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RESUMO 

Introdução: Em setembro de 2004, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de 

Atenção à Saúde Auditiva, que tem como objetivo organizar uma linha de cuidados integrais 

em relação à audição. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo tem organizado a 

rede de referência e contra referência junto aos serviços de saúde auditiva, visando dentre 

outros, a continuidade do processo de reabilitação. Objetivo: Investigar a efetividade do 

processo de contra referência para terapia fonoaudiológica, a partir dos procedimentos 

estabelecidos na Rede de Saúde Auditiva da Secretaria de Saúde do município de São 

Paulo, em um serviço de alta complexidade. Método: Este estudo foi realizado no Centro 

Audição na Criança (CeAC), por meio do registro e acompanhamento do processo de contra 

referência em saúde auditiva, de janeiro de 2010 à julho de 2012. O processo de contra 

referência foi realizado nesse período, sendo que 41 crianças foram encaminhadas para o 

Núcleo Integrado de Saúde Auditiva (NISA) referente à subprefeitura de sua região, para 

realizar a terapia fonoaudiológica. Foram realizados contatos periódicos com as famílias, 

visando a obtenção de informações referentes ao processo, isto é, o início da terapia 

fonoudiológica em serviços próximos à moradia, o intervalo de tempo entre o 

encaminhamento e o início da terapia e a periodicidade do atendimento. Resultados: Ao 

caracterizar os sujeitos, observou-se que 56,1% são do sexo masculino, quando comparado 

ao gênero feminino; 58,5% apresentaram perda auditiva de grau profundo; 7,3% possuem 

Implante Coclear, enquanto que 31,7% estão em avaliação para a realização da cirurgia; 

29,2% apresentam outros comprometimentos, além da deficiência auditiva; 43,9% das mães 

concluíram o ensino médio, enquanto que 15% não concluiu o ensino fundamental. As 

regiões de moradia mais frequentes são a norte (36,6%) e a sul (34,1%), uma vez que o 

CeAC é referência para estas regiões. Após o processo de contra referência, 48,8% dos 

sujeitos analisados iniciaram a terapia fonoaudiológica no período da pesquisa; 12,2% estão 

em fila de espera e aguardam vaga; 22% não conseguiram a terapia a partir da contra 

referência e optaram pela busca de terapia em outros serviços. Estabeleceu-se relação 

entre as variáveis de idade, do gênero, do implante coclear, do nível educacional da 

mãe/responsável e do grau de perda auditiva. Os resultados evidenciaram que não houve 

relação significativa entre essas variáveis com o fato de conseguir a vaga para terapia 

fonoaudiológica. Com relação a região de moradia, Mais de 60% das crianças que residem 

nas regiões sudeste e sul estão em atendimento.  Conclusões: O fato de possuírem um 

horário pré-agendado para o comparecimento no NISA, parece influenciar e acelerar o 

processo de vagas nas regiões que possuem esse agendamento. O processo de contra 

referência foi efetivo para 50% dos sujeitos do ponto de vista de conseguirem o 

atendimento, porém não apresentou efetividade do ponto de vista dos preceitos da PNASA, 

em termo de frequência terapêutica semanal e disponibilidade de vagas pelos serviços. 

 

Palavras chaves: Deficiência Auditiva; Sistema Único de Saúde; Terapia; Efetividade. 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: In September of 2004, the Ministry of Health established the National Policy 

on Hearing Health Care, which aims to organize a line of comprehensive care in relation to 

hearing health. The Municipal Health Department has organized a network of references and 

cross references with Hearing Health Services, seeking among other things, the continuation 

of the rehabilitation process. Objective: To investigate the effectiveness of the process with 

reference to speech therapy, based on the procedures set forth in the Hearing Health 

Network Health Department of the Municipality of São Paulo, with a service of high 

competency. Methods: This study was conducted between January 2010 and July 2012 at 

the Child Hearing Center (CeAC), by using a process of recording and monitoring to assess 

hearing health. For the purposes of the study, forty-one (41) children were referred to the 

Integrated Center for Hearing Health (NISA) each coming from the boroughs of their region, 

to conduct speech therapy. There was periodic contact with families, in order to exchange 

information regarding the process, i.e. initiation of therapy services near speech-language 

pathology; in housing; the time interval between referral and initiation of therapy and 

frequency of attendance. Results: In characterizing the subjects, we observed that 56.1% of 

the males, compared of the females; 58,5% had profound hearing loss, 7.3% have Implant 

Cochlear, while 31.7% are under evaluation for surgery. Another 29.2% have other 

disabilities. In addition, it was observed that regional hearing loss houses have become more 

common in the North (36.6%) and South (34. 1%), since the CeAC study was introduced to 

these regions. Of the subjects analyzed 48.8% started speech therapy during the study 

period. Of these, 12.2% are queued and waiting for jobs, 22% failed therapy from the study 

and opted against searching for therapy in other services. Therefore, we established the 

relationship between the variables of age, gender, cochlear implant, the educational level of 

the parent / guardian; degree of hearing loss and region of residence of the subject. The 

results showed that there was no significant relationship between these variables and getting 

vacancies for speech therapy. With regard to region of residence, over 60% of children who 

live in the southeast and south were in attendance. Conclusions: The fact of having a pre-

scheduled time for attendance at NISA, seems to influence and accelerate the vacancies in 

the regions that have this appointment. The process was effective in reference to 50% of 

subjects from the perspective of achieving compliance, but did not show effectiveness in 

terms of the precepts of NEHAP, as regards frequency of therapy on a weekly basis and 

availability of vacancies for services. 

Key Words: Hearing loss; SUS; Therapy; effectiveness. 
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O diagnóstico da deficiência auditiva antes dos seis meses de idade está 

significativamente relacionado a um melhor desenvolvimento de linguagem oral de 

crianças com deficiência auditiva, uma vez que a intervenção fonoaudiológica 

começa mais cedo (YOSHINAGA – ITANO, 2003). Além disso, pesquisas têm 

demonstrado que a privação sensorial nos dois primeiros anos de vida tem forte 

impacto na formação de áreas corticais auditivas com implicações nas habilidades 

de percepção de fala ao longo da vida (GILLEY, SHARMA e DORMAN, 2008). 

Realizada a identificação precoce por meio da Triagem Auditiva Neonatal e o 

diagnóstico audiológico, o foco principal passa ser a intervenção terapêutica 

fonoaudiológica, iniciada com a adaptação dos Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual (AASI). No entanto, a adaptação do AASI somente viabiliza o acesso da 

criança aos sons de fala. Mas os fatores determinantes para o desenvolvimento de 

linguagem são o processo terapêutico com envolvimento familiar e o uso consistente 

do AASI.  

             Para MOELLER (2000) três variáveis são fundamentais neste processo: 

diagnóstico, intervenção precoce e o envolvimento familiar. Segundo a autora, a 

intervenção precoce e o envolvimento familiar quando associados, resultam em um 

melhor desenvolvimento da linguagem oral das crianças com deficiência auditiva. 

CHING et. al (2011) concluíram em seu estudo que o nível educacional da mãe 

também é um fator determinante para todo processo de desenvolvimento de 

linguagem oral. É necessário ainda que os pais das crianças com deficiência 

auditiva entendam o que buscam no serviço de Saúde Auditiva, para fazer suas 

escolhas com clareza e discernimento, compreendendo as potencialidades de seus 

filhos e ajustando suas expectativas no decorrer desse processo (MIGUEL e 

NOVAES, 2010).  

No Brasil, para melhor atender a população com problemas auditivos, foi 

instituída pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

(PNASA) - PORTARIA Nº 2.073/GM em 28 de setembro de 2004 - que tem como 

objetivo, dentre outros, organizar uma linha de cuidados integrais em relação à 

audição (promoção, prevenção, tratamento e reabilitação), que visa oferecer uma 

ampla cobertura no atendimento aos pacientes com deficiência auditiva no país. 

(BRASIL, Ministério da Saúde, 2004).  
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De acordo com essa Portaria, o Ministério da Saúde assegura e regulamenta 

a assistência a pessoa com deficiência auditiva, garantindo o diagnóstico, a seleção 

de AASI, acompanhamento audiológico e terapia fonoaudiológica. Sua criação 

possibilitou a organização dos procedimentos para o atendimento de pessoas com 

deficiência auditiva nos diversos níveis de atenção à saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Antes disso, a fragmentação do atendimento na rede de serviços tinha 

o predomínio do atendimento centrado na dispensação do AASI, nem sempre 

acompanhada dos procedimentos imprescindíveis para a boa adaptação e para o 

benefício desses AASI, principalmente no caso de crianças (DAHER e 

PISANESCHI, 2010).  

A PNASA prevê em sua publicação as redes de serviço de atenção à saúde 

auditiva composta por serviços de média e alta complexidade, além de unidades 

descentralizadas de terapia fonoaudiológica. Cabe aos gestores estaduais e 

municipais organizarem a rede de atendimento e considerarem a necessidade de 

serviços de reabilitação mais próximo possível das residências dos usuários para a 

realização de terapia fonoaudiológica.  

As crianças com suspeita de perda auditiva são encaminhadas para serviços 

de referência para que o diagnóstico audiológico possa ser realizado. A Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo tem organizado a rede de referência 

(encaminhamento para serviços de maior complexidade) e contra referência (retorno 

do paciente ao serviço que o encaminhou) junto aos serviços de saúde auditiva 

(Núcleo Integrado de Saúde Auditiva - NISA ou serviços de média e alta 

complexidade), unidades básicas de saúde e Núcleos Integrados de Reabilitação 

(NIR) do município de São Paulo.  

Visando integrar os serviços de audiologia municipais, os NISAs possibilitam 

o acesso à rede de saúde auditiva de forma regionalizada e hierarquizada, tornando-

se responsáveis por essa demanda (MANZONI e ALMEIDA, 2010). Esse tipo de 

ação possibilita o atendimento integral ao paciente com perda auditiva, facilitando o 

acesso aos serviços de saúde e educação.  

O município de São Paulo tem se organizado dessa forma desde a publicação 

da PNASA. Adultos e crianças atendidos nos serviços de média e alta complexidade 

são contra referenciados para os NISAs que os encaminharam, próximos de suas 



Introdução  24 

 

 

residências. Isto possibilita a continuidade do trabalho de adaptação do AASI e a 

reabilitação.   

O Centro Audição da Criança (CeAC) é um serviço de alta complexidade do 

município de São Paulo para crianças com até três anos de idade, credenciado pelo 

Ministério da Saúde para realização de procedimentos de acordo com a PNASA e 

integra a rede credenciada do município de São Paulo. Realiza triagem auditiva 

neonatal, diagnóstico audiológico, seleção e adaptação de AASI, terapia 

fonoaudiológica especializada e acompanhamento audiológico de forma integrada 

(NOVAES, 2006). É possível oferecer terapia fonoaudiológica a uma parte da 

demanda de crianças deficientes auditivas nos serviços de alta complexidade 

quando a localização é conveniente para a família. Visando a descentralização, os 

pacientes são encaminhados para atendimento na rede municipal ou a serviços 

próximos de suas residências.  

BERWICK (2002) caracteriza qualidade como sendo o nível com que os 

serviços de assistência à saúde, prestados à população, aumentam a probabilidade 

de resultados desejáveis em saúde. O autor denomina seis dimensões de qualidade 

na assistência ao paciente, dentre elas a efetividade, que tem como objetivo 

promover serviços adequados aos usuários e beneficia-los com o uso responsável, 

evitando o excesso ou insuficiência no aproveitamento dos recursos. Assegurar a 

terapia fonoaudiológica após a adaptação de AASI é determinante na efetividade de 

utilização do AASI, permitindo o desenvolvimento de linguagem oral. 

É fato que muitas crianças estão recebendo atendimento terapêutico 

fonoaudiológico de modo inconsistente e esse caso é constatado quando essas 

retornam para o acompanhamento audiológico periódico (SILVA e NOVAES, 

2008).Os esforços de gestão da rede municipal de saúde visam a consolidação da 

rede e particularmente o processo de contra referência, embora algumas 

dificuldades de realização e de controle,  acabem comprometendo  sua efetividade. 

Diante dessa realidade, tornou-se necessário investigar a efetividade do processo de 

contra referência para terapia fonoaudiológica a partir da análise desses processos 

por um período determinado em serviços da rede municipal de saúde de São Paulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO 
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O objetivo deste estudo é investigar a efetividade do processo de contra 

referência para terapia fonoaudiológica, a partir dos procedimentos estabelecidos na 

Rede de Saúde Auditiva da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, em um 

serviço de saúde auditiva de alta complexidade. 

