóstico, na grande maioria, está de acordo com as recomendações do 

JCIH (2007). Van Straaten et al. (2003) e Coenraad et al. (2010) obtiveram uma 

taxa de 3,1%; Monteiro (2008), 2%; e Khaimook et al. (2008), 1,3%. 

Bilgen et al. (2000) na Turquia e Lima et al. (2006) no Brasil 

encaminharam, respectivamente, 25,9% e 10,2% de neonatos com IRDA para 

a realização do diagnóstico audiológico. No entanto, as duas pesquisas 

utilizaram como protocolo apenas uma etapa da TAN, o que leva a uma alta 

taxa de encaminhamentos. 

Em relação à adesão ao diagnóstico, este estudo obteve um índice 

de 77,8% (7/9). As duas crianças que não retornaram para o seguimento, não o 

fizeram por motivo de viagem com a família e pela falta de contato do serviço 

com seus responsáveis. 

A média de idade no início e fim do diagnóstico foi de 64,9 (2,1 

meses) e 82,1 dias (2,7 meses). Esta pesquisa adotou o retorno dentro de um 

período de 15 a 30 dias, e para a conclusão do diagnóstico até os três meses 

de idade, seguindo a recomendação proposta pelo JCIH (2007). 
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 Na literatura, poucos artigos descrevem os marcos relativos à idade 

das crianças durante os procedimentos da TAN.  

Em pesquisa realizada por Canale et al. (2006), foi observada uma 

idade média para fechamento do diagnóstico de 4,6 meses, em neonatos com 

IRDA que fizeram a TAN. Molini et al. (2004) realizaram um estudo comparativo 

entre a idade média dos neonatos com e sem IRDA encaminhados para 

avaliação audiológica. Os neonatos com IRDA finalizaram o diagnóstico com 

10,1 meses (mínima 1 mês - máxima 3,5 anos).  

A presente pesquisa difere dos achados encontrados por Barreira-

Nielsen et al. (2007), Olusanya et al. (2008) e Tanon-Anoh et al. (2010), cujo 

diagnóstico audiológico foi concluído com 4,5, 7,8 e 5,5 meses, 

respectivamente. De Capua et al. (2007) afirmam ter diagnosticados até os três 

meses de idade todos os casos encaminhados para avaliação audiológica. 

Sabe-se que o tempo decorrido entre a TAN e a conclusão do 

diagnóstico é um importante indicador de qualidade para um serviço de saúde 

auditiva. Porém, mais importante que esse indicador é o mecanismo de 

plasticidade do Sistema Nervoso Central, que ocorre nos primeiros seis meses 

de vida, sendo decisivos no desenvolvimento da criança. É por esta razão que 

a identificação e o diagnóstico precoce da deficiência auditiva, seguido 

imediatamente de medidas de intervenção médica e fonoaudiológica se fazem 

tão necessários (Boechat, 2002; Durante et al., 2004; Yoshinaga-Itano, 2004; 

Barreira-Nielsen et al., 2007).  

Outra abordagem relativa ao diagnóstico precoce refere-se ao maior 

tempo de sono da criança nos primeiros meses, que facilita a aplicação da 

bateria de exames auditivos, uma vez que, esses procedimentos podem ser 

demorados. Assim, quanto mais jovem a criança, melhor para a realização 

rápida dos exames. 

Esta pesquisa mostrou que 85,7% das crianças realizaram o 

diagnóstico audiológico até os três meses de idade, não alcançando os 90% 

recomendados pelo JCIH (2007). Porém, o índice foi considerado satisfatório, 

uma vez que, este só não foi atingido, porque uma criança apresentou 

problemas de saúde, precisando de nova internação, prolongando, assim, a 

finalização do seu diagnóstico. 
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Outro fator importante a ser ressaltado foi o acesso imediato ao 

centro diagnóstico, cujos agendamentos foram prontamente atendidos, sem 

lista de espera. Esse procedimento garantiu às crianças, pelo menos, dois dias 

de consulta para a realização dos exames, implicando em poucos dias de 

distância de uma data para a outra. Trata-se de uma estratégia comentada pelo 

COMUSA, uma vez que, a continuidade dos procedimentos deve estar 

garantida à criança antes mesmo da realização da TAN (Lewis et al, 2010). 

