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RESUMO 

 

OS EFEITOS DA INFORMAÇÃO PRÉVIA NA TRIAGEM AUDITIVA 
NEONATAL PARA DOIS GRUPOS DE PUÉRPERAS 
 
 
Introdução: O pré-natal é o momento adequado para que as gestantes se 
preparem para o parto e para os cuidados com o recém-nascido (RN). A 
Triagem Auditiva Neonatal (TAN) se insere como um destes cuidados e 
possibilita a detecção e a intervenção precoces da perda auditiva. 
Objetivo:Investigar os efeitos da informação prévia sobre a Triagem Auditiva 
Neonatal em dois grupos de puérperas. Método: Tratou-se de um estudo 
quasi- experimental e os sujeitos que compuseram a amostra foram 10 
gestantes e 10 puérperas. As gestantes (Grupo A) receberam informações 
prévias sobre a TAN durante o pré-natal e as puérperas (Grupo B) não foram 
submetidas a esta intervenção. Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com ambos os grupos após a realização da TAN. As 
entrevistas foram transcritas na íntegra e analisadas segundo a proposta da 
Análise Discursiva e Produção de Sentido (Spink,2004).Resultados: Em 
ambos os grupos foi constatado o baixo conhecimento sobre a TAN e os 
resultados encontrados apontam que os sujeitos que receberam informações 
prévias (Grupo A) apresentaram mais sentimentos positivos em relação ao 
exame, quando comparados ao grupo que não recebeu a intervenção 
(Grupo B). Além disso, foi possível observar a informação prévia como uma 
mediadora da participação materna e da multiplicação do saber durante a 
realização da TAN. As participantes de ambos os grupos consideraram 
importante o recebimento de informações antes da ação propriamente dita. 
Considerações Finais: A informação prévia provocou efeitos positivos no 
grupo submetido à intervenção (Grupo A). Apesar de manifestarem 
sentimentos de angústia frente ao resultado do exame, os sujeitos 
participantes deste grupo informaram que conhecer o processo da TAN, 
incluindo a possibilidade do primeiro teste na maternidade e os possíveis 
encaminhamentos para retorno e avaliação diagnóstica, é essencial. É 
necessário ampliar a divulgação da TAN e a inserção dos fonoaudiólogos na 
atenção primária à saúde, permitindo uma participação mais ativa em grupos 
de gestantes e desenvolvimento de ações preventivas da perda auditiva. 
Além disso, cabe ressaltar que o empoderamento materno só pode ser 
alcançado a partir de uma reformulação de ideias que tem o seu início após 
o recebimento adequado de informações. 
 
 
Palavras-chaves: Triagem,  Audição,  Recém-nascido, Informação 
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ABSTRACT 

 

EFFECTS OF PREVIOUS INFORMATION IN NEONATAL HEARING 
SCREENING FOR TWO GROUPS OF PUERPERAL WOMEN 
 
 
Introduction: The prenatal care is the adequate moment for pregnant women 
to get ready for the delivery and for the newborn demands. The Neonatal 
Hearing Screening (NHS) may be seen as one of these demands and 
enables early detection and intervention of hearing loss. Objective: To 
investigate effects of previous information about Neonatal Hearing Screening 
in two groups of puerperal women. Method: It was a quasi-experimental 
study and the sample subjects were 10 pregnant women and 10 puerperal 
women. The pregnant women (Group A) received previous information about 
NHS during prenatal care and the puerperal women (Group B) didn‘t receive 
such intervention. After the NHS, semi-structured interviews were performed 
with both groups. The interviews were fully transcribed and analyzed 
according to the Discursive Analysis and the Production of Meaning proposal 
(Spink,2004). Results: A poor knowledge about NHS was verified in both 
groups and the results found point that the subjects who received previous 
information (Group A) presented more positive feelings towards the exam 
when compared to the group that didn‘t receive the intervention (Group B). 
Furthermore, it was possible to observe that the previous information was a 
mediator of mother participation and of multiplication of knowledge during the 
performance of NHS. Participants of both groups considered that receiving 
information before the actual conduct is important. Final Considerations: The 
previous information provoked positive effects in the group that underwent 
the intervention (Group A). Despite manifesting feelings of anguish regarding 
the exam‘s results, the participants of this group informed that knowing the 
NHS process, including the first test in the maternity hospital and the possible 
retest and diagnostic evaluation, is essential. It is necessary to increase the 
spreading of NHS and the inclusion of speech language pathologists in 
primary healthcare, with active participation in groups of pregnant women 
and in preventive actions towards hearing loss. Furthermore, it is important to 
stress that mother empowerment is only possible from a reformulation of 
ideas which begins after the receiving of proper information. 
 
 
 
Key Words: Screening,  Hearing,  Newborn, Information 
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INTRODUÇÃO 

 

O acompanhamento pré-natal é de extrema importância para a saúde 

física e emocional da mulher grávida. No Brasil, grandes são os esforços 

para ampliar o acesso aos serviços médicos antes, durante e após o parto, 

com o objetivo de diminuir as taxas de morbimortalidade materna e infantil 

no país (Brasil, 1983; Brasil, 1994; Brasil, 2004). 

Além de fornecer subsídios a serviço do bem-estar da mulher e do 

recém-nascido, os profissionais de saúde envolvidos nesta prática devem 

não apenas enfatizar as técnicas intervencionistas, mas também reconhecer 

a individualidade e humanizar o atendimento. Desta maneira, é de grande 

relevância que, ainda no pré-natal, as gestantes e seus parceiros recebam 

informações além daquelas relacionadas estritamente à saúde física. O 

Ministério da Saúde (MS) recomenda que, além de receberem orientações 

sobre o processo gestacional, as mudanças corporais, o trabalho de parto e 

puerpério, os pais recebam também informações sobre os cuidados de 

saúde com o recém-nascido (Brasil, 2001). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomenda que os cuidados no pós-parto para todos os 

recém-nascidos (RN) incluam a amamentação imediata e exclusiva, o 

aquecimento do bebê e os cuidados higiênicos do cordão umbilical (OMS, 

1998). Por outro lado, além da preocupação com os cuidados imediatos 

oferecidos ao recém-nascido, grande é a preocupação com o diagnóstico 

precoce de patologias que podem ser identificadas ainda no período 

neonatal, vislumbrando uma intervenção o mais cedo possível. Dentre os 

exames que auxiliam no diagnóstico precoce de algumas doenças podem 

ser mencionados a Triagem Neonatal (teste do pezinho), o Teste do Reflexo 

Vermelho (teste do olhinho) e a Triagem Auditiva Neonatal (Brasil, 1992; 

AAP, 2003; Brasil, 2010). 

Sabe-se que a audição é muito importante no processo de 

aprendizagem. É um pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem, 
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uma vez que desempenha papel preponderante e decisivo na aquisição da 

fala e da escrita. Qualquer interferência na estrutura do sistema auditivo 

poderá repercutir negativamente sobre este processo. A identificação 

precoce de alterações auditivas que afetam o desenvolvimento da linguagem 

é muito importante, principalmente nos seis primeiros meses de vida, visto 

que, nesta idade, o cérebro tem maior capacidade de se remodelar de 

acordo com as experiências do sujeito, reformulando as conexões em 

função das necessidades e dos fatores do meio ambiente (Baroch, 2003; 

Costa e Lewis, 2003; JCIH, 2007). 

Desta maneira, a implantação de Programas de Triagem Auditiva 

Neonatal (PTAN) surgiu como um mecanismo de identificação de perdas 

auditivas em recém-nascidos precocemente (Russ et al., 2002; Jakubikova 

et al., 2009), tendo como objetivo minimizar os efeitos negativos que essa 

deficiência pode acarretar na vida da criança (Yoshinaga-Itano, 1999; Mukari 

et al., 2006). Por outro lado, surge a preocupação sobre como a informação 

relacionada à necessidade de realizar este teste pode comprometer as 

expectativas vivenciadas pelos pais, especialmente pelas mães, no período 

após o parto (Clemens et al., 2000; Olusanya et al. 2006; McCracken et al., 

2008). 

Cabe, portanto, aos profissionais da área, refletir sobre como as mães 

recebem a informação da realização do teste, do possível resultado ―falha‖, 

dos resultados de falso-positivos e do processo diagnóstico. Por esses 

motivos, este estudo mostra-se relevante no sentindo de compreender como 

as puérperas recebem estas informações e qual o efeito que a informação 

prévia teria em dois grupos diferentes de mães. 

Para aprofundar o tema levantando, a revisão de literatura foi dividida 

em tópicos que abrangessem os seguintes aspectos: 
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O pré-natal 

A gravidez é um período de emoções fortes para a mulher, uma vez 

que ela pode sofrer oscilações comportamentais, que vão do positivo ao 

negativo, e que com frequência, ocorrem de modo ambivalente (Brazelton e 

Cramer, 1992; Klaus e Kennel, 1992; Raphael-Leff, 2000). A mulher precisa 

estar consciente da chegada do bebê, para que possa ocorrer o processo de 

adaptação e ela consiga pensar e adotar a ideia de uma nova pessoa em 

sua vida, que será totalmente dependente de seus cuidados. Os nove meses 

da gestação são um tempo útil e suficiente para que ocorra uma 

transformação importante na mulher, de maneira que ela passe de um tipo 

de egoísmo para outro: a preocupação por si mesma estende-se para outro 

ser, que, em alguns meses, estará sob sua responsabilidade (Winnicott, 

1996). 

Na gestação, os pais desenvolvem uma imagem mental do filho, 

apontando repercussões tanto positivas quanto negativas. É uma imagem 

idealizada, que pode vir investida de desejos e fantasias, ou mesmo de 

sentimentos relacionados à morte e à insucessos. O confronto deste bebê 

imaginário com o bebê real ocorre, com definição, após o nascimento 

(Raphael-Leff, 1991; Brazelton e Cramer, 1992). O terceiro trimestre de 

gestação se constitui em um momento particular de transição entre o bebê 

imaginário e o real; porém, não é possível afirmar que esta transição findará 

após o nascimento do bebê (Piccinini et al, 2004). 

A assistência à gestante é uma das ações programáticas mais 

ofertadas por serviços básicos de saúde. Em 1983, o Ministério da Saúde 

criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que 

tinha como proposta ações dirigidas à saúde integral da população feminina, 

causando um rompimento com o modelo de atenção até então desenvolvido 

– que centralizava o atendimento às mulheres apenas nas questões relativas 

à reprodução. As ações de atuação à saúde da mulher propostas pelo 

PAISM estavam divididas em três atividades centrais: a assistência clínica 
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ginecológica, a assistência ao pré-natal e a assistência ao parto e puerpério 

imediato. Além disso, propunha uma nova forma de relacionamento entre as 

usuárias, que deveriam estar mais apropriadas de informações sobre sua 

saúde, seu corpo, sua vida e sobre os profissionais de saúde (Brasil, 1983). 

Em 1993, a OMS, juntamente com a Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), reuniram-se em Londres e concluíram 

que, para o enfrentamento da morte materna, era preciso melhorar a 

assistência à saúde da mulher e qualificar os profissionais. Destacou-se, 

ainda, a relevância da autonomia da mulher para a redução da mortalidade 

materna, visto que a emancipação em relação à sua saúde provocava uma 

exigência da melhoria da assistência nos serviços de saúde. 

O Ministério da Saúde, no Manual dos Comitês de Mortalidade 

Materna de 1994, advertiu que ―a morte de mulheres em idade fértil por 

causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério era, em sua maioria, 

prevenível e evitável‖ (BRASIL,1994:11). Em 1996, o Ministério da Saúde, 

em parceria com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia (FEBRASGO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), lançou o 

Projeto Maternidade Segura, que pretendia reduzir a mortalidade materna e 

perinatal, através da melhoria da assistência ao parto e ao recém-nascido. 

Em 2000, o Ministério da Saúde, criou o Programa de Humanização 

do Pré-natal e Nascimento (PHPN), com o objetivo de resgatar a atenção 

obstétrica integrada, qualificada e humanizada, com o envolvimento de 

forma articulada dos estados, municípios e das unidades de saúde, 

propiciando a cada mulher o direito de cidadania mais elementar: dar à luz, 

recebendo uma assistência humanizada e de boa qualidade. A realização de 

pelo menos seis consultas ao longo da gestação, sendo a primeira até o 

quarto mês, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre, além de 

uma consulta no puerpério, exames laboratoriais e imunização antitetânica, 

são algumas das ações propostas neste programa. Além destas, O PHPN 
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recomenda a prática de atividades educativas durante pré-natal (Brasil, 

2000). 

A gestante é o foco principal do processo de aprendizagem das 

práticas educativas no pré-natal, porém não se deve deixar de atuar junto ao 

companheiro e os familiares. O setor de saúde deve estar aberto às 

mudanças sociais e cumprir, da maneira mais ampla, o seu papel de 

educador e promotor da saúde. Entre as práticas educativas sugeridas pelo 

MS no Manual Técnico do Pré-natal, estão as discussões em grupo, as 

dramatizações e outras dinâmicas que facilitam a fala e a troca de 

experiências. Além disso, questões como a importância do pré-natal, a 

importância do estabelecimento de um vínculo entre a mãe e o recém-

nascido, o aleitamento materno, a importância das consultas puerperais e os 

cuidados com o RN deverão emergir no discurso dos profissionais de saúde 

e dos pais (Brasil, 2000). 

Em 2001, o MS apresentou uma publicação com o objetivo de 

disseminar conceitos e práticas da assistência na gestação e no parto entre 

os profissionais de saúde, para que se possa integrar a capacitação técnica 

à necessária humanização do processo de atenção à mulher. Durante o pré-

natal, a gestante deve receber orientações em relação aos seguintes temas: 

processo gestacional, mudanças corporais e emocionais durante a gravidez, 

trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o recém-nascido e 

amamentação (Brasil, 2001). 

Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, ampliando o leque de ações propostas 

pelo PAISM.  A referida política visava à implementação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) – universalidade, integralidade e equidade – 

incorporando uma concepção que enfatiza a Promoção à Saúde. O princípio 

da universalidade diz respeito ao amparo de todos os cidadãos nos serviços 

prestados pelo SUS. Desta forma, toda a população brasileira, sem exceção, 

é beneficiária destas ações. A integralidade da assistência é entendida como 
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um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, 

curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso, enquanto que a 

equidade corresponde ao direito de igualdade de oportunidade para que 

todos os brasileiros possam utilizar o Serviço de Saúde (Brasil, 2004). 

No Brasil, dados apontam uma maior adesão aos programas de pré-

natal nos últimos anos. Em 1995, o número de consultas por mulher era de 

1,2, saltando, em 2003, para 5,1 consultas (Brasil, 2004). A Pesquisa 

Nacional de Demografia da Saúde da Mulher e da Criança (PNDS), 

realizada com informações relativas a 5.056 nascimentos, revelou que 80% 

destas gestantes realizaram pelo menos seis consultas ao longo do pré-

natal. Dados de 2009 mostram que o número de consultas pré-natal 

realizadas é crescente ano a ano. Em 2003, foram realizadas 8,6 milhões de 

consultas, e, em 2009, foram 19,4 milhões. Desta forma, nota-se um 

aumento de 125% em um intervalo de seis anos, crescimento que pode ser 

atribuído, principalmente, à ampliação do acesso ao pré-natal pelas 

mulheres (Brasil, 2009). 

