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INTRODUÇÃO

A audição é o meio pelo qual a criança adquire a 
linguagem, influindo decisivamente nas suas relações 
interpessoais, que permitirão seu desenvolvimento social. O 
desenvolvimento da linguagem da criança com perda auditiva 
está totalmente relacionado à idade em que a perda auditiva é 
diagnosticada e a intervenção iniciada. Desta forma, o 
diagnóstico deve ocorrer até os três meses de idade e a 
intervenção aos seis meses (JCIH, 2007). Para que a precoce 
detecção de alterações auditivas seja viabilizada, faz-se 
necessário a realização de Triagens Auditivas Neonatais 
(TAN) e, a partir disto, realizados os devidos 
encaminhamentos para a intervenção médica ou para 
programas de habilitação. 

O Programa de Detecção de Alterações Auditivas em 
Neonatos (DAANE) é um programa de triagem desenvolvido 
no Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Prof. Dr. 
Gabriel Porto (CEPRE), da Faculdade de Ciências Médias 
(FCM), UNICAMP, que tria os neonatos que permaneceram 
no alojamento conjunto do Centro de Ação Integral à Saúde 
da Mulher Prof. Dr. A. Pinotti (CAISM). Através do efetivo 
acompanhamento realizado pelo Serviço Social em todo o 
processo do diagnóstico auditivo, esclarecendo a sua 
importância, a pesquisa estudou a adesão de pais ao 
Programa de Triagem Auditiva Neonatal.

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificar e analisar as taxas de retorno de lactentes ao 
programa de triagem auditiva e o perfil das mães dos 
lactentes que completaram o processo de diagnóstico, 
comparando-os aos que não o completaram.

Para o levantamento do perfil das mães dos lactentes foi 
utilizada a pesquisa documental. Os dados foram coletados 
através do documento “Ficha Protocolo de Triagem Auditiva 
Neonatal”  onde consta todo o processo pelo qual a família 
passou até que se concluísse o diagnóstico do lactente, como 
agendamentos, ausências e contatos realizados. Os dados 
são referentes aos lactentes triados durante o ano de 2011, 
que não passaram ou foi impossível realizar o teste e 
“reteste”, tendo que retornar ao CEPRE para a realização do 
exame de Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico 
(PEATE).

I.Adesão

Os dados coletados demonstraram que, no ano de 2011, 
33 lactentes foram encaminhados ao exame de PEATE. 
Destes, 17 lactentes (51,5%) concluíram o processo de 
diagnóstico e 16 (48,5%) não concluíram. 

Processo de diagnóstico N %

Concluiu 17 51,5%

Não Concluiu 16 48,5%

Total 33 100

Tabela 1. Frequência dos lactentes que concluíram o processo

de diagnóstico e os que não concluíram.

Embora o número daqueles que não concluíram o 
processo de diagnóstico chegue a quase metade dos 
encaminhados, é importante ressaltar que desses, 8 (24,4%) 
abandonaram logo na primeira fase do processo de 
diagnóstico, ou seja, não compareceram para a realização do 
PEATE; 6 (18,1%) abandonaram em um segundo momento, 
quando tiveram que retornar para refazer o exame e não 
compareceram; e 2 (6,06%) não tiveram retorno sobre os 
exames realizados pela impossibilidade de contato (mudança 
de endereço e/ou telefone). Assim, dos 16 (48,5%) lactentes 
que não concluíram o processo de diagnóstico, 14 (42,4%) 
foram caracterizados como abandono. No entanto, 8 (24,4%) 
destes lactentes vieram para a realização do PEATE uma 
primeira vez, mas, não sendo possível completar o exame 
(como na maioria dos casos, em que a criança não dorme), 
não mais retornaram. É importante ressaltar que no CEPRE a 
criança não é sedada para fazer o exame de PEATE e, 
consequentemente, deve dormir para realizá-lo de maneira 
adequada.

Para estimular os retornos, o Serviço Social fez 132 
contatos telefônicos com aqueles que não vieram 
espontaneamente para a realização do PEATE (12 lactentes 
na primeira fase do processo de diagnóstico  primeiro PEATE  
e cinco na segunda vez).  Deve-se esclarecer que o número 
alto de telefonemas inclui tentativas que não foram bem 
sucedidas, isto é, ligações não atendidas, telefones fora de 
serviço, números errados, etc. Outros, embora confirmassem 
a vinda para o exame na data agendada, não compareceram.