O estudo visa caracterizar o perfil dos pacientes contra referenciados e os 

processos de encaminhamento, recepção do paciente, tempo de espera, notificação 

do sistema, integração com o acompanhamento no centro de referência e o 

desfecho do processo com a inserção, ou não, da criança no processo terapêutico 

fonoaudiológico. 
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Este capítulo foi dividido em três partes: na primeira, sobre o Sistema Único 

de Saúde e a Portaria Nacional de Atenção a Saúde Auditiva. Na segunda, sobre o 

Sistema de Referência, Contra Referência e Rede de Cuidados, descrevendo a 

organização do processo prevista no âmbito nacional e no município de São Paulo. 

Na terceira, sobre Avaliação de qualidade em serviços de Saúde: aspectos 

relacionados à Contra Referência. 

 

 

3.1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A PORTARIA NACIONAL DE ATENÇÃO A 

SAÚDE AUDITIVA. 

 

 

Sistema Único de Saúde 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 pela Constituição 

Federal Brasileira e visa a assistência à população por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1988). Constitui-se por um 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos federais, estaduais e 

municipais, que são desenvolvidas de acordo com Diretrizes e Princípios (BRASIL, 

1990).  

Os dois princípios fundamentais do SUS são os doutrinários e os 

organizacionais. Os princípios doutrinários nortearam a construção do SUS. Incluem:  

UNIVERSALIDADE – Garantia de acesso a todos os serviços públicos de saúde a 

todo cidadão.  

EQUIDADE – Segurança de ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso necessite. Todo cidadão é atendido conforme suas 

necessidades, podendo usufruir de todos os serviços que o sistema puder oferecer. 

INTEGRALIDADE – Acesso integral à saúde, mediante a articulação de ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos. 

 

Os princípios que se referem à organização do SUS são os organizacionais: 
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REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser 

organizados em níveis de complexidade tecnológica, dispostos numa área 

geográfica delimitada. Isto implica na capacidade em oferecer a uma determinada 

população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de 

tecnologia disponível, possibilitando a resolubilidade (BRASIL, 1990). 

 

Portaria Nacional de atenção à pessoa com Deficiência 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 

MS/GM 1.060/02) tem como propósito a reabilitação da pessoa com deficiência na 

sua capacidade funcional, de modo a contribuir para a inclusão plena em todas as 

esferas da vida social. Suas diretrizes são: A promoção da qualidade de vida; a 

prevenção de deficiências; a assistência integral à saúde; a ampliação e 

fortalecimento de mecanismo de informação; a capacitação de recursos humanos e 

organização e funcionamento de serviços. 

Em 17 de novembro de 2011 a presidenta da República, Dilma Rousseff, com 

o Decreto nº7.612 instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– Plano Viver sem Limite, com a finalidade de promover, por meio da integração e 

articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos 

direitos das pessoas com deficiência. O Plano Viver sem Limite será executado pela 

União em colaboração com Estados, Distrito Federal, Municípios, e com a 

sociedade. 

 

Portaria Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

 

O Ministério da Saúde publicou, em 2004, a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva, a qual modificou e ampliou as ações até então realizadas nessa 

área, pautadas na Portaria MS/SAS 432/00. 

A PNASA foi elaborada de acordo com os princípios do SUS e com os 

objetivos e as normativas da Política Nacional da Pessoa com Deficiência, visando 

uma série de ações que possibilitem, entre outros: Estratégias de promoção da 
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qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde de indivíduos e 

coletividades; organização de uma linha de cuidados integrais (promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação) com assistência multiprofissional e 

interdisciplinar; promover a ampla cobertura no atendimento aos pacientes com 

deficiência auditiva no Brasil, garantindo a universalidade do acesso, a equidade, a 

integralidade; execução de projetos estratégicos que visem ao estudo do custo-

efetividade, eficácia e qualidade, bem como a incorporação tecnológica; promover a 

educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos com a implantação e a 

implementação da Política (BRASIL, Ministério da Saúde, 2004). 

A implantação da Política Nacional de Saúde Auditiva prevê ações a serem 

realizadas na atenção básica (atenção primária), em serviços de média (atenção 

secundária) e de alta complexidade (atenção terciária). 

Na atenção básica são desenvolvidas ações de promoção à saúde auditiva e 

de prevenção e identificação precoce de problemas auditivos, bem como ações 

relacionadas à informação, orientação familiar, acolhimento e valorização da 

preocupação ou suspeita dos pais quanto ao desenvolvimento da fala, linguagem 

e/ou audição de seus filhos e a identificação de recursos comunitários que 

favoreçam o processo de inclusão social plena da pessoa com deficiência auditiva. A 

atenção primária encontra-se sob gestão dos municípios e caracteriza-se como nível 

de atenção mais descentralizado, resolutivo e com foco no usuário.  

Os serviços de Média e Alta Complexidade dispõem de uma equipe 

multidisciplinar e equipamentos específicos para realizar o processo completo de 

atendimento.  

Na Média Complexidade, as ações têm o objetivo de promover a saúde 

auditiva, prevenir as perdas auditivas e realizar consulta otorrinolaringológica e 

fonoaudiológica, bem como a realização da avaliação audiológica, a triagem e o 

monitoramento da audição em neonatos, pré-escolares e escolares e em 

trabalhadores com exposição frequente a níveis de pressão sonora elevados. 

Garante ainda, o tratamento clínico otorrinolaringológico, avaliação e terapia 

fonoaudiológica, seleção, adaptação e dispensação de aparelho de amplificação 

sonora individual, avaliação e terapia psicológica, atendimento em serviço social, 

orientações à família e à escola e visita domiciliar e/ou institucional. Orienta as 
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equipes de atenção básica quanto às ações de prevenção e detecção precoce das 

perdas auditivas e oferece suporte técnico às mesmas.  

Aos serviços de Alta Complexidade compete a realização do diagnóstico 

diferencial de perda auditiva em crianças até 03 (três) anos de idade, em pacientes 

com perdas unilaterais, em pacientes com afecções associadas (neurológicas, 

psicológicas, síndromes genéticas, cegueira e visão subnormal) e naqueles que 

apresentarem dificuldade na realização da avaliação audiológica em serviço de 

menor complexidade. São realizadas consultas otorrinolaringológicas, neurológicas, 

pediátricas e avaliação fonoaudiológica, triagem auditiva neonatal, universal e/ou 

alto risco, e/ou centros de referência. Esses serviços garantem o tratamento clínico 

em otorrinolaringologia, terapia fonoaudiológica individual e/ou de grupo, avaliação e 

terapia psicológica, atendimento em serviço social e orientações à escola, bem 

como a seleção, adaptação e fornecimento de aparelhos de amplificação sonora 

individual (AASI). Realizam exames complementares: emissões otoacústicas 

evocadas transientes e produto de distorção e potencial evocado auditivo de tronco 

encefálico de curta, média e longa latência. Este nível de complexidade capacita 

ainda as equipes da atenção básica e dos serviços de saúde auditiva de média 

complexidade e oferece orientações técnicas a pessoa com deficiência auditiva e à 

família sobre a necessidade de continuidade do processo de reabilitação (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2004; DAHER e PISANESCHI, 2010). 

Para o desenvolvimento das ações previstas na média e alta complexidade, é 

definida equipe multiprofissional formada por fonoaudiólogo, médico 

otorrinolaringologista, assistente social e psicólogo, sendo estabelecida a presença 

de quatros fonoaudiólogos nos serviços de média complexidade e seis 

fonoaudiólogos e um médico pediatra, neurologista ou neuropediatra nos serviços de 

alta complexidade. 

Em 24 de abril de 2012, instituiu-se a portaria nº 793/GM, que reforça as 

ações e deveres para com o deficiente, além da distribuição do acesso na rede. 

Enfatiza a constituição dos serviços especializados para os atendimentos de 

reabilitação e a articulação com a rede pública (Brasil, Ministério da Saúde, 2012). 

Sua publicação deverá implicar em mudanças na organização da rede. 
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Organização da rede de Saúde Auditiva 

 

 As ações de Saúde Auditiva, até o ano de 2004, ocorriam de forma dispersa 

nas regiões de São Paulo, dependendo da oferta local de recursos físicos, humanos 

e materiais. Embasados nessas dificuldades, alguns profissionais, com o setor 

administrativo de algumas regiões, se empenharam e todas as ações desenvolvidas 

em pró da Saúde Auditiva resultaram na promulgação da Lei Municipal nº 12.556, de 

janeiro de 1998, que criou o “Programa de Saúde Auditiva para Crianças”, com o 

objetivo de desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

auditiva das crianças no Município.  

O programa visou a identificação das perdas auditivas, do diagnóstico, da 

terapia fonoaudiológica e a assistência integral em unidades de atendimento 

ambulatorial, dotadas dos recursos humanos, físicos e tecnológicos necessários 

para o atendimento de boa qualidade. Porém, a falta de financiamento e de recursos 

para a aquisição dos equipamentos necessários para o diagnóstico e o acesso a 

AASI levaram a publicação da Portaria MS/SAS nº 432, em novembro de 2000, que 

considerou ser do âmbito ambulatorial o diagnóstico e o acompanhamento de 

pacientes com deficiência auditiva, bem como a importância social das 

consequências da deficiência auditiva e a necessidade de ampliação do universo de 

dispensação de AASI aos pacientes em tratamento pelo SUS. 

Em julho de 2002, decretou-se (nº 42.214) que o Programa de Saúde Auditiva 

seria desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS (MANZONI e 

ALMEIDA, 2010). Porém, somente com a publicação da PNASA e a definição das 

diretrizes, ações hierarquizadas e financiamento específico ocorreram mudanças 

relacionadas às questões da audição e a pactuação das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde.  
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3.2 REFERÊNCIA, CONTRA REFERÊNCIA E REDE DE CUIDADOS 

 

O artigo 3º da Portaria MS/SAS nº 587/04 institui, entre outros, a organização 

de mecanismos de acesso e fluxo de referência e contra referência da rede de 

atendimento. 

Referência é caracterizada pela estratégia de encaminhar os usuários para os 

serviços de maior complexidade, visando complementar o que foi realizado na 

unidade de saúde, sendo necessário um procedimento que não está disponível na 

unidade. A referência deve ser feita após constatação de insuficiência de 

capacidade resolutiva e segundo normas e mecanismos pré-estabelecidos do 

serviço, como a articulação entre as unidades e a distribuição de ações entre elas 

(BRASIL, Ministério da Saúde, 1990). 

A contra referência é caracterizada pelo encaminhamento de um paciente ao 

estabelecimento de origem, depois da resolução da causa que levou a essa 

referência (BRASIL, Ministério da Saúde, 1990; FRATINI, 2007).  

No estado de São Paulo, a organização da rede de referência e contra 

referência é realizada pelos Departamentos Regionais de Saúde, que tem como 

objetivo regularizar o encaminhamento para o serviço responsável de acordo com a 

região de moradia (MORETTIN, 2008). 

 Os encaminhamentos devem ser acompanhados com todas as informações 

necessárias para o seguimento do atendimento do paciente, como resumo da 

história clínica, resultados de exames, suposições diagnósticas e de atendimento na 

unidade para a qual foi encaminhado, mediante agendamento prévio. 

Os processos de referência e contra referência implicam o comprometimento 

de quem faz os encaminhamentos e também da parte que os recebe, 

caracterizando-se assim como um processo complexo, não apenas uma ação de 

encaminhar (MANZONI e ALMEIDA, 2010). 

A PNASA, ao estabelecer os fluxos de acesso aos usuários, caracteriza a 

importância de uma rede de cuidados, que conta com a responsabilidade dos 

serviços e profissionais envolvidos nesses encaminhamentos.  
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Rede de cuidados caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações e serviços 

que produzam além de consultas, atendimentos, exames e outros procedimentos, a 

construção de repostas possíveis ao sofrimento e problemas dos usuários. Ou seja, 

um vínculo de quem encaminha, de quem atende esse retorno, visando um bom 

planejamento de fluxos para as ações resolutivas centradas no acolher, no informar, 

no atender e no encaminhar, dentro de uma rede cuidadora (MERHY, 2007). 

Para que isso ocorra, é necessária uma articulação entre as unidades do 

sistema local e regional, visando, assim, à organização desse fluxo. A rede de 

cuidado é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada entre a atenção 

básica e os serviços de referência, na intervenção resolutiva da equipe, articulação 

com serviços e ações de saúde, educação e assistente social para que se possa 

proporcionar qualidade dos atendimentos aos usuários. Sendo assim, essa 

construção necessita do comprometimento e de vínculos dos profissionais, equipes, 

usuários e gestores envolvidos em todo o processo (MANZONI e ALMEIDA, 2010). 