 
 
Cuidados de Saúde e Procedimentos realizados no Recém-
Nascido 

O protocolo de atendimento desenvolvido pela OMS aponta como 

necessidades básicas do RN, logo após o parto, a proteção térmica, a 

limpeza do coto umbilical, a amamentação precoce e exclusiva, a saúde 

visual, a imunização por meios de vacinas, entre outras ações. Em relação à 

proteção térmica, a recomendação é manter a sala de parto e o RN 

aquecidos, entregá-lo à mãe tão logo quanto possível para que seja 

preconizado o contato ―pele-a-pele‖ nas primeiras horas de vida, não só para 

prevenir a hipotermia, como para facilitar o início da amamentação. Esta, por 

sua vez, deve ser iniciada na primeira hora de vida. A orientação é de que o 

bebê seja alimentado exclusivamente de leite humano e de acordo com sua 

própria demanda. Os cuidados com o cordão umbilical devem levar em 
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conta orientações simples, como: lavagem das mãos e limpeza do material 

que será usado para cortar o cordão umbilical, assim como atenção à 

higiene ao cuidar do coto umbilical. Os cuidados com o olhos são para 

prevenir a oftalmia neonatal, definida como uma conjuntivite com grande 

potencial para levar à cegueira, podendo ocorrer nas duas primeiras 

semanas de vida (WHO, 1994). 

O parto é um momento relevante para a formação do vínculo mãe-

bebê e os cuidados perinatais hospitalares influenciam nessa relação. Para 

Cresti e Lapi (1997), as intervenções operadas pela estrutura do hospital 

também podem dar suporte aos potenciais de relação da díade, facilitando a 

sua ativação em favor da aproximação. O hospital, afirmam as autoras, pode 

atuar como um ―envelope que contém e protege‖ não só o bebê, mas a mãe, 

dando uma sustentação adequada durante a permanência na unidade. 

Uma prática que certamente auxilia na aproximação da mãe e do 

recém-nascido é o chamado Alojamento Conjunto (AC). O AC visa a 

permanência do recém-nascido sadio ao lado da mãe, logo após o 

nascimento, 24 horas por dia, em um mesmo ambiente, até a alta hospitalar. 

Tal sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem 

como a orientação à mãe sobre a saúde do binômio ―mãe e filho‖. Dentre as 

vantagens do AC está a participação da mãe nos cuidados efetivos com o 

recém-nascido, incluindo a amamentação e higiene, fortalecendo os laços 

afetivos por meio do relacionamento precoce. À equipe de saúde cabe, 

dentre outras atribuições, orientar a participação gradual da mãe no 

atendimento ao recém-nascido (MS, 1993).  

Fonseca, Scochi  e Mello (2002) enfatizam, ainda, que o AC permite 

um conceito mais amplo que o de curar e cuidar, não sendo este atividade 

exclusiva dos profissionais de saúde, uma vez que inclui a participação 

daquele que é cuidado e tratado. Para as autoras, as maternidades passam, 

então, a ser como centros de educação sanitária de longo alcance. 
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Para a assistência ao recém-nascido normal, que constitui a maioria 

das situações, nada mais deve ser feito além de se enxugar, aquecer, 

avaliar e entregar à mãe para um contato íntimo e precoce. Todos os 

procedimentos habituais como pesagem, medida da estatura, administração 

do colírio de nitrato de prata, banhos, aplicação da Vitamina K entre outros, 

devem ser realizados após o contato da mãe com seu filho (Brasil, 2001).  

Zveiter e Progianti (2006) afirmam que as necessidades do RN e os 

cuidados essenciais e recomendados pela OMS estão restritos às 

dimensões fisiológicas básicas, não sendo encontradas informações 

relevantes sobre a saúde mental da dupla mãe-bebê no cotidiano hospitalar, 

o que pode indicar a valorização parcial dos aspectos psíquicos do bebê e 

de sua mãe pelos profissionais de saúde. 

Um parto sem complicações, no qual mãe e filho estão estáveis, a alta 

hospitalar se dá, geralmente, por volta de 48 horas após o nascimento do 

bebê. Nesses primeiros dias de vida, o RN é submetido a exames rotineiros 

na unidade hospitalar, destacando-se: a realização da Triagem Neonatal – 

popularmente conhecida como ―teste do pezinho‖, a realização do Teste do 

Reflexo Vermelho – ou ―teste do olhinho‖ e em algumas maternidades a 

realização da Triagem Auditiva Neonatal (TAN). 

A realização da Triagem Neonatal (teste do pezinho) tornou-se 

obrigatória no Brasil em 1992 e tem como objetivo rastrear e diagnosticar 

precocemente doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, 

fibrose cística e hemoglobinopatias que podem ser assintomáticas no 

período neonatal e causar sequelas graves e irreversíveis no 

desenvolvimento da criança – e que, de outra maneira, só serão percebidas 

tardiamente. A coleta é realizada por meio de exame de sangue, após 48 

horas de vida e antes do quinto dia (Brasil, 2001; Braga e Fonseca, 2008).  

Em um estudo realizado por Parsons et al (2007), cujo objetivo foi 

explorar qualitativamente a experiência de 30 mães em relação à Triagem 
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Neonatal (que possibilita a identificação de fenilcetonúria, fibrose cística e 

distrofia muscular) no Reino Unido, utilizando entrevistas semi estruturadas 

que enfocavam temas como a experiência da gravidez, o nascimento do 

bebê e os seus primeiros dias e a triagem neonatal, os autores relatam que 

as mães pesquisadas afirmaram a importância de serem informadas sobre a 

Triagem Neonatal ainda durante a gestação. Além disso, as mães se 

referiam aos exames como algo que deveria ser feito rotineiramente. Os 

estudiosos perceberam, também, a importância do termo de consentimento, 

mas isto ficou em segundo plano, visto que quem oferecia o exame era um 

profissional de saúde de confiança e havia sempre uma expectativa social 

de que as mães fossem responsáveis com os seus filhos e cumprissem o 

que estes profissionais recomendavam. Para os pesquisadores, se 

houvessem esclarecimentos antes do parto, as próprias gestantes poderiam 

definir a quais testes gostariam que seus filhos fossem submetidos. Uma vez 

informadas sobre a necessidade e importância de cada um, esta escolha 

deveria ser feita de maneira individual. 

Outro exame que vem ganhando destaque nas maternidades e é 

recomendada pela Academia Americana de Pediatra como um teste de 

rotina no período neonatal é a avaliação oftalmológica realizada por meio do 

Teste do Reflexo Vermelho (teste do olhinho). É um exame simples e rápido, 

que possibilita a realização da triagem de doenças oculares que afetam à 

chegada da luz até a retina e que podem provocar deficiências visuais e até 

cegueira (AAP, 2003; Reis, 2005; Campos Júnior, 2010). 

Em algumas maternidades do Brasil, a Triagem Auditiva Neonatal 

(TAN) é outro teste utilizado na avaliação da audição de RN. Por se tratar de 

assunto de interesse nesta pesquisa, optou-se por dedicar um tópico 

exclusivo para discorrer sobre a audição e a TAN. 
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Audição e Triagem Auditiva Neonatal 

 

 A audição tem importância fundamental no desenvolvimento infantil, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento linguístico, cognitivo e 

sócio-emocional. Muitas são as dificuldades quando o tratamento adequado 

não pode ser iniciado nos primeiros meses de vida de uma criança deficiente 

auditiva, afetando não apenas a criança, mas também toda a dinâmica de 

sua família (Lewis, 1996; Butugan et al., 2000; Baroch, 2003; Costa e Lewis, 

2003; JCIH, 2007). 

O sistema sensorial auditivo apresenta a capacidade de desenvolver 

plasticidade cerebral a diferentes tipos de lesões. Quando uma área do 

sistema auditivo é lesionada no estágio inicial da vida, alguns neurônios 

deixam de receber a estimulação e outros modificam o seu funcionamento, 

sendo estabelecidas novas conexões que transmitem a informação 

prejudicada pela lesão (Féres e Cairasco, 2001; Harisson, 2001; Aquino, 

2002). 

A importância do diagnóstico precoce é evidenciada, demonstrando 

porque o primeiro ano de vida é considerado como ideal para a estimulação 

auditiva. É neste período que ocorre a maturação neurológica e, por este 

motivo, há plasticidade cerebral (Sharma et al., 1997; CBPAI,1999). 

A prevalência da perda auditiva e o seu diagnóstico feito tardiamente, 

por volta de três anos de idade, fez com que fosse necessária a 

implementação de programas de detecção precoce da surdez. A prevalência 

da deficiência auditiva (3/1000) é maior do que a da fenilcetonúria 

(0,07/1000), o hipotireoidismo congênito (0,17/1000) e anemia falciforme 

(0,20/1000), cujas identificações são feitas rotineiramente, através do teste 

do pezinho. Além disso, o custo para a identificação da surdez é dez vezes 

menor do que o das doenças citadas anteriormente (Northern e Epstein, 

1998; Borges et al., 2006). 
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A cada mil neonatos sem indicadores de risco para auditiva (IRDA) 

são identificados de um a três com perda auditiva, enquanto para neonatos 

provenientes da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), ou seja, 

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

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

2003). A primeira recomendação para realização dos Programas de Triagem 

Auditiva foi formalizada por meio de um comitê norte-americano denominado 

Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) e publicada em 1971. Compunham 

este comitê audiologistas, pediatras, otorrinolaringologistas e enfermeiros, e 

suas recomendações discorriam sobre a necessidade do diagnóstico 

precoce, as tecnologias e os protocolos mais utilizados para a TAN em 

diferentes grupos de RN (com e sem IRDA), os métodos de diagnóstico e os 

aspectos necessários para a intervenção. 

Até a década de 1990 a recomendação era apenas de Triagem 

Auditiva Neonatal Seletiva (TANS), ou seja, apenas os recém-nascidos com 

algum IRDA deveriam ser avaliados, visto a maior prevalência da perda 

auditiva para esta população se comparada com os RN de baixo risco. 

Porém, a partir de 1993, a indicação, nos EUA passou a ser para todas as 

crianças nascidas, pois, 50% da população de deficientes auditivos não 

apresentava quaisquer indicadores de risco (NIH, 1993; JCIH, 1994). 

No Brasil, foi desenvolvido, em 1995, no Encontro Internacional de 

Audiologia (EIA), o Fórum de Debates Audição na Criança. Na oportunidade, 

foram relatadas a importância de medidas preventivas para se evitar perdas 

auditivas, além de se formalizar a recomendação de implantação de 

programas de identificação, diagnóstico e intervenção de perdas auditivas na 

criança. Em 1998, foi criado o Grupo de Apoio à Triagem Auditiva Neonatal 

Universal (GATANU), cujo objetivo é divulgar e conscientizar a população 

sobre a necessidade do diagnóstico precoce da surdez. E, em 1999, o 

Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI, 2000) publicou 

recomendações referindo-se à necessidade de identificar a perda auditiva 
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em neonatos – e ressaltando a implantação da TAN - preferencialmente 

antes da alta hospitalar. 

A partir de então, várias foram as recomendações para a 

implementação de PTAN (European Consensus, 1998; JCIH, 2000; JCIH, 

2007; Lewis et al., 2010), sendo a mais recente a Lei Federal n° 12.303, que 

torna obrigatória a realização da TAN em todos recém-nascidos (Brasil, 

2010). No programa de saúde auditiva neonatal, a triagem é o primeiro 

passo, devendo ser seguida pelo processo diagnóstico e de intervenção, 

para que, assim, se contemple as quatro etapas da efetividade de um 

programa: 1) rastreamento auditivo ou triagem, 2) diagnóstico audiológico, 3) 

indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos e 4) reabilitação 

auditiva (Durante et al., 2004; JCIH, 2007). 

Um dos princípios para avaliar e confirmar a efetividade dos PTAN, 

segundo o JCIH, é a intervenção antes dos seis meses de idade para 

crianças com perda auditiva permanente confirmada pelo diagnóstico 

audiológico. Porém, diversos estudos apontam que, na prática, este objetivo 

ainda é distante, visto que tanto o diagnóstico quanto a intervenção ocorrem 

após os seis meses de vida (Deben et al., 2003; Yoshinaga-Itano, 2003; 

Serville e Demanez, 2004; Ozcebe et al., 2005; Habib e Abdelgaffar, 2005). 

Yoshinago-Itano et al. (1998) avaliaram 72 crianças com deficiência 

auditiva diagnosticadas antes dos seis meses e 78 diagnosticadas após o 

sexto mês de vida. Ambos os grupos receberam intervenção em um prazo 

de, aproximadamente, dois meses após a identificação, com o objetivo de 

comparar as habilidades de linguagem. Os resultados mostraram que 

crianças diagnosticadas antes dos seis meses de vida apresentaram 

escores significativamente melhores em relação à linguagem em 

comparação às crianças diagnosticadas após os seis meses de vida. 

Concluíram, assim, que este fato ocorreu devido à idade no diagnóstico e à 

intervenção precoce, já que graus de perda auditiva, nível socioeconômico e 

gênero não foram variáveis que contribuíram para esta diferença. 
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Outro estudo, cujo objetivo era o de explorar a relação entre a idade 

de intervenção de crianças surdas e o desenvolvimento de linguagem 

apontou que as crianças que ingressaram mais cedo nos programas de 

intervenção fonoaudiológica, apresentavam maior vocabulário e maior 

capacidade de raciocínio verbal. Além da idade no início da intervenção, 

outra variável importante encontrada pela autora para explicar tal fato foi o 

envolvimento familiar durante o processo terapêutico. Para ela, o sucesso do 

processo de desenvolvimento de linguagem em crianças com deficiência 

auditiva deve-se ao fato da identificação e intervenção precoces estarem 

associadas ao envolvimento das famílias no processo (Moller, 2000). 

Remine et al. (2003) avaliaram a linguagem e os aspectos cognitivos 

de 70 crianças de cinco anos de idade com perda auditiva congênita, tendo 

como base o período no qual receberam intervenção, ou seja, até o primeiro 

ano de vida ou após esse período. Os autores verificaram que a 

identificação precoce da perda auditiva e a intervenção associada ao uso de 

Aparelho Amplificação Sonora Individual (AASI), dentro dos primeiros doze 

meses de idade, podem contribuir com resultados satisfatórios no que diz 

respeito às competências linguísticas. 

Kenney et al. (2006) realizaram um estudo, no Reino Unido, em 120 

crianças com deficiência de audição, constatando que, aos oito anos de 

idade, aquelas que foram selecionadas e diagnosticadas antes dos nove 

meses apresentaram competências linguísticas receptiva e expressiva 

melhores do que as que foram diagnosticadas mais tarde. As habilidades de 

produção da fala, entretanto, não diferiram significativamente entre os dois 

grupos. 

Sininger et al. (2009) apresentaram uma pesquisa observacional no 

qual foram comparadas crianças com perdas auditivas triadas ao 

nascimento e outras que não foram submetidas à TAN, a fim de se 

determinar a qualidade destes programas. Foram avaliados os registros de 

74 crianças com perda auditiva bilateral permanente, sendo que 47 foram 



14 

 

 

triadas ao nascimento e 17 não foram submetidas ao exame. Dados como 

idade no diagnóstico da perda auditiva, idade no recebimento do AASI e a 

idade na intervenção precoce foram coletados. Além disso, também foram 

calculados os atrasos entre o diagnóstico e o início da intervenção. Os 

resultados apontaram que as crianças triadas ao nascimento, foram 

diagnosticadas com perda de audição 24,6 meses antes das não triadas; 

receberam AASI 23,5 meses antes e ingressaram 19, 9 meses mais cedo 

nos programas de intervenção. Isso demonstra, segundo as autoras, que os 

PTAN favorecem melhorias na idade do diagnóstico, protetização e 

intervenção das crianças com deficiência auditiva. 

