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RESUMO 

Introdução: A Atenção Primária à saúde e os serviços de diagnóstico e reabilitação 

da surdez devem atuar em conjunto para que se possam configurar como uma rede 

de atenção à saúde. Objetivos: Descrever a estrutura, o processo de trabalho e as 

ações desenvolvidas no programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) no Município 

de Macaé; Conhecer o perfil dos recém-nascidos que passaram pela TAN, no período 

de julho a dezembro de 2016, no Hospital Público de Macaé (HPM); Discutir o fluxo 

de referências estabelecidas pelo programa de TAN em Macaé, no período entre o 

segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017. Material e métodos: Estudo 

exploratório, descritivo e transversal, com apuração de dados epidemiológicos a partir 

de ficha existente na maternidade do HPM com registros de todos os que realizaram 

a TAN neste local e registros do Diário de Campo. Análise dos dados com estrutura 

no EPI Info 7.2 e descrição do fluxo de referências na rede de saúde de TAN de Macaé 

por meio de relatos livres e /ou entrevistas de funcionários envolvidos na rede de TAN 

em Macaé. Resultados: A TAN na rede pública do Município de Macaé se apresenta 

com adequada equipe técnica e estrutura física, porém, com dificuldade na fluidez da 

conclusão diagnóstica devido a não realização do exame BERA no Município e pela 

comunicação formal deficitária entre as unidades de saúde envolvidas. A pesquisa 

quantitativa reforça os achados da literatura de que a Triagem Auditiva Neonatal deve 

ser Universal, visto que, neste estudo, a maioria dos RN que apresentaram falha no 

primeiro teste não possuía histórico de risco para surdez. 

Palavras-chave: Atenção Primária; Redes de Atenção à Saúde; Triagem Neonatal; 

Perda Auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Primary health care and services for the diagnosis and rehabilitation of 

deafness should work together to establish a health care network. Objectives: To 

describe the structure, the work process and the actions developed in the Neonatal 

Hearing Screening Program (HSP) in the City of Macaé; To know the profile of the 

newborns who passed through the HSP, from July to December 2016, at the Public 

Hospital of Macaé (HPM); To discuss the flow of references established by the HSP 

program in Macaé between the second half of 2016 and the first half of 2017. Material 

and methods: An exploratory, descriptive and cross-sectional study with 

determination of epidemiological data from the existing record in the maternity unit of 

the HPM with a record of all those who performed at this site and researchs’s records. 

Data analysis with structure in the EPI Info 7.2 and description of the reference flow in 

the HSP health network of Macaé through free reports and / or interviews of employees 

involved in the HSP network in Macaé. Results: The HSP in the public network of the 

City of Macaé presents with adequate technical staff and physical structure, however, 

with difficulty in the fluidity of the diagnostic conclusion due to non-accomplishment of 

the PEATE in the City and by the deficient formal communication among the health 

units involved. Quantitative research reinforces literature findings that Neonatal 

Hearing Screening should be Universal, since in this study most of the newborns who 

failed the first test had no history of risk for deafness. 

 

Keywords: Primary Care; Health Care Networks; Neonatal screening; Hearing Loss. 
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1. INTRODUÇÃO 

A percepção auditiva, o som da voz da família, os comandos verbais, as 

músicas, o entendimento das mensagens faladas, as primeiras palavras de afeto e de 

repreensão dependem de uma via auditiva saudável e capaz de despertar no indivíduo 

os principais sentimentos e o aprendizado da linguagem. O “não ouvir” limita o 

indivíduo nos seus primeiros conhecimentos e no desenvolvimento do córtex auditivo. 

A surdez, por ser uma deficiência “invisível”, pode passar despercebida nos primeiros 

meses e anos de vida de uma criança. (LEWIS et al., 2010; CHAPCHAP; KURC, 

2011). 

Poder detectar a privação sonora de forma precoce e, posteriormente fornecer 

tratamento adequado com reabilitação auditiva faz com que a música, a voz, a 

mensagem, o grito e o choro possam contribuir para o desenvolvimento emocional, 

intelectual e social de um indivíduo, bem como inseri-lo na comunidade com as 

mesmas oportunidades dos normo-ouvintes. (CHAPCHAP; KURC, 2011). 

A perda auditiva representa um importante problema de saúde pública e, para 

amenização dos seus impactos, são pensadas ações em saúde auditiva e 

reabilitação.  (LEWIS et al., 2010).  

De acordo com a literatura pesquisada, a perda auditiva pode ser hereditária, 

congênita ou tardia, congênita infecciosa e adquirida (CALDAS et al., 2011). Ao 

rastrear apenas as crianças com histórico de patologias maternas ou fatores de risco 

para surdez, pode-se perder a oportunidade de não fazer o diagnóstico de pelo menos 

50% das crianças surdas (CHAPCHAP; KURC, 2011; SIH et al.,1998; LEWIS et al., 

2010), já que muitos casos de surdez não apresentam história, por exemplo, de 

infecção no período gestacional, internação em UTI, uso de medicações ototóxicas ou 

fenótipos de síndromes genéticas. Hoje, com o advento do zika vírus em nossa 

sociedade, também vem à tona mais uma patologia que pode estar relacionada com 

a perda auditiva congênita. (LEAL et al., 2016). 

A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) se mostra fundamental para que 

os diagnósticos “invisíveis” fisicamente também possam ser realizados.  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, no ano de 2005, 

a perda auditiva ocupava o terceiro lugar entre as deficiências físicas do país. Além 

disso, a literatura utilizada para este trabalho demonstrou de maneira confluente que, 
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em média, a prevalência de perda auditiva varia de 0,5 a 5 em cada 1000 nascidos 

vivos (WHO, 2009) e esse número pode ser ainda maior quando a criança é submetida 

à internação em UTI passando para 1 a 4 em cada 100 recém-nascidos (BRASIL, 

2012 b).  

Esses números demonstram a dimensão do problema da surdez no período 

neonatal sendo maior, inclusive, do que o relacionado a patologias com triagem 

sistematizada há décadas, no Teste do Pezinho como a fenilcetonúria e o 

hipotireoidismo congênito. (CHAPCHAP; KURC, 2011). 

No Brasil ainda é observado, de acordo com o GATANU (Grupo de Apoio à 

Triagem Auditiva Neonatal), pouca abrangência no território nacional. No banco de 

serviços cadastrados no site gatanu.org, pesquisado em novembro de 2016, estão 

descritos, até o referido momento, 344 serviços de Triagem Auditiva Neonatal. 

Uma triagem auditiva considerada eficaz é aquela que consegue triar cerca de 

95% de seus recém-nascidos, com objetivo de atingir 100% segundo o Joint Comittee 

on Infant Hearing (JCIH) 2007, o Comitê Multiprofissional em saúde auditiva (2010) e 

as Diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva Neonatal (BRASIL, 2012 b). 

A TANU consiste, de acordo com as Diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva 

Neonatal (BRASIL, 2012 b), resumidamente, em realização de Emissões Otoacústicas 

ainda na Maternidade em todos os nascidos vivos, encaminhamento para centros de 

reteste dentro de um mês, se necessário, realização de Potenciais Evocados de 

Tronco Encefálico em caso de persistência do diagnóstico de surdez e 

referenciamento a centros de diagnóstico refinado, fonoterapia associado à 

protetização ou implante coclear nos casos possíveis. Caso essa trajetória seja 

percorrida em até seis meses, a criança é capaz de receber os estímulos sonoros 

necessários para seu desenvolvimento intelectual, semelhante ao de uma criança sem 

déficit de audição. Essa estimativa de tempo foi determinada pelo estudo da 

fonoaudióloga Christine Yoshinaga-Itano, no Estado do Colorado nos Estados Unidos 

em 1998 e depois passou a ser o padrão estabelecido nos principais consensos sobre 

TANU (CHAPCHAP, KURC, 2011; YOSHINAGA-ITANO et al.,1998). Além desse 

padrão de fluxograma ainda ocorre a participação e percepção dos familiares para o 

desenvolvimento sensorial e cognitivo da criança e o acompanhamento pela atenção 

primária em saúde observando possíveis falhas nos padrões de interação da criança 

com o ambiente. (BRASIL, 2012 b). 
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Cabe a esta pesquisa ressaltar o papel fundamental da Atenção Primária que 

irá acompanhar o pré-natal e identificar gestantes de risco para recém-nascidos (RN) 

surdos bem como observar o desenvolvimento da criança adscrita em seu território e 

perceber possíveis atrasos de desenvolvimento de linguagem.  Essa importância fica 

bem clara em citação das Diretrizes de Atenção Da Triagem Auditiva Neonatal de 

2012, do Ministério da Saúde do Brasil, em que se descreve que  

[...] a “TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para 
atenção integral à saúde auditiva na infância; triagem, monitoramento e 
acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, 
diagnóstico e (re) habilitação. Desta forma, a TAN deve estar integrada à 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e às ações de 
acompanhamento materno-infantil. Também é de extrema importância a 
articulação, capacitação e integração com a atenção básica para garantir o 
monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da 
linguagem, e para a adesão aos encaminhamentos para serviços 
especializados”. (BRASIL, 2012b p.9). 

 
No que tange ao aspecto do funcionamento de rede em saúde é imprescindível 

o cumprimento do princípio do SUS de “Integralidade”, determinado na Lei n. 8080 de 

1990, que compreende “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema”. O acesso descomplicado à Triagem Auditiva 

Neonatal Universal, aos centros de diagnósticos e aos centros especializados para 

reparação auditiva são um exemplo desse atendimento integral. (BRASIL, 1990). 

Em outubro de 2004 foi sancionada a Portaria SAS nº 587 devido à 

necessidade de regulamentar as ações pertinentes à saúde auditiva no território 

Nacional. Nessa portaria foram definidas a estrutura física, material, profissional e 

tecnológica necessária para montar uma rede de detecção, diagnóstico e tratamento 

das perdas auditivas englobando aquelas ocorridas no período neonatal e sua 

triagem. (BRASIL, 2004 b). 

 A Lei Federal n. 12.303 de 2010 tornou obrigatória a realização de Emissões 

Otoacústicas Evocadas em todas as maternidades do país. Considerando o impulso 

que essa lei pode trazer ao avanço da TAN no país (CHAPCHAP; KURC 2011), 

acredita-se que o estudo das regiões de saúde que já realizaram essa implementação 

possa auxiliar na compreensão de suas dificuldades, no funcionamento da rede em 

saúde e possibilitaria melhorias e avanços nos futuros serviços que irão implantar a 

TAN e no aprimoramento dos sistemas já implementados.  

Macaé, município do Norte do Estado do Rio de Janeiro, apresenta uma 
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população estimada para 2017, pelo IBGE, de 244.139 habitantes, com 3754 nascidos 

vivos por ano em 2016. (IBGE,2016) Possui uma rede de saúde da Família estruturada 

com 42 Unidades Básicas de Saúde. Possui uma maternidade que atende à demanda 

da cidade e também de Municípios vizinhos com menos recursos em saúde pública.  

A cidade ainda possui ambulatório de especialidades e locais de realização de 

exames e terapias complementares como o Centro de Reabilitação. Durante a 

elaboração final deste projeto esse local foi fechado e suas atividades remanejadas 

para outros locais disponibilizados pela secretaria de Saúde da cidade. Além disso, foi 

inaugurada a Casa da Criança e do Adolescente com o objetivo de atender e 

acompanhar as crianças do Município com exames complementares e ambulatório de 

especialidades pediátricas.  

No Centro de Reabilitação eram realizados os retestes da Triagem Auditiva 

Neonatal e os primeiros testes daqueles que não o realizavam na saída da 

maternidade. Com o seu fechamento, esses exames passaram a ser realizados na 

Casa da Criança e do Adolescente. 

São realizados cerca de 200 testes auditivos em neonatos por mês, segundo a 

prefeitura Municipal de Macaé em 2016. (MONTEIRO, 2015). 

Ao estudar as ações visando à saúde auditiva neste município será possível 

conhecer seu funcionamento atual, sua estrutura física e tecnológica, além de gerar 

contribuições a outras regiões em processo de implantação da TAN.             

Portanto, a questão norteadora para o presente estudo resume-se em: como 

se apresenta o funcionamento atual do Programa de Triagem Auditiva Neonatal no 

Município de Macaé? 
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2. JUSTIFICATIVA 

A perda auditiva é a deficiência congênita mais prevalente quando comparada 

com outras doenças já triadas de maneira protocolar ao nascimento. Segundo dados 

da Organização Mundial da Saúde, entre 0,5 a 5 a cada 1000 nascidos vivos 

apresentam perdas auditivas (WHO, 2009). Esse número ainda fica maior quando são 

quantificadas as crianças submetidas a terapia intensiva (1 a 4 a cada 100). Essa 

prevalência é alta diante da anemia falciforme (2: 10.000) e da fenilcetonúria 

(1:10.000), doenças triadas rotineiramente ao nascimento no Brasil. (BRASIL, 2012b). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009),  revelavam que o 

Brasil tinha, por ano, cerca de 3,1 milhões de bebês nascidos e somente cerca de 

10% deles recebiam triagem auditiva ao nascer. 

A triagem neonatal seletiva, apenas aos recém-nascidos com fatores de risco 

para perda auditiva, deixa de diagnosticar cerca de 50% das crianças surdas, por isso, 

a triagem  universal é considerada tão importante. (CHAPCHAP; KURC, 2011). 

O Sistema Nervoso Central (SNC) da criança apresenta grande plasticidade 

quando precocemente estimulado, principalmente até os 12 meses de idade, pois 

permite o aumento das sinapses e possibilita o desenvolvimento de linguagem 

favorecendo as interações sociais, o aprendizado e as oportunidades semelhantes às 

dos normo-ouvintes. (LEWIS et al., 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, para definição de um programa de 

triagem alguns fatores devem ser considerados: um importante problema de saúde 

que possa ser detectado de maneira precoce; existência de um teste diagnóstico 

fidedigno e aceitável pela população; possibilidade de tratamentos adequados e 

aceitos pela população caso a doença seja descoberta precocemente; estudo do 

custo-benefício. (WHO, 2009). 

A surdez é uma doença prevalente, com impacto econômico e social 

importantes e que tem seus efeitos minimizados se descoberta e tratada 

precocemente. A existência de métodos objetivos para diagnóstico como as Emissões 

Otoacústicas (EOA) e os Potenciais Evocados de Tronco Encefálico (PEATE) 

possibilitam o diagnóstico. (SILVA et al., 2015). 

A organização das redes em saúde amplia a garantia de acesso aos exames e 

condições de reabilitação, promovendo saúde e qualidade de vida. De acordo com a 

Portaria Ministerial da Secretaria de Atenção à Saúde nº 587, de outubro de 2004, as 
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ações de Saúde Auditiva compreendem ações de prevenção, identificação precoce e 

promoção de saúde auditiva pela atenção Básica junto à comunidade com orientação 

familiar, informativos educacionais e encaminhamento aos serviços de média 

complexidade quando necessário. (BRASIL, 2004b).  

O interesse pela pesquisa acerca da Triagem Auditiva Neonatal ocorreu pelo 

meu trabalho como Médica Otorrinolaringologista e a vivência de casos de surdez, 

sem diagnóstico, em crianças com possibilidades de reabilitação, mas em idades 

tardias para o tratamento pleno. Através do Mestrado em Saúde da Família, essa 

busca sobre funcionamento de rede em saúde pode ser aprofundada. A cidade de 

Macaé foi escolhida por apresentar-se com disponibilidade de equipe técnica e 

serviços de saúde com realização de diagnósticos audiológicos. O fato de pertencer 

ao quadro de funcionários da Prefeitura da Cidade proporcionou ainda mais interesse 

pelo estudo.  

Saber se a Triagem Auditiva Neonatal Universal está sendo realizada para 

permitir o acesso ao tratamento é importante para possibilitar o entendimento do 

conceito de rede em saúde e o princípio de Integralidade do SUS. (BRASIL, 2010b). 

O foco do presente estudo direciona-se ao melhor conhecimento da rede de 

Triagem Auditiva Neonatal em Macaé, município do Estado do Rio de Janeiro, 

surgindo pelo interesse em analisar o funcionamento de uma ação de importante 

impacto no âmbito da saúde pública, já implantada neste município.  

Espera-se que este estudo contribua para o conhecimento do funcionamento 

da rede de atenção à Triagem Auditiva Neonatal em Macaé e que possa ser utilizado 

como exemplo para as localidades que ainda não a implantaram e para o 

aprimoramento da rede em Estudo. 
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

3.1 Atenção Primária e Rede de Atenção à Saúde 

A organização de rede de atenção à Saúde Auditiva não ocorre de maneira 

isolada. Para que se obtenha sucesso na identificação precoce, conscientização das 

consequências da surdez e tratamento de maneira eficaz, toda rede de Triagem 

Auditiva Neonatal deve estar integrada à Unidade Básica de Saúde. 

Esse aspecto está bem elucidado no trecho das Diretrizes de Atenção Saúde 

Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde, publicado em 2011: 

A TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a 
atenção integral à saúde auditiva na infância: triagem, monitoramento e 
acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, 
diagnóstico e (re) habilitação. Desta forma, a TAN deve estar integrada à 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e às ações de 
acompanhamento materno-infantil. Também é de extrema importância a 
articulação, capacitação e integração com a atenção básica para garantir o 
monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da 
linguagem, e para a adesão aos encaminhamentos para serviços 
especializados. (BRASIL, 2012b, p. 9).  

Cabe à Atenção Primária iniciar a primeira Linha de Cuidados Materno-Infantis 

no que tange o aspecto de cuidado com a gestante. O primeiro passo para minimizar 

riscos de perda auditiva no período neonatal constitui-se no atendimento à gestante 

de maneira plena. Realizar exames com identificação de fatores de risco, monitorar a 

realização destes e conseguir a adesão das futuras mães a palestras educativas e às 

orientações com os cuidados com os bebês é de fundamental importância para o 

desenvolvimento global da criança. (BRASIL, 2004a). 

Segundo agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução 

da mortalidade infantil, publicado em 2004 pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004a), 

os princípios de direito de acesso aos Serviços de Saúde com objetivo de oferecer 

cuidado integral ao indivíduo com garantia de resolubilidade e equidade devem ser a 

base para a organização de uma rede integrada de assistência. Esses princípios são 

garantidos pela Constituição Federal, pelo sistema Único de Saúde e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Além disso, precisa incorporar a organização de processo 

de trabalho com integração de equipes de saúde da família, agentes comunitários de 

saúde equipes de apoio, unidades básicas de saúde, atenção especializada, atenção 

hospitalar, serviços de urgência, ações complementares de assistência além de ações 
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que envolvem a família e a criança. A mesma Agenda ainda conclui essa linha de 

pensamento da seguinte maneira:  

Assumindo o desafio da conformação de uma rede única integrada de 
assistência à criança, é apresentada a linha de cuidado integral da saúde da 
criança, com a identificação das ações prioritárias e as estratégias que devem 
nortear a ação das unidades de saúde e da rede como um todo, visando ao 
cumprimento dos objetivos de promover a saúde e reduzir a morbimortalidade 
para níveis aceitáveis. (BRASIL, 2004a, p. 8).  

