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DISCUSSÃO
Percebe-se que o índice encontrado quanto ao tempo

que a maioria dos indivíduos buscaram atendimento,

está dentro do referido pela literatura. (JCIH, 2007;

Barreira et al., 2007; COMUSA, 2010). O percentual de

índice de falha no grupo de baixo e alto risco está

acima do preconizado pelos critérios de qualidade

sugeridos pelo JCIH (2007), conforme mostra a Tabela

1 e 2. Esse achado pode ser explicado pelo rigoroso

padrão de análise utilizada na instituição onde foram

coletados os dados. O critério de referência proposto

por Finitzo (1998) analisa as bandas de frequências de

1.5, 2.0, 3.0 e 4.0 KHz., porém sabe-se que diversos

fatores que ocorrem durante a realização do teste

dificultam o resultado satisfatório na frequência de 1.5

KHz o que eleva o índice de falha do serviço

(Wroblewska-Seniuk et al., 2005). Outra justificativa

para tal achado pode ser devido ao fato de que o

serviço avaliado encontra-se em seu primeiro ano de

funcionamento alem da falta de experiência dos

discentes no manuseio do equipamento. (Swanepoel et.

al., 2007; Lima et al., 2010).Foi observado nesse estudo

que há um alto índice de não comparecimento

conforme visualizado na Tabela 3. Uma hipótese que

justifica esse achado, seria que as mães/responsáveis

não dão a devida importância ao reteste. (Fernandes e

Novawa, 2010)

CONCLUSÃO
A quantidade de RNs encaminhados para a etapa de

diagnóstico pelo serviço avaliado está acima do

preconizado pela literatura.
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INTRODUÇÃO

No Brasil a triagem auditiva neonatal (TAN) é lei (Lei

n.12.303 de 02/08/2010) e vem sendo implantado nos

hospitais públicos e particulares.Os procedimentos da TAN,

mais recomendados na literatura são as emissões

otoacústicas evocadas (EOA-T).Os serviços de TAN devem

constantemente avaliar sua qualidade através da análise

do banco de dados onde o índice de encaminhamento para
o diagnóstico deve ser de 4%.

OBJETIVO

Verificar se a quantidade de recém-nascidos encaminhados

para a etapa de diagnóstico audiológico do serviço de

triagem auditiva neonatal do UNIVAG está dentro do

determinado pelos indicadores de qualidade dos serviços

de TAN.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo, no qual foram

analisados os resultados dos exames de EOA-T realizados

no período de Outubro de 2013 a Agosto de 2014 de um

serviço gratuito de TAN opcional do setor privado de uma

universidade da cidade de Várzea Grande (MT), Brasil. A

amostra foi composta por 251 participantes divididos entre

os grupos de alto e baixo risco, utilizando como critério de

risco para a deficiência auditiva os preconizados pelo JCIH

e COMUSA. A idade variou de 0 a 90 dias de vida.Os

participantes de ambos os grupos foram triados por meio

das EOA-T (ETAPA 1) e se falhassem deveriam fazer um

reteste em 15-30 dias (ETAPA 2). Os RNs que ainda assim

falhassem seriam encaminhados para serviços de

diagnóstico. Foi avaliado se o percentual de falhas na

etapa 2 foi menor ou igual a 4%.

RESULTADOS