Uma pesquisa, realizada nos Estados Unidos, com o objetivo de 

determinar a influência da idade do recebimento do AASI e do grau da perda 

de audição no desenvolvimento de linguagem, avaliou longitudinalmente 44 

bebês e crianças diagnosticadas com perda auditiva sensório neural 

bilateral. Variáveis como idade no recebimento do AASI, o grau da perda 

auditiva da melhor orelha, utilização do implante coclear, frequência nas 

sessões de terapia, o número de línguas faladas em casa e a interação da 

criança com a família foram avaliadas. Os resultados encontrados 

mostraram que a idade no momento da amplificação e o grau de perda 

auditiva colaboraram significativamente com os achados em relação à fala e 

à comunicação (Sininger et al., 2010).  

O JCIH, em sua última recomendação (2007), indica a realização da 

TANU logo no primeiro mês de vida da criança. Dentre os procedimentos 

mais comumente usados para este fim estão as Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Estímulo Transiente (EOAET) e o Potencial Evocado Auditivo 

de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A), que podem ser aplicados de 

forma isolada ou de maneira combinada. Para os neonatos sem IRDA, este 

comitê recomenda a utilização das EOAET e no caso de resultado falha 

pode-se realizar o PEATE-A, antes da alta hospitalar. Para os RN com IRDA 

o PEATE-A é o método recomendado. A validade destes procedimentos, 
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incluído as taxas de falso-positivos e falso-negativos, é de extrema 

importância, visto que o objetivo dos PTAN é identificar todos os RN com 

possibilidade de apresentar uma perda de audição a um baixo custo. 

Em caso de resultado alterado no teste realizado na maternidade, 

deve-se agendar um retorno para reavaliação, entre quinze a trinta dias, pois 

o líquido de parto (vérnix) pode se acomodar no meato acústico externo e 

também facilitar respostas falso-positivas. Em caso de persistência de falha, 

a criança deve ser encaminhada a um centro de referência, para a 

realização do diagnóstico audiológico infantil (JCIH, 2007). 

O índice aceitável de resultados falso-positivos varia de 3 a 4% em 

neonatos do AC (AAP,1999; Lewis et al., 2010). Monteiro (2008) avaliou as 

relações de custo e efetividade para cinco protocolos de TAN, no ano de sua 

implementação, em uma maternidade de SP. Os protocolos variavam no tipo 

de procedimentos utilizados (Protocolo 1: EOA na etapa de alta e no retorno 

no caso de falha; Protocolo 2: EOA e, no caso de falha, realização de 

PEATE-A na alta e no retorno em 15 dias; Protocolo 3: EOA e PEATE-A, no 

caso de falha para neonatos com menor risco para a deficiência auditiva e 

apenas PEATE-A para os RN que apresentavam algum tipo de risco para a 

surdez; Protocolo 4: utilizou a combinação de EOA e PEATE-A apenas para 

neonatos com IRDA; e, finalmente, o Protocolo 5: realização de PEATE-A 

nos RN com IRDA). A autora concluiu que o protocolo de menor custo e 

maior efetividade foi o protocolo 3, visto que a política de identificação visa a 

detecção de perdas auditivas cocleares para neonatos de menor risco e 

cocleares e retro-cocleares para a população de maior risco. 

Clemens e Davis (2001) apresentaram um modelo de TANU com o 

objetivo de diminuir a taxa de resultados falso-positivos. Foram triados 3.144 

RN por meio do PEATE-A e, em caso de resultado alterado, o RN era 

retestado imediatamente com o mesmo procedimento. Se a alteração 

permanecesse e se houvesse tempo era realizado outro PEATE-A, antes da 

alta hospitalar. Os RN que mantiveram resultado de falha foram 
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encaminhados para retorno ambulatorial. Os autores recomendam que todos 

os programas de TANU retestem os RN que não passarem na triagem 

inicial, ainda antes da alta hospitalar. Para eles, a adição desta etapa teria 

um impacto pequeno em relação ao custo e ao tempo do programa, havendo 

necessidade de, aproximadamente, uma triagem extra a cada dois dias e, 

desta maneira, diminuição do índice de resultados falso-positivos. 

Simonek e Azevedo (2011) avaliaram a ocorrência de respostas falso-

positivas na TAN dentro de uma maternidade particular, suas possíveis 

causas e soluções. Foram triados 1.110 RN, entre seis e 48 horas de vida, 

utilizando como procedimento as Emissões Otoacústicas Evocadas por 

estímulo Transiente (EOAET). No caso de ausência de resposta, foi 

realizada manobra facilitadora no meato acústico externo (MAE), com 

repetição do procedimento. Havendo persistência da falha, agendava-se um 

retorno após 15 dias. As autoras tiveram como resultado 50,09% de falha na 

primeira tentativa e, após a manobra facilitadora, 24,41% dos RN 

continuaram falhando, sendo que os RN permaneceram em internação 

hospitalar por 42,27 horas, em média. Para elas, as causas de falso-

positivos ocorreram devido à alta hospitalar precoce associada ao baixo 

número de horas de vida do RN. As soluções possíveis para que se diminua 

este índice, segundo as autoras, está na realização da manobra facilitadora 

no MAE além da decisão da equipe de profissionais, em conjunto com os 

pais, com relação ao melhor momento para a alta hospitalar. 

Não se pode esquecer também que, após a TAN, os pais podem 

sofrer com o impacto gerado pelos resultados falso-positivos, sendo este o 

aspecto considerado mais desfavorável na implementação da TANU (Weber 

e Dienfendorf, 2001; Young e Tattersall, 2005). 

Desta maneira, cabe discutir, no próximo tópico, sobre a experiência 

dos pais no que se refere a TANU. 
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Os pais e a Triagem Auditiva Neonatal 

 

Alguns estudos foram conduzidos com o objetivo de avaliar a 

experiência dos pais no que se refere à TANU e às falhas nos testes, em 

especial, nos casos onde o falso-positivo foi identificado. Tais estudos 

consideraram a ansiedade materna, a preocupação dos pais, os aspectos 

positivos e negativos relatados pelos mesmos no processo de realização da 

triagem. Foram encontrados estudos quantitativos e qualitativos, com 

utilização de questionários e entrevistas (Davis et al., 1997; Clemens et al., 

2000; Weichbold e Welzl-Mueller, 2001). 

Uma pesquisa realizada em 2001 apontou que, após o resultado de 

―falha‖ na TAN, os sentimentos desencadeados pelos pais foram medo 

(52%), estado de choque (42%), confusão (42%), depressão (37%), raiva 

(22%), solidão (16%) e vergonha (16%). Os autores concluem que os 

Programas de Triagem Auditiva devem ter cuidado com o número de falso-

positivos encontrados, visto que uma ―falha‖ no exame, pode ocasionar 

sentimentos capazes de desestruturar a dinâmica familiar (Yoshinaga- Itano 

e Uzcategui, 2001). 

Muitos procedimentos realizados com o recém-nascido, do momento 

de seu nascimento à alta hospitalar, fazem parte de protocolos estabelecidos 

pelas maternidades, não sendo necessário o consentimento dos pais. A 

TAN, por ser um teste pouco conhecido e ainda não ser um procedimento de 

rotina em todas as regiões e maternidades do país, requer este 

consentimento, normalmente. 

Em maio de 2007, foi criado o Comitê Multiprofissional em Saúde 

Auditiva (COMUSA) que redigiu um parecer em relação à TANU, sendo uma 

das recomendações a oferta aos pais/responsáveis de uma explicação sobre 

a importância da TAN. Sugere-se ainda, que os pais ou responsáveis sejam 

solicitados a assinar um termo de consentimento para realização do exame 
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ou um termo de responsabilidade pela recusa da realização do mesmo 

(Lewis et al., 2010). 

O conhecimento e as experiências da família, principalmente das 

mães dos RN frente à TAN também foram estudados. Ribeiro e Mitre (2004) 

procuraram avaliar o conhecimento das mães de neonatos sobre triagem 

auditiva neonatal. Foram realizadas entrevistas com 25 mães usuárias do 

Sistema Único de Saúde e 25 cujos filhos tiveram cobertura do convênio ou 

particular. Como resultados encontraram que a maioria das mães (78%) não 

conhece a TAN; em relação às mães que não quiseram realizar o exame, 

55% justificaram que era caro e os convênios não cobriam seu custo. Os 

autores concluíram que a triagem auditiva neonatal é um assunto novo para 

a população em geral, portanto seria necessário realizar um trabalho de 

conscientização sobre a importância da detecção precoce da perda auditiva. 

Mencionou-se, ainda, que a falta de informação sobre a TANU é um fator 

que leva as mães a não aceitarem a realização do teste. Além disso, tanto 

os profissionais como os pais deveriam se mobilizar para que os convênios 

oferecessem a cobertura para o exame, pois muitos não aceitam realizá-lo 

devido ao seu custo. 

Tattersall e Young (2005) descreveram um estudo que teve como 

objetivo mostrar o Programa de Triagem Auditiva Neonatal na Inglaterra e 

entender as experiências dos pais no processo diagnóstico. Foram 

realizadas entrevistas qualitativas com quarenta e cinco pais de crianças 

diagnosticadas como surdas após a TAN, de diferentes etnias e condições 

financeiras. Os resultados mostraram que o período de diagnóstico é o 

tempo mais importante para os pais, porém, variável para cada família. 

Embora fosse razoável esperar que tais fatores fossem os que mais 

influenciassem no relato, a satisfação dos pais varia de acordo com o 

processo diagnóstico, devido à forma pela qual houve a comunicação por 

parte do profissional. A pesquisa conclui que o fator da comunicação 

profissional promove uma experiência mais satisfatória para os pais no 
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processo diagnóstico. A questão se aplica na identificação precoce da perda 

auditiva e, consequentemente, entre o curto tempo entre o nascimento e o 

diagnóstico. 

Davis et al. (2006) realizaram um estudo com objetivo de determinar o 

conhecimento dos pais e dos profissionais em relação à TAN, a fim de 

formular recomendações e desenvolver materiais educativos para pais e 

responsáveis. Para tanto, foram realizados 22 grupos focais e três 

entrevistas, entre os anos de 2003 e 2004, com pais de crianças menores de 

um ano que tiveram experiência com o teste inicial, reteste e resultado de 

falso positivo; e com profissionais que prestaram cuidados de saúde pré-

natal ou cuidados com o recém-nascido. Os resultados mostraram que os 

pais têm conhecimento limitado sobre a triagem auditiva neonatal e pouca 

consciência sobre a importância desta prática. Os autores notaram, ainda, 

que os pais preferiram uma informação breve sobre a TAN e seus 

benefícios, inclusive sobre a necessidade do reteste e a importância do 

retorno, além de desejarem que estas informações fossem dadas 

verbalmente pelos profissionais. Todos os participantes do grupo focal 

alegaram que os pais deveriam ser informados sobre a TAN ainda na 

gestação e, de preferência, no terceiro trimestre da gravidez. Os autores 

aconselham que os profissionais estejam envolvidos na educação em saúde 

durante o período pré-natal, enfocando aspectos importantes da TAN. 

Young e Tattersall (2007) apresentaram os resultados de um estudo, 

realizado na Inglaterra, com 45 pais cujos filhos foram corretamente 

identificados como surdos durante a primeira etapa da Triagem Auditiva 

Neonatal. Duas questões foram exploradas na entrevista com os pais: a 

importância do conhecimento precoce da surdez do filho e a expectativa 

quanto ao desenvolvimento da criança à luz do diagnóstico precoce. Os 

resultados apontaram um claro apoio dos pais ao conhecimento precoce da 

perda de audição, porém, identificam também a complexidade tanto da 

tristeza como da confiança, sustentadas pela noção de fala e audição 
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normais que o diagnostico precoce pode trazer. Desta maneira, os 

profissionais não devem se atentar apenas à questão de novas abordagens 

e tecnologias, mas também a como apoiar e aconselhar os pais. Para os 

autores, os padrões, em longo prazo, da adaptação dos pais à TANU 

permanecem quase totalmente desconhecidos. 

Para Wutzke (2006) e Jackson et al (2007), as informações passadas 

aos pais ganham um peso maior se forem transmitidas verbalmente por um 

profissional, complementadas por materiais escritos que sirvam de apoio. 

Além disso, a relação dos pais com os profissionais e a família, como única 

responsável pelo RN, são fatores imprescindíveis para a eficácia da 

transmissão das informações sobre a necessidade e a importância do teste. 

Hilú e Zeigelboim (2007) investigaram o conhecimento e a valorização 

da detecção precoce da deficiência auditiva pelos profissionais da saúde 

envolvidos no período pré e pós-gestacional, além de verificar o 

conhecimento das mães sobre a importância da triagem auditiva neonatal. O 

instrumento da pesquisa constituiu-se de três questionários com perguntas 

fechadas e específicas aos profissionais envolvidos; pediatras, 

ginecologistas/obstetras e enfermeiros, além das mães dos bebês nascidos 

em uma maternidade na cidade de Maringá/PR. As autoras relatam que, 

apesar de 69% dos ginecologistas e 67% dos enfermeiros afirmarem que 

recomendam a TAN, 81% das mães relataram não terem recebido 

orientações a respeito de doenças que afetam o desenvolvimento auditivo e 

71% não tinham conhecimento sobre a detecção precoce da deficiência 

auditiva. 

Simão, Conto e Fujinaga (2008) verificaram a concepção das 

gestantes sobre a prevenção, causas e consequências da perda auditiva, 

além dos métodos de avaliação auditiva infantil. Foi aplicada uma entrevista 

com perguntas abertas e fechadas, para a obtenção de dados referentes ao 

entendimento das gestantes sobre as informações que possuem em relação 

à perda auditiva. Este estudo verificou que as gestantes não possuem 



21 

 

 

conhecimento técnico sobre prevenção, causas e consequências da perda 

auditiva, nem dos métodos de avaliação auditiva infantil. Porém, para as 

autoras, apesar de as gestantes não possuírem estes conhecimentos, sua 

experiência, capacidade de observação e cuidados com bebê, proporciona 

algum outro tipo de conhecimento, o do senso comum. Salientam ainda a 

necessidade da inserção do fonoaudiólogo na atenção primária à saúde, 

com implemento de ações preventivas quanto à perda auditiva. 

Pacheco et al. (2009) verificaram o quanto as gestantes, ou mães 

usuárias do sistema público de saúde e de clínicas privadas, conheciam 

sobre a TAN e os comportamentos decorrentes de tais informações. Para 

tanto, foram entrevistadas 87 gestantes que faziam o acompanhamento de 

pré-natal em Unidade Básica de Saúde (Grupo A) e 83 usuárias de serviço 

particular (Grupo B). O questionário aplicado investigou se a amostra 

estudada conhecia a TAN e quais os seus objetivos. Das gestantes do 

Grupo A constatou-se que nenhuma conhecia a TAN. Das usuárias do 

Grupo B apenas onze souberam referir o objetivo do teste. Para os autores, 

independente da classe social as gestantes apresentaram conhecimentos 

insuficientes a respeito da TAN o que poderia comprometer a saúde da 

comunicação dos seus filhos e, por isso, deve haver maior ênfase na 

divulgação da TAN em todas as classes sociais. 

Nota-se, assim, que o estudo sobre os resultados no processo de 

TAN, na perspectiva dos pais, é tema relevante de estudo para a área, 

principalmente se considerarmos que a implementação gradual da TAN é 

eminente no Brasil, após a criação da Política Nacional de Atenção à Saúde 

Auditiva e da Lei nº 12.303, de dois de agosto de 2010, que torna obrigatória 

a realização da TAN em todos os recém-nascidos (Brasil, 2009; Brasil, 

2010). 