Colaborando ainda com a importante função da atenção básica no cuidado e à 

assistência integral à criança, os autores do artigo sobre a Triagem Auditiva Neonatal 

no Município do Rio de janeiro, publicado em 2015, na Revista de Saúde Coletiva, 

explicitam que os riscos para perda auditiva podem ser diminuídos com uma 

assistência ao pré-natal de qualidade. (LIMA et al., 2015). 

Foi a partir da publicação do relatório Dawson, em 1920, no Reino Unido que 

foi elaborada a primeira proposta de organização de sistemas regionalizados de 

saúde, coordenadas por uma organização ampliada que atendesse às necessidades 

da população de maneira eficaz, oferecendo cuidados preventivos e curativos, sendo 

acessíveis a toda comunidade. (KUSCHNIR; CHORNY, 2010). 

O funcionamento do Sistema Único de Saúde prioriza a Atenção Básica como 

principal porta de entrada do usuário e como centro comunicador entre os níveis de 

atenção de média e alta complexidade. Além disso, a atenção primária é responsável 

por estabelecer o vínculo com a população adscrita para garantir a continuidade do 

cuidado, mesmo que o paciente esteja sendo atendido em outros níveis de atenção à 

Saúde. Cabe à APS ter ciência do funcionamento da rede em saúde potencializando 

o cuidado Integral e garantia de acesso do usuário e perceber a eficácia do Sistema 

de Saúde. A organização do SUS sob os moldes de redes de atenção é uma das 

estratégias para consolidação de seus princípios: Universalidade, Integralidade e 

Equidade.  

Em concordância com o descrito acima, Mendes descreve as Redes de 

Atenção à Saúde como  

[...] organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados 
entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação 
cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua 
e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à 
saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a 
qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – com 
responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população. 
(MENDES, 2011, p.82).  

 

Ainda sobre a definição de Redes de Atenção a Saúde, a Organização Mundial 
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de Saúde as define como 

[...] a gestão e a oferta de serviços de saúde forma a que as pessoas recebam 
um contínuo de serviços preventivos e curativos, de acordo com as suas 
necessidades, ao longo do tempo e por meio de diferentes níveis de atenção 
à saúde. (WHO, 2008, p. 4). 

 

No Brasil, a partir da publicação da Portaria Ministerial número 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010, foram estabelecidas a formação das redes de atenção à saúde 

(RAS), definidas como “[...] arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 

2010b, p. 4). 

Para um funcionamento adequado dos sistemas regionalizados, Kuchnir e 

Chorny (2010) citam o trecho do relatório Dawson em que é evidenciada a 

necessidade de um relatório clínico único com um sistema uniforme de histórias 

clínicas para que ocorra o registro dos atendimentos nos mais diversos locais.  Ainda 

cita o trecho em que explicita a necessidade de uniformidade de ideias e propósitos 

com comunicação completa entre os hospitais, centros de atenção primária ou 

secundaria e serviços domiciliares. (KUSCHNIR; CHORNY, 2010). 

A caderneta da criança, nesse aspecto, auxilia os profissionais de saúde a 

identificarem o histórico do paciente, bem como traçar condutas para seu seguimento 

clínico. O preenchimento correto desse instrumento de registro é uma das bases para 

manter atualizado o prontuário da criança e permitir que seu histórico seja conhecido 

em qualquer nível de Atenção à saúde. (BRASIL, 2013).  

A Caderneta da Criança possui espaço reservado para a descrição do resultado 

da Triagem Auditiva Neonatal, e este campo deve ser sempre verificado pela equipe 

de Saúde da Família durante as consultas de puericultura, de rotina do paciente e 

visita domiciliar. Caso este espaço não esteja preenchido, a Unidade Básica deve 

verificar se o teste da orelhinha foi realizado ou não e então encaminha-lo para 

avaliação auditiva.  

Este instrumento é uma tentativa de controle da saúde da criança, mas ainda 

está longe do ideal de documentação que deveria ser feita através de prontuário 

eletrônico e acessível em todas as escalas de atenção à Saúde e em todos os 

Estados.  

Ao analisar a Triagem Auditiva Neonatal sob o aspecto das linhas de cuidados 

integral para a saúde da criança e da organização das redes de atenção à saúde é 
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possível correlacionar seu funcionamento com o que se espera dessas formações de 

oferta de serviços à população adscrita. O resultado final de um bom funcionamento 

de rede em saúde e de cuidado Integral está na prevenção, na detecção de um agravo 

e na reabilitação da doença.  

A Triagem Auditiva Neonatal com funcionamento ideal deve estar cercada de 

cuidados preventivos, realizados pela atenção Básica no Cuidado à gestante e à 

criança, na realização de Pré-Natal de qualidade com busca pelas principais doenças 

que podem gerar surdez e outras comorbidades. (ERDMANN; SOUZA, 2009; BRASIL, 

2012b). 

Além disso, após o nascimento, o Recém-nascido deve ter, como porta de 

entrada para detecção de surdez, a Unidade Básica de Saúde, visto que, em muitas 

localidades no Brasil ainda não há disponibilidade do programa de Triagem Auditiva 

Neonatal nas Maternidades ou mesmo no Município. 

A partir, da suspeição de perda auditiva ou da observação da não realização da 

TAN a equipe de Saúde da Família deve conseguir encaminhar o recém-nascido para 

uma rede de diagnóstico e detecção de surdez eficaz e com tempo de diagnóstico 

rápido o suficiente para que a reabilitação ocorra dentro de seis meses como o 

preconizado pelos principais documentos que regem o cuidado à saúde auditiva nessa 

faixa etária. (JOINT COMITTEE ON INFANT HEARING, 2007; LEWIS et al., 2010). 

As diretrizes da Triagem Auditiva Neonatal também recomendam o olhar atento 

das Equipes de Saúde da Família quanto à detecção de surdez como fica explicitado 

no seguinte trecho: 

A atenção básica deverá encaminhar para diagnóstico, qualquer criança que 
apresentar desenvolvimento aquém do esperado e em qualquer momento 
que os pais tenham uma suspeita de deficiência auditiva. Sugere-se 
perguntar nas consultas e visitas à família se a criança ouve bem. (BRASIL, 
2012b, p.25). 

 

Dessa forma, os pilares para uma boa qualidade de diagnóstico de perda 

auditiva na fase neonatal estão na Unidade Básica de Saúde, nas Maternidades, nos 

Centros especializados em diagnóstico de problemas audiológicos e na Atenção 

especializada de Reabilitação. Além disso, mesmo após a reabilitação em centros de 

atenção Terciária, é na atenção Básica que o indivíduo surdo reabilitado e sua família 

devem ser acolhidos, orientados e inseridos na comunidade em que residem. Esses 

pilares descrevem a inter-relação entre Atenção Primária e Redes de Saúde.  

A escuta ativa durante as consultas do recém-nascido na Unidade Básica é o 



21 

 

passo inicial para garantia de atendimento de qualidade e Atenção ao 

desenvolvimento da criança. Através das consultas de rotina a percepção de não 

realização de exames de Triagem e a necessidade de referenciamento a serviços 

especializados. Com isso, ocorre a garantia do contínuo de cuidados e uma 

possibilidade de oferta de cuidados de forma integral à criança.  

Quanto ao funcionamento de Rede de Atenção em Saúde Auditiva 

especificamente na cidade de Macaé, que é o objeto deste estudo, é fundamental citar 

o Livro “A pessoa com deficiência Auditiva- os múltiplos olhares da família, Saúde e 

Educação” cujo capítulo 13 intitulado “Rede de saúde auditiva: um debate a partir de 

um usuário-guia em Macaé” evidencia a dificuldade de uma mãe em busca de 

diagnóstico de surdez de seu filho e descreve os diversos entraves encontrados na 

rede a ser percorrida, evidenciando a falta de comunicação entre as unidades e a 

demonstração da existência de unidades físicas de diagnóstico com potencial técnico, 

mas sem integração mútua não configurando rede em saúde. Neste mesmo capítulo 

os autores apresentam esta conclusão, entre outras:  

Ao abordar a realidade desta rede em Macaé, podemos destacar alguns 
analisadores que se tornam visíveis ao se aproximar do usuário-guia:  o papel 
da atenção básica no cuidado; (des) continuidade do cuidado na rede; 
amarras dos fluxos e protocolos da regulação municipal. (CAPELLI et al, 
2016, p. 230). 
 

Para que ocorra funcionamento Integral de toda essa rede: Atenção Básica, 

Maternidade, Serviços de Diagnóstico e de reabilitação devem existir mecanismos 

fluidos e facilitadores de entradas nas redes de atenção à saúde para que não ocorra 

frustrações nos diagnósticos sem possibilidades de reabilitação. 

3.2 Saúde auditiva e sua avaliação 

A audição engloba a transformação da energia mecânica gerada pela pressão 

sonora e conversão em impulso elétrico carreado pelo nervo coclear até o córtex 

auditivo. A faixa de frequência audível ao ser humano varia de 16Hz (mais grave) a 

20.000 Hz (mais agudo). (COSTA, 2006). 

O ouvido humano é dividido didaticamente em orelha externa, orelha média e 

orelha interna. O bom funcionamento da via auditiva depende da integridade dessas 

partes, para que ocorra a captação e o entendimento da mensagem sonora. 

(CALDAS, 2011). 
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As alterações nas orelhas externa e média podem gerar perdas auditivas 

condutivas. Para o entendimento dos exames necessários para a Triagem Auditiva 

Neonatal, a anatomia da orelha interna é fundamental. 

  

Figura 1 – Anatomia da Orelha Externa, Média e Interna (HUNGRIA, 1988). 

 

Figura 2- Esquema representando a fisiologia e anatomia da Audição (HUNGRIA, 1988). 

A orelha interna é formada pela cóclea e pelos canais semicirculares. A cóclea 

é um tubo ósseo organizado em forma de espiral com dois giros e meio preenchidas 

por três rampas: a rampa vestibular, a rampa média e a rampa timpânica. O órgão de 

Corti está na rampa média delimitada, em sua base, pela membrana basilar. (CALDAS 

et al., 2011). 

O órgão de Corti é um complexo multifuncional formado por unidades epiteliais 

1- Pavilhão auricular 

2- Conduto auditivo externo 

3- Membrana Timpânica 

4- Martelo, bigorna e estribo 

5- Estribo na janela oval 

6- Tuba auditiva 

7- Abertura da tuba na rinofaringe 

11-  Cóclea 

12- Nervo auditivo 
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de características distintas que são as células ciliadas internas e células ciliadas 

externas. As células ciliadas internas (CCI) são responsáveis pela percepção do som, 

estão em menor número e recebem 95% da inervação. As células ciliadas externas 

estão presentes em maior número, apesar disso, possuem menor porção das fibras 

nervosas eferentes, em torno de 5 a 10%. São estas as responsáveis pelas emissões 

otoacústicas. (CALDAS et al., 2011). 

As emissões otoacústicas são sinais de baixa intensidade registradas no 
conduto auditivo externo, gerados pela atividade mecânica não linear das 
células ciliadas externas do órgão de Corti, de maneira espontânea ou na 

presença de estímulos em clicks. (GRASEL et al., 2011, p.250). 

Ao avaliar as emissões otoacústicas objetiva-se detectar a integridade do 

sistema coclear ou sensorial. (GRASEL et al., 2011). 

Segundo um estudo publicado no IX manual de Otorrinolaringologia Pediátrica 

da Interamerican Association of Pediatrics Otorhinolaringology (IAPO), nos recém-

nascidos, as principais causas de alterações nas EOA são a presença de vérnix 

caseoso na orelha externa, má ventilação e líquido amniótico na orelha média. 

(GRASEL et al., 2011). 

A via auditiva ainda segue até o córtex auditivo e será avaliada pelo BERA ou 

PEATE, que são os Potenciais Evocados do Tronco Encefálico. Para conhecer melhor 

esse método deve-se compreender a via auditiva. 

Do gânglio espiral do órgão de Corti partem fibras aferentes com direção ao 

núcleo coclear ventral e dorsal formando sinapses destes núcleos no bulbo. A partir 

do núcleo coclear ventral saem fibras para o complexo olivar bilateralmente onde 

ocorrem outras sinapses. É importante saber que o complexo olivar dos dois lados 

recebe fibras dos dois ouvidos. O núcleo coclear dorsal emite fibras que se direcionam 

para o lado oposto fazendo sinapse no núcleo do leminisco lateral. Deste, as fibras se 

projetam para o colículo inferior, com algumas cruzando os lados. Saindo do colículo 

inferior as fibras passam ao corpo geniculado medial sem fazer cruzamentos e então 

chegam ao córtex auditivo no lobo temporal. (COSTA et al, 2006).  

São formadas sete ondas que representam cada ponto da via auditiva descrita 

anteriormente. Cinco dessas ondas possuem representação clínica e são registradas 

no PEATE. (COSTA et al, 2006).  
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Figura 3 - Esquema representando a Via Auditiva (LASMAR, CRUZ, NÁVEGA, 1983). 

 

As ondas I e II representam a atividade do nervo coclear, a onda III corresponde 

ao núcleo coclear e as ondas IV e V representam a atividade de tronco encefálico, do 

leminisco lateral até o colículo inferior. (COSTA et al. 2006). 

As Emissões Otoacústicas Evocadas foram eleitas como o método de triagem 

devido à facilidade de realização e seu baixo custo (BRASIL, 2012b; JOINT 

COMITTEE ON INFANT HEARING, 2007). Para sua realização uma sonda é colocada 

no conduto auditivo externo do recém-nascido e, através de estímulo sonoro aplicado, 

obtém-se uma resposta através de um microfone também adaptado ao equipamento. 

Tem duração de aproximadamente 1 minuto para cada orelha e não é necessária 

estrutura física específica podendo ser realizado em berçários e UTI. Outra vantagem 

das EOAE é maior amplitude de frequências testadas 500 a 6000Hz permitindo maior 

detecção de perdas auditivas. Perdas sensorioneurais maiores que 50 dB não são 

possíveis de ser detectadas. (BASSETO; CHIARI; AZEVEDO, 2003). 

A existência de ruído no ambiente, a presença de cerúmen, disfunção de ouvido 

médio podem gerar respostas reduzidas em recém-nascidos de baixo peso ou 

prematuros. (CALDAS et al., 2011). 

O BERA ou PEATE é um exame que necessita de uma estrutura com 

isolamento elétrico e acústico, o paciente deve estar em sono natural ou sob sedação 

e deve ser feita a colocação dos eletrodos na fronte, nas mastoides ou lóbulos. A 

execução é mais demorada e necessita de fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista 

capacitado para sua interpretação. (CALDAS et al., 2011). 
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Com o BERA automático ou em modo de triagem obteve-se uma facilidade de 

avaliação inicial da via auditiva central ainda na maternidade. Este exame é mais 

rápido do que o BERA tradicional, porém não apresenta as ondas de impulsos 

elétricos. Apresenta resultado de “passa” ou “falha”, fazendo com que o neonato que 

apresente fatores de risco para alterações retrococleares já seja testado na 

maternidade e encaminhado para reavaliação com mais dados para investigação. 

(ANGRISANI et al., 2012). 

A utilização das Emissões Otoacústicas e PEATE automático para avaliação 

auditiva ajuda a diminuir o número de falsos positivos e avalia a via auditiva de 

maneira global sensorial e neurológica respectivamente. (KEMP et al., 2015). 

3.3 Surdez e suas repercussões  

A surdez é definida como a perda parcial ou total da audição. Podem-se utilizar 

os termos hipoacusia quando há diminuição da audição e anacusia ou cofose, quando 

há ausência completa da percepção sonora. (CALDAS et. al, 2011). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a perda auditiva permanente é 

aquela com a média dos limiares auditivos nas frequências de 500, 1000, 4000Hz 

maior ou igual a 40dBNA. (WHO,1980). 

As perdas auditivas podem ocorrer por mutações genéticas que alterem o 

mecanismo de recepção do som, da sua condução e do processamento sonoro. A 

partir da causa é possível classificar as perdas em sensoriais, condutivas ou 

sensorioneurais. Qualquer fator que altere o trajeto do estímulo sonoro até o córtex 

auditivo pode gerar hipoacusia ou anacusia. (CALDAS et al., 2011). 

Com o foco no período neonatal, a surdez pode ser classificada em hereditária 

congênita que se manifesta ao nascimento, hereditária tardia, congênita infecciosa e 

congênita tardia e adquirida neonatal. (CALDAS et al., 2011). 

A perda auditiva congênita hereditária é aquela que ocorre por mutação 

genética sem gerar alteração de fenótipo, ou seja, há a perda de audição, mas não há 

diagnóstico sindrômico associado. Esse tipo de perda “invisível” é a que se objetiva 

diagnosticar com a Triagem Auditiva Neonatal Universal, ou seja, realizar rastreio em 

todos os neonatos mesmo aqueles que não apresentem fatores de risco. A deficiência 

auditiva genética tardia apresenta os principais sinais da hipoacusia na idade adulta e 
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está relacionada com história familiar de tal afecção. (CALDAS et al., 2011). 

No primeiro caso, o principal gene acometido é o GJB12 com alteração da 

formação da conexina 26 e, no segundo caso, o gene alterado é o COCH. (CALDAS 

et al., 2011). Em países desenvolvidos aproximadamente 60% das perdas auditivas 

graves são genéticas. A mutação do gene da Conexina 26 está envolvida em cerca 

de 20 a 30 % de todas as perdas neurossensoriais presentes ao nascimento 

geralmente por herança autossômica recessiva. (CALDAS et al., 2011). 

Algumas causas de perdas auditivas congênitas sindrômicas são: Síndrome de 

Alport, Síndrome de Pendred, Síndrome de Treacher Collins e Usher (NETO, 2006). 

Essas doenças geram alteração fenotípica e apresentam suspeitas maiores de 

alterações de funções sensoriais.  

Entre as causas infecciosas sabe-se que as principais são Sífilis, 

Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes e HIV (LEWIS et al. 2010). Essas 

doenças, além de causar perda auditiva estão relacionadas a outras deformidades 

muitas vezes presentes ao nascimento. Essas doenças são detectáveis por sorologias 

que podem ser feitas pela mãe ainda no pré-natal e por isso devem ser rastreadas e 

evitadas.  

O baixo peso ao nascimento, a prematuridade a pós-maturidade são também 

fatores de risco para alterações auditivas. (LEWIS et al., 2010). 

No período perinatal podem ocorrer complicações devido a necessidade de 

internação em UTI, uso de medicações ototóxicas (antibióticos aminoglicosídeos e 

diuréticos de alça por exemplo) e uso de ventilação mecânica. A hiperbilirrubinemia e 

anóxia perinatal grave também estão relacionadas a distúrbios audiológicos. (LEWIS 

et al., 2010). 