 Em relação às crianças que concluíram o diagnóstico, 
identificou-se: 13 ouvintes, que tiveram alta; 1 com perda 
auditiva, que foi incluído no Programa de Surdez I do CEPRE, 
destinado às crianças de 0 a 3 anos com perda auditiva; e 3 
com problemas condutivos, que foram encaminhados ao 
Otorrinolaringologista.  Os cinco casos de lactentes com 
indicadores de risco para surdez foram encaminhados para o 
Programa de Monitoramento Auditivo e de Linguagem do 
CEPRE, onde terão o desenvolvimento acompanhado até 
que completem um ano de idade.

Os resultados de nossos estudos podem ser 
comparados aos de Garcia et al. (2004) que utilizaram carta e 
telefonemas como estratégias para diminuir o índice de 
evasão familiar. Obtiveram como resultados relativos aos 
telefonemas que dentre 96 pais contatados, 49 (51,04%) 
foram localizados, mas apenas 12 compareceram. As autoras 
verificaram índices de 23,07% de retornos espontâneos, 
9,61% (22,22%) de retornos após resgate e 67,30% de 
evasão. 

II. As características das mães dos lactentes

Tabela 2. Distribuição da frequência da escolaridade das mães de 
lactentes que concluíram e que não concluíram o processo de diagnóstico 
audiológico

Concluiu Não Concluiu

Escolaridade N % N %

Fundamental Incompleto 03 17,6% 06 37,6%

Fundamental Completo 05 29,4% 05 31,2%

Ensino Médio Completo e > 09 53,0% 05 31,2%

Total 17 100 16 100

Os dados relativos à escolaridade demonstram que as 
mães cujos lactentes não completaram o processo de triagem 
possuem menor grau de escolaridade  37,5% delas não 
completaram o ensino fundamental. Dentre aquelas cujos 
lactentes completaram o processo, mais da metade (53,0%), 
têm o ensino médio completo.

Tabela 3. Distribuição da frequência da faixa etária das mães de lactentes 
que concluíram e que não concluíram o processo de diagnóstico 
audiológico 

Concluiu Não Concluiu

Faixa Etária N % N %

15 a 18 anos 01 5,9% 02 12,5%

19 a 24 anos 9 52,9% 5 31,2%

25 a 34 anos 5 29,4% 8 50,0%

35 anos e > 02 11,8% 01 6,3%

Total 17 100 16 100

Os dados de frequência referente à faixa etária materna 
demonstram que as mães dos lactentes que concluíram o 
processo de diagnóstico são mais novas (52,9% em idade 
entre 19 a 24 anos) quando comparadas àquelas que não 
concluíram (metade delas encontrava-se na faixa etária entre 
25 a 34 anos). 

Tabela 4. Distribuição da frequência da procedência dos lactentes que 
concluíram e que não concluíram o processo de diagnóstico audiológico.

Campinas Outros Munic.

N % N %

Concluiu 09 45% 07 70%

Não concluiu 11 55% 03 30%

Total* 20 100% 10 100% 

Os dados de frequência referentes à procedência 
indicam que há uma tendência de os lactentes provenientes 
de outras cidades completarem o processo. Desta forma, 
pode-se levantar como hipótese que tais lactentes utilizam-se 
de transporte das prefeituras municipais onde residem para 
seu deslocamento até o CEPRE, o que, de alguma forma, 
contribui para a sua adesão.

CONCLUSÃO

Quando se considera a questão da adesão a programas 
de triagem auditiva neonatal, é importante interpretarmos os 
dados estatísticos a que ela se refere, porém, não devemos 
considerar apenas isso, mas também, toda a trajetória pelo 
qual se faz necessário perpassar durante o processo de 
diagnóstico audiológico, o número de retornos necessários 
para a conclusão deste e, principalmente, o contexto familiar 
em que os lactentes encontram-se inseridos.

Destaca-se o fundamental papel desempenhado pelo 
Serviço Social frente ao acompanhamento contínuo dessas 
famílias, esclarecendo a estas sobre a importância do 
diagnóstico audiológico para o desenvolvimento da criança e 
seu convívio social, bem como desenvolvendo ações (como 
contatos telefônicos, reagendamentos, fornecimento de vale 
transporte e orientações diversas sobre seus direitos), para 
que as famílias concluam o processo de diagnóstico.
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