O diagnóstico precoce e a TAN é o primeiro e mais eficaz meio de se 

chegar às crianças com possíveis perdas de audição. Porém, cabe aos 

profissionais de saúde questionar como os testes são compreendidos pelas 
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mães dos recém-nascidos e qual o sentido que as mesmas atribuem a esses 

exames. Atualmente, as informações sobre a TAN são fornecidas à mãe 

logo após o parto, e a maioria delas nunca recebeu nenhuma informação a 

respeito. Assim, há apenas alguns minutos para que a mãe decida se quer 

fazer a TAN, sem saber ou compreender o que este procedimento significa. 

Vimos, nos vários estudos apontados anteriormente, qual a 

importância dada pelos usuários à informação e à comunicação entre os 

usuários; e, no caso deste último estudo pelas gestantes e pelos 

profissionais de saúde. Segundo o dicionário de Direitos Humanos, o direito 

à informação é um dos alicerces do ―Estado de Direito‖. Esta prerrogativa 

compreende o direto de informar, de se informar e o de ser informado. Na 

saúde, o acesso à informação é condição essencial para o respeito ao 

princípio bioético da autonomia, traduzido na participação informada e 

responsável dos cidadãos nos processos de decisão sobre a sua saúde e 

sobre o modo como lidam com a doença. 

Para Rego (1986), é necessário que se faça algumas distinções entre 

os termos comunicação e informação. A informação é todo sinal, signo ou 

símbolo, que pode ser empregado por uma ou várias pessoas, para 

modificar o comportamento de uma ou mais pessoas. A comunicação seria, 

portanto, a transferência de informação entre duas ou várias pessoas. Uma 

comunicação eficaz não é, como à primeira vista pode parecer, um ato em 

que emissor e receptor se envolvem  em uma mesma mensagem, com 

resultados claros e consensuais para os dois. O emissor pode ter, 

claramente, em vista o objetivo de sua mensagem, com a qual concorda o 

receptor, mas ambos podem se comportar de maneira diferente, como se 

tivessem lidando com mensagens diferentes. Levinson (1997) afirma que a 

informação só é válida se produzir efeitos no seu receptor, ou seja, ela não 

pode desligar-se do seu significado e, para que isso aconteça, o receptor 

tem de estar preparado para responder com eficácia à informação 

transmitida. Em relação à informação no setor saúde, no Brasil, a legislação 
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infraconstitucional traz diretrizes e normas que se referem à preservação da 

autonomia dos indivíduos na defesa de sua integridade física e moral, à 

igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie, e também ao direito à informação daqueles cuja saúde 

está sob assistência (Lei federal 8080/90, art. 7º, III, IV e V). Em 1995, foi 

emitida a Cartilha dos Direitos do Paciente — pelo Conselho de Saúde do 

Estado de São Paulo, relativa aos direitos dos usuários dos serviços e das 

ações de saúde no Estado. As normas expressam, entre outros, o direito dos 

usuários a ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso; a ser 

identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome; a não ser identificado ou 

tratado por números; a receber informações claras, objetivas e 

compreensíveis sobre hipóteses diagnósticas, diagnósticos realizados, 

exames solicitados e ações terapêuticas; a consentir ou recusar, de forma 

livre, voluntária e esclarecida, com adequada informação, procedimentos 

diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados; a acessar, a qualquer 

momento, o seu prontuário médico (Art. 2º, itens I a VIII). 

Dentro de uma perspectiva dialógica e educativa, a comunicação 

deve criar condições de participação nas quais os participantes se 

transformem em sujeitos de argumentação e de opinião, para buscar 

esclarecimentos e propor ações e processos de sociabilidade baseados em 

princípios de cooperação e de compartilhamento de sentidos, ao contrário 

dos processos comunicacionais voltados para o exercício do poder de 

dominação, de manipulação e de coerção (Oliveira 2004). 

Oliveira, Collet e Vieira (2006) realizaram um estudo no qual 

buscaram estabelecer uma reflexão sobre a humanização na assistência à 

saúde. Para as autoras, a comunicação é fator imprescindível para a 

humanização dando palavra tanto aos usuários quanto aos profissionais de 

saúde envolvidos nesta prática; e construindo, assim, uma rede de diálogo 

que promova a humanização. 
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Moura e Rodrigues (2003) investigaram as atividades de 

comunicação/informação em saúde no pré-natal, realizadas por enfermeiros 

que atuam no Programa de Saúde da Família do Ceará. A pesquisa, que 

utilizou técnicas de observação participante, entrevista e questionário, em 

uma amostra de 30 enfermeiros e 30 gestantes, constatou que as atividades 

de comunicação/informação em saúde começam a ser implementadas de 

forma mais inovadora e participativa, porém com baixa frequência. Para as 

autoras, é necessário que essas práticas sejam introduzidas, invertendo o 

modelo tradicional bioético. Desta maneira, o foco seria a promoção à saúde 

que traz a democratização do saber em saúde e a avaliação do impacto 

deste conhecimento na qualidade de vida das pessoas. 

Um estudo do tipo quasi-experimental realizado por Rodrigues (2010) 

– cujos objetivos foram identificar de que forma a aplicação de um programa 

de informação produz alterações no comportamento dos enfermeiros e 

verificar a eficácia da introdução de um programa de informação, no que diz 

respeito à obtenção de informações por parte dos doentes –, foi realizado 

em Portugal, com dois grupos de sujeitos: doentes e enfermeiros de dois 

hospitais. Cada grupo foi dividido em dois grupos distintos: um (composto 

por enfermeiros e doentes) que era submetido a um programa de informação 

e outro (também composto por enfermeiros e doentes) não submetidos a 

este programa de informações. Os resultados encontrados demonstram que, 

com um programa de suporte e informação instituído num hospital, o doente 

compreenderia a necessidade de manifestar todas as suas dúvidas, receios 

ou queixas, de modo a possibilitar a ajuda do enfermeiro. O enfermeiro 

facultará informação diversa sobre o ambiente hospitalar, as pessoas que 

intervirão no seu tratamento, detalhes da terapêutica e exames de 

diagnóstico, intervenção cirúrgica, existência da dor, a hipótese de 

ocorrência de complicações pós-operatórias e a vantagem da sua 

participação em todo o processo de internação. 
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Em relação a TAN, um estudo realizado por Low et al. (2005), em 

policlínicas de imunização de Cingapura, com famílias de bebês de idade 

inferior ou igual a quatro meses de idade, teve como objetivo estabelecer o 

número de bebês que não tiveram TANU em seus respectivos hospitais de 

nascimento. Um total de 2.331 bebês foram avaliados, dos quais 23% foram 

encaminhados por hospitais privados. Como os programas de TANU, em 

alguns hospitais privados, ainda não está bem estabelecida, apenas 65% 

dos bebês nascidos em hospitais privados tiveram TANU. As famílias dos 

35% de quem tinha perdido TANU recusou a oferta da triagem auditiva na 

policlínica. Os motivos apontados foram: "meu bebê pode ouvir" (49,5%), 

"sem história familiar de perda auditiva" (12,6%), "os pais podem monitorar 

sozinhos" (13,5%), "muito caro" (10,8%), "esperar até o bebê ficar mais 

velho" (7,2%) e "falta de tempo" (5,4%). Os autores revelaram ainda que a 

conscientização dos pais e a aceitação da detecção precoce ainda é 

inexistente e precisa ser abordada por uma adequada educação em saúde. 

Os autores acreditam que o apoio de pediatras e ginecologistas poderá 

contribuir significativamente para a gestão eficaz de Programas de Triagem 

Auditiva. Para eles, a ansiedade dos pais de crianças que falharam na 

triagem auditiva é natural e esperada, principalmente nos resultados de 

―falso-positivos‖. Embora essas preocupações sejam reais, a ansiedade dos 

pais pode ser minimizada se a orientação for feita, efetivamente, por 

profissionais qualificados e que transmitam empatia. A pesquisa mostrou, 

ainda, que os pais geralmente suportam a identificação precoce da perda 

auditiva e, apesar de uma experiência de ansiedade associados com a 

triagem auditiva, a maioria ainda prefere que o teste seja realizado em seus 

próximos filhos. 

Crockett et al. (2006) descreveram o impacto da ansiedade materna 

sobre a triagem auditiva neonatal e examinaram um possível papel 

moderador do conhecimento, a partir de questionários de estado de 

ansiedade materna, preocupação e certeza sobre a audição da criança e 

conhecimento sobre a TAN. Os questionários foram enviados a quatro grupo 
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de mães (divididos em: 1- mães cujos filhos tiveram resposta de ―passa‖ no 

primeiro ou segundo teste, 2- composto de mães no qual os filhos tiveram 

resposta de ―passa‖ no terceiro teste, 3- constituído por mães cujos filhos 

não tiveram resposta em uma orelha e foram encaminhados para processo 

diagnóstico e 4- formado por mães de recé-nascidos que não obtiveram 

resposta de ―passa‖ em ambas as orelhas e foram submetidos ao 

diagnóstico audiológico) três semanas após a realização do teste. Os 

autores concluíram que houve uma tendência significativa de aumento da 

ansiedade materna conforme ampliava-se o número de testes aos quais os 

filhos eram submetidos, havendo também um aumento da preocupação e 

uma diminuição da certeza de que os filhos escutavam. Encontraram, ainda, 

uma interação considerável entre o grupo de mães que conheciam a 

possibilidade de falha e uma menor ansiedade materna. Para os autores, a 

compreensão do significado da triagem auditiva neonatal pode evitar a 

ansiedade associada a este teste. 

É importante observar que o poder da decisão sobre o procedimento 

da TAN deveria partir dos pais. Desta forma, o conhecimento prévio, aliado 

aos desejos e planejamentos daquela família, é o que cerceará uma escolha 

baseada não apenas em evidências científicas, mas em escolha individual, 

optando por realizar os procedimentos que julgarem necessários e 

imprescindíveis para a criança. 

Por esta ótica, pensar em ―empoderar‖ os responsáveis pelo recém-

nascido, em especial a mãe, pode fazer com que a TAN, dentre outros 

exames, tenha mais sentido na concepção, também, da família. 

A palavra ―empoderamento‖ é a tradução não dicionarizada do termo 

originário da língua inglesa empowerment, e toma emprestadas noções das 

ciências sociais e da saúde. O termo está associado a formas alternativas de 

trabalho com diferentes grupos sociais, incluindo a promoção da 

conscientização e fornecimento de informações sobre o campo da saúde e 
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habilidades vitais, possibilitando ao indivíduo autonomia para fazer suas 

escolhas (Gonçalves, 2001; Oliveira, 2005). 

No Brasil, o educador Paulo Freire deu um novo significado ao termo: 

―empoderar-se é realizar por si mesmo as ações que levam o sujeito a 

evoluir e se fortalecer‖ (Valoura, 2006). No Glossário Social, Schiavo e 

Moreira (2005, p.59) apresentam a seguinte definição para a palavra 

empoderamento: 

―Processo pelo qual um indivíduo, um grupo social ou uma 
instituição adquire autonomia para realizar, por si, as ações e 
mudanças necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento 
pessoal e social numa determinada área ou tema. Implica, 
essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um 
processo de reflexão e tomada de consciência quanto a sua 
condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e 
da condição a ser construída. A estas variáveis, deve somar-se 
uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, grupo ou 
instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido 
dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga postura 
meramente reativa ou receptiva. Criado por Paulo Freire, este 
conceito ficou mais conhecido por sua versão em inglês 
empowerment - que significa ―dar poder‖ a alguém para realizar 
uma tarefa sem precisar da permissão de outras pessoas. 
Observe-se, no entanto, que o termo inglês trai o sentido original 
da expressão: empoderamento implica conquista, avanço e 
superação por parte daquele que se empodera (sujeito ativo do 
processo), e não, uma simples doação ou transferência por 
benevolência, como denota o termo inglês empowerment, que 
transforma o sujeito em objeto passivo‖. 

 

Trazendo este conceito para a área da saúde, encontramos o 

empoderamento como um dos eixos principais da Promoção à Saúde. 

Carvalho (2004) denomina o empoderamento (o qual prefere designar 

empowerment) como sendo uma categoria em relação ao compromisso com 

a produção de saúde e com a produção de sujeitos reflexivos, autônomos e 

socialmente solidários. Para o autor, encontram-se aí as práticas de 

educação em saúde que podem envolver técnicas focais, com o objetivo de 

manter a harmonia social e uma relação saudável entre indivíduo e seu meio 

externo. Além disso, o empowerment pode ocorrer em distintos espaços da 
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ação sanitária, sejam eles o de promoção, de prevenção, de cura e/ou de 

reabilitação. 

Influenciados por Paulo Freire, os teóricos do empoderamento vêm 

preconizando a efetivação de um modelo denominado de ―empowerment 

education‖, visando métodos que valorizem o debate e a discussão de 

ideias, opiniões e conceitos, buscando, portanto, contribuir para a 

emancipação por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e o 

estímulo à ações (Carvalho, 2004). 

Desta forma, acredita-se que é no pré-natal que gestantes e seus 

parceiros poderiam ter um conhecimento mais aprofundado sobre a 

necessidade da TAN, facilitando a discussão sobre este procedimento, a 

forma como se realiza o mesmo, o fato de os testes não trazerem dor ou 

sofrimento aos recém-nascidos, os diferentes procedimentos atualmente 

utilizados, a ocorrência de falhas e falso-positivos devido ao vérnix e 

alterações de orelha média, as necessidades de retorno para nova triagem, 

e de diagnóstico, no caso de persistência da falha. Ou seja, a TAN envolve 

mais etapas, além daquela na qual se realiza um procedimento rápido e 

simples, que avalia a audição do recém-nascido. É um processo com etapas 

que se inicia na maternidade e que pode se encerrar nos três primeiros 

meses de vida da criança, caso ocorra necessidade de um diagnóstico. 

Tem-se, como hipótese, que o conhecimento propiciará a tomada de 

decisões conscientes, fazendo com que o momento da triagem auditiva 

neonatal, após o parto, não traga tanta ansiedade, dúvidas, ou 

questionamentos negativos sobre sua realização. Acredita-se, ainda, que a 

taxa de adesão aos retornos e para o diagnóstico podem ser mais efetivas 

se o conhecimento do processo da TAN iniciar antes da internação para o 

parto. 

Assim sendo, as citações acima nos remetem às seguintes questões 

que mostram a relevância do estudo: 
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Seria importante que os pais conhecessem o processo e as etapas da 

TAN e, desta forma, tivessem maior poder na decisão de realizar este 

procedimento na alta hospitalar? 

Os pais com maior conhecimento sobre o processo de TAN, como 

teste, reteste, índice de falso-positivo, e necessidades de diagnóstico, teriam 

um impacto negativo menor (sofrimento/aflição) no caso de falhas e 

necessidades de diagnóstico, se comparados àqueles pais que não 

receberam informação prévia? 

Acreditamos que este estudo possa apontar caminhos que viabilizem 

uma implantação gradativa da TAN, com índices de efetividade que 

justifiquem os custos gerados por esta ação, trazendo novas abordagens 

para acesso aos pais, com uma lógica contemporânea de ações e práticas 

de saúde. 
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OBJETIVO 

 

 

Investigar os efeitos da informação prévia sobre a Triagem Auditiva 

Neonatal em dois grupos de puérperas. 
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MÉTODO 

 

 

 

Este estudo se insere na linha de pesquisa ―Audição na Criança‖, do 

PEPG em Fonoaudiologia da PUC-SP, cujos objetivos visam à produção de 

conhecimento na área da promoção à saúde auditiva no que se refere à 

prevenção de distúrbios auditivos, os métodos e técnicas de identificação, 

diagnóstico e intervenção das crianças diagnosticadas com perdas auditivas 

de todos os tipos e graus. Além disso, a linha de pesquisa tem interesse nos 

estudos que enfoquem a atenção à saúde auditiva com foco na Política 

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, do Ministério da Saúde. 