Entretanto, aproximadamente 50% das crianças não apresentam os fatores de 

risco citados acima o que torna imprescindível uma triagem universal, ou seja, 

realizada em todos os recém-nascidos vivos e não apenas naqueles com história 

clínica passível de gerar perda auditiva. (SIH et al., 1998; LEWIS et al., 2010). 

O indivíduo que não é detectado com perda auditiva ainda no período do 

nascimento deixa de receber estímulos para seu desenvolvimento intelectual gerando 

prejuízos futuros econômicos, sociais, psicológicos e laborativos. (JOINT COMITTEE 

ON INFANT HEARING, 2007). 
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Um exemplo desses prejuízos é o alto índice de evasão escolar decorrente da 

deficiência não ajustada à escola tradicional, segundo o estudo de 2001 publicado no 

Jornal Americano de audiologia por Blanchfield B.B. e colaboradores. Neste artigo o 

índice estimado de saída das escolas é de 44% entre os surdos enquanto que entre 

os normo-ouvintes é de 19%. (CHAPCHAP; KURC, 2011). 

Nos Estados Unidos a surdez em vários níveis afeta cerca de 30 milhões de 

americanos e custa à nação aproximadamente 56 bilhões de dólares anualmente. 

Gera um gasto maior do que outras deficiências sensoriais ou neurológicas. (CALDAS 

et al., 2011). 

A partir do livro “Deficiência Auditiva em Crianças” de Arthur Boothray os 

autores do capítulo que aborda Audição, comunicação e linguagem do Livro 

Otorrinolaringologia Princípios e Práticas de 2006 discorrem sobre os principais 

impactos psicossociais que envolvem as crianças surdas. Entre eles estão: a não 

percepção de sons provocados por objetos e não identificação de fonte sonora o que 

pode gerar risco de acidentes; o não desenvolvimento da articulação da fala; 

problemas de comunicação; alterações cognitivas; problemas com relacionamentos 

interpessoais; alterações emocionais; déficits educacionais, intelectuais e 

vocacionais. (COSTA et al., 2006). 

Ainda no mesmo livro citado anteriormente, os autores discorrem sobre o 

prejuízo das relações sociais devido a um isolamento decorrente da dificuldade de 

desenvolver comportamentos adequados com outras pessoas não conseguindo 

entender as regras sociais transmitidas. Podem apresentar ainda dificuldades de se 

integrar a pessoas da mesma idade formando grupos isolados e interagindo apenas 

entre si.  A própria angústia da família em tentar esconder a deficiência de um filho é 

citada por poder ocasionar isolamento e uma atitude antissocial prejudicando ainda 

mais as relações com crianças da mesma idade sem alterações auditivas. (COSTA et 

al., 2006). 
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4. TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL  

O artigo de Mônica Jubran Chapchap e Maurício Kurc, publicado no Programa 

de Atualização em Otorrinolaringologia em 2011, discorre brevemente sobre a 

trajetória da Triagem Auditiva Neonatal no mundo e no Brasil. Neste estudo, os autores 

citam as primeiras tentativas de realização de Triagem Auditiva Neonatal nos Estados 

Unidos em 1970 através da citação da publicação de Marion Downs e Hemingway.  

Esta pesquisa realizou avaliação auditiva de 17.000 crianças. Foram utilizados 

métodos comportamentais e estímulos com sons instrumentais. Por se tratar de um 

método subjetivo esse estudo americano, segundo os autores, não foi o suficiente 

para determinar o rastreio para perda auditiva em todos os recém-nascidos naquela 

época.   

A evolução das tecnologias aplicadas para diagnósticos de déficits auditivos 

seguiu evoluindo para o surgimento do PEATE em 1980 e das Emissões Otoacústicas 

em 1990. A partir desses exames chamados de métodos eletrofisiológicos foi 

viabilizada a padronização de respostas e a detecção de surdez de maneira objetiva. 

(CHAPCHAP; KURC, 2011). 

Em 1993 foi publicado o consenso do National Institutes of Health, também nos 

Estados Unidos, que concluía a necessidade de triar todas as crianças ao nascer e 

não apenas aquelas que tinham sido internadas na UTI neonatal. (WHO, 2009; 

CHAPCHAP; KURC 2011).  

Na Europa em 1998 foi publicado o Consenso Europeu sobre a Triagem 

Auditiva Neonatal Universal e foi considerado relevante para o avanço da TANU no 

mundo. (WHO, 2009). 

No Brasil, os primeiros programas de Triagem Auditiva Neonatal, segundo o 

Grupo De Atenção a Triagem Auditiva Neonatal Universal, datam de 1987 com 

observação de respostas comportamentais. Em 1988, no hospital Israelita Albert 

Einstein foi realizado o uso do PEATE em bebês com fatores de risco e, com o advento 

das EOAE, a busca por deficiências auditivas passou a ser feita em todos os nascidos 

vivos nesse hospital.  

No ano de 1998 foi criado o GATANU (Grupo De Apoio a Triagem Auditiva 

Neonatal Universal), que mantém um site onde são expostos os serviços que realizam 

diagnóstico e reabilitação audiológica, e tem como objetivos divulgar os benefícios do 

diagnóstico da surdez durante os primeiros meses de vida e estimular a implantação 
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de programas de Triagem Auditiva Neonatal no Brasil. (GATANU, 2016; CHAPCHAP; 

KURC, 2011). 

Segundo o histórico descrito pelo GATANU outros eventos e pareceres 

contribuíram para implementação e legislação da TAN no Brasil: Grupo Preliminar de 

Estudo sobre a Triagem Auditiva Infantil da Sociedade Brasileira de 

Otorrinolaringologia (SBORL) e da Sociedade Brasileira de Otologia em 2000; 

Aspectos Pertinentes à Triagem Auditiva Neonatal” pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia (2000); Força-tarefa da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para 

a Prevenção de Deficiência Auditiva na Infância (2002); Comitê Multiprofissional de 

Saúde Auditiva, em 2010. 

No Brasil, a partir da criação de redes estaduais de atenção à saúde auditiva 

no Sistema Único de Saúde (SUS) instituída por meio da portaria ministerial de 

número 587 de 7 de outubro de 2004, ficou determinada a organização e a 

implantação das ações na atenção básica e serviços de atenção na média e na alta 

complexidade dessas redes.  Ficaram determinados nesta Portaria, entre outros 

pontos pertinentes, os papéis, as qualidades técnicas necessárias ao bom 

desempenho de suas funções e a distribuição geográfica dos estabelecimentos de 

saúde que integram as redes de atenção à saúde auditiva, a identificação precoce dos 

neonatos que devem ser referenciados para avaliação especializada a partir da 

história clínica da presença de agravos que comprometem a saúde auditiva e dos 

fatores de risco para deficiência auditiva. (REZENDE et al., 2015; BRASIL, 2004b).  

No ano de 2007 foi criado o Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva 

(COMUSA) e em 2010 essa organização emitiu um parecer fundamentado nas 

recomendações de estudos Internacionais como Joint Comittee on Infant Hearing de 

2000 e de 2007 e nos Nacionais: Comitê Brasileiro sobre Perdas auditivas e o Parecer 

do conselho Federal de Fonoaudiologia CFFa. Nº 05/00, entre outros. Esse parecer é 

a base para a criação das Diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva Neonatal 

elaborada pelo Ministério da Saúde em 2012. (LEWIS et al., 2010). 

Também em 2010, foi sancionada a lei federal número 12.303, que tornou 

obrigatória a realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas 

Evocadas em todos os hospitais e maternidades nas crianças nascidas em suas 

dependências. (BRASIL, 2010a). 

Essa nova Lei pode ser a mudança para uma expansão cada vez maior para 

os programas de detecção precoce de perdas auditivas, visto que, o Grupo de apoio 
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a Triagem Auditiva Neonatal considerava como principais barreiras para implantação 

de novos serviços de TANU a não obrigatoriedade da Triagem Auditiva Neonatal, a 

ausência da conscientização dos médicos e da população e a não existência de leis 

e padronização dos exames.  

Em 2011 foi lançada a Campanha do Teste da Orelhinha que priorizou a 

divulgação da Lei 12.303/10. Isso tornou o teste mais difundido e permitiu que os pais 

tomassem conhecimento da Lei e requisitassem a realização nas maternidades em 

que seus filhos nasceram. O material da campanha incluía spot de rádio, vídeos, 

cartazes, anúncios e folders para os pais e profissionais de saúde segundo o site do 

grupo de apoio a Triagem Auditiva Neonatal Universal. 

Em 2012, o Ministério da Saúde, via Secretaria de Atenção à Saúde e a 

Coordenação Geral de Média e alta complexidade, elaborou as Diretrizes da Triagem 

Auditiva Neonatal com colaboração das Sociedades de Audiologia, Fonoaudiologia, 

Pediatria, Otologia e Otorrinolaringologia. As diretrizes estabeleceram a metodologia 

a ser utilizada na Triagem Auditiva Neonatal no território nacional adequado ao 

Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2012b). 

 4.1 Etapas da Triagem Auditiva Neonatal Universal 

No primeiro mês de vida deverá ser realizado o teste e reteste. A existência ou 

não de fatores de risco para perda auditiva determinarão a sequência adotada. 

(BRASIL, 2012b). 

Os indicadores de risco para deficiência auditiva ou IRDA estabelecidos pela 

literatura pesquisada e pelo Joint Comittee on Infant Hearing (2007) (JICH, 2007) e 

pelo Comitê Multiprofissional em Saúde auditiva (COMUSA), conforme Lewis et al. 

(2010) aparecem nas diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal do Ministério 

da Saúde publicado em 2012 nas páginas 7 e 8 são:  

Preocupação e suspeita dos pais com o desenvolvimento da audição, fala ou 
linguagem; História de surdez permanente na família; Permanência na UTI 
por mais de cinco dias, ou a ocorrência de qualquer uma das seguintes 
condições, independente do tempo de permanência na UTI: ventilação 
extracorpórea; ventilação assistida; exposição a drogas ototóxicas como 
antibióticos aminoglicosídeos e/ou diuréticos de alça; hiperbilirrubinemia; 
anóxia perinatal grave; Apgar neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto, ou 0 a 6 
no quinto minuto; peso ao nascer inferior a 1.500 gramas; nascimento pré-
termo ou pequeno para idade gestacional (PIG); Infecções congênitas 
(Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalo-vírus, Herpes, Sífilis, HIV); Anomalias 
crânio-faciais envolvendo orelha e osso temporal. Síndromes genéticas que 
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usualmente expressam deficiência auditiva (como Wardenburg, Alport, 
Pendred, entre outras); Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, 
síndrome de Charcot-Marie-Tooth); Infecções bacterianas ou virais pós-natais 
como citomegalo-vírus, herpes, sarampo, varicela e meningite; Traumatismo 
craniano; Quimioterapia. (BRASIL, 2012b, p.7-8). 

 

Para os neonatos sem fatores de risco são realizadas as Emissões 

Otoacústicas Evocadas (EOAE). Em caso de resposta de normalidade, o resultado é 

chamado de “passa” e a criança é encaminhada para a casa com orientações para os 

pais. Em caso de resposta insatisfatória (indicando possível perda auditiva), chama-

se de “falha” e a criança é encaminhada para um novo teste chamado de reteste (nova 

EOA). Caso a falha persista, é necessário realizar o PEATE automático ou em modo 

triagem. (BRASIL, 2012b). 

Nos lactentes com fator de risco para desenvolvimento de perda auditiva é 

preconizado o PEATE automático ou em modo triagem como primeira escolha devido 

à maior prevalência de perdas auditivas retrococleares ou neuronais não 

diagnosticadas através das EOAE. (BRASIL, 2012b). 

Nas crianças que não apresentaram história de fatores de risco para perda 

auditiva, as EOAE são realizadas pois possuem alta sensibilidade e especificidade e 

são capazes de detectar perdas auditivas cocleares em torno de 30-35dB. O exame 

é simples, rápido, de baixo custo e não invasivo. (ANDRADE et al. 2015). 

Em caso de falha em dois exames (teste e reteste) fica estabelecida a 

realização do PEATE mesmo naqueles RN de baixo risco. Isso reduz os índices de 

falso positivos devido às alterações de orelha média ou presença de vérnix caseoso 

nos condutos auditivos. (LEWIS et al., 2010). 

Pacientes com malformações de orelha externa deverão ser encaminhados 

diretamente para diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico. (BRASIL, 2012b). 

Os equipamentos utilizados pela TANU devem estar registrados pela ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Os fabricantes devem fornecer os 

parâmetros necessários para identificação de perdas auditivas em torno de 35 dB 

assim como, as normas de calibração. Os aparelhos devem ser calibrados 

anualmente e as fichas de registro de calibração devem ser arquivadas no serviço de 

saúde. (BRASIL, 2012b). 

Para padronização dos serviços, no que diz respeito a realização do 
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diagnóstico audiológico, foi estabelecido um fluxograma que integra diferentes 

unidades e níveis de atenção à saúde auditiva. Fica bem elucidado na cartilha em que 

são descritas as diretrizes, que a TANU, sem as etapas subsequentes de diagnóstico 

funcional e reabilitação, não será efetiva. Com isso, além da realização do teste e 

reteste, é necessário que se garanta o acompanhamento e monitoramento do 

desenvolvimento de linguagem, audição e, quando necessário fazer diagnóstico e 

reabilitação de forma precoce. (LEWIS et al., 2010; BRASIL, 2012b). 

A seguir estarão descritas as etapas necessárias para a Triagem Auditiva 

Neonatal, de acordo com as Diretrizes de Atenção a TANU elaboradas pelo Ministério 

da Saúde em 2012 (BRASIL, 2012b). A primeira etapa da TANU é a identificação dos 

riscos através de entrevista com a mãe, análise de prontuário e das consultas de 

puerpério na atenção básica. 

A segunda etapa engloba a realização do teste auditivo além de compreender 

o acolhimento aos pais, levantamento do histórico e fatores de risco através do 

prontuário, resumo de alta ou com entrevista com o neonatologista ou pediatra 

responsável. São realizadas as EOAE para RN sem fatores de risco como primeiro 

teste antes da alta hospitalar. Em caso de falha no primeiro teste deve ser repetido o 

exame em até 30 dias. A realização de EOAE não deve ser feita mais de duas vezes. 

Na ocorrência de nova falha no reteste o neonato deve ser submetido ao PEATE 

automático antes da alta hospitalar ou na realização do reteste. Caso o PEATE seja 

feito ainda na maternidade e tenha obtido resposta insatisfatória, deverá ser repetido 

em 30 dias. As crianças que falharem nas EOAE, mas apresentarem respostas 

satisfatórias no PEATE, devem ser reavaliadas em três meses para garantir que não 

se apresentem outras alterações em orelha média e provoquem perdas auditivas 

permanentes de baixa intensidade.  

No caso de neonatos com história de IRDA, o teste será realizado com Peate-

A ou em modo triagem (teste), em 35 dBnNA. Caso a resposta não seja satisfatória, 

o neonato deverá realizar (reteste) no período de 30 dias para nova avaliação com 

Peate-A em 35 dBnNA.  

Após a conclusão dos resultados, se forem satisfatórios, devem ser feitas 

orientações aos pais para monitorar o acompanhamento do desenvolvimento da 

criança através dos marcos de desenvolvimento e linguagem preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde e anotar seus resultados na caderneta da criança.  
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Figura 4 - Desenvolvimento da linguagem da Criança elaborado pela Organização Mundial da Saúde 
extraído das Diretrizes de Atenção à Saúde Auditiva do Ministério da Saúde. (BRASIL, 2012b). 

 

As crianças com falha nas EOA, com ou sem fatores de risco, e com resultados 

satisfatórios no PEATE devem ser reavaliadas aos três meses de idade e os pais 

devem ser alertados sobre a importância desse novo teste devido a possibilidade de 

existência de perdas auditivas leves permanentes ou alterações em ouvido médio. 

Além disso, os pais devem estar atentos às consultas de puericultura na atenção 

básica e à necessidade de consulta otorrinolaringológica no período de 7 meses a 1 

ano na atenção secundária.  

A terceira etapa ocorre em caso de falha nas primeiras etapas. Essa etapa é a 

do reteste. O reteste é feito nos pacientes que apresentaram falha no primeiro teste 

em uma ou nas duas orelhas. O reteste deve ser feito nas duas orelhas mesmo que o 

resultado tenha sido de perda em apenas uma. Além disso, deve contemplar sempre 

o acolhimento aos pais, realização de PEATE automático ou em modo triagem em 35 

dBnNA e resultado com devolutiva à família. 

Em caso de resultados satisfatórios, com ou sem indicadores de risco, as 

orientações são as mesmas para aqueles descritos anteriormente. O que se altera 

nessa fase são as etapas após a falha no reteste. Nesse caso, recomenda-se que os 

pacientes sejam encaminhados imediatamente para diagnóstico fonoaudiológico e 

otorrinolaringológico. 

Na cartilha, o componente de preocupação dos pais ou de profissionais da 

saúde quanto à audição do recém-nascido é descrita como motivo para 

encaminhamento imediato para diagnóstico audiológico, mesmo na ausência de 

fatores de risco. 
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A etapa do monitoramento, recomendado pelas Diretrizes de Atenção a 

Triagem auditiva Neonatal de 2012, destaca o papel da atenção básica como 

primordial no acompanhamento do desenvolvimento da linguagem da criança. 

Sugere-se usar os marcos de desenvolvimento estipulados pela OMS em 2006 e 

registrá-los na caderneta de Saúde da Criança. As crianças com fatores de risco para 

perda auditiva, e que passaram nos testes auditivos, devem ser acompanhadas 

mensalmente nas consultas de puericultura durante todo o primeiro ano. (BRASIL, 

2012b). 

É a atenção básica que deverá encaminhar para diagnóstico, a criança que não 

apresentar desenvolvimento linguístico esperado para determinada faixa etária 

percebida pelo profissional de saúde ou pelos pais (BRASIL, 2012b). A cartilha sugere 

que seja perguntado nas consultas se a criança ouve bem. Entre 7 a 12 meses as 

crianças com fatores de risco devem ser encaminhadas para monitoramento auditivo 

com audiometria de reforço visual (VRA) com fones de inserção e medidas de 

imitância acústica. Aquelas que apresentarem limiares menores que 20 dB no VRA 

devem realizar a pesquisa de limiares por via óssea. No caso de perda auditiva 

neurossensorial está indicada a reabilitação e no caso de perda condutiva manter 

acompanhamento otorrinolaringológico e audiológico. 

O diagnóstico será feito através do referenciamento do RN aos centros 

especializados de reabilitação (CER) com o Serviço de Reabilitação auditiva de Alta 

Complexidade habilitados pelo Ministério da Saúde. As diretrizes para diagnóstico 

deverão seguir o que está descrito na Portaria MS/GM nº 835, de 25 de abril de 2012, 

e conforme diretrizes estabelecidas por instrutivos a serem disponibilizadas no site 

http://www.saude.gov.br/sas. (BRASIL, 2012c). 

O diagnóstico e a conduta devem ser registrados na Caderneta de Saúde da 

Criança. 