A ocorrência de perdas auditivas foi constatada em cinco crianças 

(71,4%), sendo a ocorrência de 1,6% (5/297) assim distribuída: 0,3% (1/297) de 

perda auditiva neurossensorial e 1,3% (4/297) de perda auditiva condutiva. 

Esses números estão de acordo com as pesquisas realizadas em neonatos 

considerados de alto risco, as quais propõem que em cada cem nascimentos, 

dois a quatro tenham perda auditiva. Também são compatíveis com estudo 

anterior, desenvolvido por Pereira et al. (2007), que encontraram um maior 

índice de alterações condutivas. 

Van Dommelen (2010) e Coenraad (2010) obtiveram uma 

prevalência de perda auditiva equivalente a 1,8% e 1,7%, respectivamente, 

semelhante ao índice encontrado neste estudo. Entretanto, estudos como o de 

Olusanya et al. (2008) encontraram uma prevalência de 4,5% (8/176) em 

neonatos da UTIN. Lima et al. (2006), alcançaram 4,9% na mesma população. 

No caso desta pesquisa, as duas crianças encaminhadas para o 

setor de intervenção fonoaudiológica tinham menos de seis meses de idade, 

sendo que uma delas recebeu a prótese auditiva dois meses após o início da 

intervenção. 

No entanto, o índice recomendado pelo JCIH (2007) referente à 

confirmação da perda auditiva, segundo o qual 95% das crianças com 

diagnóstico confirmado de perda auditiva devem ser encaminhadas para o 

programa de adaptação de AASI até um mês após o fechamento desse 

diagnóstico, não foi alcançado. O índice encontrado neste estudo foi de 50%. 
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A primeira criança a ser diagnosticada necessitou de três 

agendamentos para comparecer ao serviço de intervenção, após 62 dias da 

confirmação da deficiência. A família atribuiu o atraso à dificuldade de 

transporte, e também ao fato de a mãe necessitar de um acompanhante para 

sair de casa, uma vez que ela também é deficiente auditiva. 

A ocorrência de perdas auditivas encontradas revela a necessidade 

de aprimorar a realização da TAN em neonatos de risco. Apesar de muitos 

estudos demonstrarem que 50% das crianças diagnosticadas com perda 

auditiva não apresentam IRDA (De Capua et al., 2007; Wrightson, 2007; 

Declau et al., 2008), a prevalência em neonatos com indicadores chega a ser 

10 vezes maior. Assim, enquanto em cada mil nascimentos em neonatos sem 

IRDA, uma a três crianças são diagnosticadas com perda auditiva; já em 

neonatos com IRDA, essa proporção aumenta de dois a quatro neonatos a 

cada cem nascimentos (Erenberg et al., 1999; De Capua et al., 2003).  

Para que um PTAN seja eficiente em um ambiente hospitalar, é 

necessário que haja a colaboração entre a equipe médica e de enfermagem 

com a equipe de fonoaudiólogas, pois todos devem ter em mente que o 

objetivo principal sempre é o cuidado com o neonato. 

No caso deste estudo, durante o período em que a TAN foi 

realizada, a equipe de enfermagem do hospital, principalmente do setor dos 

berçários e UTIN, demonstrou grande interesse no trabalho desenvolvido, 

sempre alertando das possíveis altas e preenchimento da Caderneta de Saúde 

e prontuário do RN. 

Este trabalho limitou-se aos indicadores de qualidade do programa, 

mas ressalta a importância do monitoramento dessas crianças, visto que é 

possível a ocorrência de perdas auditivas progressivas.  