A pesquisa em questão é de natureza descritiva, qualitativa e quasi-

experimental. 

 

Preceitos éticos 

O presente estudo foi enviado ao Comitê de Ética da PUC-SP e 

aprovado sob o número 075-2010 (Anexo I). Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes do início da 

coleta de dados e após uma breve explicação sobre o objetivo da pesquisa. 

 

Local 

A pesquisa foi realizada no Amparo Maternal, uma maternidade 

filantrópica de São Paulo, com 70 anos de tradição, responsável por mais de 

8.000 partos por ano e atendimento vinculado exclusivamente ao SUS. 

Atualmente, encontra-se sob gestão de uma irmandade Católica de São 
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Paulo e tem como missão acolher a gestante de forma humanizada e cristã, 

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

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

Alojamento Social que abriga gestantes com necessidades de acolhimento 

por motivos sociais e econômicos. A elas são prestados atendimentos 

médico, psicológico e de assistência social durante todo o período que 

necessitarem, inclusive após o parto. Enquanto alojadas, gestantes e mães 

tem a oportunidade de participar de oficinas como informática, música, 

ginástica, costura, culinária, artesanato, entre outras atividades (Amparo 

Maternal, 2010). 

Outro serviço oferecido pela maternidade em questão é o pré-natal. O 

ambulatório de pré-natal recebe cerca de 400 gestantes por mês, vindas de 

todas as regiões do município de São Paulo e também de cidades da região 

metropolitana. O agendamento para a consulta, geralmente, ocorre por 

telefone e a demanda é espontânea. 

As consultas são realizadas, em sua maioria, por enfermeiras 

obstétricas que acompanham a mulher em toda a gestação. Em caso de 

alguma intercorrência é solicitada a presença do médico ginecologista, que 

assessora o pré-natal. A primeira consulta é delineada pela avaliação e 

triagem da gestante, se esta for considerada de alto risco é encaminhada 

para centros de referência, já que o perfil da maternidade em questão é de 

acompanhamento de gestações que apresentem risco de saúde mínimo. Em 

seguida, faz-se a abertura dos prontuários, com uma anamnese completa da 

paciente e de sua família, além do pedido de exames laboratoriais. As 

consultas de rotina seguem, mensalmente, até a idade gestacional (IG) de 

29 semanas. De 29 a 36 semanas de IG as consultas são quinzenais e de 

36 semanas de IG até o parto são semanais. 

Quando necessário, as parturientes recebem acompanhamento 

nutricional realizado por estagiárias de uma faculdade de São Paulo. Na 
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instituição há dois grupos de atendimento: o de gestantes adolescentes e o 

de gestantes dependentes de drogas. O primeiro é mediado por uma 

psicóloga e o segundo, pela enfermeira obstétrica. 

Todas as consultas do acompanhamento pré-natal enfocam aspectos 

relacionados à gravidez e não há ações educativas voltadas para o parto e 

pós parto. 

Em agosto de 2010 foi instituído pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo, por meio da Rede de Proteção Mãe Paulistana, o Programa de 

Triagem Auditiva Neonatal na maternidade em questão. O serviço funciona 

sete dias por semana e, atualmente, é conduzido por cinco fonoaudiólogas, 

que objetivam a realização da triagem auditiva em 100% dos nascidos vivos, 

assim como a realização dos retornos daqueles que falharem no primeiro 

teste e que possam necessitar de encaminhamento para diagnóstico 

audiológico, caso continuem apresentando resultado alterado. 

É importante ressaltar que a realização da TAN, não está relacionada 

ao consentimento dos pais. O exame é uma obrigação da instituição com os 

seus pacientes, ou seja, todos os RN são submetidos ao teste. 

 

Procedimento de coleta de dados 

Para a coleta de dados da presente pesquisa foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, a fim de propiciar que o entrevistado pudesse 

expor o tema de maneira livre e espontânea e que, desta forma, suas 

opiniões fossem manifestadas. 

 

Os sujeitos 

A impossibilidade da aleatoriedade levou-nos a optar pela técnica de 

amostragem por conveniência. Houve necessidade de obter dois grupos: 

grupo submetido a programa de informação (Grupo A) – grupo experimental; 
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e grupo não submetido a programa de informação (Grupo B) - grupo 

controle. Cabe ressaltar que todos os sujeitos convidados aceitaram 

participar desta pesquisa e compuseram um dos dois grupos referidos. Estes 

dois grupos foram divididos da seguinte forma: 

Grupo A: gestantes que participaram de uma entrevista semi-

estruturada, em dois momentos: no pré-natal e no pós-parto, após a 

realização da TAN dos seus filhos. 

Os critérios de inclusão para definir a escolha dos sujeitos deste 

grupo foram: 

  Apresentar Idade Gestacional ≥ 35 semanas; 

 Opção pelo parto na própria maternidade em que foi realizado o 

pré-natal; 

 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE- Anexo II). 

A entrevista realizada no pré-natal enfocava os seguintes itens: pré-

natal, saúde do recém-nascido, testes e procedimentos realizados no RN, 

audição e triagem auditiva neonatal (Anexo III). Estas gestantes receberam, 

ainda, informações prévias sobre a TAN. As informações foram fornecidas 

pela pesquisadora deste estudo, no pré-natal, tais como: motivo da 

realização, procedimentos utilizados, quando e como seria realizada a TAN, 

discussão dos IRDA, resultados, possibilidade de falha e necessidade de 

retorno, processo diagnóstico e intervenção e, ao final da entrevista, foram 

apresentadas fotos dos diferentes procedimentos (EOAET e PEATE-A) além 

da exibição de um vídeo sobre a realização da Triagem Auditiva Neonatal, 

produzido pela própria pesquisadora. O vídeo foi apresentando no 

computador e exibia a realização da TAN tanto com o registro das EOAET 

como PEATE-A, mostrando os equipamentos utilizados e as condições de 
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realização do teste (RN em sono natural, ambiente silencioso, colocação de 

eletrodos e oliva). 

As primeiras entrevistas deste grupo aconteceram entre os meses de 

novembro 2010 a janeiro de 2011. A pesquisadora levantou, a partir do 

censo diário dos agendamentos para as consultas de pré-natal, as gestantes 

que preenchiam os critérios de seleção e as convidava, pessoalmente, a 

participar da pesquisa. As entrevistas foram realizadas individualmente, com 

duração de 30 a 45 minutos, sendo gravadas em gravador digital da marca 

powerpack, para que posteriormente fossem transcritas na íntegra. 

Após o parto das gestantes que compunham o Grupo A, a equipe de 

fonoaudiólogas responsáveis realizava a TAN e, em seguida, comunicavam 

o resultado à pesquisadora. Para que esta comunicação ocorresse de forma 

satisfatória, foi criada uma lista com o nome das gestantes entrevistadas no 

pré-natal e a data prevista para o parto e fixada no mural da sala da equipe 

responsável pelo serviço da TAN. As fonoaudiólogas conferiam a lista com o 

censo de nascimentos diários e comunicavam à pesquisadora para que a 

mesma entrevistasse, pela segunda vez, as gestantes - agora puérperas. 

Estas entrevistas semi-estruturadas aconteceram no leito, individualmente, 

sendo gravada em gravador digital da marca powerpack para que 

posteriormente fossem transcritas na íntegra. 

As questões que nortearam esta segunda entrevista foram em relação 

às impressões das puérperas durante o procedimento, as dúvidas 

suscitadas sobre o resultado e a importância da informação prévia sobre a 

TAN (Anexo IV). 

Grupo B: puérperas cujos filhos realizaram TAN após o parto e não 

receberam informações sobre o exame no pré-natal. Os critérios de inclusão 

para definir a escolha dos sujeitos deste grupo foram: 

 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE 

- Anexo V), 
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 A puérpera não deveria estar acomodada no mesmo quarto que 

outra participante da pesquisa. 

As mães foram selecionadas, aleatoriamente, a partir do censo diário 

realizado pela equipe da TAN. Neste censo, são anotados dados gerais 

sobre a puérpera, hora de nascimento, realização da TAN (EOAET e/ou 

PEATE-A) e seus resultados. A entrevista, semi estruturada, enfocou 

questões como as impressões manifestadas pelas mães durante o 

procedimento, as dúvidas em relação ao resultado e a necessidade de 

receberem a informação da TAN no pré-natal (Anexo VI). As entrevistas 

foram realizadas no leito, individualmente e gravadas em gravador digital da 

marca powerpack para que posteriormente fossem transcritas na íntegra. 

Foram coletados, nos dois grupos, dados referentes: à idade da 

gestante/mãe, número de gestações, número de filhos, número de 

acompanhamentos em pré-natal e nível de escolaridade para a 

caracterização da amostra selecionada. 

 

Casuística 

Grupo A: foram entrevistadas 21 gestantes (e seus parceiros quando 

os mesmos estavam presentes) que realizaram acompanhamento pré-natal 

no ambulatório. As cinco primeiras gestantes entrevistadas serviram para 

que fosse realizado o projeto piloto da presente pesquisa, a fim de que se 

pudesse melhor estruturar as questões norteadoras e a abordagem dos 

assuntos de interesse. Das 16 gestantes que compuseram a amostra desta 

pesquisa, três não tiveram partos na maternidade da pesquisa em questão e 

três foram perdidas, pois a pesquisadora não foi comunicada sobre a 

realização da TAN. Portanto, participaram do grupo analisado 10 gestantes. 

Grupo B: foram entrevistadas 20 mães (em alguns casos, o pai estava 

presente), cujos filhos realizaram TAN antes da alta hospitalar. As primeiras 

10 puérperas entrevistadas serviram como um projeto piloto, no qual a TAN 
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foi realizada no recém-nascido e acompanhada pela pesquisadora. Porém, 

foi concluído que a presença da pesquisadora, durante o exame, não 

favorecia a entrevista realizada a posteriori, visto que houve um discurso 

curto por parte da maioria das mães. Por este motivo, neste grupo só foram 

incluídas as dez mães restantes, cuja TAN dos filhos não foram 

acompanhadas pela pesquisadora, que teve o cuidado de selecionar mães 

que não ocupavam o mesmo quarto, a fim de se evitar correlação entre os 

dizeres.  

A Figura 1 ilustra a casuística deste estudo: 

 
Figura 1 Fluxograma da casuística  no que se refere à composição dos grupos experimental 
(Grupo A) e controle (Grupo B) para a definição da amostra. N=20 

Casuística

Grupo A

21

-5             ( 
piloto)

16

-3 ( parto 
externo)

-3 
(perdidos)

Grupo B

20

-10           ( 
Piloto)

10

10

10
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Caracterização dos sujeitos: 

 

Grupo A: Compuseram este grupo 10 gestantes, entrevistadas na 

gestação e após o parto. A seguir apresentamos descritivamente, a 

caracterização de cada sujeito. A Tabela 1 ilustra esta caracterização. 

G1: 

Primigesta, 36 anos, 39 semanas de IG na primeira entrevista, ensino 

médio completo. Gestação não planejada. O marido era usuário de drogas e 

segundo informações colhidas ―um ginecologista havia dito que ela era velha 

para engravidar‖. Começou o acompanhamento pré-natal aos dois meses de 

gestação. 

Após o parto, sua filha foi submetida à TAN com EOAET com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas. 

G2: 

Primigesta, 29 anos, 38 semanas de IG na primeira entrevista, ensino 

superior completo, casada. Gestação planejada após término da faculdade, 

afirma que a gravidez está sendo uma ―benção‖, e que sempre sonhou com 

este bebê, sendo este um presente para o esposo. Começou o 

acompanhamento de pré-natal com oito semanas de IG, no convênio, mas 

por não ter a carência exigida pelo plano de saúde migrou para o Serviço 

Público de Saúde aos sete meses de gestação. 

Após o parto, o filho foi submetido à TAN com EOAET com  com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G3: 

Primigesta, 25 anos, 35 semanas de IG na primeira entrevista, ensino 

superior incompleto, solteira - mas mantém relacionamento com o pai do 
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bebê, que também participou da conversa e foi identificado na apresentação 

dos resultados desta pesquisa como PG3. Gestação não planejada, 

iniciando o acompanhamento pré-natal com nove semanas de IG. 

Após o parto, o filho foi submetido à TAN com EOAET com respostas 

adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G4: 

Terceira gestação, 23 anos, 37 semanas de IG na primeira entrevista, 

cursou até o quarto ano do ensino fundamental. Gestação não planejada, no 

qual começou o pré-natal com quatro meses de gravidez. 

Após o parto, o filho foi submetido à TAN com PEATE-A, pois a mãe 

era usuária de drogas e este é um indicador de risco para a deficiência 

auditiva. Apresentou respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G5: 

Segunda gestação, 29 anos, 39 semanas de IG na primeira 

entrevista, ensino médio completo. Gestação não planejada, iniciando o pré-

natal com dois meses de gravidez. 

Após o parto, sua filha foi submetida à TAN com EOAET com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G6:  

Primigesta, 21 anos, 36 semanas de IG na primeira entrevista, cursou 

até o segundo ano do ensino médio. Gestação não planejada, iniciando o 

pré-natal com 11 semanas de IG, momento em que descobriu a gravidez. 

Relata que a descoberta foi por acaso, quando acompanhava a mãe em 

num exame de rotina. A aceitação da nova condição foi difícil. A mãe da 

gestante estava presente durante a entrevista. 
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Após o parto, a filha foi submetida à TAN com EOAET com  com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G7: 

Segunda gestação, 21 anos, 35 semanas de IG na primeira 

entrevista, estudou o segundo ano do ensino médio. Moradora do 

Alojamento Social da maternidade, relata que o primeiro filho nasceu 

portador da Síndrome de West. 

Após o parto, a filha foi submetida à TAN com PEATE-A – pois 

apresentava como IRDA a hereditariedade - com respostas adequadas 

(PASSA) em ambas as orelhas. Não assistiu ao exame, pois apresentou 

complicações no parto cirúrgico (cesariana), sendo necessário que o RN 

ficasse no berçário, local no qual a TAN foi realizada. 

G8: 

Primigesta, 28 anos, 39 semanas de IG na primeira entrevista, ensino 

superior incompleto. Gravidez não planejada, começando o pré-natal em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) aos quatro meses de gestação, porém 

―não deu certo‖ (sic), decidindo mudar o acompanhamento. Chegou ao 

serviço, no qual foi realizada esta pesquisa, aos seis meses de gravidez. 

Após o parto, a filha foi submetida à TAN com EOAET com respostas 

adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G9:  

Primigesta, 21 anos, 36 semanas de IG na primeira entrevista, 

concluiu o ensino médio. Gravidez não planejada, começando o pré-natal 

em uma UBS perto de sua residência, porém com 25 semanas de IG iniciou 

o atendimento na instituição da coleta da pesquisa pois, segundo ela, ―não 

havia médicos para atendê-la‖ na antiga instituição. 
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Após o parto, a filha foi submetida à TAN com EOAET  com respostas 

adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

G10: 

Segunda gestação, 22 anos, 36 semanas de IG na primeira 

entrevista, ensino médio completo. Começou o pré-natal com oito semanas. 

Após o parto, o filho foi submetido à TAN com PEATE-A, pois o RN 

nasceu Pequeno para a Idade Gestacional (PIG) e este é um indicador de 

risco para a deficiência auditiva. Apresentou respostas adequadas (PASSA) 

em ambas as orelhas . 

 

Tabela 1 - Caracterização do Grupo A. 