Para que o registro dos dados não se perca e, para que possa ser criado um 

perfil epidemiológico e um controle de abrangência da triagem de uma determinada 

população, as diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal de 2012 do 

Ministério da Saúde ainda recomendam a criação de um banco de dados. Há ainda a 

orientação da criação de uma lista com nome e telefone das mães e dos recém-

nascidos que foram encaminhados para o diagnóstico a fim de buscar saber sobre a 

conclusão terapêutica. É fundamental procurar entender os motivos da não conclusão 

do tratamento bem como compreender a trajetória de monitoramento desse RN. 
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Segue abaixo o Fluxograma estabelecido pelas Diretrizes de Atenção a 

Triagem Auditiva Neonatal. 

 

 

Figura 5 - Fluxograma estabelecido pelas diretrizes de atenção à Triagem Auditiva Neonatal do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2012b, p.25). 

 

4.2 Parâmetros de Qualidade para Triagem Auditiva Neonatal Universal 

O COMUSA e as Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal do 

Ministério da Saúde recomendam a utilização dos mesmos parâmetros de qualidade 

para o programa de triagem auditiva apresentadas pelo Joint Committee on Infant 

Hearing de 2007. (LEWIS et al. 2010; JCIH,2007). São eles:  
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Índices de triagens realizadas superiores a 95% dos nascidos vivos, 
tentando-se alcançar 100% de recém-nascidos vivos; As triagens devem ser 
realizadas no máximo no primeiro mês de vida; Índice inferior a 4% de 
neonatos encaminhados para diagnóstico; Os indicadores de qualidade na 
etapa de diagnóstico referem-se aos índices de comparecimento para 
diagnóstico após o encaminhamento. Devem ser alcançados 90% dos 
neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de 
vida; Recomenda-se que 95% dos lactentes confirmados com perdas 
auditivas bilaterais permanentes iniciem o uso da amplificação sonora no 
prazo de um mês após o diagnóstico. (LEWIS et al., 2010; JCIH, 2007). 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo Geral 

Analisar o panorama atual das ações do Programa deTriagem Auditiva Neonatal 

no município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. 

5.2 Objetivos Específicos 

 Descrever a estrutura, o processo de trabalho e as ações desenvolvidas no 

programa de Triagem Auditiva Neonatal no município de Macaé; 

 Conhecer o perfil dos recém-nascidos que passaram pela Triagem Auditiva 

Neonatal, no período de julho a dezembro de 2016, no município de Macaé; 

 Discutir o fluxo de referências estabelecidas pelo programa de TAN em Macaé, no 

período entre o segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017. 
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6. MÉTODOS 

6.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal, proposto para que 

a possibilidade de um diagnóstico da situação atual venha subsidiar a gestão local e 

ações de saúde no município. 

Não se apresentaram objetivos com o interesse em estabelecer-se julgamento 

de valor em relação ao desenvolvimento atual da Triagem Auditiva Neonatal no 

município. Entretanto, o modelo deste estudo permite localizá-lo no campo da 

avaliação em saúde, neste caso, a partir de um estudo exploratório sobre a situação 

de implementação de uma política ou programa de saúde em curso, caracterizando-

se também como uma pesquisa avaliativa.  

Para a construção de tipologias de avaliação, estas dividem-se em três grupos: 

investigação avaliatória, ou pesquisa avaliativa (cujo objetivo é produzir informação 

para tomada de decisão); avaliação para decisão (onde o objetivo maior é produzir 

respostas para a tomada de decisão) e avaliação para gestão (NOVAES, 2000). 

Uma pesquisa avaliativa pode estar relacionada a seis tipos de análise 

principais (Análise Estratégica, Análise da Intervenção, Análise da Produtividade, 

Análise dos Efeitos, Análise do Rendimento e Análise da Implantação), utilizando 

análise isolada de uma etapa isolada de um programa em desenvolvimento ou de 

mais de uma etapa, dependendo do contexto da situação investigada 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 1997). 

6.2 Cenário 

O estudo foi realizado no Município de Macaé-RJ, que está localizado no Norte 

fluminense com uma população estimada para 2017, pelo IBGE, de 244.139 

habitantes. Possui uma área territorial de 1.216,846 Km² e um PIB per capita em 2015 

de 88.863,40 reais. (IBGE, Data SUS, SINASC). Em 2016 foram registrados 3754 

nascidos vivos no Município. (IBGE, 2016) 

 A cidade possui rede de saúde articulada e consolidada composta por 42 

Unidades Básicas de Saúde de acordo com informações contidas no site da Prefeitura 

Municipal de Macaé, em levantamento realizado no dia 12 de junho de 2017.  
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A pesquisa sobre Triagem Auditiva Neonatal aconteceu na principal 

Maternidade Pública da Cidade no Hospital Público de Macaé (HPM) (TAN desde 

2012) e nos órgãos de Saúde que estão relacionados com sua realização e 

acompanhamento. A gestão municipal estima que sejam realizados cerca de 200 

testes da orelhinha na rede pública de saúde de Macaé. (MONTEIRO, 2015). 

 

6.3 Estratégia para Coleta de Dados 

A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2017, realizada 

pela pesquisadora às segundas, terças e sextas-feiras. 

A primeira fase do trabalho foi acompanhar o Serviço de Triagem Auditiva 

Neonatal do Hospital Público de Macaé para elaboração do Diário de Campo e 

descrição geral do serviço. Além disso, também foi realizada coleta de dados em 

dados secundários, nas fichas dos pacientes que foram submetidos à TAN para 

alcançar os segundo objetivo de descrever o perfil  dos recém-nascidos submetidos 

aos “testes da orelhinha” no Hospital. 

Após todas as autorizações necessárias para realização da pesquisa foi 

possível acompanhar, durante os dias dedicados a essa pesquisa, o processo de 

trabalho das fonoaudiólogas do HPM. 

Durante o processo de realização desse trabalho e a partir dos relatos dos 

funcionários foi possível conhecer melhor a rede de serviços que estão envolvidos na 

Triagem Auditiva Neonatal em Macaé e planejar o roteiro exploratório para alcançar 

os demais objetivos dessa pesquisa. 

Para facilitar a obtenção de informações relevantes ao objetivo deste trabalho 

foram utilizados alguns quesitos como guias. Estes não foram apresentados aos 

funcionários em forma de roteiro de entrevista fechado, mas sim conduzidas pela 

pesquisadora de maneira informal durante a coleta de dados.  
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6.3.1 Quesitos para guiar diário de campo e relatos de funcionários: Hospital 

Público de Macaé 

 

1- Número de funcionários envolvidos na Triagem Auditiva Neonatal. 

2- Instrumentos de trabalho: material para registro dos testes audiológicos, 

equipamentos, local de realização dos exames. 

3- Protocolos de realização da TAN no HPM 

4- Divisão da equipe para realização de funções das fonoaudiólogas no Hospital 

5- Quantitativo de exames realizados mensalmente entre julho e dezembro de 

2016 

6- Dificuldades relacionadas ao processo de trabalho 

7- Rotina de encaminhamentos dos RN que não passam na primeira avaliação 

8- Contato com os locais de reavaliação. Referência e Contra referência.  

  

Esses dados foram obtidos a partir de relatos livres de profissionais envolvidos 

no processo de trabalho da Triagem Auditiva Neonatal no HPM de maneira 

espontânea durante o período acompanhamento do Serviço e conjuntamente com a 

coleta de dados relacionados ao perfil epidemiológico dos RN nascidos de julho a 

dezembro de 2016. 

Como o processo de obtenção dos dados pertinentes não necessitou de um 

roteiro fechado de entrevistas não houve necessidade de aplicar, neste local, o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Ele foi apresentado a todos os profissionais 

envolvidos ,mas foi dispensado devido ao teor dos questionamentos realizados e aos 

objetivos desta pesquisa. 

No mês de setembro de 2017, foram apurados dados secundários dos nascidos 

vivos na Maternidade do Hospital Público de Macaé, dos meses de julho a dezembro 

de 2016, que foram submetidos ao teste da orelhinha na maternidade. Esse período 

foi escolhido devido à possibilidade maior para entender o fluxo de referenciamentos 

recentes na rede de TAN de Macaé. Será possível ainda quantificar o número de 

encaminhados para reavaliação. Esse período também foi sugerido pelos 

profissionais do Hospital Público de Macaé, pois nesse período foi adquirido um 

equipamento de BERA automático que auxiliou na primeira avaliação audiológica do 

neonato com maiores indicadores de risco de deficiência auditiva e poderia gerar mais 
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dados epidemiológicos para esta pesquisa.  

No Hospital Público de Macaé foi elaborado, por iniciativa das próprias 

fonoaudiólogas, um instrumento de trabalho capaz de sintetizar os dados principais 

referentes ao parto da criança e aos fatores de riscos para perda auditiva elencados 

nas Diretrizes de atenção a Triagem Auditiva Neonatal. Esse instrumento de trabalho 

motivou um dos objetivos desta dissertação, que é traçar o perfil epidemiológico dos 

RN que realizaram Triagem Auditiva Neonatal. Sem esse instrumento de trabalho, a 

pesquisa não poderia abranger a quantidade de exames que foram analisados e se 

tornaria mais trabalhoso, pois deveria se fundamentar em prontuários que seriam mais 

difíceis de serem acessados.  

Foram utilizadas todas as fichas da Triagem arquivadas no período de julho a 

dezembro de 2016. 

Os dados secundários foram lançados em estrutura de questionário 

semelhante ao utilizado no Serviço de Triagem Auditiva Neonatal do Hospital Público 

de Macaé no Programa Epi INFO 7.2, visando à organização em banco de dados, 

processamento e análise das informações da população em estudo. O formato original 

utilizado no Hospital está no Anexo 1.  

Todos os campos da ficha utilizada no Serviço do HPM foram definidas também 

no Epi Info. A única informação que não se mostrou relevante para o objetivo desta 

pesquisa foi a anotação das frequências em Hertz dos resultados dos Testes da 

Orelhinha registrados em cada bebê. Apenas o resultado “passou” ou “falhou” foi 

utilizado para coleta de dados. 

Durante a realização do trabalho, esse instrumento foi readaptado pelas 

próprias fonoaudiólogas, de maneira a se aproximar mais das diretrizes de atenção à 

saúde auditiva do Ministério da Saúde, modificando alguns itens. Devido a essa 

mudança durante o registro das informações colhidas observam-se alterações em 

alguns fatores a partir de fichas do mês de outubro de 2016. (Anexo 1 e Anexo 2). 

As alterações foram as seguintes: na marcação dos principais fatores de risco 

o item que considerava indicador o peso ao nascimento menor que 2.500 gramas 

passa para peso menor do que 1.500 gramas; idade materna menor que 20 anos 

passa para menor do que 18 anos e retirada do registro do método de cálculo de idade 

gestacional, que poderia ser “Ballard” ou “CS” que significa “Capurro-Somático”. 
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Houve modificação também no registro da identificação, pois anteriormente era 

discriminado em um campo específico o nome do recém-nascido e a partir da metade 

do mês de outubro de 2016, com essas alterações, apenas o nome da mãe está sendo 

captado.  

Apesar dessa modificação realizada no instrumento de trabalho da equipe de 

fonoaudiólogas do HPM, o questionário do Epi Info não foi alterado. Apenas deixou-

se de registrar o nome dos recém-nascidos e a idade materna e o peso ao nascer, 

como são itens registrados de maneira numérica, serão analisados apenas por seus 

valores e não pela marcação dos itens no grupo de fatores de risco. 

Para auxílio na análise dos dados foi complementado na ficha do Epi Info um 

dado que não está presente no instrumento original, que é o item de “encaminhado 

para reteste” criado no Epi Info como “YES” ou “NO”. Onde “YES” corresponde 

àqueles encaminhados para reteste e “NO” os que não necessitaram dessa avaliação.  

Conforme o trabalho foi sendo desenvolvido e os profissionais foram relatando 

o funcionamento atual da rede de Atenção Auditiva em Macaé, os locais de 

reavaliação e acompanhamento foram sendo conhecidos e necessitam ser explorados 

para que os objetivos deste trabalho possam ser atingidos. 

O local principal de encaminhamento dos recém-nascidos que falharam na TAN 

na saída da maternidade era, no período de julho a dezembro de 2016, o Centro de 

Reabilitação. Neste local, eram realizados os primeiros testes quando estes não eram 

realizados na maternidade, os retestes e o BERA sem sedação. Com a reestruturação 

da Rede de Saúde de Macaé, no começo do ano de 2017, este local foi fechado e 

suas atividades transferidas para outros locais pertencentes a prefeitura Macaense.  

Em fevereiro de 2017 foi inaugurada a Casa da Criança e do Adolescente com 

concentração de Serviços ambulatoriais pediátricos. Neste local, desde março de 

2017 são realizados os testes audiológicos relativos a TAN em Macaé. Infelizmente o 

equipamento de BERA apresentou defeito e está sem manutenção até o mês de 

setembro de 2017. Esse exame não é mais realizado na rede de Triagem Auditiva 

Neonatal Pública de Macaé.  

As crianças que falham no reteste são encaminhadas para o ambulatório de 

Otorrinolaringologia para avaliação diagnóstica. 

Os pacientes que já recebem alta na maternidade com indicação e BERA e 
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aqueles que necessitem dessa mesma avaliação após passarem pelo ambulatório de 

Otorrinolaringologia são encaminhados para a Coordenadoria Municipal de Controle 

de Avaliação Auditoria e Regulação, conhecido como “0800” pela população e pelos 

profissionais de Saúde. Neste local, os pedidos de BERA necessitam de abertura de 

processo para aguardar agendamento em locais de referência. 

A Associação Macaense do Deficiente Auditivo (AMADA) é uma sociedade civil 

filantrópica que conta com apoio da Prefeitura e realiza assistência ao deficiente 

auditivo e suas famílias para reabilitação e acompanhamento. 

A partir do conhecimento das referências da rede, foi solicitada autorização 

formal na Casa da Criança e do Adolescente (Anexo 5), na Coordenadoria de 

Regulação e na AMADA e foi elaborado um roteiro de quesitos para guiar a conversa 

com os responsáveis por esses locais a fim de atingir o objetivo de descrever o 

funcionamento interligado desses locais. 

Foi feita descrição do quantitativo de encaminhamentos para reteste no caso 

de falha na primeira avaliação ou no caso de haver necessidade de acompanhamento 

a fim de conhecer a rotina de referências realizadas pelo serviço de TAN no Município, 

como são feitos e a quais locais são encaminhados.  

Os quesitos utilizados como guia para maior absorção de informações nos 

locais da rede de Macaé estão discriminadas abaixo. 

6.3.2 Quesitos para guiar diário de campo e relatos de funcionários: Casa da 

Criança e do Adolescente 

 
1- Dias de marcação 

2- Marcação presencial ou por telefone 

3- Documentos necessários para marcação do teste da orelhinha  

4- Exames audiológicos disponíveis para realização na Casa da Criança 

5- Número de funcionários envolvidos na triagem auditiva na casa da Criança 

6- Quantitativo de exames audiológicos realizados por mês na casa da Criança 

7- Quantitativo de exames de primeira vez 

8- Quantitativo de exames de reavaliação 

9- Idade média das crianças triadas 

10-  Tempo de realização entre o primeiro exame e a reavaliação 
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11-  Rotina de encaminhamentos em caso de falha – outro exame? Ambulatório de 

Otorrinolaringologia? 

12-  Municípios vizinhos que utilizam o serviço de TAN de Macaé  

13-  Local de Reabilitação auditiva no Município 

14- Local de reabilitação auditiva em outro Município 

15-  Marcação de avaliação em outro Município – Local de Marcação 

16-  Documento de Referência e Contra referência  

 

6.3.3 Quesitos para guiar diário de campo e relatos de funcionários: 

Coordenadoria Municipal de Controle de Avaliação, Auditoria e 

Regulação  

 

1- Procedimento para marcação de BERA 

2- Avaliação em outros Municípios: Nº de vagas de exames 

3- Transporte para outros Municípios- Tipo e Nº de vagas 

4- Média/Tempo de Espera para realização de avaliação para reabilitação nos 

municípios de referência 

5- Número de Crianças em espera para conclusão diagnóstica audiológica em 

Outros Municípios 

 

6.3.4 Quesitos para guiar diário de campo e relatos de funcionários: 

Associação Macaense do Deficiente Auditivo (AMADA) 

1- Tempo de funcionamento da AMADA 

2- Papel da AMADA na TAN de Macaé 

3- Exames de TAN na AMADA 

4- Parceria Prefeitura de Macaé X AMADA 

5- Quantitativo de crianças acompanhadas pela AMADA atualmente 

6- Contato entre a Instituição e locais de reabilitação audiológica no país  

7- Rotina de encaminhamentos 
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7. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, de acordo com a resolução 466/2012, recebendo 

autorização deste CEP em agosto de 2017. 

Com respeito às disposições preliminares que dispõe de benefícios da 
pesquisa - proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo 
participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na 
pesquisa; garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, 
traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após 
sua conclusão; Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real 
em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o 
protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para 
comunicar tal benefício às pessoas e/ou comunidades; comunicar às 
autoridades competentes, bem como aos órgãos legitimados pelo Controle 
Social, os resultados e/ou achados da pesquisa, sempre que estes puderem 
contribuir para a melhoria das condições de vida da coletividade, 
preservando, porém, a imagem e assegurando que os participantes da 
pesquisa não sejam estigmatizados; utilizar o material e os dados obtidos na 
pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou 
conforme o consentimento do participante. (BRASIL, 2012a). 

Para autorização da Instituição envolvida, foi solicitado via Centro de Estudos 

do Hospital Público de Macaé uma autorização da realização de pesquisa no 

Município com parecer favorável da Procuradoria Geral do Município.  

Conjuntamente foi entregue uma carta de apresentação à Coordenação do 

Serviço de Fonoaudiologia do Hospital público de Macaé e à direção do Hospital, 

redigida junto com a orientadora vinculada à UNESA, bem como uma cópia do projeto 

para evidenciar os objetivos e os benefícios da pesquisa. 

Os riscos inerentes à pesquisa são considerados riscos mínimos, visto que é 

um estudo descritivo e retrospectivo, com restrita utilização de dados secundários e 

informações de funcionamento dos serviços, não se incluindo realização de 

modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos 

indivíduos que participam do estudo. Não há plano de ação que seja invasivo à 

intimidade do indivíduo.  

Durante a realização do trabalho, foram necessárias novas abordagens para 

conhecimento ampliado da rede de Triagem Auditiva no Município e para esse 

propósito novas autorizações foram solicitadas e apresentam-se em anexo nesta 

dissertação. Apesar do Centro de Reabilitação de Macaé estar fechado no momento 

da realização dessa pesquisa, os seus documentos ficaram arquivados pela Prefeitura 
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e puderam ser utilizados mediante autorização. (Anexo 6) 

A Coordenadoria Municipal de Controle de Avaliação Auditoria e Regulação não 

exigiu documento formal da pesquisa, pois não haveria busca ativa em nomes e 

prontuários. Apenas foi solicitada autorização à responsável pela Unidade e a ela 

foram apresentados os objetivos do trabalho.  