 

Sistema de Referência e Contra Referência no Município de São Paulo 

 

A Portaria MS/SAS nº 587, de 7 de outubro de 2004, considerando a PNASA 

e as necessidades para sua implantação, prevê, entre outros, a adoção de 

providências necessárias à organização e implantação das Redes Estaduais de 

Atenção à Saúde Auditiva, definição das redes compostas pelas Ações de Saúde 

Auditiva na Atenção Básica, na Média Complexidade e na Alta Complexidade e 

critérios referentes à população atendida, distribuição geográfica de serviços, 

mecanismos de acesso e fluxos de referência e contra referência, análise se 

demanda e capacidade operacional de serviços. 

 Com base nesses critérios, foi instituído pela SMS que a rede de atendimento 

no município de São Paulo, considerando a implantação de um serviço para cada 

1.500.00 habitantes, fosse composta por quatro serviços de média complexidade e 

cinco serviços de alta complexidade.  

 A partir do mapeamento realizado no município, diagnosticou-se que a 

maioria dos serviços de saúde auditiva, já estruturados e cadastrados, encontrava-
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se na região central e que não havia integração efetiva entre a rede de saúde 

municipal e os serviços conveniados, sendo que a referência e a contra referência 

não estavam organizados. Foi necessário a implantação de novos serviços na região 

norte, sul e leste, bem como a adoção de estratégias que visassem o acesso e a 

integralidade da assistência para os usuários. O serviço da fonoaudiologia 

descentralizada visa esse atendimento integral ao usuário de AASI, uma vez que os 

atendimentos são realizados em serviços próximos de suas residências (DAYREL e 

JANUÁRIO, 2010). 

Com o credenciamento de novos serviços de Média e Alta Complexidade, 

possibilitou-se uma nova reorganização da rede no município. Com isso, oito 

serviços localizados na cidade de São Paulo compuseram a rede de saúde auditiva, 

sendo quatro de média e quatro de alta complexidade.  

Média Complexidade: CEMA, Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro e os 

Ambulatórios de Especialidades Pirituba (Hospital Municipal José Soares 

Hungria) e Penha (Maurice Patê). 

Alta Complexidade: FMUSP Hospital das Clínicas, UNIFESP, Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo e a DERDIC. 

No município de São Paulo, a rede de saúde auditiva para as pessoas com 

deficiência auditiva conta com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com os 

profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com os serviços de 

referência em reabilitação, os Núcleos Integrados de Reabilitação (NIR) e os 

Núcleos Integrados de Saúde Auditiva (NISA). Conta ainda com os serviços de alta 

complexidade que são habilitados pelo Ministério da Saúde. 

 Após uma avaliação da rede, indicava-se a necessidade de aproximação dos 

oito (8) serviços da cidade e a integração dos serviços municipais de audiologia. 

Para essa integração, foi proposta a Organização dos NISAs, nas cinco 

Coordenadorias de Saúde (norte, sul, leste, centro-oeste e sudeste) caracterizando-

se como referências locais de saúde auditiva. 

 Para a composição desses serviços, foi proposta a formação de equipe 

multiprofissional composta de médico otorrinolaringologista, fonoaudiólogo e 

assistente social, com a função de realizar consultas, avaliações audiológicas, 

tratamento clínico e terapias fonoaudiológicas aos deficientes auditivos. Esse serviço 
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foi chamado NISA I, e os Serviços de Saúde Auditiva próprios habilitados foram 

chamados de NISA II (ANEXO I). 

O NISA I é composto por serviços municipais, sendo responsável por realizar 

consulta e tratamento otorrinolaringológico, avaliação audiológica para adultos e 

para crianças, monitoramento da audição em bebês, terapia fonoaudiológica e 

referência do território para verificação de vagas e acompanhamento do processo.  

O NISA II caracteriza-se como a rede de saúde auditiva habilitada pelo 

Ministério da Saúde, e é responsável por realizar diagnóstico, seleção e adaptação 

de AASI, terapia fonoaudiológica e acompanhamento audiológico. A SMS, no ano de 

2004, possuía seis serviços de audiologia em ambulatórios municipais. Em 2006 

esse número cresceu para 11 NISAs e 15 em 2009, sendo três em cada 

Coordenadoria de Saúde. Tal ampliação possibilitou o acesso regionalizado e 

constituiu o aspecto fundamental para o funcionamento dos serviços em rede. 

A integração entre os NIR e NISA também é prevista, sendo os NIRs serviços 

de habilitação física do MS. São integrados com os serviços de nível intermediário 

em reabilitação, tratando-se de unidades de referência no território para pessoas 

com algum tipo de deficiência. 

É proposta a instalação de um serviço do NIR por supervisão de saúde, 

estando inserido em uma UBS ou em um AE, funcionando de forma integrada a 

outros serviços de saúde e não isoladamente. 

 A Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2006, propôs a implantação de 

86 equipes de NASF, pois havia no município aproximadamente mil equipes de 

Saúde da Família. No ano de 2010, foi registrado que 61 fonoaudiólogos estavam 

contratados para os NASF, que, em conjunto com os outros profissionais, 

contribuíram de maneira significativa para disseminar informações educativas sobre 

a prevenção da deficiência auditiva, bem como ações de intervenção para a pessoa 

com deficiência auditiva. Garantiram também a reabilitação para os bebês e crianças 

deficientes auditivos, já que esses pacientes receberam o tratamento no próprio 

território (MANZONI e ALMEIDA, 2010). 

O estudo (CRFa, 2012) sobre os centros de referência em saúde auditiva no 

Brasil apontou que atualmente existem 95 centros, na qual 51 serviços são de alta 

complexidade e 41 de média complexidade. 
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Organização dos Fluxos de Acesso da Rede de Saúde Auditiva 

 

Segundo UNGLERT (1995), o acesso à saúde está ligado às condições de 

vida, nutrição, habitação, poder aquisitivo e educação e engloba a acessibilidade 

aos serviços, abrangendo o aspecto econômico, relativo aos gastos diretos ou 

indiretos do usuário com o serviço, bem como o aspecto cultural, que envolve 

normas e técnicas adequadas aos hábitos dos usuários, e o aspecto funcional, pela 

oferta de serviços adequados às necessidades da população. 

No município de São Paulo, a organização do acesso aos serviços de saúde 

foi avaliada como uma necessidade prioritária identificada no Grupo Técnico em 

Saúde Auditiva, sendo esse grupo formado pela participação das Secretarias 

Municipal e Estadual de Saúde, Sociedades Científicas e Serviços de Saúde 

Auditiva (MANZONI e ALMEIDA, 2010). Foram discutidas as diferenças entre as 

regiões e a quantidade de recursos disponíveis. Com isso, foram estabelecidos 

fluxos de acesso a partir dos NISA.  

 O indivíduo que tenha a suspeita da deficiência deve procurar a UBS mais 

próxima de sua residência, que realizará o atendimento. Se confirmada a 

necessidade de um encaminhamento, o paciente será encaminhado para o NISA de 

referência para consulta com otorrinolaringologista, realização da avaliação 

audiológica fonoaudiológica e atendimento com o serviço social. Uma vez 

diagnosticada a deficiência auditiva, o NISA realiza o encaminhamento desse 

paciente para um serviço de saúde auditiva habilitado. Se o diagnóstico não estiver 

concluído, o encaminhamento é feito do mesmo modo, acrescentando o relatório do 

profissional com todos os exames já realizados pelo paciente. 

Esse fluxo possibilitou um olhar especializado e mais direcionado antes do 

encaminhamento para o serviço de referência, otimizando as vagas para o 

atendimento especializado. 

O Grupo Técnico construiu a Ficha de Referência de Saúde Auditiva, 

buscando a uniformização dos encaminhamentos e da forma de acesso. Essas 

fichas são preenchidas pelos NISAs e entregues aos usuários que as levam ao 

serviço de saúde auditiva de maior complexidade. Esse processo possibilitou tanto o 

conhecimento dos serviços de alta complexidade sobre o serviço e o profissional 
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que realizou o encaminhamento, quanto ao usuário que passa a ter conhecimento 

do local e horário de atendimento no serviço . 

Ao realizar um encaminhamento, os profissionais dos NISAs orientavam o 

retorno do paciente, ao final do atendimento no serviço de alta complexidade em 

saúde auditiva, para avaliar e identificar necessidades que eventualmente pudessem 

surgir e a partir disso, adotar condutas que auxiliem o paciente na continuidade do 

atendimento. Porém, mesmo com a orientação, a maioria dos usuários não retorna 

ao serviço. Com isso, surgiu a necessidade de estabelecer um mecanismo de contra 

referência estruturado (MAZONI e ALMEIDA, 2010). 

A ficha de contra referência foi então elaborada, também pelo Grupo Técnico, 

e contém informações referentes aos atendimentos e procedimentos realizados no 

serviço de alta complexidade e as necessidades dos pacientes.  

Para a garantia do acesso, cada serviço disponibiliza um número de vagas 

pré-agendadas para a rede de atendimento de São Paulo. No ano de 2010, 180 

vagas eram reguladas por mês, sendo distribuídas entre os NISAs, de acordo com a 

região de cada serviço (ANEXO II). 

 A ideia é que, após os encaminhamentos, os pacientes voltem para o NISA e 

para a UBS. Em pesquisa de iniciação científica (STELLA e MENDES, 2010) sobre a 

situação de terapia fonoaudiológica dos usuários do CeAC revelou que dos 54% que 

foi possível obter informações, 69% fazem uso de serviço público para esse tipo de 

atendimento. Dessa maneira, vagas de retorno nos NISAs estão sendo organizados 

junto às Coordenadorias e supervisões Técnicas de Saúde. O Fórum regional de 

Saúde Auditiva constitui o espaço necessário para o acompanhamento e 

continuidade deste trabalho (MANZONI e ALMEIDA, 2010). 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE: ASPECTOS 

RELACIONADOS A CONTRA REFERÊNCIA. 

 

DONABEDIAN (1980) desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o 

entendimento da avaliação de qualidade em saúde, compondo uma tríade: estrutura 

– processo – resultado. A componente estrutura é caracterizada por aspectos 
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relativamente estáveis como as instalações da organização de saúde, os 

equipamentos, os profissionais e os recursos que estão ao alcance, os locais e o 

modelo de organização do trabalho. O processo diz respeito ao conjunto de 

atividades envolvendo profissionais de saúde e pacientes, inclui as atividades de 

decisão ao nível diagnóstico, terapêutico e as ações preventivas. E por fim, os 

resultados referem-se tanto aos níveis de saúde como à satisfação dos usuários, o 

produto final da assistência prestada. 

Com seus estudos, o autor ampliou o conceito de qualidade, com os sete 

pilares da qualidade, desenvolvidos por ele: eficácia, efetividade, eficiência, 

otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade (DONABEDIAN 1990). 

 

 Eficácia: Capacidade do cuidado de contribuir para a melhoria das condições 

de saúde, ou seja, capacidade da arte e a ciência da saúde produzirem 

melhorias na saúde e no bem-estar, sendo o melhor que se pode fazer nas 

condições mais favoráveis, dado o estado do paciente e mantidas constantes 

as demais circunstâncias. 

 Efetividade: Quadro de melhorias possíveis nas condições de saúde, 

alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. Ao definir 

e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, 

alça-se ao nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm 

estabelecido como alcançáveis.  

 Eficiência: Medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é 

alcançada. 

 Otimização: torna-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde 

não são avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa 

curva ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional 

aos custos acrescidos, que tais "adições" úteis perdem a razão de ser.  

 Aceitabilidade: Sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas 

e valores dos pacientes e de suas famílias. Depende da efetividade, eficiência 

e otimização, além da acessibilidade do cuidado, das características da 

relação médico-paciente e das amenidades do cuidado.  
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 Legitimidade: Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela 

comunidade ou sociedade em geral.  

 Equidade: Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 

distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma 

população. A equidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável para os 

indivíduos e legítimo para a sociedade. Igualdade na distribuição do cuidado e 

de seus efeitos sobre a saúde. 

A avaliação tem de ser realizada de forma efetiva nos serviços, para poder 

reordenar a produção de ações, redimensionando-se de forma a contemplar as 

necessidades de seu público, dando maior racionalidade ao uso desses recursos. 