Grupo 
A 

Idade Escolaridade N° Filhos 
Começo de Pré-

Natal 

Serviços 
anteriores de 

Pré-Natal 

G1 36a Ensino Médio Completo 1 8 semanas Não 
G2 29a Ensino Superior Completo 1 8 semanas Sim 
G3 25a Ensino Superior Incompleto 1 9 semanas Sim 
G4 23a Ensino Fundamental Completo 3 16 semanas Não 
G5 29a Ensino Médio Completo 2 8 semanas Não 
G6 21a Ensino Médio Incompleto 1 11 semanas Não 
G7 21a Ensino Médio Incompleto 2 15 semanas Não 
G8 28a Ensino Superior Completo 1 12 semanas Não 
G9 21a Ensino Médio Completo 1 10 semanas Sim 

G10 22a Ensino Médio Completo 2 9 semanas Sim 

 

Grupo B: Foram selecionadas 10 mães, entrevistadas após a 

realização da TAN de seus filhos, para compor a amostra deste grupo. 

Abaixo, apresentamos a caracterização de cada caso. A Tabela 2 ilustra a 

caracterização do Grupo B. 

M1:  

Primípara, 25 anos, cursou o ensino médio completo e realizou seis 

consultas de pré-natal. Não conhecia a TAN. A filha realizou o exame com 

EOAET com respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 
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M2: 

Mãe de dois filhos, 36 anos, ensino médio completo, realizou oito 

consultas de pré-natal. Já tinha ouvido falar do exame, mas não sabe 

informar se o primeiro filho o realizou. O segundo filho realizou EOAET com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas. 

M3: 

Mãe de três filhos, 30 anos, ensino médio completo, realizou nove 

consultas de pré-natal. Não conhecia a TAN. A filha foi submetida ao teste 

com PEATE-A, devido à presença de IRDA – hereditariedade – com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas. 

M4: 

Tem três filhos, 25 anos, ensino médio completo, realizou sete 

consultas de pré-natal. Não conhecia a TAN. A filha foi submetida ao teste 

com EOAET com respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

M5: 

Mãe de dois filhos, 20 anos, estudou até a 5ª série do ensino 

fundamental, realizou seis consultas de pré-natal. Não conhecia a TAN. O 

filho foi submetido ao teste com PEATE-A, devido à presença de IRDA – PIG 

– com respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

M6: 

Primigesta, 19 anos, ensino médio completo, realizou sete consultas 

de pré-natal. Não conhecia a TAN. O filho foi submetido ao teste com 

EOAET com resultado inadequado (FALHA ) na primeira tentativa. 

Necessária a realização do PEATE-A, devido à falha nas EOAET. Neste 

teste, com respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 
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M7: 

Mãe de dois filhos, 21 anos, cursou até o primeiro ano do ensino 

médio, realizou sete consultas de pré-natal. Conhecia a TAN, pois o filho 

mais velho havia feito o exame. A filha foi submetida ao teste com EOAET 

com respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas . 

M8: 

Mãe de três filhos, 34 anos, cursou até a quarta série do ensino 

fundamental e realizou 12 consultas de pré-natal. O marido acompanhou a 

entrevista e ambos não conheciam a TAN. O filho foi submetido ao teste 

com PEATE-A, devido à presença de IRDA – hereditariedade –  com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas. 

O filho mais velho apresenta deficiência auditiva, cujo diagnóstico foi 

realizado aos doze anos de idade. 

O marido participou da entrevista e foi identificado como PM8 na 

apresentação dos resultados. 

M9: 

Mãe de dois filhos, 28 anos, ensino médio completo, realizou seis 

consultas de pré-natal. Não conhecia a TAN. O filho foi submetido ao teste 

com PEATE-A devido ao IRDA – APGAR – com respostas adequadas 

(PASSA) em ambas as orelhas. 

M10: 

Primípara, 16 anos, estudou até o primeiro ano do ensino médio, fez 

seis consultas de pré-natal. Não conhecia a TAN. A filha foi submetida ao 

teste com PEATE-A devido ao IRDA – malformação craniofacial – com 

respostas adequadas (PASSA) em ambas as orelhas. 
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Tabela 2 - Caracterização do Grupo B 

Grupo 
B 

Idade Escolaridade N° Filhos Pré-Natal 

M1 25a Ensino Médio Completo 1 Sim 
M2 36a Ensino Médio Completo 2 Sim 
M3 30a Ensino Médio Completo 3 Sim 
M4 25a Ensino Médio Completo 3 Sim 
M5 20a Ensino Fundamental Incompleto 2 Sim 
M6 19a Ensino Médio Completo 1 Sim 
M7 21a Ensino Médio Incompleto 2 Sim 
M8 34a Ensino Fundamental Incompleto 3 Sim 
M9 28a Ensino Médio Completo 2 Sim 

M10 16a Ensino Médio Incompleto 1 Sim 

 

 

Análise 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-dirigidas, 

o que permitiu que pesquisadora e entrevistados elaborassem um discurso 

narrativo, transcrito e analisado segundo a proposta de Análise Discursiva e 

Produção de Sentido, proposta por Spink. Dar sentido é uma atividade 

cognitiva desenvolvida pelas experiências de contexto cultural e social, o 

que pressupõe a interface entre o tempo histórico e o tempo vivido. Implica, 

ainda, em posicionar-se em uma rede de relações e no fluxo dos 

acontecimentos (Spink, 2004). 

O primeiro momento foi caracterizado pela leitura flutuante da 

narrativa que visava à compreensão dos temas recorrentes, além da 

aproximação com os dados obtidos. A partir disto, foram criadas categorias 

de análise, organizadas, individualmente, em mapas de associações de 

idéias. Estes mapas tem como objetivo organizar os conteúdos, porém sem 

fragmentação, ou seja, o diálogo entre pesquisador e entrevistado é mantido 

intacto, apenas sendo deslocado para as colunas das categorias criadas 

previamente. 
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As entrevistas foram transcritas na íntegra em aplicativo tipo word e, 

em seguida, inseridas em tabelas com três colunas correspondentes às 

categorias a serem utilizadas. Foram utilizadas as funções cortar e colar 

para transferir o conteúdo do texto para as colunas, respeitando a sequência 

original do diálogo. 

A partir desta organização foi possível propor as discussões, 

referentes ao tema deste estudo, utilizando trechos dos discursos para 

exemplificar aspectos semelhantes e opostos sobre o assunto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

Os resultados desta pesquisa foram apresentados em categorias 

propostas, a partir do processo de análise das entrevistas. O foco deste 

estudo é investigar os efeitos da informação prévia sobre a Triagem Auditiva 

Neonatal para dois grupos de puérperas. Portanto, não foram aqui 

apresentadas as entrevistas realizadas no pré-natal e sim os efeitos que a 

informação teve no contexto pós-exame. 

Todas as entrevistas realizadas após a TAN, de ambos os grupos (A 

e B), foram transcritas e categorizadas segundo as temáticas abaixo: 

 1) Sobre o exame; 

 2) A perspectiva da mãe; 

 3) Informação/Conhecimento prévio. 

Na categoria ―Sobre o exame‖ foram transcritas as narrativas entre 

pesquisadora e puérperas, sempre que as mesmas se referiam ao exame 

propriamente dito: o tipo de exame realizado (Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Estímulo Transiente e/ou Potencial Evocado Auditivo de 

Tronco Encefálico Automático), resultados de exame (passa, falha ou 

reteste) e intercorrências durante o teste (quando a criança acorda, demora 

na obtenção da resposta, possibilidade de falha e retorno). Esta categoria 

serviu, principalmente, para que o objetivo desta pesquisa tomasse uma 

posição de destaque no discurso das puérperas. 

A temática descrita como ―A perspectiva da mãe‖ englobou os 

sentimentos manifestados pelas puérperas frente ao teste, além de levar em 
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conta situações diversas relacionadas a audição, por meio de experiências 

anteriores relatadas durante a entrevista. 

A categoria ―Informação/Conhecimento Prévio‖ foi utilizada quando a 

narrativa desenvolvida trazia à cena o efeito da informação prévia da TAN 

neste contexto. As mães do Grupo A foram questionadas se as informações 

recebidas ainda no período de pré-natal fizeram alguma diferença no 

momento da realização do teste. As puérperas do Grupo B manifestaram 

opinião se desejariam ou não ter recebido informação prévia sobre este 

exame, além de narrarem se este fato poderia fazer alguma diferença no ato 

da realização do teste.  

Os resultados encontrados em cada categoria foram descritos à 

seguir e confrontados com a literatura: 

1) Sobre o exame 

Foi possível verificar que todas as envolvidas nesta pesquisa 

realizaram, pelo menos, seis consultas de acompanhamento pré-natal, em 

consonância com o objetivo preconizado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 

2000). Este dado aponta, ainda, uma crescente no número de consultas 

realizadas durante gestação, conforme achados da Pesquisa Nacional de 

Demografia de Saúde da mulher e da criança (Brasil, 2009). 

Apesar da participação materna nos programas de pré-natal 

observou-se que nenhuma puérpera recebeu, durante a gestação, 

orientações dos profissionais quanto à saúde auditiva do seu filho ou sobre a 

necessidade da realização da Triagem Auditiva Neonatal: 

G1: “Nossa, esse (teste) eu nunca vi." 

M9: “Eu não conheço (a TAN). É que, assim, a gente não tem o 

hábito, nos outros hospitais não fazem. Minhas outras crianças não 

fizeram. Aí, exame de ouvido?”  
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No Grupo A, duas mães se referiram ao exame: 

G9: “Tem o (exame) do ouvido que ele tem que fazer, se ele ouve. 

Esse eu vi na TV." 

G10: “Tem o do ouvidinho. Mas não sei se fizeram na minha outra 

filha. Minha cunhada fez na minha sobrinha. Eu não vi, minha 

cunhada me contou, me mostrou o exame." 

No Grupo B apenas duas mães, das dez entrevistadas, disseram 

conhecer o teste: 

M2: “Eu acho que já tinha ouvido falar, eu vejo falar que eles fazem 

com o nenenzinho para saber se ele escuta (…). Eu já tinha noção 

que era um exame de rotina, já tinha ouvido falar, acho que num 

papel no posto." 

M7: "Eu conhecia, meu outro filho fez lá em Barueri(...).Foi por causa 

do outro filho (que eu conhecia),no pré-natal não me falaram nada." 

Os trechos dos discursos das mães comprovam o baixo 

conhecimento dos pais em relação à TAN, assim como nos achados de 

Ribeiro e Mitre (2004), Davis et al. (2006) e Pacheco et al. (2009). Hilú e 

Zeigelboim (2007) observaram que, apesar do número de profissionais de 

saúde que afirmaram conhecer e orientar as mães sobre a TAN, as mães, 

em sua maioria, não tiveram acesso a nenhum tipo de informação sobre a 

saúde auditiva do seu bebê, nem durante a gestação, nem durante a 

permanência na maternidade, após o parto. Simão, Conto e Fujinaga (2008) 

encontraram resultados parecidos, em que 93% das gestantes entrevistas 

no pré-natal não haviam recebido informações a respeito da saúde auditiva 

do filho que esperavam. 

As participantes que se referiram ao teste, souberam desta ação por 

intermédio de parentes, mídia televisiva, folders ou por experiências com os 
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filhos mais velhos. Sabe-se que o uso de folders e cartazes sobre a TAN, 

nas instituições de saúde, também constitui importante fonte de informação 

sobre o exame, porém Wutzke (2006) e Jackson et al (2007) apontam que 

essas informações ganhariam um peso ainda maior se fossem transmitidas 

verbalmente por um profissional, tendo o material escrito como apoio. 

As afirmações desenvolvidas pelas puérperas podem ser justificadas 

pela pouca participação do fonoaudiólogo na atenção primária à saúde, 

principalmente no que se refere ao atendimento às gestantes. Para este 

público o fonoaudiólogo poderia atuar em grupos educativos vislumbrando a 

discussão não apenas da audição e da importância da TAN, mas também de 

assuntos como a importância e as possíveis dificuldades do aleitamento 

materno; o cuidado no uso de bicos e chupetas; e o desenvolvimento da fala 

e da linguagem.  

É possível inferir também que os profissionais que lidam diretamente 

com as gestantes, como os ginecologistas e enfermeiros obstétricos, 

possam ter um baixo conhecimento sobre a TAN e a importância da 

detecção precoce da deficiência auditiva para o desenvolvimento da criança 

surda e, por este motivo, não se referem a este tema durante as consultas. 

A Triagem Auditiva Neonatal é o meio mais eficaz de diagnóstico e 

intervenção precoces da deficiência auditiva. Por outro lado, cabe aos 

fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nesta ação refletir sobre a 

necessidade de ampliar os protocolos ligados à melhor tecnologia para a 

detecção precoce da surdez, bem como avaliar o impacto que este teste 

pode gerar na família recém constituída. É preciso analisar, ainda, que, 

sendo a TAN realizada logo após o nascimento, não há tempo para que os 

próprios pais desconfiem da deficiência auditiva, visto que este tipo de 

alteração sensorial é "invisível" em crianças tão pequenas. Deste modo, é 

imprescindível que os fonoaudiólogos considerem, também, as expectativas 

que os resultados da TAN podem causar. 
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Faz-se necessário, portanto, um trabalho de conscientização sobre a 

detecção precoce da perda auditiva e da obrigatoriedade da realização do 

teste na maternidade, tendo em vista o número reduzido de puérperas que 

apresentaram conhecimento sobre a TAN. O PHPN (Brasil, 2000) orienta 

que as mães devem, durante o pré-natal, receber informações a respeito dos 

futuros cuidados com a saúde do recém-nascido, entre os quais se pode 

incluir a saúde auditiva neonatal e a triagem auditiva. 

2) A perspectiva da mãe 

Ambos os grupos estudados nesta pesquisa apresentaram atitudes 

positivas sobre o momento da realização da TAN: 

G5: “O bom é que não deu nada. Mas, se, Deus me livre desse, seria 

uma forma de tratar." 

G10: “Por que é sempre bom saber, né? Saber logo, e no começo. Se 

der alguma coisa a gente já cuida." 

M2: “Ah, eu acho que tem que saber mesmo, se já nasceu bem." 

Houve, portanto, apoio materno para que fosse realizada a TAN logo 

após o nascimento, assim como os achados de Olusanya et al. (2006), que 

sugerem uma atitude favorável dos pais em relação à detecção precoce da 

perda de audição, inclusive com altos índices (84%) de aceitação no uso de 

AASI, principalmente se forem oferecidos gratuitamente. McCracken et al. 

(2008) ressaltam, em um estudo realizado na Inglaterra, que as famílias 

apoiam a identificação precoce da perda auditiva, visto que, para alguns pais 

de crianças surdas, a detecção tardia faz com que eventuais ganhos se 

percam. Por outro lado, algumas mães veem o tempo entre a identificação e 

a intervenção da deficiência auditiva como uma opção para reformular o seu 

entendimento sobre a patologia. Os autores discorrem, ainda, sobre a 

ansiedade gerada quando a criança é identificada como surda e há um 
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atraso na intervenção, considerando que isso pode ser evitado com a 

adoção de mais explicações por parte dos profissionais. 

Para as mães (G5, G10 e M2), quanto antes a patologia for 

diagnosticada, maior é a chance de se começar o tratamento, o que pode 

diminuir os agravos decorrentes da surdez. Segundo Yoshinaga-Itano 

(1998), Ribeiro e Mitre (2004), JCIH (2007) o diagnóstico precoce pode 

reduzir os prejuízos causados pela surdez, principalmente se for realizado 

antes do terceiro mês, com reabilitação até o sexto mês de vida. Observa-

se, na fala de G10 e G5, que a expectativa em conhecer a deficiência 

auditiva cedo é a possibilidade do cuidar e do tratar. Muitas mães de 

crianças com deficiência auditiva procuram o profissional com o desejo de 

que o filho volte a ouvir, acreditando que possa haver uma cura definitiva, 

como afirmam Heck e Raymann (2003). 