O presente trabalho apresenta risco mínimo, visto que, foi realizado com base 

em dados secundários presentes em fichas com os dados dos pacientes que foram 

submetidos à Triagem Auditiva Neonatal no Hospital Público de Macaé.  

Apresenta objetivo descritivo e não avaliativo, o que implica em mínimo 

desconforto aos funcionários ou gestores que contribuíram com o presente trabalho. 

Os dados da pesquisa foram utilizados para atingir os objetivos desta dissertação e 

não serão divulgados em nenhum meio de comunicação ou de qualquer outra maneira 

que não as elencadas nos objetivos descritos, sempre considerando o direito ao sigilo 

e não identificação de pacientes. 

8. RESULTADOS 

8.1Triagem Auditiva Neonatal no Hospital Público de Macaé 

8.1.1 Diário de Campo 

O Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Público de Macaé conta com uma 

equipe de 10 Fonoaudiólogas que se dividem nas mais diversas funções dentro do 

Hospital. O Serviço de Triagem Auditiva Neonatal é uma dessas funções e é realizado 

de segunda a sexta-feira por três Fonoaudiólogas, que também revezam esse serviço 

com as orientações para aleitamento materno, distúrbios de deglutição e auxílio na 

alimentação de adultos e neonatos internados nas Unidades de Terapia Intensiva do 

Hospital Público de Macaé.  

No período de julho a dezembro de 2016 foram 1176 nascidos vivos na 

maternidade do HPM. A demanda de atendimentos aumentou de maneira significativa 

no ano de 2016 sendo percebido no aumento do número de partos e também de 

exames audiológicos realizados para detecção de perda auditiva no período neonatal. 

O Teste da Orelhinha é realizado na Maternidade em uma sala reservada para 

esse fim, equipada com aparelho Neurosoft e um aparelho novo, adquirido em 2016, 
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da marca Interacoustics chamado de Titan. O modelo da Neurosoft está com a equipe 

desde a implementação da TAN no Hospital em 2012.  

A requisição por meio de licitação para compra do Titan foi um anseio da própria 

equipe de fonoaudiologia para que a qualidade dos resultados do teste da orelhinha 

fosse mais apurada e também pela possibilidade de realizar o BERA automático ainda 

na Maternidade naqueles recém-nascidos com Indicadores de Risco para deficiência 

auditiva. O aparelho chegou ao Hospital em junho de 2016.  

A rotina de Serviço de Triagem Auditiva Neonatal ocorre predominantemente 

pela manhã por uma das fonoaudiólogas. Ao chegar à Maternidade são registrados 

em uma agenda o nome das puérperas que terão seus neonatos submetidos ao Teste 

da Orelhinha, as comorbidades associadas, a idade gestacional, o APGAR no primeiro 

e no quinto minuto e a data de nascimento. O Teste da Orelhinha somente é realizado 

naqueles que já possuem pelo menos 24 horas de vida.  

As próprias fonoaudiólogas vão até as enfermarias e solicitam que as mães 

levem seus filhos até a sala de exames para avaliação. Quando o neonato está em 

amamentação no peito o exame é realizado no colo da mãe, pois essa é a posição 

em que ele se encontra mais confortável no momento e caso seja interrompido poderá 

iniciar choro que dificultará a realização do exame devido a ruído intenso, que compete 

com o do Aparelho de Emissões Otoacústicas. Quando o bebê não está em processo 

de amamentação naquele instante, ele é colocado em um berço presente na sala para 

realização do teste.  

Os pacientes também podem ser avaliados no berçário, no alojamento 

conjunto, no berço aquecido, na incubadora e na UTI Neonatal. 

Por padrão adotado pelo Serviço, os RN que estão na UTI Neonatal são triados 

para perda auditiva nos dias que antecedem à alta. Como os neonatos da UTI 

recebem várias intervenções medicamentosas e de procedimentos como ventilação 

mecânica, por exemplo, se apresentarem perda auditiva ficará difícil de identificar qual 

o fator que pode ter ocasionado a lesão auditiva, podendo ser também uma lesão 

congênita, mas nesse momento ações que priorizem a manutenção da vida são 

prioritárias em relação a descoberta da existência da deficiência auditiva. A partir da 

alta, todas as medidas de reabilitação deverão ser tomadas caso exista algum déficit 

sensorial-cognitivo independente da causa. 

As mães ou acompanhantes podem ficar junto na hora do exame ou então em 

uma antessala para aguardar o resultado. É muito importante o silêncio durante o 
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exame para que não interfira no resultado. O equipamento novo TITAN demonstra 

maior sensibilidade na percepção de sons externos e o equipamento da Neurosoft não 

apresenta tanta interferência. Quando o bebê está muito agitado e o teste está difícil 

de ser realizado troca-se o parelho para obter o resultado.  

Outro aspecto importante que se pode observar durante a realização desse 

trabalho é a necessidade de tranquilizar a criança para realização do teste, simulando 

a oferta do seio materno, para cessar o choro ou os gemidos realizados pelo lactente. 

O que se percebe é que a maioria dos exames é rápida, mas alguns demandam 

bastante tempo e habilidade para realização.  

A existência de alguma alteração no resultado do exame é percebida pela 

experiência das profissionais que já o fazem há tempo suficiente para lhes conferir 

experiência e feeling do que deve ser feito para ajustar o aparelho ou a posição do 

RN. Isso demonstra ainda a responsabilidade das profissionais desse serviço para a 

obtenção de excelência no seu resultado e no caminho que a que irá encaminhar o 

paciente de acordo com seu resultado. 

Quando um recém-nascido falha no teste na primeira tentativa, o aparelho é 

reposicionado e realiza-se nova tentativa com o segundo aparelho. As causas de falha 

podem ser relacionadas ao conduto estreito do pequeno paciente e também pela 

presença de secreções do parto como o vérnix caseoso, gerando dificuldade de 

condução sonora e resultado de falha no exame de triagem. Mesmo não apresentando 

IRDA esses pacientes são encaminhados para reavaliação em até um mês na Casa 

da Criança. Todos que apresentam falha em uma ou em ambas as orelhas são 

encaminhados para reavaliação.  

Em 2012, quando foi implementada a Triagem Auditiva Neonatal no Hospital 

Público de Macaé, foi elaborada pela equipe de Fonoaudiologia uma ficha em que os 

dados dos submetidos ao teste eram registrados e arquivados como banco de dados 

para futuras pesquisas científicas ou conferências.  Foi iniciativa da própria equipe a 

criação desse instrumento de coleta de dados. Esse instrumento foi de grande valia e 

de suma importância para este presente trabalho e para outros que foram e estão 

sendo realizados no Município.  

Atualmente, são realizados, em média, 15 exames por dia no Hospital Público 

de Macaé. A TAN só é realizada nos dias de semana, pois não há equipe de 

fonoaudiologia durante os finais de semana ou feriados. As crianças que recebem alta 

nesses dias são encaminhadas para a Casa da Criança e do Adolescente para realizar 
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o primeiro teste e até o final de 2016 eram encaminhadas para o antigo Centro 

Municipal de Reabilitação (CMR).  

Além do teste da orelhinha padronizado, ou seja, de emissões otoacústicas 

evocadas, ainda é realizado o teste do reflexo cócleo-palpebral, que avalia o reflexo 

de piscar os olhos ao aplicar um ruído com um instrumento musical chamado agogô. 

A alteração nesse reflexo colabora com o resultado do teste da orelhinha e pode estar 

ausente em pacientes com alterações na via neurológica da audição. Mais uma vez, 

a percepção e o entendimento da profissional que realiza os exames são 

fundamentais para sua maior acurácia e sensibilidade. O resultado do teste desse 

reflexo também é anotado na caderneta de vacinação e no prontuário do paciente 

servindo de dados para prosseguimento do rastreio de afecções auditivas. 

A ficha utilizada no Serviço de TAN do HPM vem sendo modificada a partir do 

manejo diário e percepção dos dados mais relevantes e daqueles que não se 

mostraram tão necessários a partir do objetivo de análise do resultado do exame 

audiológico. 

Além desse registro, existe um livro em que são registrados de maneira mais 

sintética os nomes das mães que tiveram seus filhos submetidos a essa triagem e o 

resultado do exame.  

O registro do exame ainda é feito no Prontuário da Criança e na Caderneta de 

Saúde da Criança. Para facilitar a padronização do resultado dos exames existe um 

carimbo, elaborado por esse Serviço, para preenchimento das lacunas com o 

resultado do teste e a conduta adotada pelo Serviço.  

Durante esta pesquisa, duas apresentações desses instrumentos foram 

visualizadas. A modificação de alguns campos se justifica pela adequação dos 

principais fatores de risco para perda auditiva presentes nas diretrizes da atenção à 

saúde Auditiva do Ministério da Saúde publicado no ano de 2011. A primeira ficha 

elaborada, por exemplo, ainda apresentava campo para preenchimento do nome do 

RN e na segunda esse dado já foi retirado.  

Em função da necessidade de registros para obter-se um panorama do 

quantitativo de exames realizados, de falhas nos exames e principais patologias 

envolvidas, existe também outra ficha onde são assinalados os quantitativos, sendo 

entregues à direção do hospital, no final do mês.  

As crianças que não passam na primeira avaliação auditiva são encaminhadas 

para a Casa da Criança e do Adolescente, que se localiza no Centro da Cidade de 
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Macaé. Esse local é relativamente recente na história da Triagem Auditiva Neonatal 

visto que iniciou essas atividades em fevereiro de 2017.  

Anteriormente as crianças que necessitassem do reteste eram encaminhadas 

para o centro de reabilitação que também fica na região mais central de Macaé e onde 

eram realizados exames audiológicos de adultos e outras terapias. A Criação da Casa 

da Criança facilita a identificação de um local específico da criança e cria uma 

identidade maior aos serviços relacionados aos cuidados com a saúde desta faixa 

etária. 

Não há relato de qualquer feedback documental entre a maternidade e a Casa 

da Criança ou o antigo local de realização do teste da orelhinha. Apenas os 

funcionários em comum ou a coordenação fazem um link informal entre esses locais. 

A casa da criança ou anteriormente o centro de reabilitação também são 

responsáveis pela realização de primeira avaliação naqueles que por algum motivo 

não realizaram o primeiro teste no HPM. Como descrito anteriormente, não há 

realização de teste da orelhinha nos finais de semana e, por isso, essas crianças 

precisam buscar os locais de referência para realização do teste. 

Outro fator de perda de avaliação de algumas crianças ou pelo menos de 

feedback são aqueles que nascem em Macaé, mas são provenientes de outros 

Municípios.  

A orientação da equipe de fonoaudiologia bem como de toda equipe da 

maternidade envolvendo médicos e enfermeiros quanto à importância da realização 

dos testes auditivos se mostra evidente no momento da alta. A partir desta orientação 

juntamente com a preocupação da família em conjunto com a Equipe de Saúde da 

Família pode ser gerada a continuidade no cuidado da saúde auditiva do neonato.  

Durante a realização desse trabalho pude ficar na sala de realização dos 

exames e foi possível perceber o desconhecimento do motivo da realização desse 

exame por algumas puérperas ou seus familiares.  

Através da análise de dados foi possível traçar o perfil epidemiológico daqueles 

que foram triados no Hospital Público de Macaé no período de julho a dezembro de 

2016. 
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8.1.2 Perfil Epidemiológico dos recém-nascidos 

De acordo com as estatísticas da Maternidade do Hospital Público de Macaé 

(HPM), no período de julho a dezembro de 2016, foram 1176 nascidos vivos.  

Tabela 1 - Nascidos vivos HPM - Julho a dezembro de 2016. 

      Fonte: Maternidade do HPM, 2017 

Este período foi o sugerido pela equipe do hospital de Macaé para realização 

deste presente trabalho. Como foram utilizadas todas as fichas dos RN triados no 

HPM, ou seja, de 940 recém-nascidos foram submetidos ao Teste da Orelhinha antes 

da alta hospitalar neste Hospital, no período de julho a dezembro de 2016. Dessa 

maneira, neste trabalho, verificou-se que, no período desta pesquisa, 79% dos RN 

que nasceram no hospital Público de Macaé foram submetidas ao Teste da Orelhinha 

ainda na Maternidade em cumprimento da lei Federal 12.303 de outubro de 2010. 

Esses dados não demonstram que a rede cobre apenas 79% dos nascidos vivos, pois 

como já descrito anteriormente, alguns recém-nascidos realizavam o primeiro teste no 

antigo Centro de Reabilitação e, atualmente realizam na casa da Criança e do 

Adolescente. Isso ocorre porque aos finais de semana não há serviço de TAN no HPM.  

Quanto ao sexo, foram contabilizados 451 recém-nascidos do sexo feminino e 

484 do sexo masculino triados audiologicamente. Apenas 5 fichas não apresentavam 

o preenchimento do sexo. 
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Sexo 

Feminino 451 48,0% 

Masculino 484 51,5% 

Ignorado 5 0,5% 
 
   

Tabela 2 - Distribuição de Sexo - Submetidos à TAN - Julho a dezembro de 2016. 

 

Quanto ao tipo de parto foram, na sua maioria, partos do tipo cesariana.  

Tipo de Parto 

Normal 344 36,6% 

Cesárea 578 61,5% 

Ignorado 18 1,9% 
 
   

                        Tabela 3 - Tipo de Parto- Submetidos à TAN - Julho a dezembro de 2016. 

 

O peso do recém-nascido é um dado muito relevante no histórico para risco de 

perdas auditivas, pois de acordo com os principais estudos que regem o rastreio de 

perdas auditivas no período Neonatal, o peso abaixo de 1500g é considerado fator de 

risco para perda auditiva e faz com que esse RN deva ser acompanhado durante 

tempo maior para avaliação auditiva. Neste trabalho, quanto ao peso, foram 

encontradas as seguintes frequências. 

 

Até 1500g 6 0,6% 

1501g até 2499 81 8,6% 

2500g até 4500g 843 89,7% 

Acima de 4500g 10 1,1% 
                Tabela 4- Distribuição de faixa de Peso ao Nascimento - Submetidos à TAN   
                                                     Julho a dezembro de 2016. 

 

Vale ressalva que o fator de baixo peso frequentemente está associado a outros 

fatores de risco, pois nesses casos pode ser necessário internação em UTI, ventilação 

mecânica e uso de medicações ototóxicas fazendo com que o baixo peso seja mais 

um fator de risco dentre tantas intervenções necessárias nesses casos. 

A estatística nesse trabalho foi de apenas seis neonatos abaixo de 1500 g e 81 

entre 1500 e 2499 g. No início do período de coleta de dados, o instrumento de registro 

utilizado no Serviço de TAN do HPM adotava como fator de risco RN abaixo de 2500 
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g e posteriormente, a equipe de fonoaudiologia alterou para menores do que 1500g 

para adequação dos fatores de risco com os mesmos padrões dos considerados pela 

literatura e pelo Ministério da Saúde. (ANEXO 1 e ANEXO 2) 

 Foram registrados pela Triagem Auditiva Neonatal, neste período, 25 bebês 

com internação em UTI. Correspondendo a 2,7 % do recém-nascidos triados naquele 

momento. 

Internação em UTI/UI 

Não 915 97,3% 

Sim 25 2,7% 
                       Tabela 5 - RN internados em UTI submetidos à TAN - Julho a dezembro de 2016. 

Pacientes que apresentam insuficiência respiratória ao nascer precisam 

receber ventilação mecânica. Neste estudo, foram 1,3% de RN com necessidade de 

ventilação mecânica. Esse tratamento, principalmente naqueles que ficam por mais 

de três dias, também é considerado fator de risco para perda auditiva no período 

neonatal. Aqui não foram computados quantos dias cada um ficou sob ventilação 

mecânica, mas no registro das fonoaudiólogas o tempo era registrado para 

documentação. 

Ventilação Mecânica 

Não 928 98,7% 

Sim 12 1,3% 
 Tabela 6 - RN que realizaram TAN submetidos à Ventilação mecânica- Julho a dezembro de 2016. 

 

As principais medicações ototóxicas utilizadas no período neonatal são os 

antibióticos do tipo aminoglicosídeos. Além desses medicamentos os diuréticos 

também podem gerar danos ao sistema auditivo. Neste estudo, foram registrados 31 

pacientes que fizeram uso desse tipo de medicação correspondendo a 3,3% dos 

recém-nascidos triados neste hospital.  

Uso de Medicações Ototóxicas 

Não 909 96,7% 

Sim 31 3,3% 
Tabela 7- RN medicados com fármacos ototóxicos submetidos à TAN - Julho a dezembro de 2016 

 

Foram registrados 24 casos de mães com histórico de doenças 

infectocontagiosas com potencial risco para causar perda auditiva em seus filhos. A 
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sigla TORCHS/HIV se refere às inicias de Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, 

Herpes e Sífilis e HIV se refere ao vírus da Imunodeficiência Humana (HIV/AIDS). 

Esse dado se mostra muito importante por serem doenças preveníveis com acesso a 

rastreio em saúde com exames e atenção primária de qualidade. No período de Julho 

a Dezembro de 2016 foram registrados 24 casos envolvendo essas doenças entre os 

indivíduos triados. 

Infecções TORCHS/HIV 

Não 916 97,4% 

Sim 24 2,6% 
            Tabela 8 - RN com TORCHS/HIV submetidos à TAN - Julho a dezembro de 2016. 

No protocolo de registro de dados do HPM existe um campo para 

preenchimento do local em que foi realizado o exame. Dos 940 triados no HPM, 881 

realizaram o exame na sala destinada para esse fim. Esse espaço é reservado apenas 

para essa realização e permite que o exame seja feito em ambiente silencioso e 

reservado.  

No que tange o aspecto dos resultados dos exames no registro documental 

hospitalar há separação do resultado entre orelha direita e orelha esquerda. Foram 

utilizadas duas tabelas para evidenciar os resultados quantitativos entre passou em 

orelha direita e passou em orelha esquerda.  

O fato de ser orelha esquerda ou direita não diferencia a conduta, ou seja, todos 

aqueles que falham em pelo menos uma das orelhas é encaminhado para realização 

do reteste com até 30 dias de vida ou para BERA em caso de possuir fatores de risco. 

Neste estudo, foram registrados 9,1% de falha em ouvido direito e 9,5% de 

falha no ouvido esquerdo.  

Ao relacionar os principais fatores de risco elencados pelo Serviço de Triagem 

Auditiva Neonatal de Macaé com os resultados de “falha” no teste da orelhinha o 

observado no período de julho a dezembro de 2016 observa-se que a maioria dos que 

falharam no primeiro exame não possuíam nenhum fator de risco. Isso comprova e 

reforça os achados na literatura e dos pesquisadores na área de surdez, que mostram 

que a Triagem Auditiva Neonatal deve ser Universal, ou seja, para todos os recém-

nascidos.  
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Tabela 9 - Relação percentual entre os principais fatores de risco x Falha no Teste da Orelhinha 
- TAN no HPM de julho a dezembro de 2016. 