Para BERWICK (2002), qualidade é o nível com que os serviços de 

assistência à saúde prestada a pessoas ou populações aumentam a probabilidade 

de resultados desejáveis em saúde e estão de acordo com o conhecimento 

profissional atual. O autor denomina as seis dimensões da qualidade na assistência 

ao paciente: assistência focada no paciente, assistência no tempo adequado, 

eficiência, equidade, efetividade e segurança do paciente.  

Inspirado no modelo de DONABEDIAN (1990) estabeleceu-se um modelo de 

qualidade referente ao serviço do CeAC, descrito em documento interno do serviço: 

 Estrutura: Com relação à infraestrutura, tem-se: sala de espera, recepção, 

duas salas para consultas médicas, fraldário, sala dos bebês com 

microondas, quatro banheiros, três salas para a realização de terapia 

fonoaudiológica tratadas acusticamente com mesa e cadeiras, armário com 

brinquedos, quatro salas para diagnóstico audiológico sendo duas com cabina 

audiométrica e audiômetro e as outras duas com imitanciômetro e 

equipamento para realização do PEATE e Emissões Otoacústicas, uma sala 

para seleção, adaptação e verificação de Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual e um equipamento que tem como objetivo verificar a performance 

dos AASI, uma sala para o grupo de estudos e para reuniões e uma cozinha; 

a equipe é composta por um coordenador, cinco fonoaudiólogos, professores 

dos cursos de graduação e pós graduação em fonoaudiologia da PUC-SP, 

seis doutorandos, dezessete mestrandos, bolsistas de iniciação científica, três 
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médicos, sendo dois Otorrinolaringologistas e uma neuropediatra, assistente 

social e psicólogo. 

 Processo: O CeAC realiza triagem auditiva neonatal, diagnóstico audiológico 

e procedimentos como seleção e adaptação de AASI, terapia de ADAPTI que 

compreende os primeiros meses de adaptação do AASI e início do trabalho 

de desenvolvimento de habilidades auditivas e de linguagem para todas as 

crianças, acompanhamento audiológico dos pacientes diagnosticados com 

deficiência auditiva, terapia fonoaudiológica de uma parte da demanda e 

encaminhamento para a rede de saúde auditiva dos demais pacientes para a 

realização do atendimento fonoaudiológico próximo de suas residências.  

 Resultados: A aferição de resultados pode ser vista de várias perspectivas. 

No caso da saúde auditiva, envolve principalmente desfechos no que se 

refere à consistência no uso dos dispositivos eletrônicos, inserção na escola e 

a satisfação da família em relação ao atendimento resultando em níveis de 

funcionalidade que levem à plena inserção social. 

             Segundo o JOINT COMMITTE ON INFANT HEARING (2007), os 

indicadores de qualidade do processo de reabilitação auditiva prevêm que 90% dos 

recém-nascidos com deficiência auditiva confirmada devem iniciar a reabilitação 

auditiva antes dos seis meses de idade; para as crianças com deficiência auditiva 

adquirida ou de início tardio, a reabilitação auditiva deve iniciar 45 dias após o 

diagnóstico audiológico em 95% dos casos; a porcentagem de crianças deficientes 

auditivas que recebem a primeira avaliação do desenvolvimento (protocolos 

padronizados) de fala, linguagem e cognição antes de um ano de idade deve ser de 

90%. 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO 
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Este trabalho está inserido na linha de pesquisa Audição na Criança, do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nº 

205/2011, e a Comissão de Pesquisa da DERDIC/PUC-SP afirmam que os 

procedimentos utilizados neste estudo atendem aos critérios éticos da Portaria do 

Conselho Nacional de Saúde no que se refere à pesquisa com seres humanos 

(ANEXO III). 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

Este estudo foi realizado no Centro Audição na Criança (CeAC), que faz parte 

da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, serviço de referência em alta 

complexidade na saúde auditiva. 

O Centro Audição na Criança por ser um serviço de Alta Complexidade, 

atende crianças com suspeita de perda auditiva desde o nascimento aos três anos 

de idade e, portanto, todos os sujeitos desta pesquisa iniciaram o atendimento no 

CeAC entre essa faixa etária. 

Após a confirmação do diagnóstico audiológico de perda auditiva, o processo 

de intervenção fonoaudiológica é iniciado imediatamente quando é realizada a 

adaptação do AASI e acolhimento à família. Após a seleção do AASI, inicia-se o 

processo de terapia fonoaudiológica, denominado ADAPTI, que compreende os 

primeiros meses de adaptação do AASI e o início do trabalho de desenvolvimento de 

habilidades auditivas e de linguagem. As crianças são então, encaminhadas para 

outros serviços para terapia fonoaudiológica próximos às suas residências, sempre 

que possível na rede municipal ou serviços de convênio médico quando a família 

tem essa possibilidade. Algumas dessas crianças permanecem em atendimento na 
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DERDIC, no setor de audiologia educacional, de acordo com a disponibilidade da 

família para continuar frequentando o atendimento, adequação da proposta 

terapêutica e disponibilidade de vagas (ANEXO IV). 

 

4.3 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter qualitativo prospectivo, que 

inclui dados retrospectivos de usuários diagnosticados no período que antecedeu 

este estudo. 

 

4.4 SUJEITOS 

 

4.4.1 Critérios de seleção dos sujeitos  

 

 Pacientes que realizaram o diagnóstico e tiveram os primeiros AASI 

concedidos no CeAC, de janeiro de 2010 à julho de 2012;  

 Residir no município de São Paulo. 

 

4.4.2 População estudada 

 

Durante o período estudado, todas as crianças usuárias do CeAC que 

compareceram ao serviço para o acompanhamento audiológico e não encontravam-

se em terapia fonoaudiológica, foram contra referenciadas para os serviços da rede 

de Saúde Auditiva do Município de São Paulo.  No total foram realizadas 80 contra 

referências, sendo que, houve variação da data de início e do diagnóstico dessas 

crianças no CeAC. Para estudar a realidade atual da Saúde Auditiva e organização 

dos serviços, optou-se por estudar o processo de contra referência das crianças que 

realizaram o diagnóstico e receberam o primeiro par de AASI no CeAC, de janeiro 
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de 2010 até junho de 2012, população que compôs o grupo estudado nesta 

pesquisa. 

Neste período, 97 crianças foram diagnosticadas com perda auditiva no CeAC 

e receberam AASI concedidos pelo SUS. Para caracterização, foram levantados 

dados referentes ao gênero (ANEXO V), região de moradia (ANEXO VI), grau de 

perda auditiva (ANEXO VII) e tipo de perda (ANEXO VIII).  

            Dessas, quatro não residem no município de São Paulo, não sendo possível 

descrever o processo de encaminhamento; 11 já realizavam terapia fonoaudiológica 

em serviços da rede pública e 21 em serviços particulares tendo sido encaminhamos 

antes do início desta pesquisa; oito crianças encontram-se em ADAPTI, sendo que 

três delas terminaram o processo de seleção de AASI no final do período estudado e 

quatro encontram-se em processo de finalização das sessões e serão 

encaminhados após o término; Outras quatro encerraram o processo de ADAPTI e 

permaneceram no setor de Audiologia Educacional, realizando terapia 

fonoaudiológica no CeAC/DERDIC duas vezes por semana; uma criança iniciou a 

terapia fonoaudiológica no NISA referente a sua região durante o período da 

pesquisa por busca espontânea da mãe; Outras quatro crianças não foram 

encaminhadas por decisão da família, que optou pelo uso de LIBRAS somente; duas 

crianças terminaram o processo de seleção de AASI e iniciaram as sessões de 

ADAPTI, porém não aderiram ao tratamento, apresentando faltas frequentes; uma 

criança não retornou ao serviço e não finalizou o processo de seleção de AASI; uma 

criança realizava terapia em um serviço da rede pública, mas precisou de um novo 

encaminhamento após o período de coleta de dados, assim não foi possível 

descrever seu processo de contra referência. 

Portanto, das 97 crianças diagnosticadas no período estudado, 41 realizaram 

o processo de contra referência para a terapia fonoaudiológica na rede municipal de 

Saúde para os NISAs de referência das regiões estudadas, compondo os sujeitos 

que serão analisados nesta pesquisa (ANEXO IX).  
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4.5 MATERIAL 

 

Os dados foram coletados por meio de três fontes: 

 

4.5.1 Prontuários 

 

Os prontuários no CeAC são subdivididos em sete sessões: Médico, 

avaliação audiológica, seleção de AASI, terapia fonoaudiológica, acompanhamento, 

outras avaliações e documentos SUS. A partir dos prontuários, foram levantadas 

todas as informações necessárias para a caracterização do perfil das crianças. 

 

4.5.2 Ficha de contra referência em saúde auditiva elaborada pela Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo - Sugestão de formato digital 

 

Na ficha de contra referência (ANEXO X), são pedidas informações referentes 

aos atendimentos realizados pelo paciente no serviço de Média/Alta Complexidade, 

como as consultas realizadas (Otorrinolaringologista, Fonoaudiólogo, Assistente 

Social, Pediatra, Neurologista e Psicólogo), a tecnologia dos AASI concedidos, data 

de recebimento dos mesmos, informações sobre o processo de adaptação, 

informações sobre as terapias realizadas e o tempo em que o paciente esteve em 

atendimento. Foi criado um sistema de registro de informações no Microsoft Office 

Excel 2010, na qual a ficha de contra referência elaborada pela SMS, foi transposta 

do formato impresso para o formato digital, preenchida e utilizada em todos os 

encaminhamentos efetuados no período estudado, facilitando a computação dos 

dados (ANEXO XI).  
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4.5.3 Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e do CeAC 

 

Obtenção de informações com as fonoaudiólogas responsáveis pelo 

acompanhamento audiológico e retornos semestrais dos pacientes no serviço, 

através de entrevistas, conversas informais e comunicações por e-mail. 

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS 

 

4.6.1 Consentimento dos responsáveis em participar da pesquisa 

 

Os pais e responsáveis pelos pacientes do CeAC foram convidados a 

participarem desta pesquisa. Ao aceitar, assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido (ANEXO XII). Não houve objeções por parte dos participantes e nenhum 

responsável se recusou a participar deste estudo. 

 

4.6.2 Caracterização do processo de contra referência no CeAC e contato com 

os sujeitos após o encaminhamento 

 

 As crianças que foram diagnosticadas com deficiência auditiva no período 

estudado, e que iniciaram terapia fonoaudiológica antes do processo de 

contra referência estabelecido pela pesquisa, foram contatadas pela 

pesquisadora para confirmação dessas informações obtidas a partir de seus 

prontuários.  

 As demais crianças que não estavam em terapia fonoaudiológica participaram 

do processo de contra referência, realizado pela pesquisadora, que constituiu-

se no encaminhamento dos sujeitos para o NISA, referente a sua região, 

visando a continuidade do processo de reabilitação e terapia fonoaudiológica 

dos mesmos. 
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 As crianças que foram referenciadas ao CeAC e que possuíam a Ficha de 

Referência no prontuário, foram encaminhadas para o mesmo serviço de 

origem, que as referenciou.  

 Para as crianças que não possuíam este documento, foi necessário obter a 

subprefeitura de sua região de moradia através do SIGA SUS, disponível no 

site da prefeitura de São Paulo, a partir do Código de Endereçamento Fiscal 

(CEP) de moradia. Através dessa informação localizou-se o serviço do NISA 

responsável por essa região. 

  A Coordenadoria de Saúde da região Sul tem se organizado juntamente com 

as supervisões técnicas e disponibilizado vagas de contra referência nos 

NISAs para o retorno desses pacientes referenciados (ANEXO XIII). A região 

Sudeste, a partir do mês de junho de 2012, disponibilizou algumas vagas 

também para o retorno desses pacientes ao serviço. As crianças ao serem 

contra referenciadas para os NISAs, receberam uma das datas pré-

agendadas para comparecer no serviço, assim como, o horário e o nome da 

fonoaudióloga ou profissional responsável por seu atendimento neste dia.  

 Já os sujeitos que residem nas outras regiões do município, foram contra 

referenciados para os NISAs correspondentes, porém sem um horário pré-

agendado, apenas com a ficha de encaminhamento. As famílias receberam 

orientação para comparecer no serviço encaminhado o mais breve possível. 

Com as informações solicitadas na ficha de contra referência, foram enviadas 

todas as informações referentes aos processos realizados pelo paciente no 

CeAC. 

 Realizado contato periódico com os sujeitos contra referenciados através de 

retorno dos mesmos com a pesquisadora no CeAC, visando a notificação do 

andamento do processo, desde o encaminhamento, a recepção no serviço 

encaminhado, o tempo de espera até a obtenção da vaga e sua permanência 

ou não neste serviço.  