Klaus e Kennel (1992) descrevem que os pais, na gestação, 

desenvolvem uma imagem mental de seu filho; é uma imagem idealizada 

que, em sendo diferente da verdadeira aparência do bebê, poderá provocar 

um abalo emocional na família que acaba de se formar. Abaixo, pode ser 

observado o relato de uma mãe com relação aos desejos de um filho 

saudável ao nascimento: 

G3: “No meu sonho era assim: você vai ser perfeito, filho. Graças a 

Deus! Foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Eu e o pai: “é 

perfeito, é perfeito?” Por enquanto é perfeito. Ontem mesmo eu 

estava contando os dedinhos dele.” 

Segundo Brazelton (1998), durante o período de nove meses, o 

pensamento que predomina na mente das mulheres grávidas é a 

possibilidade de que algo de errado possa acontecer com seu bebê. Duas 

puérperas, participantes do Grupo A, afirmaram que conhecer a 

possibilidade de diagnóstico da perda auditiva em seus filhos fez com que, 

durante o teste, a preocupação de um resultado ―falha‖ fosse evidenciada: 
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G3: “Eu fiquei pensando, no início (…). Ah, eu pensei que podia dar 

alguma coisa...ah, a gente pensa tudo. Eu falo que uma das coisas da 

gravidez que mais me preocupou foi o pensar. O que poderia ser? O 

que poderia ser? Se ele poderia ser perfeito.” 

G6: “Fiquei preocupada em dar errado. Fiquei bastante. Mas eu falei 

“não! Vai dar certo.” 

Nos grupos estudados para esta pesquisa, não foi possível 

acompanhar nenhum caso de retorno para diagnóstico, visto que todas as 

crianças da amostra passaram na triagem auditiva neonatal. Porém, foram 

ouvidas três mães, participantes do Grupo B, cujos filhos falharam nas 

EOAET e tiveram, como consequência, a necessidade de realizar PEATE-A 

antes da alta. Verificou-se que essas puérperas, que não foram submetidas 

à intervenção no pré-natal, desconheciam a possibilidade de falha e de 

retorno que a TAN pode oferecer. Esta falta de conhecimento pode gerar 

dúvidas quanto à saúde auditiva da criança frente a um resultado "falso-

positivo": 

M10: “Fiquei nervosa, pois ele teve que repetir. Um (exame - EOAET) 

foi porque a mulher falou que tem que fazer mesmo, que todos fazem, 

mesmo, quando nascem. O outro (exame - PEATE-A) foi por causa 

deste caroço (referindo-se ao apêndice auricular).” 

M6: “Eu fiquei preocupada,né? Por que na primeira vez que veio, 

como tem muito líquido do parto, não deu para ouvir. Aí depois, 

fizeram aquele mais aprofundado (o PEATE-A) e deu certo.” 

M7: “Fiquei com um pouco de medo. Ela ainda falou que precisava 

fazer de novo. (Repetiram) duas vezes do lado esquerdo. É... quando 

teve que repetir fiquei (preocupada). E se tivesse dado algum 

problema? Ela (a fonoaudióloga) fez uma cara assim”. 
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É importante que os pais saibam que a triagem é apenas o primeiro 

recurso na identificação da perda auditiva e, por se tratar de um teste 

realizado logo após o parto, o resultado pode ser um falso-positivo, visto que 

o vérnix presente no meato acústico externo pode alterar a configuração da 

resposta. Deste modo, é essencial que os pais conheçam todas as etapas 

que envolvem um programa de TAN. 

Torna-se necessário, portanto, que a mãe saiba das possibilidades de 

falha em um resultado inicial na TAN, uma vez que este fato pode causar 

angústia e questionamentos sobre o filho recém-nascido. Apesar do 

resultado ―falha‖ não corresponder, necessariamente, a uma criança com 

perda auditiva, Yoshinaga-Itano e Deuzcategui (2001) relatam a importância 

de se ter cuidado com estes resultados, pois podem desencadear 

sentimentos capazes de desestruturar a dinâmica familiar. Weber e 

Diefendorf (2001) ressaltam que os resultados falso-positivos acarretam um 

estresse emocional muito grande na família e afirmam ainda que a 

ansiedade causada por esse resultado pode persistir por muito tempo, 

mesmo depois de constatada a ausência de problema auditivo. 

Apesar de não haver encaminhamento para processo diagnóstico 

decorrente da falha na TAN, os exemplos citados anteriormente apontaram 

crianças que tiveram necessidade de repetir os exames ou realizar o 

PEATE-A, após a falha na EOAET. Crockett et at. (2006) discutiram, entre 

outros fatores, o impacto da realização de mais de um exame nas crianças 

testadas pela TAN, visto que a ansiedade materna cresce à medida que o 

número de exames que os bebês necessitam realizar aumentam. Da mesma 

maneira que as mães de crianças encaminhadas para realização de 

diagnóstico audiológico apresentavam menos certeza sobre a audição de 

seus filhos se comparadas às mães cujos filhos passaram no primeiro teste. 

Para os autores, porém, a triagem auditiva neonatal não tem mais impacto 

emocional negativo do que os testes auditivos realizados entre seis e oito 

meses de vida. 
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Foram questionados aos dois grupos os sentimentos manifestados 

frente à informação de que seus filhos seriam submetidos à TAN pelas 

fonoaudiólogas da maternidade local, onde este estudo foi realizado. No 

Grupo A, das dez puérperas entrevistadas nove apresentaram sentimentos 

positivos, como nos discursos apresentados a seguir: 

G2: “Como eu já tinha falado com você, já tinha visto foi muito 

tranquilo . Ela (a fonoaudióloga) falou: “Nossa mãe, parece que você 

já sabe”. Aí eu falei com ela que tinha conversado com você.” 

G10: “Foi tranquilo quando a moça (fonoaudióloga) veio fazer.” 

Apenas uma puérpera, do grupo A, manifestou sentimento negativo: 

G6: “Fiquei com medo, quando a moça chegou para fazer". 

No Grupo B, sentimentos positivos foram manifestados por quatro 

puérperas: 

M2: “Ah, eu acho que tem que saber mesmo, se já nasceu bem. Eu 

acho  importante.” 

M3: “Eu achei um exame bom, não fiquei preocupada." 

Seis puérperas do Grupo B apresentaram sentimentos negativos: 

M5: “Fiquei achando que ele tinha algum problema." 

M10: “Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu pensei que ela estava com 

um problema seríssimo. Eu fiquei nervosa." 

Observa-se que algumas mães orientadas no pré-natal (Grupo A) 

também apresentam discurso em que são evidenciados sentimentos 

relativos à preocupação, medo e angústia: 

G1: “Fiquei tranquila com o resultado, né? Por que a gente... é um 

procedimento, né? O que vai valer mesmo é o final. Teve até o 
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esquerdo que demorou, as bolinhas. Ficou assim um tempão, só duas 

(bolinhas), aí depois passou e concluiu e eu falava: “Meu Deus, será 

que ela vai ficar com problema?” 

G6: “Fiquei com medo: encheu a primeira bolinha, a segunda e a 

terceira demorou. Mas deu tudo certo, graças a Deus.” 

Pode-se inferir que conhecer o teste não diminui a angústia gerada no 

momento da realização do mesmo, enquanto se aguarda o resultado. Por 

outro lado, as mães deste grupo disseram conhecer a possibilidade de falha 

e retorno adquiridas ainda durante o pré-natal, o que pode minimizar o 

impacto causado por este resultado desfavorável: 

G5: “A gente fica pensando, né (que a criança pode falhar)? Só que 

você já tinha dito que se não desse para fazer a gente retornaria para 

fazer, pois poderia ser o líquido. É, é isso. A gente já sabia das 

possibilidades, que ela poderia falhar, que poderia ter que voltar. Isso 

tranquiliza.” 

G10: “Ele tava com um pouquinho de líquido de parto e demorou um 

pouco. Eu sabia que isso podia acontecer, pois você disse lá no pré-

natal. Mas, mesmo assim, a gente fica com medo. O resultado, o que 

deu no final que me tranquilizou.” 

Low et al (2005) ressaltam que a ansiedade materna é esperada nos 

pais das crianças que falham na TAN, porém, esse estado pode ser 

minimizado se houver orientação efetiva dos profissionais de saúde. 

Crockett et al (2006) afirmam que é fundamental que mães sejam 

informadas e tenham compreensão sobre a possibilidade de retornos, para 

retestar as crianças com falha na TAN, e de encaminhamentos para 

diagnóstico, quando a falha persiste. 

Os resultados encontrados nesta categoria apontam o apoio materno 

frente à realização da TAN, principalmente pela possibilidade de intervenção 
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precoce. Por outro lado, é necessário considerar que as mães idealizam o 

nascimento de um bebê saudável e o resultado de ―falha‖ na TAN pode 

favorecer, além da angústia materna, uma quebra no vínculo da díade. 

3)Informação/Conhecimento prévio 

Em relação ao conhecimento prévio, foi questionado às puérperas do 

Grupo A se o recebimento de informações sobre a TAN, ainda na gestação, 

havia contribuído para a compreensão do processo de realização da TAN ao 

nascimento. Das dez mães, apenas uma considerou irrelevante a orientação 

prévia: 

G4: “Ah, achei mais legal ver agora, né? A gente ver é mais 'da hora'." 

Para esta mãe, o fato de ter recebido informações anteriores à 

realização do exame não apresentou contribuições. Para ela, assistir ao 

exame, realizado na filha após o nascimento surtiu maior efeito do que 

receber informações da pesquisadora, por meio de orientações, seguido por 

apresentação de fotos e vídeos no pré-natal. 

As outras participantes deste grupo relataram, como pode ser 

observado nos exemplos abaixo, a importância que a informação prévia teve 

frente à realização do exame: 

G2: “Ah, você tranquiliza muito mais a mãe, né. Fiquei mais positiva, 

já sabe o que estão fazendo.” 

G5: “É melhor (...) É uma orientação a mais que a gente tem, uma 

informação a mais para estar prevenindo mesmo.” 

G8: “Para conhecer mesmo, quando a fonoaudióloga chegou aqui e 

me chamou eu já sabia porque estava indo fazer.” 

Observa-se nas falas das mães que a informação prévia apresentou 

importante contribuição, no sentido de aproximá-las de um cuidado 
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específico de saúde do filho recém-nascido. Ao saber sobre o exame 

previamente, as puérperas parecem não se assustar como a informação de 

que o filho será submetido a um procedimento em um momento tão 

delicado, como o do pós-parto. Além disso, a informação para G5 é uma 

estratégia para a prevenção, visto que, ao tomar conhecimento da 

possibilidade de descoberta precoce da deficiência auditiva, pode-se 

prevenir os possíveis danos que a surdez pode vir a causar à criança: 

G5: “É como você disse né? Quanto antes a gente fica sabendo, 

melhor é pra criança, trata, põe o aparelho aí pode até evitar outras 

coisas.” 

G1 menciona, ainda, a informação como facilitadora da participação 

nos processos que envolvem a saúde de sua filha: 

G1: “Quando você é informada antes, você participa também. Isso é 

bacana.” 

Para Oliveira (2004), a informação e a comunicação constituem o 

horizonte da operacionalização da participação. O autor diz que a 

comunicação, dentro de uma perspectiva dialógica e educativa, deve ser 

entendida e direcionada para criar condições de participação, nas quais os 

participantes de um determinando processo se transformem em sujeitos de 

argumentação e de opinião. 

Por outro lado, pode se pensar, também, nos preceitos de 

humanização da saúde, tais como os levantados por Oliveira, Collet e Vieira 

(2006) nos quais sem comunicação não há humanização, visto que as 

coisas do mundo só se tornam humanas quando passam pelo diálogo. 

Na área da saúde, o acesso a informação é ainda uma prerrogativa 

na participação e nos processos de decisão sobre como as pessoas lidam 

com a sua saúde. Gonçalves (2001), Moura e Rodrigues (2003) e Oliveira 

(2005) afirmam, ainda, que só a promoção da conscientização e o 
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fornecimento de informações possibilita ao indivíduo participação e a 

autonomia para fazer suas escolhas. 

É interessante notar que G1 coloca-se como detentora de um saber, 

mas apresenta um argumento interessante para isso: ―ela precisa estar 

inteirada dos assuntos‖ para que seja possível colocar o seu saber em 

prática, deixando claro que o acesso à informação é o que a permite ter 

consciência do que vai acontecer. Visto por esta ótica, cabe ressaltar os 

pensamentos de Lindström & Spencer (1995) sobre a Pediatria Social, em 

que deve ser levar em conta também o contexto social e familiar da criança.  

G1: “Pra mim, que sou uma mãe consciente, que gosto de estar 

inteirada dos assuntos, né? É um trabalho muito legal a gente ter 

consciência dos procedimentos, daquilo que o filho vai passar, até pra 

gente não ser leiga.” 

Fonseca, Scochi e Mello (2002) apontam que a informação tem 

caráter multiplicador, visto que a mãe que sabe como se cuidar e entende o 

seu filho torna-se agente disseminador de ideias nos âmbitos individual, 

familiar e social. Sendo assim, G3 e G5 afirmam:  

G3: “Inclusive no meu pós parto eu conversei com uma menina que 

não sabia disso. Aí falei que eu conversei com uma fonoaudióloga no 

meu pré-natal que disse que ia vir fazer. Ai ela “eu não sabia, que 

bom que tem”. Aí eu falei para ela que eu também não sabia. Ai ela 

disse que ia ficar preparada.” 

G5: “Eu até conversei com meu marido. Eu não sabia deste exame, 

sabia que tinha para crianças maiores.” 

A informação prévia foi significativa no que diz respeito à multiplicação 

do saber sobre a TAN. Considerando que nem todas as gestantes fazem um 

acompanhamento de pré-natal, e as que fazem podem não ter acesso a este 

tipo de informação, cabe às próprias mulheres que conhecem o teste 
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multiplicar esta informação, tecendo, assim, um saber de senso comum. 

Para Moura e Rodrigues (2003) as ações de comunicação/informação têm 

como objetivo democratizar o saber; logo, é uma ação de promoção à 

saúde. Ter a mãe como agente disseminador deste saber possibilita que 

outras puérperas tenham conhecimento do exame antes da realização 

propriamente dita. 

As puérperas do Grupo B foram questionadas da necessidade e da 

importância de serem informadas previamente sobre a TAN. Duas mães, do 

grupo B, afirmaram que não veem necessidade de receber este tipo de 

informação no pré-natal, visto que o exame só poderá ser realizado após o 

nascimento da criança: 

M3: "Eu acho que o importante é fazer, então se vai fazer de qualquer 

jeito, não precisa ficar sabendo antes." 

M4: “Eu acho que não. Ia fazer mesmo só depois que ela nascesse 

então não faria nenhuma diferença.” 

Das 10 participantes deste grupo, oito consideraram importante ter 

acesso prévio às orientações sobre a TAN: 

M1: “Lá (no pré-natal) a gente sabe tudo antes, aqui a gente sabe na 

hora, depois, sei lá (...). Quando a gente sabe antes, se tem alguma 

coisa para resolver, para tratar, para fazer. É porque eu não sabia. E 

se desse positivo (se a criança falhasse?)? A moça (fonoaudióloga) 

explicou direitinho depois, mas podia ser antes, né?”  

M7: “Faria toda diferença (ter sido informada no pré-natal sobre) todos 

os exames que tem que fazer. Eu acho que, pelo menos, eu ficaria 

mais ciente do que tem que fazer e do que não tem. Mais ciente." 