 

Tabela 10 - Relação numérica entre os principais fatores de risco x Falha no Teste da Orelhinha 
- TAN no HPM de julho a dezembro de 2016. 

Dos 940 pacientes que realizaram as Emissões Otoacústicas no Hospital 

Público Municipal, 60 pacientes que não apresentavam fatores de risco falharam na 
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primeira avaliação audiológica. Esse valor demonstra que 73% dos bebês que 

falharam no teste não possuíam nenhum Indicador de Risco para Deficiência Auditiva.  

A segunda variável mais frequente neste estudo, nos bebês que falharam, foi o 

de mães com menos de 18 anos. Esse fator não é considerado IRDA pelo Ministério 

da Saúde, mas como este item está marcado como um dos fatores de risco pelo 

Serviço de TAN do HPM, foi mantido e apesar de não fazer parte deste estudo esse 

tipo de discussão, a pauta da gestação na adolescência continua tema atual em saúde 

pública nesse pequeno universo do presente trabalho. 

As demais variáveis registradas relacionadas com falha na primeira avaliação 

audiológica foram, na sequência: prematuridade, uso de medicamentos ototóxicos, 

Infecções por Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes, Sífilis ou HIV, 

hemorragia Intracraniana, idade gestacional maior do que 42 semana, peso menor do 

que 1500 gramas, APGAR menor do 5 no 5º minuto, ventilação mecânica e Internação 

em UTI. 

Quanto ao BERA automático, todos que realizaram o exame tinham fatores de 

risco já que esse exame só é utilizado no modo Triagem para RN com IRDA. 

Em dados numéricos, 44 pacientes realizaram o BERA, o que corresponde a 

4,7% do total de crianças triadas para perda auditiva.  

Desses 44 pacientes, sete apresentaram falha no BERA automático e 

correspondem a 15,9% dos pacientes que foram submetidos à avaliação da via 

auditiva com BERA Automático. 
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8.2 Fluxo de referências e Locais de Reavaliação  

Durante a coleta de dados no HPM e observação do funcionamento do Serviço, 

foi possível iniciar o estudo do funcionamento da rede de saúde auditiva Neonatal e 

conhecer os locais de reavaliação disponíveis no Município. Os neonatos que não 

passam na TAN atualmente são encaminhados para a Casa da Criança e do 

Adolescente, para realizar o primeiro teste ou o reteste quando falham no primeiro 

exame, ainda na maternidade. Até janeiro de 2017, esses pacientes eram 

encaminhados para o Centro Municipal de Reabilitação. 

Esta pesquisa, portanto, ocorre em um período de rearranjo de rede de Saúde 

onde foi deslocado o Serviço de Triagem Auditiva Neonatal do Centro de reabilitação 

para a Casa da Criança e do Adolescente.  

Após visita à Casa da Criança e do Adolescente e conversa com as 

responsáveis pelo local foi possível entender como funcionava o antigo Serviço, ter 

acesso ao quantitativo de exames. Mudaram os locais de referenciamento, mas os 

atores permaneceram os mesmos com exceção de uma das fonoaudiólogas, que 

parou de trabalhar na Prefeitura restando apenas uma profissional para realizar os 

exames infantis e adultos pela rede Pública. 

O Centro Municipal de Reabilitação também era responsável pelas 

audiometrias em adultos. Com o fechamento da Unidade, os exames para adultos 

foram transferidos para o “Barracão” nome popularmente difundido na cidade onde 

funcionam os ambulatórios de especialidade na Cidade de Macaé.  

A única funcionária que permaneceu na rede agora divide seu trabalho nos dois 

locais: Ambulatório de Especialidades e Casa da Criança e do Adolescente. 

Somente com o estudo da rede de atenção a Triagem Auditiva Neonatal em 

Macaé foi possível o acesso a informações nestes locais e o conhecimento de 

funcionários e “pessoas-chave” para o detalhamento dos passos da Triagem. 

8.2.1 Centro Municipal de Reabilitação 

O Centro Municipal de Reabilitação (CMR) era responsável pela realização dos 

primeiros testes da Orelhinha, pelas audiometrias em adultos e em crianças maiores. 

Além disso, havia, no local, um aparelho de BERA da marca Contronic que completava 

os exames essenciais para Triagem Auditiva Neonatal.  

Pelo relato dos funcionários constatou-se a dificuldade de realização do BERA 
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com o aparelho disponível devido à defasagem do modelo com aparelhos mais 

modernos disponíveis atualmente.  

Além disso, relata-se a dificuldade de realização do exame na sala que era 

reservada para esse fim, que estava sem aterramento, apresentando interferências 

durante o exame. O exame BERA necessita de paciente dormindo ou bastante 

tranquilo para que apresente seu resultado. Algumas crianças apresentavam-se 

agitadas e não havia, na época, realização do exame com sedação. Existem relatos 

de tentativas da coordenação da fonoaudiologia com o Hospital Público de Macaé 

para realização desse exame sob sedação com um médico como responsável pelo 

paciente. A grande angústia que se pode perceber durante a execução desse trabalho 

por parte das fonoaudiólogas consiste em possuírem conhecimento técnico para 

realização do exame e não conseguir realizar o exame com a sedação do paciente. 

Isso inviabiliza muitos exames, atrasa o dia de serviço, pois o tempo despendido com 

um único paciente poderia ser distribuído em vários outros atendimentos. 

No CMR, duas fonoaudiólogas eram responsáveis pelos testes da orelhinha e 

uma delas realizava o BERA.  

No segundo semestre de 2016 o aparelho de BERA apresentou defeito e até o 

momento não há relatos de conserto ou manutenção. Além disso, a fonoaudióloga que 

realizava este exame não trabalha mais na Prefeitura de Macaé.  

Apesar do desmembramento das atividades realizadas pelo centro de 

reabilitação e o fechamento do local anteriormente dedicado ao reteste e BERA todos 

os resultados dos exames ficaram arquivados com os responsáveis pelos novos locais 

de reavaliação. Dessa forma, foi possível, após autorização, conseguir contabilizar o 

quantitativo de exames e desses, quantos eram encaminhamentos do HPM nos 

meses de julho a dezembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhados  Encaminhados Reteste  Total 
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de outros 

serviços  

HPM primeiro 

teste  

HPM 

Julho 44 25 8 77 

Agosto 54 23 9 86 

Setembro Manutenção Manutenção Manutenção --- 

Outubro 17 11 6 34 

Novembro 36 25 4 65 

Dezembro 41 16 7 64 

Tabela 12 – Exames realizados no CMR (Centro Municipal de Reabilitação) no período entre julho 
e dezembro de 2016. 

No mês de setembro, o aparelho OTOREAD que realiza as otoemissões 

acústicas foi encaminhado para manutenção e, dessa forma, naquele mês não 

ocorreram testes ou retestes. 

Os resultados do BERA não foram acessados. 

Não foi possível fazer relação do tempo de pedido de exame com o tempo de 

realização do teste da orelhinha, pois alguns pedidos não continham a data de 

solicitação. Além disso, o fato do mês de setembro não apresentar exames realizados 

faria com que a média calculada de tempo se tornasse elevada e isso não 

demonstraria um resultado real. O que se observou, naqueles que têm data no pedido, 

e que foram solicitados nos meses de julho, outubro e novembro é que o tempo de 

marcação se mostrava relativamente aceitável visto que a grande maioria conseguiu 

realizar o teste com 30 dias, ou menos, após alta hospitalar. Isso demonstra boa 

fluidez de marcação no percurso Maternidade – Centro de Reabilitação refletindo em 

um bom funcionamento de rede em saúde auditiva no aspecto de diagnóstico inicial 

na Triagem Auditiva Neonatal.  

Durante a contagem das fichas foram observados muitos encaminhamentos 

feitos pelo próprio serviço de fonoaudiologia quando o RN apresentava fatores de 

risco para perda auditiva. Os pais desses pacientes já recebiam encaminhamentos 

para realização de exame semestral até completarem três anos de vida.  

Caso o teste ou reteste fosse alterado, os pacientes eram encaminhados para 

o Barracão onde funciona o ambulatório de otorrinolaringologia. Atualmente o 

ambulatório de Otorrinolaringologia Pediátrica funciona dentro da Casa da Criança e 

do Adolescente, facilitando o acesso e o contínuo de cuidados. 

Muitos pacientes que utilizam o Sistema Público de Macaé são de Municípios 
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vizinhos, o que pode implicar em menor quantidade de exames realizados no centro 

de reabilitação mesmo com número maior de encaminhamentos feitos pelo HPM. 

Esses pacientes acabam se perdendo na questão do rastreio de realização dos 

exames auditivos no período neonatal.  

Foram separadas apenas as fichas com pacientes encaminhados dentro do 

período da pesquisa, ou seja, de julho de 2016 até dezembro de 2016. Foram 

separadas as fichas com os encaminhamentos do HPM anexadas e somente elas 

foram utilizadas para se conhecer o fluxo de referências entre a Maternidade e o 

Centro de Reabilitação. 

No que tange ao aspecto da participação das Unidades Básicas de Saúde, foi 

possível encontrar grande quantidade de encaminhamentos feitos por essas 

unidades, o que demonstra atenção especial à saúde auditiva das Crianças. Esses 

pedidos não foram contabilizados, pois alguns já eram crianças maiores e não 

entrariam no fluxo de exames no Período Neonatal. Apesar disso, perceber que 

ocorrem os encaminhamentos das Unidades Básicas mostra o olhar atento às queixas 

dos pais e ao desenvolvimento da fala e da audição daquela criança. Outro fator que 

pode gerar esses encaminhamentos é o fato da equipe de Saúde da Família observar 

na Caderneta da Criança de modo sistemático a ausência do teste da orelhinha e 

então encaminhá-lo para realização do exame.  

No que tange ao aspecto das recomendações com cuidado à saúde auditiva e 

também da portaria SAS nº 587, de outubro de 2014, o encaminhamento feito pela 

Atenção Básica demonstra o papel desta no Cuidado com a Saúde Auditiva que deve 

englobar desde o cuidado à gestante, perpassando pelo cuidado com a imunização 

dos recém-nascidos e o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e de 

linguagem das crianças.  

8.2.2 Casa da Criança e do Adolescente 

Na Casa da Criança e do Adolescente, os testes da orelhinha são realizados 

às segundas e terças-feiras. A marcação é realizada em um determinado dia do mês, 

que fica informado na recepção da Unidade, com marcação definida de um mês para 

o mês seguinte. Quando sobram vagas para o mês vigente, a marcação pode ser 

realizada em qualquer momento. A marcação é presencial e o responsável pela 

criança precisa levar o encaminhamento para o exame. O fato de o exame atualmente 
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ser realizado dentro de um Serviço especializado em pediatria facilita o acolhimento 

das mães, que por algum motivo estejam sem encaminhamento ou que estejam 

preocupadas com audição de seus filhos, podendo marcar consulta ambulatorial com 

a pediatra e conseguir o encaminhamento. Na própria Unidade ainda funciona o 

ambulatório de otorrinolaringologia pediátrica. A marcação ficou mais acessível, pois 

funciona com marcação sempre para o mês seguinte, evitando as faltas e diminuindo 

a espera.   

Há uma sala disponibilizada para o exame composta apenas de uma mesa e 

uma pia. Como o aparelho é portátil, ele fica apoiado sobre a mesa e a fonoaudióloga 

o segura durante a realização dos testes. O aparelho necessita de troca de pilhas 

constantemente, devido ao fluxo de exames. Assim como no HPM, o Reflexo cócleo-

palpebral também é testado.  

O resultado do teste é fornecido aos pais na caderneta da criança e também 

em folha grampeada nesse documento. O Serviço fica com uma segunda via, que 

permanece arquivada no prontuário do paciente.  

Como se trata de um serviço de reavaliação são seguidos os parâmetros das 

Diretrizes de atenção a Triagem Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde, ou seja, 

quando a criança possui fatores de risco ela deve ser reavaliada semestralmente até 

os três anos de idade e esses encaminhamentos já são fornecidos aos pais durante 

essa avaliação. Quando se trata de um segundo teste e este se apresenta com 

alterações, a conduta adotada é encaminhar para o ambulatório de 

Otorrinolaringologia para investigação e realização do BERA.  

Atualmente o Serviço está sem o equipamento de BERA, pois, segundo relatos 

dos responsáveis, ele está sem suporte para manutenção.  

O instrumento de trabalho utilizado neste local difere do utilizado no HPM. A 

ficha é composta pelo nome da criança e não pelo nome da mãe e existem locais para 

preenchimento da data do exame, data do nascimento, resultado do exame e lacuna 

para preenchimento da existência de algum fator de risco (Anexo 3). 

Desde sua abertura, a Casa da Criança e do Adolescente já realizou 375 

exames no período de fevereiro a junho de 2017. O resultado do exame não fica mais 

arquivado com o serviço de fonoaudiologia, é arquivado nos prontuários das crianças, 

o que torna difícil a busca por resultados e por conhecer o fluxo de encaminhamentos. 

Por iniciativa própria, a profissional responsável pelos exames elaborou um 

instrumento de trabalho onde registrar aquelas crianças com fatores de risco e que 
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ficarão sob acompanhamento semestral.  

 A fonoaudióloga realiza os exames às segundas e terças e ainda realiza as 

audiometrias de adultos no “Barracão”. No período em que a funcionária entrou de 

férias não houve, neste período da pesquisa, cobertura para realização dos exames. 

Durante o acompanhamento deste Serviço foi possível conhecer um local bem 

estruturado para atendimento à criança, com reforma recente, bem decorado e com 

ambulatório de diversas especialidades. Essa estruturação permite acompanhamento 

em conjunto de crianças com múltiplas necessidades especiais. Além disso, mais uma 

vez, fica evidente o trabalho dedicado da fonoaudióloga responsável pelos testes da 

orelhinha pela criação de mais um instrumento de trabalho que lhe ajuda a manter 

cadastrados os pacientes que necessitarão de reavaliação semestral devido a algum 

fator de risco (Anexo 4). 

Os pacientes que precisam de BERA são encaminhados para a Coordenadoria 

Municipal de Controle de Avaliação, Auditoria e Regulação, órgão conhecido na cidade 

como “0800”. 

8.2.3 Coordenadoria Municipal de Controle de Avaliação, Auditoria e Regulação 

Essa Coordenadoria é conhecida na cidade popularmente como “0800” e é 

responsável por agendar exames realizados em outros municípios ou que precisem 

de abertura de processo para autorização. O responsável pela criança que necessita 

de maior investigação auditiva através do BERA deve ir até essa coordenadoria e 

solicitar abertura de processo para que se possa tramitar o agendamento do exame 

no local de referência.  

Durante a realização deste trabalho, o BERA não estava sendo realizado em 

Macaé e, por isso, os pacientes que necessitassem desse exame estavam sendo 

encaminhados ao PROASA (Programa de Atenção à Saúde Auditiva), que é um polo 

de referência em saúde auditiva estadual instalado em Natividade. 

Natividade é uma cidade do norte estado do Rio de Janeiro com população 

estimada para 2017, com 14.960 habitantes. Está próxima à divisa do Rio com Espírito 

Santo e Minas Gerais. Possui o PROASA (Programa de Atenção à Saúde Auditiva) 

desde 2005. O PROASA realiza consultas, exames audiológicos e fornece próteses 

auditivas gratuitas àqueles pacientes com indicação. A distância entre Macaé e 

Natividade é de 300 km, fazendo um tempo de viagem de aproximadamente 4 horas. 
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Nesse local é realizado o BERA sem sedação. Por mês, a Prefeitura de Macaé 

tem direito a 30 vagas de consultas. Para que o exame possa ser realizado, o 

otorrinolaringologista de Natividade deve consultar o paciente e então fazer a 

avaliação da real necessidade do exame. Esse protocolo faz com que no mínimo 

sejam necessárias duas viagens a Natividade para que se possa fazer o exame.  

Apesar da grande quantidade de exames e consultas que estão 

disponibilizadas, há um problema com o transporte para levar esses pacientes. Existe 

uma logística que deve ser levada em consideração, pois o nem o exame nem as 

consultas são realizados diariamente. Existem dias programados para cada 

procedimento. 

Em cada van da Prefeitura há 12 lugares, sendo que a maioria dos pacientes 

que precisa de BERA é dependente de acompanhante, então na grande maioria das 

vezes são consultados 6 pacientes.  

Os processos de solicitação do BERA ficam armazenados em uma pasta de 

arquivos na qual estão exames de adultos quanto de crianças. Durante a coleta de 

informações neste setor existiam 60 processos entre crianças e adultos. Em alguns 

processos pode-se observar a tentativa de contato com o paciente para perguntar se 

já foi feito ou para comunicar sobre o dia da marcação sem sucesso. Alguns exames 

já foram realizados e sobre outros não foi possível saber se foram realizados ou não. 

Quando os pacientes têm condições de ir por meios próprios eles conseguem 

amenizar o problema com transporte.  

A angústia dos envolvidos no processo é evidente, o processo de diagnóstico 

relativamente simples se mostra complexo e lento.  

Um problema observado é a demora da realização do exame principalmente 

no foco desta pesquisa que é a Triagem Auditiva Neonatal.  

Um dos problemas relatados é a demora no casamento de todas as datas: 

transporte, possibilidade de viagem pela família, estado de saúde da criança e data 

de marcação da consulta em Natividade. 

Devido a todas essas variáveis acontece, segundo relatos, a transformação do 

bebê que normalmente faria o exame após mamada ou com sono profundo, em uma 

criança de 1 ano que não fica tranquila durante o tempo necessário para realização 

do BERA. Isso gera frustrações no sistema e na família, pois o paciente consegue unir 

todos os fatores conjuntos de logística, mas não consegue realizar o exame e atingir 

o objetivo diagnóstico de perda auditiva ou não. Nesses casos seria fundamental a 
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sedação. 

Nesse momento o paciente entra em outro problema, pois agora além de tudo 

que foi descrito ainda é necessário um médico para se responsabilizar pelo exame e 

um local equipado para intercorrências que podem ocorrer pela sedação.  

A falta da sedação e de um planejamento com estrutura física, de 

intercorrências e com equipe preparada já foi tentada por alguns profissionais 

envolvidos na rede de atenção à saúde auditiva, mas não foi concluída com êxito. 

 Essa lacuna, com a falta de realização do BERA pela rede Municipal de Saúde 

é entendida, hoje, como o principal entrave no fluxograma da Triagem Auditiva 

Neonatal em Macaé. 

8.2.4 AMADA (Associação Macaense de Deficientes Auditivos) 

De acordo com as Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal do 

Ministério da Saúde publicada em 2011 a Triagem Auditiva não consiste apenas em 

diagnosticar a perda auditiva no período Neonatal, mas também necessita de 

reabilitação auditiva.  

A TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a 
atenção integral à saúde auditiva na infância: triagem, monitoramento e 
acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, 
diagnóstico e (re) habilitação. (BRASIL, 2012b). 