 Quando os pais não puderam comparecer ao CeAC para os retornos 

periódicos, foi realizado contato telefônico para obter mais informações. 

 Durante o contato, algumas questões foram levantadas pela pesquisadora, 

como o dia em que o familiar foi até o serviço, quem o recepcionou, quais 
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informações foram dadas pelo funcionário do centro de contra referência e o 

desfecho do processo com a inserção, ou não, da criança no processo 

terapêutico. 

 

4.6.3 Notificação à Coordenadoria de Saúde da região Sul 

 

A Coordenadoria de Saúde da região Sul foi notificada semanalmente sobre 

os horários utilizados pelos sujeitos para a atualização dos serviços de saúde 

auditiva.  

No caso da região Norte e nas demais regiões do município de São Paulo, 

por não haver uma organização pré estabelecida, o controle foi feito pela própria 

pesquisadora. 

 

4.7 ANÁLISE  

 

Os dados foram computados e analisados a partir de todas as variáveis 

estudadas.  

 

4.7.1 Análise Descritiva  

 

A análise descritiva (BUSSAB e MORETTIN, 2004) considerou as 41 crianças 

que participaram da amostra. Para as variáveis quantitativas foram construídas 

tabelas com valores de estatísticas descritivas, e para as qualitativas, tabelas de 

frequências e porcentagens. 

Caracterização Demográfica: Gênero; idade; endereço e região de moradia. 

Caracterização Audiológica: Tipo e grau da perda auditiva.  

Caracterização dos processos internos da contra referência estabelecidos a 

partir do início da pesquisa: As datas pré-agendadas disponibilizadas pela 

Prefeitura do município para a contra referência das regiões sul e sudeste são 
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mensais e portanto, foram entregues aos sujeitos com aproximadamente um mês de 

antecedência. Dos sujeitos que residem nas demais regiões, o intervalo de tempo 

entre a contra referência e a data no serviço dependeu exclusivamente da 

disponibilidade da família em comparecer no serviço contra referenciado.  

           Estimou-se que todo o processo até o início da terapia, considerando o 

intervalo de tempo até o comparecimento no serviço e os demais retornos 

agendados pela fonoaudióloga para avaliação da criança, fosse realizado no período 

de três meses e este período foi usado como critério de classificação dos processos: 

- Sim, menos de três meses: iniciou a terapia fonoaudiológica com menos de 

três meses desde a data da contra referência; 

-Sim, mais de três meses: iniciou a terapia fonoaudiológica com mais de três 

meses desde a data da contra referência; 

- Na espera a menos de três meses: esta na fila de espera do serviço a 

menos de três meses desde a data da contra referência; 

-Na espera a mais de três meses: esta na fila de espera do serviço a mais de 

três meses ou até o final da coleta da pesquisa; 

- Sim, busca da própria família: crianças que realizaram a contra referência, 

estiveram na fila de espera do serviço, mas que iniciaram a terapia 

fonoaudiológica em outro local por busca das próprias famílias; 

- Outras demandas terapêuticas: casos em que os sujeitos apresentavam 

múltiplos comprometimentos, além da deficiência auditiva e que 

apresentavam outras demandas terapêuticas; 

- Sem continuidade: crianças que não deram continuidade ao processo de 

contra referência e não compareceram ao serviço encaminhado. 

 

4.7.2 Análise inferencial 

 

Análise das relações entre aspectos da estrutura e processos 

relacionados à obtenção de vaga para terapia 

Com relação aos sujeitos incluídos no processo de contra referência, foi 

estabelecida a relação entre: 
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- Porcentagem de crianças que iniciaram terapia fonoaudiológica e variáveis 

relacionadas ao intervalo de tempo até conseguirem a vaga;  

- Gênero; 

- Idade da criança; 

- Idade da criança no diagnóstico audiológico; 

- Idade auditiva, que compreende o período desde o início da adaptação dos 

AASI; 

- Idade da criança na data da contra referência; 

- Ser usuário de Implante Coclear;  

- Região de moradia;  

- Grau de perda auditiva;  

- Outros comprometimentos além da deficiência auditiva. 

- Serviço encaminhado; 

- Descrição dos serviços; 

- Nível educacional da mãe. 

 

Das crianças que não iniciaram a terapia fonoaudiológica, estabelecer relação 

entre: 

- O intervalo entre a data da contra referência e o tempo que a criança 

encontra-se na fila de espera (até três meses; mais de três meses); 

- O tempo estimado desde o encaminhamento até o término da pesquisa. 

Para as variáveis quantitativas foram calculados valores de estatísticas 

descritivas e construídas tabelas de valores individuais e médios. Para as 

qualitativas foram construídas tabelas com as distribuições de frequências e 

porcentagens do início da terapia em cada uma das suas categorias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A apresentação dos resultados está organizada em duas partes. A primeira 

traz a caracterização dos sujeitos, que descreve dados demográficos e audiológicos 

da população, analisando tendências ao longo do período estudado. A segunda 

apresenta as variáveis encontradas e discutidas em todo o processo por meio de 

análise inferencial. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

5.1.1 Gênero 

 

Ao classificar os sujeitos de acordo com o gênero, 18 (43,9%) crianças são do 

gênero feminino e 23 (56,1%) do masculino. Estudos realizados no Brasil 

evidenciam que a perda auditiva é mais frequente no gênero masculino (NOBREGA, 

2002; PUPO et al., 2008).  

 

5.1.2 Caracterização Audiológica 

 

Foi observado que nenhuma das crianças da amostra possui perda unilateral, 

sendo todos (100%) portadores de deficiência auditiva bilateral.  

Com relação ao tipo de perda auditiva, a população foi dividida de acordo com 

SILMAN e SILVERMAN (1997) para a classificação. A perda auditiva foi considerada 

neurosensorial quando os limiares de audibilidade obtidos por via aérea e via óssea 

encontravam-se rebaixados, com ausência de gap entre eles; foi considerada 

condutiva quando os limiares de audibilidade por via aérea encontravam-se 

rebaixados e os limiares por via óssea encontravam-se dentro dos padrões de 

normalidade, e foi considerada mista quando ambos os limiares, por via aérea e 

óssea, encontravam-se rebaixados, com presença de gap entre eles.
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Encontrou-se predominância do tipo de perda auditiva neurosensorial (97,6%) 

com relação ao tipo condutivo (2,4%). Não foram observados casos de pacientes 

com perda auditiva do tipo misto. 

O grau de perda auditiva foi calculado a partir da média de 500 Hz, 1 kHz, 2 

kHz e 4kHz da orelha com melhor limiar, a partir do exame audiológico mais recente. 

A classificação foi realizada de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2006). 

A tabela 1 mostra a distribuição da população de acordo com o grau de perda 

auditiva com o melhor limiar audiológico. 

 

Tabela 1- Distribuições de frequências e porcentagens do grau de perda auditiva da orelha 

com melhor limiar audiológico (n=41) 

Grau de perda N % 

Normal* 1 2,4 

Leve 1 2,4 

Moderada 7 17,1 

Severa 8 19,5 

Profunda 24 58,5 

Total 41 100 

     *Indivíduo com neuropatia auditiva 

 

Observa-se que a maioria das crianças apresenta perda auditiva de grau 

profundo (58,5%) quando comparadas as demais classificações. As perdas auditivas 

profundas também apresentaram predominância no estudo de SILVA e NOVAES 

(2010) sobre a caracterização dos usuários do CeAC.  

Segundo a OMS (2006), o número estimado de pessoas com deficiência 

auditiva, consideradas incapacitantes (de grau moderado, severo e profundo) no ano 

de 2005 era de 278 milhões. 
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5.1.3 Implante Coclear 

 

Os sujeitos foram classificados de acordo com o uso de Implante Coclear. Na 

tabela 2 pode ser observado que a maioria das crianças (58,5%) não tem implante 

coclear.  

 

Tabela 2- Distribuições de frequências e porcentagens dos sujeitos com relação ao Implante 

coclear (n=41) 

Implante Coclear N % 

Discutindo* 1 2,4 

Em avaliação** 13 31,7 

Não 24 58,5 

Sim 3 7,3 

Total 41 100 
 

*Discutindo: Caso sendo discutido pelos profissionais do CeAC para suposto 

encaminhamento para a cirurgia de I.C. 

**Em Avaliação: Encontra-se em avaliação no Hospital das Clínicas para a realização da 

cirurgia de I.C. 

A maioria dos sujeitos não é usuário de I.C., porém 31,7% estão em avaliação 

no Hospital das Clínicas. Como procedimento de rotina do CeAC, as crianças com 

perdas auditivas profundas são encaminhadas para o H.C. para a realização de 

exames, avaliação da equipe responsável, e se forem candidatos realizam a cirurgia 

de I.C. Estudos realizados confirmam que as respostas auditivas e de linguagem 

oral das crianças melhoram após a cirurgia de I.C. favorecendo a reabilitação 

auditiva. BEVILACQUA (1998) em seu primeiro estudo sobre a aquisição de 

linguagem oral em crianças implantadas mostrou que todas as crianças estudadas 

obtiveram melhora após a cirurgia.  

 

5.1.4 Outros Comprometimentos 

 

Ao analisar o número total de sujeitos, 29,2% apresentam outros 

comprometimentos além da deficiência auditiva. Dado registrado a partir do 

diagnóstico da Neuropediatra do CeAC. As crianças que apresentam alterações no 
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comportamento por não apresentarem diagnóstico neurológico, foram classificadas 

como Outra Alterações. As crianças que possuem mais de um comprometimento e 

que apresentam outras demandas terapêuticas, seja fonoaudiológicas ou em outras 

áreas, foram classificadas como Múltiplos Comprometimentos.  

A maioria dos sujeitos não apresentam outros comprometimentos, como 

apresentado na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Distribuições de frequências e porcentagens relacionadas a outros 

comprometimentos (n=41) 

Outros Comprometimentos N % 

Não 29 70,7 

Atraso no Desenvolvimento Neuro Psico Motor 3 7,3 

Encefalopatia Crânio Infantil 2 4,9 

Atraso no Desenvolvimento Neuro Psico Motor e Visão 1 2,4 

Mal Formação Congênita 1 2,4 

Outras Alterações 2 4,9 
Paralisia Cerebral 
Múltiplos Comprometimentos 

1 
2 

2,4 
        4,9 

Total 41 100 
                          

5.1.5 Nível Educacional da Mãe/Responsável 

 

As mães ou os responsáveis pelos 41 sujeitos foram classificados de acordo 

com seu grau de escolaridade. Apenas 4,9% das mães têm nível superior.  

 

Tabela 4- Distribuições de frequências e porcentagens do nível educacional da 

mãe/Responsável pelos sujeitos (n=41) 

Nível educacional da mãe N % 

Ensino fundamental incompleto 6 14,6 

Ensino fundamental completo 6 14,6 

Ensino médio incompleto 4 9,8 

Ensino médio completo 18 43,9 

Ensino Superior incompleto 2 4,9 

Ensino Superior completo 2 4,9 

Sem informação 4 7,3 

Total 41 100 
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De acordo com a Literatura (RIBEIRO et.al, 2006) os sujeitos que tendem a 

procurar os serviços da rede pública de saúde apresentam baixa escolaridade. 

Neste estudo o nível educacional mais frequente foi o ensino médio completo. 

(43,9%). Porém, se analisados os níveis educacionais inferiores ao ensino médio, 

tem-se 39% do total, número que não apresenta diferença significativa se 

comparado ao nível predominante. 

 

5.2 RELAÇÕES ENTRE INICIAR A TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA E AS 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E AUDIOLÓGICAS  

 

A diversidade do processo de busca por terapia fonoaudiológica, a partir da 

contra referência realizada no serviço, representa a complexidade do processo e de 

inúmeras variáveis intervenientes em cada caso. A tabela 5 descreve a distribuição 

de desfechos nos casos encaminhados. 