M8: “Eu conheci aqui (a TAN). Eu acho que seria importante conhecer 

antes, com certeza. Ah eu acho que, cada vez, a mãe se sente mais 
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segura. Pensa: ah  meu filho vai nascer e já vai fazer esses exames 

de muita importância." 

Observa-se, nos dizeres maternos, uma preocupação com o 

desconhecido. Apesar de os bebês terem apresentando resultado "passa" 

no teste, as mães se indagam o que aconteceria se a resposta fosse 

contrária. E se o bebê fosse detectado como um possível deficiente 

auditivo? Pode-se deduzir que as mães não tiveram acesso à informações a 

respeito da possibilidade de falha, retorno, processo diagnóstico e 

intervenção, caso fosse necessário. 

A puérpera M8, acompanhada por seu marido no momento da 

entrevista (identificado aqui como PM8), afirmou que o filho mais velho 

apresenta deficiência auditiva e, sobre o diagnóstico realizado tardiamente, 

por volta dos 12 anos de idade, disse: 

M8: “Nossa! Foi difícil, né? Eu sofri, é ruim ter um filho com problema 

assim(...). Também, eles (a escola) diziam que ele era preguiçoso." 

M8 apresenta, em seu discurso, a reação de sofrimento ao descobrir 

a surdez do filho. Para Carvalho (2000), a identificação da surdez marca 

tanto a criança como a sua família, visto que tal diferença impõe, para 

sempre, a perda da ilusão do filho perfeito. A mãe ressalta, ainda, como a 

escola lidava com a deficiência do filho, antes de descobri-la, taxando-o de 

preguiçoso. Por outro lado, o pai PM8, salienta que, ao descobrir o problema 

do filho, houve uma significativa mudança no tratamento dispensado à 

criança: 

PM8: “E isso é muito bom, depois que descobriram o problema do 

meu filho a vida mudou, até na escola estão tratando ele diferente." 

Esta família seria a única a procurar informações a respeito de como 

avaliar a audição do filho recém-nascido, caso esta avaliação não fosse 

oferecida na maternidade: 
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PM8: “Eu não sabia que fazia com eles tão pequenos, eu sabia 

daquele que a gente levanta a mão. Olha, como eu já sabia do 

problema do meu outro filho eu já estava pensando em sair daqui e 

procurar um lugar para ele fazer o exame (...). Mas hoje as coisas 

estão evoluídas, né? Existe a medicina preventiva." 

Possivelmente por ter enfrentado situações difíceis até a descoberta 

da perda auditiva, essa família buscaria opções para minimizar este impacto 

caso o RN também fosse acometido pelo agravo. Porém, crianças que não 

tem histórico familiar de perda auditiva também podem apresentar surdez 

congênita, visto que segundo o JCIH (2001) 50% dos RN surdos não 

apresentam qualquer indicador de risco para a deficiência auditiva. 

Outros discursos mostraram, também, que não é somente a TAN que 

precisa de maior divulgação e conhecimento por parte das puérperas. 

Algumas relatam outros episódios ocorridos no período de internação pós 

parto, no qual houve escassez ou deficiência na comunicação entre 

profissionais e as puérperas - usuárias do sistema de saúde: 

M2: “Ontem ela precisou fazer um Ultrassom e eu não sabia porque 

tinha que fazer. A médica já tinha dito que ela tava bem. Mas lá 

mesmo (no local onde faz a Ultrassom) o médico perguntou: "Mãe 

você sabe porque ela ta fazendo esse exame?". E eu não sabia 

porque tinham pedido. E ele me disse que era porque ela não estava 

fazendo xixi. Eu não sabia, eu pensei que estava tudo bem. Se eu 

tivesse sabendo eu já ia pensar: Ué, porque ela não está 'mijando'?” 

M6: “Ah, assim, eu não sabia aquele exame do olho, né?Ai teve o 

exame do olho, agora esse aí. É bom porque estão se preocupando 

com a saúde da criança da gente. Eu gostei, mas se soubesse antes 

eu ia ficar mais aliviada, preparada e aliviada." 

M7: “Que nem do meu outro filho, não me falaram nada da vacina. 

Quando fui ver, estava faltando 3 vacinas, ele pegou uma catapora 
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mais forte por isso e eu nem sabia. Se eles já tivessem avisado 

alguma coisa antes, se eu já soubesse, seria melhor. Isso não teria 

acontecido." 

G10: "Quer dizer que ele é PIG (Pequeno para a Idade Gestacional), 

então? É cada coisa que a gente não sabe, que ninguém fala pra 

gente." 

Os exemplos ressaltam, ainda, a questão da comunicação entre 

profissional de saúde X mãe. O Ministério da Saúde ressalta, em seus 

documentos sobre a humanização, que a eficácia das tecnologias e dos 

dispositivos organizacionais é fortemente influenciada pela qualidade do fato 

humano e do relacionamento que é estabelecido entre profissionais e 

usuários (Brasil, 2000). 

Deslandes (2004) encontrou, em uma análise documental sobre a 

humanização, questões que apontam a deficiência do diálogo e a debilidade 

do processo comunicacional entre profissionais e usuários. Para a autora ―o 

desrespeito à palavra e a falta de troca de informações, a debilidade da 

escuta e do diálogo promoveriam a violência, comprometeriam a qualidade 

do atendimento e manteriam o profissional de saúde refém das condições 

inadequadas que, não raro, lhe imputam desgaste e mesmo sofrimento 

psíquico. Assim, a humanização também é vista como ampliação do 

processo comunicacional, sendo esta sua diretriz mais central da proposta 

de humanização‖. 

Os resultados apontam, portanto, que há necessidade de maior 

comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários, neste caso, as 

puérperas. Pode-se perceber que as mães participantes do Grupo A tiveram 

uma maior participação antes, durante e após a realização da triagem 

auditiva neonatal. É possível inferir que as mesmas dispunham de 

informações que poderiam ajudá-las a compreender a importância da 

realização do teste. 
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É necessário que outros estudos a respeito do tema sejam realizados, 

visto que não foi possível acompanhar o discurso das mães de crianças que 

falharam na TAN e fossem encaminhadas para reteste e processo 

diagnóstico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

À partir da análise das entrevistas apresentadas neste trabalho é 

necessário que se façam algumas considerações: 

A Triagem Auditiva Neonatal é o meio mais eficaz de diagnóstico e 

intervenção precoces da deficiência auditiva e, é realizada muito próxima ao 

momento da alta hospitalar. Precisa-se, portanto, levar em conta o tempo 

disponível pelo fonoaudiólogo para informar e realizar o exame, uma vez 

que, no Brasil, o tempo de permanência da dupla mãe-bebê na maternidade 

é de aproximadamente 48hs.  

Acreditamos que, se a informação for oferecida antes do exame 

propriamente dito, a mãe terá um tempo maior para compreender todo o 

processo que o programa de identificação da perda auditiva pode oferecer. 

Por outro lado, quando isso não for possível, é interessante que o 

fonoaudiólogo se cerque de alguns cuidados, como anunciar a possibilidade 

de falha e de retorno, antes realização do teste, explicando para a família 

sobre as condições de vérnix e alterações de orelha média.  

É necessário, ainda, que o profissional deixe clara a importância do 

comparecimento ao retorno, pois só desta maneira será possível descartar a 

possibilidade de um resultado falso-positivo. O fonoaudiólogo poderia, 

inclusive, solicitar a autorização por meio do termo de consentimento livre e 

esclarecido, no qual os pais receberiam a informação oral e por escrito; 

A informação prévia contribui para aumentar a participação materna 

nos cuidados em saúde com o recém-nascido. Entende-se, portanto, que a 

mãe, ao saber de um procedimento, pode aumentar a sua participação 

antes, durante e após a execução do mesmo, decidindo, inclusive, se o 

recém-nascido deve ou não ser submetido ao teste – neste caso à TAN – 
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naquele momento de vida. Desta maneira, a puérpera aumenta o seu poder 

de decisão nos cuidados com o filho e evita terceirizar estes cuidados aos 

profissionais da saúde; 

Por fim, cabe ressaltar que o foco principal deste estudo foi a triagem 

auditiva neonatal. Pode-se perceber, nos discursos maternos, que outras 

situações decorrentes de testes e exames realizados nos recém-nascidos, 

durante a sua permanência na maternidade, são totalmente desconhecidos 

por parte das puérperas. Assim, podem dar lugar à dúvidas e incertezas 

sobre a saúde do seu filho. As mães só podem intitular-se como 

responsáveis pela saúde do RN se puderem, juntamente com os 

profissionais de saúde, entender e decidir a quais exames e testes a criança 

deverá ser submetida. Apenas com o recebimento de informações 

adequadas, pode haver uma reformulação que impulsione os sujeitos à 

ações conscientes. Neste aspecto, cabe ressaltar que o empoderamento 

significa transformação por parte do sujeito, que é ativo no processo. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 



 

 

Anexo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Os efeitos da informação prévia na triagem auditiva neonatal para dois grupos de puérperas 

 
Nome do participante: _________________________________________ 

Data: __/___/___ 

Pesquisadoras:  
Kely Cordeiro de Carvalho, PUC-SP,                              End.: Av. 11 de junho,890/101 

                         Tel: 8556-659 

Profª Drª Dóris Ruth Lewis, PUC/SP,                             Tel: 9945 7149 
 

Título do estudo: “Os efeitos da informação prévia na triagem auditiva neonatal para dois 

grupos de puérperas”. Propósito do estudo: Investigar os efeitos da informação prévia sobre 

a Triagem Auditiva Neonatal em dois grupos de puérperas.Procedimentos: Será realizada 
uma entrevista semi dirigida com as gestantes, no pré natal que acontece no ambulatório da 

maternidade onde ocorre a coleta de dados desta pesquisa. Além disso,será apresentado fotos 

e vídeos referentes à Triagem Auditiva Neonatal. Após o parto,essas mesmas gestantes serão 
novamente entrevistadas assim que o bebê realizar o teste. As entrevistas serão gravadas em 

gravador digital da marca powerpack  para posterior transcrição e análise. 

Riscos e desconfortos: Não existem riscos ou desconfortos associados a este projeto.  

Benefícios: Não existem benefícios diretos para mim como participante neste estudo. 
Entretanto, os resultados deste estudo podem ajudar os pesquisadores a buscarem melhores 

estratégias na participação efetiva dos pais na TAN além de melhor estruturar as informações 

fornecidas aos pais após o teste. 
Direitos do participante: Eu posso me retirar, poderei retirar meu marido, filho ou outro 

familiar desse estudo a qualquer momento. Terei o direito de reler a entrevista realizada 

antes de sua utilização, poderei ter acesso aos resultados desta pesquisa se assim o desejar, 
podendo entrar em contato com os pesquisadores para este fim ou para qualquer questão que 

queira apresentar. 

Compensação financeira: Não haverá nenhum tipo de remuneração ou ônus financeiro pela 

nossa participação neste estudo. 
Confidencialidade: Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser publicados em 

jornais e revistas profissionais ou apresentados em congressos e encontros profissionais e 

autorizo a utilização dos resultados dos exames e análise das entrevistas desde que sejam 
preservadas minha identidade e minha imagem. 

Se tiver dúvidas, posso telefonar para as pesquisadoras: Kely Cordeiro de Carvalho 

Torres(8556-6595) e Dóris Ruth Lewis (9945 7149) 
 Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente 

consisto em participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo 

está sendo feito.  

 
 

____________________________________ 

                 Assinatura do sujeito 
 

 

____________________________________ 

                  Assinatura do pesquisador 



 

 

Anexo III 

 
 
Entrevista semi estruturada realizada com as gestantes do Grupo A no pré-
natal: 
 
Nome:                                                   Idade: 
Número de filhos:                                 Escolaridade: 
Idade Gestacional:                               Data Prevista para o Parto: 
 
Questões Norteadoras: 
1) Conte-me como está sendo a sua gravidez 
2) Como são as suas consultas de pré-natal? 
3) Em que  você pensa quando imagina os cuidados de saúde com o seu 

filho recém-nascido? 
4) Você foi informada, no pré-natal, sobre os exames e procedimentos que 

o seu filho seria submetido após o nascimento? 
5) Olhando para esta foto (da TAN)você saberia me dizer para que serve 

este exame? 
 
 Após estas questões a mãe recebia informações sobre a TAN e 
assistia um vídeo sobre a realização do teste. 
 
 

 

 

 



 

 

Anexo IV 

 

Entrevista semi estruturada realizada com as mães do Grupo A após a 
realização da TAN 
 
Questões norteadoras: 
 
1) O que você sentiu ao ver seu filho ser submetido à TAN? 
 
2) Você achou importante receber informações prévias, sobre a TAN, no 

pré-natal?Por que? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo V 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O processo de conhecimento da mãe sobre a Triagem Auditiva Neonatal:  
da gestação ao parto 

 

Nome do participante: _________________________________________ 

Data: __/___/___ 
Pesquisadoras:  

Kely Cordeiro de Carvalho, PUC-SP,                              End.: Av. 11 de junho,890/101 

                         Tel: 8556-659 
Profª Drª Dóris Ruth Lewis, PUC/SP,                             Tel: 9945 7149 

 

Título do estudo: “Os efeitos da informação prévia na triagem auditiva neonatal para dois 
grupos de puérperas”. Propósito do estudo: Investigar os efeitos da informação prévia sobre 

a Triagem Auditiva Neonatal em dois grupos de puérperas. 

Procedimentos: Será realizada uma entrevista semi dirigida com as mães dos bebês que 

realizaram a triagem auditiva neonatal na maternidade na qual esta pesquisa é realizada. As 
entrevistas serão gravadas em gravador digital da marca powerpack  para posterior 

transcrição e análise. 

Riscos e desconfortos: Não existem riscos ou desconfortos associados a este projeto.  
Benefícios: Não existem benefícios diretos para mim como participante neste estudo. 

Entretanto, os resultados deste estudo podem ajudar os pesquisadores a buscarem melhores 

estratégias na participação efetiva dos pais na TAN além de melhor estruturar as informações 

fornecidas aos pais após o teste. 
Direitos do participante: Eu posso me retirar, poderei retirar meu marido, filho ou outro 

familiar desse estudo a qualquer momento. Terei o direito de reler a entrevista realizada 

antes de sua utilização, poderei ter acesso aos resultados desta pesquisa se assim o desejar, 
podendo entrar em contato com os pesquisadores para este fim ou para qualquer questão que 

queira apresentar. 

Compensação financeira: Não haverá nenhum tipo de remuneração ou ônus financeiro pela 
nossa participação neste estudo. 

Confidencialidade: Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser publicados em 

jornais e revistas profissionais ou apresentados em congressos e encontros profissionais e 

autorizo a utilização dos resultados dos exames e análise das entrevistas desde que sejam 
preservadas minha identidade e minha imagem. 

Se tiver dúvidas, posso telefonar para as pesquisadoras: Kely Cordeiro de Carvalho 

Torres(8556-6595) e Dóris Ruth Lewis (9945 7149) 
 Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente 

consisto em participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e porque este estudo 

está sendo feito.  
 

____________________________________ 

                 Assinatura do sujeito 

 
 

____________________________________ 

                  Assinatura do pesquisador 



 

 

Anexo IV 

 

Entrevista semi estruturada realizada com as mães do Grupo B após a 
realização da TAN 
 
Questões norteadoras: 
 
1) Você conhecia a TAN? 
 
2) O que você sentiu ao ver seu filho ser submetido à TAN? 
 
3) Você acha que faria alguma diferença receber informações sobre a TAN 
no pré-natal? Se sim, que diferença seria essa? 

 

 

 

  

 