Dessa forma, a partir de toda rede de contatos que foram tomando corpo com 

o início desta pesquisa foi possível chegar a Associação Macaense do Deficiente 

Auditivo que já está presente no Município há 17 anos. Essa instituição é considerada 

uma sociedade civil filantrópica, fundada em assembleia realizada no dia 17 de 

outubro de 2001, em Macaé. Realiza trabalho de apoio cultural com ensino de LIBRAS 

Língua Brasileira de Sinais), inserção no meio social a partir da convivência com 

outros jovens, auxílio nas lições escolares com professores treinados, aulas de 

informáticas, participações em olimpíadas, capacitação profissional a adolescentes, 

jovens e adultos. Não é uma instituição apenas de crianças, mas sim de qualquer 

indivíduo de qualquer idade e de qualquer classe social com deficiência auditiva.  

Não são feitas restrições para aqueles que chegam até essa instituição, seja 

de maneira espontânea, familiar ou encaminhados por serviços de saúde da cidade 

ou de Municípios vizinhos. A instituição não possui exames para realizar diagnóstico 

de surdez, mas quando o paciente ou sua família chega até a AMADA com essa 
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suspeita, o Serviço de Assistência Social e fonoaudiologia auxiliam nos caminhos a 

serem percorridos para diagnóstico. Um grande avanço nesse sentido foi o fato de as 

próprias fonoaudiólogas do Serviço através de solicitação à sua coordenação 

poderem solicitar exames audiológicos sem a necessidade de marcação de consulta 

com otorrinolaringologista. Com o exame em mãos, o paciente é então referenciado a 

serviço de diagnóstico final e reabilitação.  

A instituição demonstra intenso comprometimento com a família e com as 

diversas possibilidades de reabilitação podendo encaminhá-los para implante coclear, 

para Aparelho auditivo, para oralização ou para linguagem de sinais. A família é quem 

decide o tratamento para sua criança ou seu familiar surdo.  

A AMADA fica no Centro de Macaé, numa localização de fácil acesso, em uma 

casa com locação custeada pela Prefeitura e com profissionais cedidos pela mesma. 

Segundo funcionários, hoje a situação da Associação está deficitária em relação a 

anos anteriores, visto que os professores treinados em LIBRAS e que desenvolviam 

o trabalho pedagógico na instituição foram remanejados para sala de aula 

convencional, o que representou grande perda instrutiva aos alunos, principalmente 

às crianças. Quando esses professores estavam presentes, os alunos deficientes 

auditivos saiam da escola e eram levados até a AMADA onde realizavam o chamado 

“contra turno” para cumprir suas lições de casa, aprender informática e outras 

atividades, faziam lanche, jantavam e eram levadas de volta a seus lares com 

transporte da Prefeitura. Hoje esse funcionamento “modelo” não ocorre mais, o que é 

lamentado pelos profissionais que contribuíram com essa pesquisa.  

Com a dificuldade do transporte e a ausência dos professores a instituição hoje 

atende cerca de 50 deficientes auditivos de maneira flutuante, pois eles não possuem 

mais a rotina de transporte, o que acarreta maior dificuldade dos pais e familiares 

conduzirem por meios próprios seja por dificuldade financeira ou de logística. 

Ainda existem duas profissionais cedidas pela prefeitura no local que já estão 

na Instituição há 12 anos. Uma fonoaudióloga e uma Assistente Social. Alguns 

Funcionários que eram da Prefeitura ainda realizam trabalho com os alunos da 

AMADA de maneira voluntária. 

Atualmente, a Casa onde funciona essa importante instituição não está sendo 

totalmente utilizada, pois não há condições de realizar manutenção de limpeza, 
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instrutores e funcionários. Segundo os responsáveis, hoje a atividade da AMADA está 

reduzida a cerca de 30% de suas atividades. Uma situação que contribui de maneira 

negativa com essa drástica redução foi o corte da verba recebida FIA (Fundação para 

Infância e Adolescência) pelo governo do Estado.  

A Associação possui um carro de 15 lugares que poderia auxiliar no Transporte 

dos pacientes para os locais de referência, mas não há verba para combustível e 

motorista. Quando os pacientes necessitam comparecer às consultas para ajustes de 

próteses auditivas em Natividade, mais uma vez tudo deve ser programado. Existem 

dias específicos para pacientes de primeira vez, para pacientes que irão fazer ajustes 

no aparelho, pacientes que vão fazer exames. Então a Assistência Social entra em 

contato com o transporte da Prefeitura e agenda para cada determinado tipo de 

consulta os dias para o transporte. 

Quando a família decide fazer implante coclear na criança surda, o Serviço 

ensina e dá suporte a todo caminho que deve ser percorrido para que o paciente 

chegue aos locais de referência. Primeiramente a fonoaudióloga do Serviço cria um 

e-mail para a família, se essa não o tiver, e envia junto com a família as respostas 

necessárias nos questionários dos Serviços, anexa os exames e avaliação do 

otorrinolaringologista responsável. Após esse contato aguarda-se a resposta e o 

responsável pelo paciente é orientado sobre qual trajeto percorrer para chegar até o 

local que realiza implante coclear. Atualmente, os locais que mais realizam implante 

coclear são o CENTRINHO em Bauru e o Hospital das Clínicas em São Paulo. Foi 

relatado grande dificuldade de encaminhamento para o Hospital do Fundão (HUCFF) 

no Estado do Rio de Janeiro devido à demora na resposta. Existem poucas crianças 

na AMADA que foram implantadas no próprio estado. Atualmente, todo custeio de 

viagem até São Paulo é pago pela própria família, visto que, a partir do momento em 

que o Estado do Rio de Janeiro passou a oferecer o serviço de Implante coclear, não 

há mais verba para deslocamento (TFD- tratamento fora do domicílio instituído pela 

Portaria nº. 55/99) dos pacientes que fazem esse tratamento fora do Estado.  

Quando a criança é implantada, ela continua realizando as terapias de 

reabilitação na AMADA.  

Muitos familiares de crianças que se tratam na AMADA fazem doações também 

ao local. 
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A instituição foi citada em todos os locais que realizam a TAN em Macaé como 

um centro de referência em reabilitação e até de auxílio diagnóstico na cidade. Como 

conta com o apoio da Prefeitura, faz parte da questão de reabilitação auditiva no 

Município e contempla uma das etapas da TAN.  
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9. FLUXO DE ENCAMINHAMENTOS NA REDE DE TAN EM MACAÉ 

Diante do conhecimento da rede de atenção à saúde voltada para a Triagem 

Auditiva Neonatal no Município de Macaé foi possível delinear um fluxograma dos 

encaminhamentos ou referências,  definindo uma resposta à questão norteadora do 

estudo, que se referia à implementação atual da Triagem Auditiva Neonatal, em 

Macaé, RJ.Todos os protocolos do MS relacionados à Saúde Auditiva na fase neonatal 

são adotados nos serviços pesquisados. 

A Rede de Atenção à Saúde Auditiva inicia-se na realização do Pré-Natal de 

qualidade oferecido pela rede estruturada de Atenção Básica e Estratégia de Saúde 

da Família bem distribuída no Município.  A porta de entrada do RN no Sistema único 

de Saúde sempre deverá ser a Atenção Primária. 

A oferta de serviço de maternidade com centro cirúrgico equipado, recursos de 

assistência neonatal com equipe preparada, Unidade de Terapia Intensiva, fisioterapia 

e fonoaudiologia, permite ao Hospital Público Municipal fornecer atendimento a 

gestantes de risco de maneira Integral.  

A estrutura da Rede de Saúde auditiva com fonoaudiologia, equipamentos de 

Emissões Otoacústicas e ambulatório de otorrinolaringologia e de especialidades 

pediátricas permite ao Município oferecer condições de rastreio de perdas auditivas 

de maneira precoce. 

No momento, o município não possui o equipamento de BERA nas unidades 

de reavaliação. Possui um equipamento de BERA automático no HPM que é utilizado 

no modo de triagem produzindo resposta de “passa” ou “falha” que auxilia no rastreio 

de perdas auditivas neuronais, mas, que precisa ser confirmado posteriormente com 

BERA em modo tradicional, por profissional habilitado nos locais de reavaliação. No 

processo de realização desta pesquisa este exame está sendo realizado na cidade de 

Natividade no Centro de Especialidades (PROASA).   

O teste da orelhinha é realizado após 24 horas de nascimento naqueles RN 

que nasceram bem e não necessitaram de internação em UTI. Os que permaneceram 

sob internação em UTI só são Triados audiologicamente nos dias que antecedem a 

sua alta.  

Caso o RN triado apresente algum fator de risco e, apesar disto, passe no teste, 
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ele é liberado com o resultado de “passa”, mas os familiares recebem a orientação de 

realizar seu acompanhamento na Casa da Criança e do Adolescente, semestralmente.  

Caso ele possua fatores de risco e não passe no teste da orelhinha, é 

submetido ao BERA automático e, caso não passe também neste teste, já recebe alta 

hospitalar com pedido de BERA convencional e encaminhamento para ambulatório de 

otorrinolaringologia na casa da Criança e do Adolescente.  

Quando o RN sem fatores de risco realiza o primeiro teste da orelhinha no HPM 

e não passa ele é encaminhado para a casa da criança para realizar o reteste com 30 

dias de vida. Caso ele também não passe no reteste, a fonoaudióloga o encaminha 

para o ambulatório de Otorrinolaringologia para investigação. 

Outra situação que ocorre na TAN em Macaé é o fato de algumas crianças não 

realizarem o teste da orelhinha no HPM, pois durante o final de semana esse serviço 

não é realizado. Desta forma, a equipe de pediatria e enfermagem orienta a família a 

procurar diretamente a Casa da Criança e do Adolescente para realização do primeiro 

teste. A família recebe o encaminhamento para realização do exame diretamente na 

casa da criança.  

Quando a família de um RN recebe o pedido de BERA ele é encaminhado para 

a Coordenadoria Municipal de Controle de avaliação, Auditoria e Regulação (CAAA) 

para abertura de processo para solicitar vaga de realização do exame em Natividade 

no Centro de Especialidades de Referência ou PROASA pois este local, atualmente, 

é o polo de referência audiológico atual da cidade de Macaé. 

Quando a criança realiza o BERA e recebe o resultado da exclusão de surdez, 

a criança retorna para acompanhamento ambulatorial no Município. Se ela apresentar 

fatores de risco, deverá realizar EOA semestralmente até os três anos de idade e 

manter-se em acompanhamento ambulatorial com otorrinolaringologista e na Unidade 

Básica de Saúde. Caso ela não apresente fatores de risco, deverá ser sempre 

observada pela sua família que, receberá orientações e, sempre em conjunto com a 

equipe de Saúde da Família, realizar monitoramento audiológico através do 

desenvolvimento linguístico e comportamental deste indivíduo. 

Independente de fatores de risco ou não, mesmo em caso de ter passado nos 

primeiros testes a criança sempre deve ser testada para a audição através da 

percepção da equipe de Saúde da Família nas consultas de rotina. 
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Quando uma criança do Município recebe o diagnóstico de Surdez, esta deve 

ser prontamente reabilitada. O PROASA em Natividade fornece aparelhos de 

amplificação sonora individual (aparelhos auditivos) e coordena encaminhamentos 

para implante coclear dependendo de cada caso. Porém, a reabilitação não consiste 

apenas em uso do aparelho auditivo ou de implante coclear, pois esses tratamentos 

devem ser acompanhados de orientação psicológica ao paciente e à família, inserção 

na escola e na comunidade. 

Esse trabalho de acolhimento e reabilitação é realizado no município de Macaé, 

pela Associação Macaense de Deficientes Auditivos, a AMADA, que é uma sociedade 

civil filantrópica cujo funcionamento acontece com apoio da prefeitura. 

Essa Instituição, além de realizar esse trabalho ainda auxilia aqueles que por 

algum motivo não conseguiram percorrer a Rede de Atenção à Saúde Auditiva pelos 

encaminhamentos demorados e burocratizados a atingirem o caminho do diagnóstico 

e da posterior reabilitação audiológica, educacional e social.   

Abaixo estão destacados os locais envolvidos na Rede de Saúde Auditiva de 

Macaé e um fluxograma de referenciamentos, na rotina atual da TAN, em Macaé.  

 

Figura 6- Estabelecimentos de Saúde de Macaé que participam do funcionamento da 
Rede de Triagem Auditiva Neonatal. 
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Figura 7 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro com marcações referentes à rede de 
atenção à Triagem Auditiva Neonatal em Macaé e em Natividade. 

 

 

Figura 8 - Fluxograma atual da Triagem Auditiva Neonatal na Rede Municipal de Macaé. 
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10. DISCUSSÃO  

A Triagem Auditiva Neonatal deve englobar ações de detecção de surdez, 

diagnóstico precoce em até três meses de vida e reabilitação com até 6 meses de 

idade, de acordo com os principais documentos que regem esse cuidado à saúde. 

(JCIH, 2007; LEWIS et.al, 2010). 

De acordo com esses mesmos estudos, a Triagem Auditiva realizada sem 

reabilitação não confere sucesso e não atinge seu objetivo de fornecer possibilidades 

de desenvolvimento ao deficiente auditivo semelhantes aos indivíduos normo-

ouvintes. Além disso, a falta de diagnóstico e reabilitação ainda gera frustrações nos 

familiares e nos envolvidos na saúde pública.  

Neste estudo foi possível conhecer uma rede de saúde na cidade de Macaé 

com promissora equipe técnica e estrutura física, porém com limites na fluidez do seu 

funcionamento, devido a uma das etapas da triagem e comunicação frágil entre os 

serviços que estão envolvidos na Triagem Auditiva Neonatal. 

A rede de Triagem Auditiva Neonatal em Macaé iniciou seu funcionamento com 

os testes no Centro Municipal de Reabilitação (CMR) em 2005. Nessa fase os exames 

não eram realizados na maternidade e sim nesse local. A partir de 2012 o teste 

começou a ser realizado no HPM que é o Hospital Público Municipal da Cidade e onde 

funciona principal maternidade de Macaé. 

A partir da realização dos exames antes da alta da maternidade, atendendo à 

Lei Federal 12.303 de Agosto de 2010, que torna obrigatória a TAN nesse momento, 

com o objetivo de atingir a excelência na detecção de perdas auditivas, o município 

avançou no diagnóstico das perdas auditivas. 

O Centro de Reabilitação continuou com a função de acompanhar e retestar 

aqueles que não passarem no primeiro teste na Maternidade. Além disso, como o 

HPM não realiza, atualmente, os testes audiológicos aos finais de semana, o CMR ou, 

atualmente a Casa da Criança e do Adolescente se fazem fundamentais para 

realização do primeiro Teste da Orelhinha daqueles que nascem nos dias em que não 

há funcionamento da TAN no Hospital. Dessa maneira, nenhuma criança do Município 

deveria ficar sem a realização das Emissões Otoacústicas dentro do primeiro mês de 

vida. 
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A orientação da equipe de fonoaudiologia bem como de toda equipe da 

maternidade envolvendo médicos e enfermeiros quanto à importância da realização 

dos testes auditivos se mostra evidente no momento da alta. Desta orientação 

juntamente com a preocupação da família pode ser gerada a continuidade no cuidado 

da saúde auditiva do neonato.  

Junto a todo esse sistema de acesso para realização da Triagem Auditiva 

Neonatal em Macaé, está também a Atenção Primária a Saúde que atua como 

balizadora naqueles que, por algum motivo, não realizaram o exame nem na 

Maternidade e nem nos locais de Reabilitação. É a Equipe de Saúde da Família que 

deve investigar algum caso que não tenha realizado a Triagem e encaminhá-lo para 

sua realização.  

Essa preocupação com a saúde auditiva infantil pela Atenção Básica de Saúde 

foi elucidada no Município de Macaé, neste estudo, frente aos encaminhamentos 

encontrados nos arquivos do serviço de audiologia do CMR e da Casa da Criança, 

vindos das UBS para avaliação de audição. 

Dois grandes entraves no funcionamento como rede de Atenção à Saúde da 

Triagem Auditiva Neonatal no Serviço Público de Macaé são a inexistência de 

documento único em que possam ser feitos registros sobre a criança, sem que haja 

perda de seu acompanhamento e de sua conclusão diagnóstica e a dificuldade de 

fechamento de diagnóstico na rede municipal de Saúde devido, hoje, à ausência da 

realização do exame BERA.  

Sem esse exame não é possível ter a certeza do diagnóstico de existência ou 

não de surdez. O atraso gerado pelos transtornos do encaminhamento para outro 

município podem gerar consequências no desenvolvimento intelectual, emocional e 

social do indivíduo surdo, pois geraria atraso na reabilitação com uso de aparelhos ou 

implante coclear. Além disso, mesmo naqueles pacientes que não apresentam surdez, 

a demora na realização do exame gera angústia familiar e pode atrasar os tratamentos 

de estimulação cognitivo-comportamental como, por exemplo, o autismo. 

O PEATE ou BERA é um exame capaz de detectar neuropatias auditivas, 

principal causa de surdez em crianças com fatores de risco. Por isso se faz tão 

importante dentro de uma rede de TAN. Apesar de a triagem ser preconizada para 

todos os recém-nascidos, sabe-se que de acordo com a literatura a incidência de 

surdez ocorre em maior número naqueles com IRDA (Indicadores de Risco para 
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deficiência auditiva).  

Quando a criança necessita ser encaminhada para realização do BERA, o 

caminho para o diagnóstico sofre um atraso que confronta com todos os documentos 

científicos que orientam o fluxograma da TAN. Mesmo quando o exame era realizado 

no município, algumas situações de difícil controle, como em crianças com síndromes 

genéticas ou muito agitadas esse problema já se fazia presente, pois o exame não 

era realizado sob sedação e não havia planejamento para isso dentro do Centro 

Municipal de Reabilitação.  

Pelo relato de alguns profissionais, já ocorreram tentativas da realização do 

exame BERA no Hospital Público Municipal sob sedação e com infraestrutura para 

intercorrências, mas não obtiveram progresso nas negociações.  

Atualmente, o Município depende de um Centro Especializado de Referência 

(CER) em Saúde Auditiva localizado em Natividade (PROASA), ao norte do Estado, 

para realização de diagnóstico final de surdez, pois esse local possui o equipamento 

de BERA e distribui próteses auditivas pelo SUS. A grande problemática deste local 

se mostra, primeiro, pela distância de aproximadamente 300 km, com necessidade de 

transporte pela prefeitura em vans com 12 lugares sendo seis para acompanhantes 

dos pacientes. Segundo, existe toda uma questão logística para encaminhamentos 

desses indivíduos, pois, apesar de muitas vezes o Otorrinolaringologista do Município 

de Macaé solicitar o BERA, por protocolo do PROASA, antes de realização de exame 

complementar na unidade é necessário consulta com o médico especialista do local. 