 

Tabela 5 - Distribuições de frequências do intervalo para início da terapia fonoaudiológica 

desde o processo de contra referência (n=41) 

Início da terapia N % 

Sim, menos de 3 meses 18 43,9 

Sim, mais de 3 meses  2 4,9 

Na espera a menos de 3 meses 1 2,4 

Na espera a mais de 3 meses 4 9,8 

Sim, busca própria da família 9 22 

Não, Outras demandas terapêuticas 2 4,9 

Sem continuidade 3 7,3 

Sem Contato 2 4,9 

Total 41 100 
 

 

Das 41 crianças que realizaram o processo de contra referência no período de 

estudo, 50% iniciaram a terapia fonoaudiológica, sendo que 43,9 iniciaram com 

menos de três meses de espera; 12,2% continuam em fila de espera, sendo que 

9,8% aguardam a mais de três meses; 22% das crianças não conseguiram terapia a 

partir da contra referência e estiveram em fila de espera no serviço. Porém, por 

opção e busca própria da família, iniciaram em outros serviços (públicos e 
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particulares/convênio) ou estão em processo de obtenção; 4,9% das crianças 

apresentam múltiplos comprometimentos, além da deficiência auditiva e apresentam 

outras demandas terapêuticas, seja fonoaudiológica ou em outras áreas da saúde. 

Ambas não conseguiram vaga; 7,3% não deram continuidade ao processo de contra 

referência, sendo que duas delas não compareceram no serviço encaminhado; não 

foi possível estabelecer contato com 4,9% que já realizaram o processo de contra 

referência.  Algumas variáveis relativas à família, como o nível educacional da mãe é 

apontado como significativo no desenvolvimento de linguagem oral da criança, e 

pode também ser responsável por melhor efetividade na busca de terapia (CHING 

et. al, 2011). O entendimento dos pais sobre suas expectativas e sobre o que 

buscam no serviço de Saúde Auditiva é de grande importância para todo o processo 

de intervenção fonoaudiológica (MIGUEL e NOVAES, 2010). 

Com relação a frequência das sessões terapêuticas das crianças que 

iniciaram a terapia fonoaudiológica a partir da contra referência, observa-se que 

somente 15% realizam duas sessões semanais, enquanto que 85% realizam uma 

vez por semana. De acordo com a PNASA, a frequência sugerida é duas vezes por 

semana. O município de São Paulo tem se esforçado para absorver a demanda de 

crianças contra referenciadas e com isso, a maioria delas encontra-se em terapia 

fonoaudiológica uma vez por semana. 

Observa-se que dos 41 sujeitos, 16,8% ainda estão sem atendimento e 22% 

realizaram a contra referência e pela falta de vagas e dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde auditiva, optaram pela procura da terapia em outros locais de 

atendimento. STELLA e MENDES (2010) realizaram uma pesquisa de iniciação 

científica com as crianças que compõe o serviço do CeAC. Foi possível obter as 

informações referentes a 142 crianças e dessas,12% não realizavam terapia 

fonoaudiológica por motivos diversos (falta de vaga, dificuldade no acesso ao 

serviço, entre outros), enquanto que 25% realizavam na DERDIC/CeAC e 27% em 

serviços particulares.  

De acordo com o estudo realizado (CRFa, 2012), 52 serviços de referência 

para saúde auditiva no Brasil confirmaram a existência de fila de espera para o 

acesso aos serviços de saúde auditiva, e que 9% dos centros não realizam terapia 

fonoaudiológica em crianças.  
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5.2.1 Variáveis relacionadas à idade dos sujeitos 

Foram construídas tabelas com o objetivo de avaliar a associação entre as 

variáveis da idade (ANEXO XIV), idade diagnóstica (ANEXO XV), idade auditiva 

(XVI), idade na contra referência (ANEXO XVII) e sua relação com o início da 

terapia, em cada categoria. Os valores individuais e médios dessas variáveis estão 

representados na figura 1. 

 

Figura 1- Valores individuais e médios da idade, idade diagnóstica, idade auditiva, idade na 

contra referência, em meses, em cada categoria do início da terapia (n=39) 
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Idade

Início da Terapia

Idade diagnóstica

Idade auditiva Idade na contra referência

           1: Sim, menos de 3 meses  2: Sim, mais de 3 meses 

3: Na espera a menos de 3 meses  4: Na espera a mais de 3 meses 

5: Não, outras demandas terapêuticas 6: Sim, busca própria da família 

7: Sem continuidade 

 

Estes dados mostram que estatisticamente não há diferença relacionada a 

idade da criança no diagnóstico, na adaptação do AASI e na data da contra 

referência que apresentem tendências em relação ao início da terapia 

fonoaudiológica. É possível observar ainda, mesmo sendo apenas duas crianças 
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que apresentam outros comprometimentos, há diferença de idade entre elas e os 

demais sujeitos. Essa diferença deve-se a realização tardia do diagnóstico 

audiológico, e consequentemente em relação a idade mais avançada dessas 

crianças na data da contra referência. 

Os indicadores de qualidade do processo de reabilitação auditiva preveem 

que 90% dos recém-nascidos com deficiência auditiva confirmada devem iniciar a 

reabilitação auditiva antes dos seis meses de idade e para as crianças com 

deficiência auditiva adquirida ou de início tardio, a reabilitação auditiva deve iniciar 

45 dias após o diagnóstico audiológico em 95% dos casos (JOINT COMMITTEE ON 

INFANT HEARING – JCIH, 2007). 

De um modo geral, os processos de contra referência deste estudo se 

encerraram com mais de 30 dias após o encaminhamento e 43% dos sujeitos 

iniciaram a terapia fonoaudiológica em menos de 90 noventa dias. Esses dados 

comprovam que o processo de reabilitação auditiva dificilmente inicia-se no tempo 

previsto, como preconiza o JCIH. 

 

5.2.2 Gênero 

 

As distribuições do início da terapia são similares nos dois gêneros. Essa 

variável parece não influenciar na probabilidade de conseguir a vaga para o 

processo terapêutico, sendo que 50% das crianças do sexo feminino e 52,4% 

crianças do sexo masculino conseguiram a vaga para atendimento. É possível 

observar a distribuição das crianças que iniciaram a terapia em cada gênero no 

anexo XVII. 

 

5.2.3 Grau de perda auditiva 

 

As crianças que iniciaram terapia fonoaudiológica foram classificadas de 

acordo com o grau de perda auditiva (ANEXO XIX). Observa-se que o maior número 

de crianças com grau de perda auditiva profundo iniciou a terapia em menos de 3 

meses após o encaminhamento (56,5%). Porém, esses dados mostram que o grau 
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de perda auditiva não apresentou relação significativa com o fato das crianças 

conseguirem a terapia fonoaudiológica.  

 

5.2.4 Implante Coclear 

 

Das 20 crianças que encontram-se em terapia fonoaudiológica, apenas três 

delas são usuárias de I.C. Todas iniciaram a terapia em menos de três meses após 

o encaminhamento. Por ser um número pequeno de sujeitos, não é possível afirmar 

que o fato de serem usuários de I.C. favoreceu o início da terapia fonoaudiológica. 

É possível observar essa distribuição no anexo XX.  

 

5.2.5 Outros comprometimentos  

 

          Das 20 crianças que iniciaram a terapia, quatro delas possuem outros 

comprometimentos. Uma apresenta Atraso no Desenvolvimento Neuro Psico Motor; 

uma possui Encefalopatia Crânio Infantil; uma possui Atraso no Desenvolvimento 

Neuro Psico Motor e comprometimentos na visão, e uma possui Outras Alterações 

(ANEXO XXI). 

         Estes dados mostram que não há relação entre o fato das crianças 

apresentarem outros comprometimentos e iniciarem a terapia fonoaudiológica 

 

5.2.6 Nível educacional da mãe/responsável  

 

Os dados relacionados ao grau de escolaridade das mães evidenciaram que 

não houve influência na probabilidade de iniciar a terapia fonoaudiológica em menos 

de 3 meses, pois das 18 crianças que iniciaram terapia nesse período, sete mães 

possuem o ensino médio completo enquanto que cinco não concluíram o ensino 

fundamental (ANEXO XXII).  

O fato de variáveis audiológicas e demográficas não estarem relacionadas ao 

início do processo terapêutico, parece demonstrar que o fato das crianças 
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conseguirem o atendimento terapêutico depende da disponibilidade de vagas em 

cada serviço no momento do encaminhamento. 

 

5.3 PROCESSO DE CONTRA REFERÊNCIA POR REGIÃO DE MORADIA 

 

A divisão da região de moradia foi feita segundo as coordenadorias de saúde 

do município de São Paulo. As divisões são: sul, norte, leste, sudeste e centro oeste. 

A tabela 6 mostra a distribuição dos sujeitos de acordo com as regiões. 

 

Tabela 6- Distribuições de frequências e porcentagens de acordo com a região de moradia 

(n=41) 

Região N % 

Centro Oeste 4 9,7 

Leste 2 4,8 

Norte 15 36,6 

Sudeste 6 14,7 

Sul 14 34,1 

Total 41 100 

  

           O CeAC é um serviço de referência para as regiões norte e sul do município, 

sendo as regiões de moradia mais frequentes entre os sujeitos (70,7%). Este dado 

reflete o processo de organização da rede de saúde auditiva, e isto se dá 

provavelmente pela política de vagas reguladas da Prefeitura do município, uma vez 

que os dados coletados até o ano de 2009 mostraram que 47,9% dos usuários do 

CeAC já residiam nas regiões de referência do CeAC (SILVA e NOVAES, 2010). 

O serviço da Fonoaudiologia descentralizada é responsável pela atenção ao 

usuário de AASI, que inclui acolhe-lo, resolver suas necessidades auditivas e 

realizar a terapia fonoaudiológica o mais próximo de sua residência (DAYREL e 

JANUARIO, 2010). 
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5.3.1 Serviço contra referenciado 

 

Os sujeitos foram contra referenciados para serviços de referência de atenção 

especializada de nível intermediário da capital paulista, correspondentes a sua 

região de moradia, para que possam receber atendimento integral e dar 

continuidade ao processo terapêutico. A tabela 7 mostra a distribuição dos serviços 

contra referenciados nos 41 encaminhamentos realizados na pesquisa. 

 

Tabela 7 - Distribuições de frequências e porcentagens dos serviços encaminhados (n=41) 

Região Serviço encaminhado N % 

Centro Oeste NISA Peri Peri 1 2,4 

Centro Oeste NISA Santa Cecília 3 7,3 

Leste  NIR Tietê I 1 2,4 

Norte NISA Casa Verde 3 7,3 

Norte NISA Pirituba 5 12,2 

Norte NISA Tucuruvi 7 17,1 

Sudeste NISA CECI 2 4,9 

Sudeste NISA Flavio Gianotti 3 7,3 

Sudeste e Leste NISA Penha 2 4,9 

Sul  NIR NISA Jardim Marcelo 2 4,9 

Sul NISA Mboi Mirim 6 14,6 

Sul NISA Milton Aldred 4 9,8 

Sul NISA Santo Amaro 2 4,9 

Total 
 

  41      100 

 

 

Dos serviços localizados na região sul, observa-se que a proporção de 

crianças encaminhadas para o NISA MBoi Mirim (6) é maior com relação aos 

serviços da região. Os demais serviços encaminhados foram o NISA Milton Aldred 

(4), NISA Santo Amaro (2) e o NISA Jardim Marcelo (2).   

Dos serviços encaminhados referentes à região norte, observa-se que o maior 

fluxo de encaminhamento foi para o NISA Tucuruvi (7), seguido pelo NISA Pirituba 

(5) e NISA Casa Verde (3). 
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5.3.2 Intervalo de tempo entre a data na contra referência e a primeira data no 

serviço encaminhado. 

 

Para análise dos processos de contra referência, os sujeitos em fila de espera 

foram separados de acordo com o intervalo de tempo que estão aguardando e não 

iniciaram terapia até a data de finalização dos registros desta pesquisa. O tempo de 

espera foi analisado separadamente para identificar os que conseguiram vaga 

durante o período da pesquisa. 

Na tabela 8 são apresentados valores de estatísticas descritivas para o 

número de dias entre a contra referência e a primeira data da criança no serviço 

encaminhado. Nota-se que as estatísticas foram calculadas com base nos dados de 

36 crianças, devido a desistência de três que não compareceram ao serviço para o 

qual foram encaminhadas e outras duas que não foi possível contato por alteração 

de números telefônicos. 

 

Tabela 8- Estatísticas descritivas para número de dias entre a contra referência e a primeira 

data no serviço encaminhado (n=36) 

N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

36 18,9 19,2 0 14,5 99 

 

O tempo entre o encaminhamento e a primeira data do serviço encaminhado 

variou entre as regiões. Os sujeitos que residem nas regiões sul e sudeste, por 

possuírem horários pré-agendados para comparecimento no serviço, tiveram em 

média um mês de intervalo entre a data da contra referência e a primeira data no 

NISA. Das crianças que residem nas demais regiões, houve variação de acordo com 

a disponibilidade da família em comparecer no serviço. Observa-se que uma família 

compareceu no serviço no mesmo dia em que foi realizada a contra referência, 

enquanto que outra família demorou mais de três meses para comparecer.  