Uma forma ideal de acompanhamento dessas crianças seria o 

auxílio desenvolvido pelos agentes de saúde da comunidade, que, diante de 

uma suspeita, encaminhariam a criança para novos exames em posto de 

referência, aliviando os excessivos encaminhamentos para os centros de 

média e alta complexidade.  

Por fim, este trabalho demonstrou a importância da TAN como 

primeiro passo para intervenção em casos de perda auditiva, ressaltando que 
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todo o esforço deve ser realizado para que se alcance a implantação de forma 

universal, de modo que o diagnóstico possa ocorrer precocemente para todas 

as crianças, trazendo a elas benefícios que irão acompanhá-las ao longo de 

toda a vida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
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A partir dos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que 

todos os indicadores de qualidade propostos pelo JCIH (2007), exceto um 

indicador referente à confirmação de perda auditiva, foram alcançados em um 

curto período de tempo (três meses), sendo, desta forma, o PTANS 

considerado satisfatório. 
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Anexo I - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP. 
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Anexo II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 

Comitê de Ética 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Um programa de Triagem Auditiva Neonatal tem como principal objetivo 

detectar perdas auditivas em recém-nascidos, para que se realizem precocemente as 

intervenções necessárias para que a criança desenvolva adequadamente a fala, a 

linguagem, a cognição e as habilidades de aprendizagem. 

Em virtude disso, convido o(a) Sr.(a) a autorizar a participação de seu filho(a) 

ou criança pela qual é responsável, na pesquisa que se intitula: “Indicadores de 

qualidade de um programa de Triagem Auditiva Neonatal Seletiva”. 

 O objetivo desse estudo é estudar os indicadores de qualidade do programa de 

triagem auditiva neonatal ao qual sua criança está inserida, ou seja, verificar se este 

programa tem mostrado resultados satisfatórios. 

Caso autorize seu filho(a) participar como sujeito desta pesquisa, ele(a) terá 

sua audição avaliada por meio de um exame: o registro do Potencial Evocado Auditivo 

de Tronco Encefálico Automático. É um exame rápido e indolor, em que a criança 

realiza em sono natural, no qual serão colocados eletrodos de superfície na testa, 

bochecha e atrás do pescoço, além de uma sonda que emitirá um som para o ouvido 

avaliado.  

Dependendo da resposta encontrada ao fim do exame, será necessário 

retornos para novos exames, até a exata definição audiológica. 

Devo esclarecer que não existem benefícios médicos para o sujeito desse 

estudo. No entanto, caso haja qualquer alteração nos exames a criança será 

encaminhada para atendimento médico e fonoaudiológicos adequados, gratuitamente.  

Saiba que a criança envolvida terá sua identidade mantida em sigilo, assim 

como qualquer informação pessoal, pois a análise da pesquisa será feita em conjunto 

com os demais participantes, não sendo divulgado nenhum resultado de forma 

isolada. Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, podendo 

ser divulgados em publicações e eventos científicos. 

Fica claro que sua participação é voluntária, e se desejar, poderá retirar seu 

consentimento a qualquer momento da pesquisa. A pesquisadora não pagará nenhum 
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valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua participação, assim como o(a) Sr.(a) 

não terá nenhum custo adicional. 

O(a) Sr.(a) poderá esclarecer suas dúvidas, durante toda a pesquisa, com a 

Fonoaudióloga Laysa Nathália Favacho Barbosa pelos telefones (11) 2985-9055/8050-

8201, ou no endereço: Rua Gregório Serrão, n⁰ 219, apto 62, bairro Vila Mariana, São 

Paulo. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito da pesquisa em 

questão. 

Ficou evidente para mim o propósito do estudo, o procedimento realizado, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas. Sendo assim, autorizo voluntariamente 

a participação de ________________________________________________ neste 

estudo, tendo ciência que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo.  

 

__________________________________   ____/____/_____ 

Assinatura do responsável      Data 

RG e CPF do responsável: ______________________ 

 

 

__________________________________   ____/____/_____ 

Assinatura da testemunha      Data 

RG e CPF da testemunha: ______________________ 