Desse modo, já são necessárias duas viagens, o que demanda mais tempo entre a 

suspeita e o diagnóstico final. O que se pôde constatar nos processos que aguardam 

BERA na Coordenadoria Municipal de Controle de Avaliação, é que, além de crianças 

com necessidade de realização de exames estão adultos também que necessitam 

desse mesmo exame e que acabam por “competir” com as vagas para o exame no 

referido polo de atenção à saúde auditiva. 

Com a demora na marcação e agendamentos de consultas e exames no 

PROASA em Natividade, o controle de quantos pacientes esperam pelo exame se 

apresenta difícil. Muitos pacientes na faixa etária pediátrica apresentam outros 

problemas de saúde como síndromes genéticas, sequelas neurológicas de internação 

em CTI ou complicações no parto e, por isso, em alguns processos foi conseguida a 

vaga para o exame, mas a criança estava internada e não poderia realizar o exame. 
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O fluxograma de Saúde Auditiva de Macaé segue todos os protocolos do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012b) possuindo local adequado, funcionários 

preparados e conduta técnica guiada pelos manuais oficiais. Com o defeito do 

Equipamento de BERA no Município o protocolo se mantém, porém, há defasagem 

quanto o critério de tempo, ultrapassando os seis meses de diagnóstico e reabilitação.  

Em conversas com os funcionários, observa-se a angústia presente nos 

discursos diante dessa dificuldade de finalização do diagnóstico, devido a um trabalho 

de excelência no seu início de rastreio, mas sem agilidade conclusiva e de reabilitação 

precoce. 

Fica evidenciado por este trabalho de pesquisa e pelos relatos de funcionários 

o mesmo já descrito no livro de 2014, “A pessoa com deficiência”, no capítulo intitulado 

“Rede de Saúde Auditiva: um debate a partir de um usuário-guia em Macaé” em que 

o autor descreve da seguinte maneira:  

[...] apesar da existência de uma rede estabelecida: com Teste Auditivo 
Neonatal no principal Hospital Público e no Centro Municipal de Reabilitação; 
com regulação para realização de exames complementares e tratamento fora 
domicílio; com equipamento BERA disponível no Centro Municipal de 
Reabilitação; com parceira com a Amada para reabilitação, é possível notar 
que o fato de existir oferta de serviços não é suficiente para a produção do 
cuidado”. (CAPELLI et. al, 2016, p. 231). 

 

Na época em que o livro foi publicado, os exames de BERA ainda eram 

realizados no Centro Municipal de Reabilitação. 

Essa conclusão leva à discussão referente à formação de Redes de Atenção à 

Saúde, pois da maneira como está funcionando atualmente, a rede de TAN apresenta-

se com descontinuidade do serviço e com inexistência de fluidez entre os locais de 

reavaliação auditiva. Isso gera atraso e não atinge os critérios de qualidade de 

diagnóstico de perdas auditivas até os seis meses de idade.  

Essa realidade confronta com o estabelecido pela Organização Mundial de 

Saúde em 2008 em que fica definido sobre redes de Atenção à Saúde:  

[...] a gestão e a oferta de serviços de saúde, de forma a que as pessoas 
recebam um contínuo de serviços preventivos e curativos, de acordo com as 
suas necessidades, ao longo do tempo e por meio de diferentes níveis de 
atenção à saúde. (WHO, 2008, p.4). 

 

Sendo Macaé um município com capacidade de estruturação desta rede de 

saúde, oferecendo serviços de especialidades em níveis secundário e terciário e por 
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ser referência de municípios vizinhos atendendo ao volume numérico evidenciado 

neste trabalho a valorização de todo potencial que possui para aprimoramento de sua 

rede de Saúde Auditiva Neonatal se torna cada vez mais indispensável.  

Movimentos a favor dessa melhoria já foram iniciados em 2013 na elaboração 

de um projeto para implementação de um Centro de Especialidades de Reabilitação 

(CER), com previsão para construção e montagem até o final de 2016. No momento 

dessa pesquisa, os envolvidos na rede de Atenção a saúde auditiva no Município 

informaram que não acontecerá mais a implantação desse projeto em território 

Macaense. Esse projeto contou com a elaboração e o apoio das fonoaudiólogas da 

rede Pública e privada de Macaé, com a Secretaria de Saúde e com a Prefeitura na 

época. A instalação desse polo de Saúde Auditiva na cidade seria a obtenção do 

fechamento da rede de TAN e representaria ganho na Inserção social mais precoce 

dos indivíduos surdos e de suas famílias. 

 Figura 9 - Fluxograma de funcionamento TAN em Macaé de julho de 2016 a agosto de 2017 - 
Marcação em vermelho identificando principal ponto crítico na TAN de Macaé. 

 

Atualmente, com o implante coclear sendo mais facilmente realizado ainda é 

possível, neste trabalho, discutir sobre a questão do acesso aos Hospitais e Centros 

de Referência que oferecem essa possibilidade. Durante as conversas dos 

funcionários envolvidos na Rede de Triagem Auditiva Macaense ocorreu o relato da 

dificuldade de encaminhamento para o Hospital Clementino Fraga Filho no Rio de 
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Janeiro pela demora da resposta e dificuldade de fluidez nos encaminhamentos. Esse 

fato ocasiona mais encaminhamentos para São Paulo, do que para o hospital de 

referência dentro do próprio Estado do Rio do Janeiro, fazendo com que a rede se 

estenda ainda mais e gere um custo alto para aquelas famílias que optem por esse 

tratamento. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização dessa pesquisa permitiu que, na minha conclusão do Mestrado em 

Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá, conseguisse agregar uma 

experiência com olhar voltado para a gestão de redes no Sistema Único de Saúde, 

ampliando criticamente minha formação de médica especialista em 

otorrinolaringologia. 

Considero que o prejuízo social, quando não são alcançados os objetivos de 

uma rede de Triagem Auditiva Neonatal, são imensuráveis, pois ultrapassam valores 

monetários acarretando dificuldades escolares, dificuldade na conquista de um 

emprego, dependência familiar, depressão, exclusão e frustrações.  

Durante a realização dessa pesquisa foi possível compreender o esforço dos 

funcionários da Prefeitura de Macaé em se adequar às novas determinações do 

Ministério da Saúde rearranjado suas funções, criando maneiras de registro criadas 

por elas com o objetivo de aprimorar o seu trabalho e chegar à conclusão diagnóstica, 

com sobrecarga de múltiplas tarefas realizadas. Infelizmente, as questões que 

envolvem esse tipo de rastreamento vão além dos esforços de profissionais e 

permeiam responsabilidades dos gestores, que necessitam de ampliar a atenção aos 

anseios de uma equipe técnica, a qual desempenha suas funções com dedicação, 

qualidade técnica e compromisso.  

A dificuldade em ouvir o pedido de “socorro” da rede de atenção à saúde 

auditiva nesse aspecto poderá acarretar uma cidade com menos inclusão social, 

menos som e menos felicidade para toda comunidade. 

 

 

 

 

 



79 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE I. F. C. ET al. Triagem Auditiva Neonatal com emissão otoacústica 
transiente utilizando estímulo de banda estreita. Rev. CEFAC. Maio/Jun; 2015. p. 
801-808. 

ANGRISANI, R.M.G. et al. PEATE automático em recém-nascidos de risco: estudo 
de sensibilidade e especificidade. Revista CEFAC. Vol. 14, nº 2, São Paulo, Mar/Abr 
2012. 

BASSETO, M.C.A.; CHIARI, B.M.; AZEVEDO, M.F. Emissões Otoacústicas 
Evocadas transientes (EOAT): amplitude da resposta em recém-nascido a termo e 
pré termo. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, V.¨9, n.1 84-92. Jan/Fev. 
2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Agenda de compromissos para a saúde 
integral da criança e redução da mortalidade infantil. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2004a. 

______. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno. Caderneta de saúde da Criança. 8. ed. 2013. 

______. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Capítulo II. Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 1990. 
Brasília-DF.  

______. Lei nº 12.303, de 2 de agosto de 2010. Dispõe da obrigatoriedade da 
realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas, em 
todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências. 
2010a. Disponível no endereço <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12303.htm>. Acesso em 04 de Julho de 2016 

______. Conselho Nacional de Saúde. Portaria 466 de 12 de dezembro de 2012. 
Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos. 2012a. Disponível em: 
[http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf]. Acesso em maio 2016. 
 
______. Conselho Nacional de Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 
2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde, no 
âmbito do SUS. Conselho Nacional de Saúde. 2010b. Disponível em: 
[http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_portaria4279_30121
0.pdf]. Acesso em: novembro de 2016. 
 
______. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 587, de 7 de outubro de 2004. 
Diário Oficial da União out 2004b. 
 

______. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes da atenção à saúde auditiva 
neonatal. Brasília-DF: 2012b.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.303-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12303.htm


80 

 

______. Ministério da Saúde (MS). Portaria MS/GM nº 835, de 25 de abril de 2012.
Institui incentivos financeiros de investimento e de custeio para o Componente 
Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. Brasília-DF: 2012c. 

CALDAS, N.S. et al. Tratado de Otorrinolaringologia. 2 ed. Volume II: otologia e 
otoneurologia. São Paulo: Roca, 2011. 

CAPELLI J.C. S. et al. A pessoa com deficiência auditiva – Os múltiplos olhares 
da Família, Saúde e Educação. 1ª Edição Porto Alegre/RS, 2016 Rede UNIDA.  

CHAPCHAP, M.J.; KURC, M. Justificativas e metodologias da triagem auditiva 
universal. Programa de atualização em otorrinolaringologia. PRO-ORL ciclo 5, 
módulo 3. SEMCAD. ArtMed/Panamericana, 2011. 

CONTANDRIOPOULOS, André Pierre; CHAMPAGNE, François; DENIS Jean Louis; 
PINEAULT, Raynald. A avaliação na área da saúde: conceitos e métodos. In: Hartz 
ZMA organizador. Avaliação em saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1997. p. 29-
48 

COSTA, S.S et al. Otorrinolaringologia Princípios e prática. 2. Ed. Porto Alegre-
RS: ArtMed Editora S.A, 2006. 

ERDMANN, A. L.; SOUZA, F. G. M. Cuidando da criança na Atenção Básica de 
Saúde: atitudes dos profissionais da saúde. Caring for children in Basic Health Care 
(BHC): attitudes of health professionals. O Mundo da Saúde. São Paulo: Setor de 
Publicações do Centro Universitário São Camilo. 2009. 

GRASEL, S.S. et al. Avaliação da perda auditiva na Infância. IX Manual de 
Otorrinolaringologia Pediátrica da IAPO. Interamerican Association of Pediatric 
Otorhinolaringology, 2011, p.247-266. Disponível no endereço 
<http://www.iapo.org.br/novo/secao.asp?s=83>. Acesso em 10 de novembro de 
2016. 

HUNGRIA, H. Otorrinolaringologia. 5. Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 
1988. 

IBGE,INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/macae/pesquisa/20/0 Acesso em 10 de setembro 
de 2016. 

JOINT COMITTEE ON INFANT HEARING. Year 2007 position statement: principles 
and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics. 
Out./2007, p. 9-29. 

KEMP, A.T. et al. Neonatal hearing screening in a low-risk maternity hospital in São 
Paulo State. Braz J Otorhinolaryngol, 2015; p. 505-513. 
 
KUSCHNIR, R.; CHORNY, A. H. Redes de atenção à saúde: contextualizando o 
debate. Ciência & Saúde Coletiva, 2010, p. 2307-2316. 

LASMAR, A.; CRUZ, A.C.; NÁVEGA, R.A.B. Temas de audiologia I. São Paulo: 
Pfizer, 1983. 

LEAL, M.C. et al. Sensorineural hearing loss in a case of congenital Zika virus. 
Brazilian J Otorhinolaryngol, 2016. p. 917–919. 

LEWIS, D.R. et al. Comitê multiprofissional em saúde auditiva COMUSA. Brazilian J 

http://www.iapo.org.br/novo/secao.asp?s=83
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/macae/pesquisa/20/0


81 

 

Otorhinolaryngol, 2010. p. 121-128. 

LIMA, P. T. et al. A triagem auditiva neonatal na Rede Municipal do Rio de Janeiro, 
Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 2015. p. 57-63.  

LUBIANCA, J. F. N. Perda Auditiva Genética. IV Manual de Otorrinolaringologia 
Pediátrica da IAPO (Interamerican Association of Pediatric Otorhinolaringology). São 
Paulo: Lis Gráfica e Editora, 2006. p. 267-270. 

MACAÉ. Secretaria Municipal de Saúde. Unidades de Saúde. Disponível em 
<http://www.macae.rj.gov.br/orgaosmunicipais/unidades/tipo/saude>.  Acesso em 12 
jun. 2017.  

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Organização Mundial da Saúde 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 2. Ed. Brasília-DF: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2011. 

MONTEIRO L. Saúde: campanha ressalta importância do teste da orelhinha. 
Prefeitura de Macaé. Disponível em 
<http://www.macae.rj.gov.br/saude/leitura/noticia/saude-campanha-ressalta-a-
importancia-o-teste-da-orelhinha>.  Acesso em 10 out 2016. 

NOVAES, Hillegonda Maria D. Avaliação de programas, serviços e tecnologias em 
saúde.Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 34,n. 5,p. 547-549,Oct. 2000 . Available 
from < http://www.scielo.br/pdf/rsp/v34n5/3227.pdf> access on 30 out. 2017. 

REZENDE, C.F. et al. Hearing health network: a spatial analysis. Brazilian Journal 
of Otorhinolaryngology, 2015. p. 232-239. 

SIH, T. et al. Otorrinolaringologia Pediátrica. São Paulo: Livraria e Editora 
Revinter, 1998. 

SILVA, D.P.C. et al. The importance of retesting the hearing screening as an indicator 
of the real early hearing disorder. Braz J Otorhinolaryngology, 2015. p. 363-367.  

WHO. Technical Brief No.1, Integrated health services – what and why?. 
http://www.who.int/healthsystems/technical_brief_final.pdf - pesquisado em Outubro 
de 2017-  Making health systems work, 2008.  

YOSHINAGA-ITANO, C. et al. Language of early and later identified children with 
hearing loss. Pediatrics, 1998. p. 1161-1171.

http://www.macae.rj.gov.br/saude/leitura/noticia/saude-campanha-ressalta
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v34n5/3227.pdf


 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Anexo 1 

 

 

 



85 

 

Anexo 2 

 

 



86 

 

 

Anexo 3 

 

 



87 

 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



88 

 

Anexo 5 

 

 



89 

 

 

Anexo    6 

 



 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Apêndice 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO PARA 
PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

_______________________________________________________________ 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
Nome:....................................................................................................................  
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )  
Data:........./........../....... Nascimento:........./........../........ 
Endereço:.................................................................................................................... ...
................Bairro:............................................................ 
Cidade:..................................................................... 
Telefone: (.....).........................................................  
E-mail: ............................................................................................  
Título do Protocolo de Pesquisa: “PANORAMA ATUAL DA TRIAGEM AUDITIVA 
NEONATAL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ” 
Subárea de Investigação: Redes de Saúde 
Pesquisadora responsável: Elisa Figueiredo Arantes 

Fone: (21)980297521 

E-mail: figueiredoelis@hotmail.com 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – Mestrado em Saúde da Família 

Endereço: Rua do Riachuelo nº27  

CEP: 20230-010 – Rio de Janeiro - RJ 

Fone: (21)3231-6135  

E-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br 

Orientador responsável: Maria Tereza Fonseca da Costa 

Fone: (21) 988743702 

E-mail: mtfdacosta@gmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa: 
(X ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

Objetivos e Justificativa: Neste estudo pretende-se analisar, de modo geral, como 

está implementada a Triagem Auditiva Neonatal no Município de Macaé e, de maneira 

mais específica, descrever a estrutura, o processo de trabalho e as ações 

desenvolvidas no programa de Triagem Auditiva Neonatal no Município de Macaé; 

conhecer o perfil epidemiológico dos recém-nascidos que passaram pela Triagem 

Auditiva Neonatal, no período de Julho a Dezembro de 2016 no Município de Macaé; 

mailto:ppgsaudedafamilia@estacio.br
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descrever o perfil do fluxo de referências estabelecidos pelo programa no ano de 2016 

entre a maternidade e os locais de reavaliação.  

O motivo que nos leva a estudar esse tema é o fato de a rede de Triagem Auditiva 

Neonatal Universal (TANU) já está implementada no município de Macaé, no Estado 

do Rio de Janeiro, há aproximadamente dez anos e seu estudo poderá promover 

conhecimento para progressão em outras localidades, além do aperfeiçoamento local. 

Procedimentos: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal. Para 

este estudo os seguintes procedimentos serão adotados: Elaboração de diário de 

campo; coleta de dados secundários presentes nas fichas dos recém-nascidos que se 

submetem a Triagem Auditiva Neonatal no período de Julho a Dezembro de 2016; 

Utilização do Epi Info 7.2 para criação de Banco de dados e posterior análise; 

Descrição do quantitativo e de como são feitos os encaminhamentos para os locais 

de reavaliação auditiva na rede de Saúde de Macaé. 

Não está previsto um Roteiro de Entrevista fechado para realização de 

pesquisa, porém, a pesquisadora elaborou um Termo de Consentimento Livre 

(Apêndice 1) e Esclarecido que deverá ser apresentado aos profissionais de saúde ou 

gestores locais, que concordem em fornecer informações sobre a Triagem Auditiva 

Neonatal no Município. O TCLE foi elaborado de acordo com a resolução 466/2012. 

Riscos e inconveniências: O presente trabalho apresenta risco mínimo, visto que, 

será realizado com base em dados secundários presentes em fichas com os dados 

dos pacientes que foram submetidos à Triagem Auditiva Neonatal no Hospital Público 

de Macaé; Apresenta objetivo descritivo e não de julgamento de valor, o que implica 

em mínimo desconforto aos funcionários ou gestores que contribuírem com o presente 

trabalho; Os dados coletados serão utilizados para atingir os objetivos desta 

dissertação e não serão divulgados em nenhum meio de comunicação ou de qualquer 

outra maneira que não as elencadas nos objetivos descritos. 

Potenciais benefícios: O foco do estudo em conhecer melhor a rede de Triagem 

Auditiva Neonatal em Macaé ocorre pelo interesse em analisar o funcionamento de 

uma ação de importante impacto no âmbito da Saúde pública e que já está em vigor 

neste Município. 

Espera-se que este estudo contribua para o conhecimento e funcionalidade da 
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rede de atenção à Triagem Auditiva Neonatal em Macaé, que possa ser utilizado como 

exemplo para as localidades que ainda não a implantaram e para o aprimoramento 

dos locais com TANU vigentes. 

Informações Adicionais: 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. Para esta pesquisa, não 

haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, 

não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e 

plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “PANORAMA 

ATUAL DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ”. Os 

propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Este termo será assinado 

em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o 

responsável pela pesquisa.  

 

 

Macaé, ______ / _______ /_______________ 

          

_________________________________ 

 Assinatura do Participante da Pesquisa                        

_________________________________ 

 Assinatura do Responsável da Pesquisa 