A intervenção terapêutica fonoaudiológica, tende a apresentar melhores 

resultados quando a relação da criança com o processo terapêutico ocorre a partir 

do envolvimento familiar. E quanto maior o nível de envolvimento familiar, melhores 

são os resultados relacionados ao desenvolvimento de linguagem, principalmente se 

associados com a identificação e intervenção precoce (MOELLER, 2000).  
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5.3.3 Intervalo de tempo entre a data na contra referência e o início da terapia 

fonoaudiológica/espera para o atendimento 

 

Considerando as crianças que iniciaram a terapia e as que estão em fila de 

espera foi construída a tabela 9, na qual são encontrados os valores de estatísticas 

descritivas para o número de dias entre a contra referência e o início da terapia, ou 

número de dias em fila de espera. 

 

Tabela 9- Estatísticas descritivas para número de dias entre a contra referência e o início da 

terapia ou número de dias em fila de espera (n=27) 

Início da terapia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Sim, menos que 3 meses 18 34,3 14,4 9 35 57 

Sim, mais que 3 meses 2 94,5 3,5 92 94,5 97 

Espera menos que 3 meses 1 35,0  35 35 35 

Espera mais que 3 meses 4 222,8 133,4 93 217 364 

Não, Outras demandas terap. 2 239,0 8,5 233 239 245 

Total 27 81,9 93,9 9 45 364 

 

Das 18 crianças que iniciaram a terapia em menos de 3 meses, oito residem 

na região sul, cinco na região norte, quatro na região sudeste e uma na região leste. 

A média estimada foi de aproximadamente 35 dias desde a data da contra referência 

até o desfecho. Observa-se que o tempo máximo de espera para a obtenção de 

terapia nesta categoria não ultrapassou o período de dois meses.  

Ao analisarmos as duas crianças que iniciaram a terapia após o período de 3 

meses, ambas residem na região norte e o tempo máximo de espera foi de 97 dias. 

Isto evidencia que todo o processo, desde a data da contra referência até a 

obtenção da terapia fonoaudiológica das crianças que participaram desde estudo, 

ocorreu num período inferior a 100 dias.   

Com relação as cinco crianças que encontram-se em fila de espera e 

aguardam a convocação do serviço para o início dos atendimentos, observou-se que 

o intervalo de tempo variou entre os sujeitos. Uma criança aguarda há 35 dias, 

enquanto que outra esta aguardando há aproximadamente um ano. Ambas residem 
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na região sul e aguardam terapia em serviços distintos. As demais crianças que 

aguardam a mais de 3 meses a convocação para a terapia residem nas regiões 

sudeste (2) e norte (1). 

É possível observar que das 14 crianças que residem na região sul, mais da 

metade iniciou a terapia fonoaudiológica em até 3 meses desde a data do 

encaminhamento, enquanto que cinco das 15 crianças que residem na região norte 

conseguiram vaga também neste período. Isto evidencia que as crianças 

conseguiram terapia em um curto intervalo de tempo, mas que as regiões 

disponibilizaram vagas para uma parte da demanda encaminhada, estando as 

demais sem atendimento.  

 

5.3.4 Relação entre iniciar a terapia fonoaudiológica e a região de moradia  

 

Ao classificar as crianças que iniciaram terapia no período estudado, com 

relação a sua região de moradia, observa-se que a maioria reside na região sul, 

norte e sudeste, conseguindo a terapia fonoaudiológica em menos de 3 meses de 

espera. 

A tabela 10 mostra a distribuição da situação atual das crianças, com relação 

a terapia e sua região de moradia. 



Resultados e Discussão  67 

 

 

 

Tabela 10- Distribuições de frequências e porcentagens do início da terapia em relação às 

regiões do município de São Paulo (n=39) 

Região 
Sim ≤ 3 
meses 

Sim > 3 
meses 

Espera  ≤3 
meses 

Espera > 3 
meses 

Não, 
outras 

demandas 
terap. 

Sim, busca 
própria 
Família 

Sem 
continuidade 

Total 

Centro 
Oeste 0 0 0 0 1 1 2 4 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 66,7% 100,0% 

Leste 1 0 0 0 0 1 0 2 

 50, 0%       0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Norte 5 2 0 1 0 6 0 14 

 35,7% 14,3% 0,0% 7,1% 0,0% 42,9% 0,0% 100,0% 

Sudeste 4 0 0 2 0 0 0 6 

 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Sul 8 0 1 1 1 1 1 13 

 61,5% 0,0% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 100,0% 

Total 18 2 1 4 2 9 3 39 

  46,2% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1% 23,1% 7,7% 100,0% 

 

Se comparado o número de sujeitos por região de moradia e quantos deles 

iniciaram o atendimento terapêutico, observa-se que mais de 60% das crianças que 

residem nas regiões sudeste e sul conseguiram o atendimento com menos de 3 

meses desde a data da contra referência, enquanto que na zona norte 35,7% das 

crianças encaminhadas iniciou a terapia neste período. Na zona leste, por ter um 

número pequeno de sujeitos, não foi possível analisar o desfecho. Após o 

diagnóstico e o recebimento do AASI no serviço de referência, as regiões sul e 

sudeste disponibilizam alguns horários previamente estabelecidos em seus serviços 

para a contra referência. O fato dos sujeitos possuírem um horário pré-agendado 

para o comparecimento no NISA, parece influenciar e acelerar o processo de 

obtenção de vagas, se comparado às regiões que não possuem esse agendamento 

e que dependem da disponibilidade da família em comparecer no serviço.  

Em seu estudo, FRATINI et. al (2008) ressalta a importância da integração, 

interdisciplinaridade e, principalmente da comunicação entre as equipes da rede 

pública para o melhor funcionamento dos processos de referência e contra 

referência. 
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Para BARATA et. al. (2004), é necessário impulsionar os princípios 

organizacionais do SUS menos desenvolvidos até o momento: a regionalização e a 

hierarquização. A ampliação de acesso da população das diferentes regiões 

somente será possível se os serviços e ações de saúde estiverem integrados em 

uma verdadeira “rede de saúde”, tendo em conta, principalmente, a estrutura 

municipal.  

Com relação aos serviços da região sul, a proporção de crianças 

encaminhadas para o NISA MBoi Mirim (6) e que conseguiram vaga (5) é maior com 

relação aos demais serviços da região. Não foi possível estabelecer contato com 

uma criança encaminhada. Nos demais serviços, observa-se que o NISA Milton 

Aldred e o NISA Santo Amaro disponibilizaram vaga para uma parte da demanda 

encaminhada, estando as demais em fila de espera. 

Dos serviços encaminhados referentes a região norte, observa-se que o maior 

fluxo de encaminhamento foi para o NISA Tucuruvi (7), sendo que cinco crianças 

encontra-se em terapia. Dessas, duas realizam no próprio serviço. As demais foram 

encaminhadas para outros serviços da região e estão em terapia em serviços de 

especialidade de nível primário. O NISA Casa Verde entrou em contato com o 

CeACe disponibilizou alguns horários para a contra referência das crianças. Foram 

contra referenciadas três crianças e todas estão em terapia fonoaudiológica no 

serviço. 

 Com relação as demais regiões do município de São Paulo, quatro crianças 

encaminhadas para os NISA referente da região sudeste estão em terapia. Dessas, 

duas realizam em UBS da região, a partir do encaminhamento realizado pelo NISA, 

uma vez que, a fonoaudióloga responsável pelo serviço encontra-se em licença 

maternidade (NISA Flávio Gianotti).  

DAHER e PISANESCHI (2010) ressaltam que os gestores estaduais, na 

organização de sua rede, visem a necessidade de reabilitação dos usuários o mais 

próximo possível de suas residências, para a continuidade do processo terapêutico.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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             O CeAC integra a rede de Saúde Auditiva da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Desenvolve atividades clínicas e de pesquisa voltadas às ações de políticas 

públicas que contemplem as necessidades no âmbito da prevenção, diagnóstico e 

tratamento das deficiências no sistema de saúde pública brasileiro, sendo importante 

discutir ações voltadas à Saúde Auditiva e propor modelos de intervenção que 

devem estar fundamentados nos princípios de saúde pública. 

A partir dos resultados, algumas conclusões podem ser delineadas:  

 Nos últimos três anos, houve uma mudança significativa na distribuição dos 

usuários do CeAC, uma vez que a 70,7% residem nas regiões de referência 

do serviço (norte e sul); 

 Durante o período estudado, 48,8% das crianças que realizaram diagnóstico 

no período estudado iniciaram a terapia fonoaudiológica a partir da contra 

referência, sendo que 43,9% dos sujeitos iniciaram a terapia em 

aproximadamente 30 dias após a data do encaminhamento. O intervalo de 

tempo máximo até o desfecho das crianças que conseguiram o atendimento 

foi de 97 dias. Portanto, pode-se concluir que os processos de contra 

referência deste estudo em que as crianças conseguiram a terapia 

fonoaudiológica, tiveram intervalo de tempo de aproximadamente três meses, 

embora só aproximadamente metade delas tenha iniciado terapia; 

 22% dos sujeitos não iniciaram a terapia fonoaudiológica imediatamente após 

o encaminhamento e estiveram em fila de espera dos serviços contra 

referenciados. Seus familiares optaram pela busca do atendimento em outros 

serviços e atualmente essas crianças encontram-se em atendimento 

terapêutico particular (2), pelo convênio (1), na rede de saúde auditiva (4) e 

em outros locais de atendimento (2); 

 12,2% dos sujeitos ainda aguardam convocação dos serviços contra 

referenciados para o início da terapia fonoaudiológica e houve variação no 

intervalo de tempo em que aguardam. Uma criança esta na fila de espera há 

menos de dois meses, enquanto que outra continuava aguardando há 

aproximadamente um ano até o final da pesquisa. Ambas residem na mesma 

região e aguardam a terapia em serviços distintos; 
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 Se comparado o número de sujeitos por região de moradia e quantos deles 

iniciaram o atendimento terapêutico no prazo de 3 meses, observa-se que 

mais de 60% das crianças que residem nas regiões sudeste e sul estão em 

atendimento, enquanto que na zona norte 35,7% das crianças encaminhadas 

iniciou a terapia. O fato de possuírem um horário pré-agendado para o 

comparecimento no NISA, parece influenciar e acelerar o processo de vagas 

nas regiões que possuem esse agendamento.  

 Não houve relação significativa entre iniciar terapia fonoaudiológica e a idade 

dos sujeitos no diagnóstico, idade na adaptação do AASI, idade na contra 

referência, gênero, grau de perda auditiva, ser usuário de I.C., nível de 

escolaridade da mãe e apresentar outros comprometimentos.   

A partir das conclusões apresentadas, tem-se as seguintes considerações finais: 

 A contra referência do CeAC, desde a data de realização até o 

acompanhamento do processo, foi realizado pela pesquisadora deste estudo. 

A maioria das informações foi coletada a partir de retornos agendados com os 

sujeitos no serviço, na data em que o encaminhamento era realizado. Após 

esse retorno, os pais dificilmente compareceram espontaneamente ou 

solicitaram retorno para notificação do andamento do processo, sendo 

necessária a busca ativa da maioria dos sujeitos. Manter retornos periódicos 

pré-agendados pareceu ser a melhor maneira de acompanhar o processo, 

uma vez que as famílias alteram seus números telefônicos com frequência, 

dificultando o contato com os mesmos; 

 O fato das variáveis demográficas e audiológicas estudadas não 

apresentarem relação significativa com a obtenção de vaga para terapia 

sugere que iniciar terapia dependeu da disponibilidade de profissionais nos 

serviços contra referenciados, no momento dos encaminhamentos realizados 

no CeAC. As razões de não haver vagas para todas as crianças são as que 

foram observadas pelos pais, como o fato da fonoaudióloga do serviço estar 

de licença maternidade e não ter nenhum profissional cobrindo seus horários, 

ou então o fato de uma fonoaudióloga atuar em um serviço em que a 

demanda é maior do que os horários disponíveis; 
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 O processo de contra referência foi efetivo para 50% dos sujeitos do ponto de 

vista de conseguirem o atendimento, porém, não apresentou efetividade do 

ponto de vista dos preceitos da PNASA, em termo de frequência terapêutica 

semanal e disponibilidade de vagas pelos serviços. A determinação da 

demanda parece ser um passo importante para a solicitação de mais serviços 

ofertando reabilitação, objetivo compatível com as novas políticas para a 

pessoa com deficiência do programa Viver sem Limites. 

 Houve dificuldade para obtenção dos dados referentes ao processo de 

chegada dos sujeitos nos serviços contra referenciados. A falta de registros 

eletrônicos e a falta de uma rede informatizada integrada da Prefeitura da 

cidade de São Paulo, que notifique a chegada dos pacientes ao serviço, bem 

como o desfecho, são questões que favorecem os retornos de 

acompanhamento do processo de contra referência no CeAC. A articulação 

entre os serviços de saúde do município são essenciais para que se garanta 

um atendimento integral e com resolutividade aos pacientes com deficiência 

auditiva. 
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ANEXO I  

Quadro: Rede de Atenção à Saúde Auditiva na cidade de São Paulo 

 
Coordenadoria 

 
Supervisão de Saúde 

 
NISA I de 
referência 

Serviço de 
Média 

Complexidade 
NISA II 

Serviço de 
Alta 

Complexidade 

Centro-Oeste 
BUTANTÂ/PINHEIROS 

SÉ 
LAPA 

AE Peri Peri 
UBS Santa 

Cecília 
AE Lapa 

Hospital das 
Clínicas 

Hospital das 
Clínicas 

Norte 

FÔ/BRASILÂNDIA 
PIRITUBA/PERUS 

CV/CACHOEIRINHA 
SANT/JAÇANA 

V.M/V.GUILHERME 

AE 
FREGUESIA 

DO Ó* 
AE PIRITUBA 

UBS Casa 
Verde Baixa 
AE Tucuruvi 

AE Pirituba DERDIC 

Sul 

CAMPO LIMPO 
M‟BOI MIRIM 

PARELHEIROS 
SOCORRO 

S AMARO/C.ADEMAR 

AE 
Pirajussara 

AE Ibirapuera 
AE Milton 

Aldred 

Santa Casa de 
Santo Amaro 

DERDIC 

Sudeste 

V MAR/JABAQUARA 
IPIRANGA 
V.PRUD/ 

SAPOPEMBA 
MOOCA/ARICANDUVA 

PENHA 

AE Ceci 
AE F Gianotti 
AE Ítalo Le 

Vacci* 
AE penha 

CEMA 
AE Penha 

UNIFESP 
Santa Casa de 

São Paulo 
 

Leste 

SÃO MIGUEL 
ITAIM PAULISTA 

ERMELINO 
ITAQUERA 

SÃO MATEUS 
C TIRADENTES 
GUAIANASES 

AE Tito 
Lopes 

UBS Nossa 
Senhora 

Aparecida 
AE Jardim 

São 
Carlos 

AE Penha 
Santa Casa de 

São Paulo 
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ANEXO II 

 

Mapa das supervisões Técnicas em Saúde da Cidade de São Paulo 
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ANEXO III 

 

 Aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 
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ANEXO IV 

 

Fluxograma referente aos procedimentos do CeAC que antecedem a realização 

da contra referência. 
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Início e Término 

Decisão 

Processo 

 
Documento: 

Exame, APAC 



Anexos  79 

 

 

 

ANEXO V 

 

Distribuição das porcentagens relacionadas ao gênero da população estudada 

 

Gênero N % 

Masculino 60 62% 

Feminino 37 38% 

Total 97 100% 
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ANEXO VI 

 

Distribuição das porcentagens relacionadas à região de moradia da população 

estudada 

 

Região N % 

Norte 30 31% 

Sul 32 33% 

Sudeste 14 14% 

Centro Oeste 9 9% 

Leste 8 8% 

Metropolitana 3 3% 

Outro estado 1 1% 

Total 97 100% 
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ANEXO VII 

 

Distribuição das porcentagens relacionadas ao grau de perda auditiva da 

população estudada 

 

Grau de Perda 
Auditiva 

N % 

Normal* 1 1% 

Leve 1 1% 

Moderado 24 25% 

Severo 19 20% 

Profundo 52 54% 

Total 97 100% 
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ANEXO VIII 

 

Distribuição das porcentagens relacionadas ao tipo de perda auditiva da 

população estudada 

 

Tipo de perda auditiva N % 

Neurosensorial 94 97% 

Condutivo 3 3% 

Total 97 100% 
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ANEXO IX 

 

Caracterização das crianças diagnosticadas com deficiência auditiva durante o 

período da pesquisa 

 

Crianças Diagnosticadas 
com D.A. 

N % 

Não residem em SP 4 4% 

Realizam terapia na rede 
publica 

11 11% 

Realizam terapia 
particular 

21 22% 

Setor de Audiologia 
Educacional(DERDIC) 

4 4% 

Busca espontânea da 
Família durante a 

pesquisa 
1 1% 

Família optou por escola 
Especial 

4 4% 

Em ADAPTI (no CeAC) 7 7% 

Desistência do ADAPTI 2 2% 

Desistência do processo 
de Seleção de AASI 

1 1% 

Estava em terapia mas 
perdeu a vaga 

1 1% 

Realizaram contra 
referência a partir da 

pesquisa 
41 42% 

Total 97 100% 
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ANEXO X 

 

Ficha de Contra Referência da rede de Saúde Auditiva de São Paulo. 

 

Secretaria Municipal da Saúde 
Coordenação de Atenção Básica 

Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência 

FICHA DE CONTRA REFERÊNCIA - SAÚDE AUDITIVA 
 

NOME: ___________________________________________________ 
COMPARECER DIA ____/____/______ ÀS __________ HORAS NA UNIDADE DE SAÚDE 
ABAIXO, PARA CONSULTA COM ________________________ 
 

 NISA Pirituba Av. Menotti Laudisio, 100/tel: 3974-8539  NISA CECI Av Ceci, 2235/tel: 2577-9143 

 NISA Casa Verde Baixa R Mourão Vieira, 11/tel: 3858-8626  NISA Flávio Gianotti R Xavier de Almeida, 210/tel: 6163-0622 

 AE Freguesia do Ó R Bonifácio Cubas, 304/tel: 3931-5956  AE Italo Le Vocci R Marina Crespi, 91/tel: 6292-9512 

 NISA Tucuruvi R Nova Cantareira, 1467/tel:6952-6700  NISA Penha Pça Nossa Sra da Penha, 55/tel:6192-4845 

 NISA Milton Aldred R São Caetano do Sul, 381/tel:5932-2015  NISA NS Aparecida R Guaia Guaçu, 01/tel: 2179-7871 (Itaquera) 

 NISA AE Pirajussara Amadeu Silva Samello, 423/ tel58436257  NISA Tito Lopes  R Antonio Gama de Cerqueira, 347/tel 2956-

9099 (S.Miguel) 

 NISA AE Ibirapuera R Felipe de Vitry, 280/ tel: 5894-7256  NISA Jd São Carlos R Macabú, 35/tel: 6557-7021 (Guaianases) 

 NISA Peri Peri R João Guerra, 247/tel: 3742-0552    NIR Lar Vicentino R Ovídio Lopes, 253/2544-4107 (Ermelino Mat.) 

 NISA Santa Cecília R Vitorino Carmilo, 599/tel: 3826-0096  NIR Tietê I R Engenho Novo, 120/tel. 2962-3644 (S.Mateus) 

 NISA Lapa R Cotoxó, 664/tel: 3865-2213    

 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO DE SAÚDE AUDITIVA MÉDIA/ALTA 

COMPLEXIDADE 

CONSULTAS REALIZADAS: (  )ORL (  ) pediatra  (  )neurologista 

(  )fonoaudiólogo (  ) assistente social (  )psicólogo 

APARELHO(S) RECEBIDO(S): 

(  ) OD  tecnologia (  )A  (  )B  (  )C  (  ) OE tecnologia (  )A  (  )B  (  )C 

Data recebimento: ____/____/____  Garantia: _______ meses  

Informações relevantes sobre o processo de adaptação: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 
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TERAPIA:  

(   ) Realizou por ________ meses (criança) /  _______ sessões (adulto) 

Aspectos trabalhados e informações relevantes da terapia: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

(   ) não realizou, motivo: 

________________________________________________________________ 

 

ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DOS ASPECTOS DE AUDIÇÃO NA REDE: 

(    ) Terapia 

fonoaudiológica:_______________________________________________________ 

(    ) Acompanhamento (   ) ORL__________________________________________ 

(    )_________________________________________________________________ 

 

RETORNO NO SERVIÇO DE SAÚDE AUDITIVA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 

Orientado a retornar em ____/_________/____________ no(a) 

(  )NISA Penha (  )NISA Pirituba (  )CEMA (  )Santa Casa de Santo Amaro 

(  )DERDIC  (  )UNIFESP  (  )HC  (  )Santa Casa de São Paulo 

para _________________________________________________________________ 

 

Data: ____/____/_____   

 

 

 __________________________________________ 

                       Assinatura/carimbo profissional  
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ANEXO XI 

Ficha de contra referência em formato digital 
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ANEXO XII 

 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PARTICIPANTE DO ESTUDO 

 O (a) senhor (a) está sendo convidado a participar da pesquisa que tem como título: 

“Efetividade do processo de contra referência para terapia fonoaudiológica em um serviço 

de saúde auditiva”. Este estudo tem como objetivo investigar se o processo de 

encaminhamento dos pacientes para terapia fonoaudiológica próximo de sua residência é 

efetivo, e se não, o que interfere neste processo impossibilitando o paciente de conseguir a 

vaga para terapia. A partir dessas informações será possível relacionar se os serviços de 

encaminhamento e permanência do paciente em serviços de terapia fonoaudiológica são 

adequados àqueles que serão beneficiados, ou seja, a população. Isso possibilitará 

melhores ações junto à Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, uma vez que é 

obrigação do município oferecer vagas para essa população. 

 A pesquisadora entrará em contato com o (a) Sr. (a) pelo telefone para registrar se o 

processo de encaminhamento se concretizou e a criança conseguiu a vaga para terapia  

fonoaudiológica e se não, o que interferiu para que esse processo não se realizasse. Fica 

claro que sua participação é voluntária. Se desejar, poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento e isto não trará nenhum prejuízo ao participante. Não será pago nenhum 

valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua participação, assim como o (a) Sr. (a) não 

terá nenhum custo adicional. 

 Os seus dados serão mantidos em sigilo e o (a) Sr. (a) poderá esclarecer suas 
dúvidas durante toda a pesquisa com a fonoaudióloga  Paula Stella, RG 44266625-1, pelo 
telefone (011) 8943-2327 que, como pesquisadora responsável, compromete-se a utilizar os 
dados coletados somente para esta pesquisa. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PARTICIPANTE DESTE 
ESTUDO 

 
Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, a 

garantia com relação ao sigilo e de esclarecimento permanentes. Ficou claro também que 

com minha participação, não terei nenhuma despesa adicional.  Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo, ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido.                                                                                      São Paulo, 

____/____/_____        

              ________________________________         __________________________ 
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                          Nome do responsável                                  Assinatura do responsável               

 

             ________________________________           ____________________________ 

                         Nome do pesquisador                                  Assinatura do pesquisador         

      

             _______________________________           ____________________________ 

                        Nome da testemunha                                   Assinatura da testemunha 
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ANEXO XIII 

 

Distribuição da rede de Atenção à saúde Auditiva nas regiões Norte e Sul 

 

Coordenadoria 
Supervisão de 

Saúde 
NISA I de 
referência 

Serviço de Média 
Complexidade 

NISA II 

Serviço de Alta 
Complexidade 

Norte FO/BRASULÂNDIA  AE FREGUESIA AE PIRITUBA DERDIC 

  PIRITURA/PERUS  DO Ó    

  CV/CACHOERINHA AE PIRITUBA    

  SANT/JACANA UBS CASA VERDE    

  V.M./V. GUILHERME AE TUCURUVI    

       

Sul CAMPO LIMPO AE PIRAJUSSARA SANTA CASA DE  DERDIC 

  M'BOI MIRIM AE IBIRAPUERA SANTO AMARO   

  PARELHEIROS 
AE MILTON 

ALDRED 
   

  SOCORRO     

  
S. AMARO/ C. 

ADEMAR 
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ANEXO XIV 

 

Estatísticas descritivas para a idade (meses) em cada categoria de início da terapia 

(n=39) 

 

Início da terapia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Sim, menos de 3 meses 18 35,6 8,8 21 36 48 

Sim, mais de 3 meses 2 33,0 14,1 23 33 43 

Na espera a menos de 3 meses 1 63,0 . 63 63 63 

Na espera a mais de 3 meses 4 35,5 7,9 29 33 47 

Não, outras demandas terapêuticas 2 61,0 11,3 53 61 69 

Sim, busca própria da família 9 39,1 18,1 12 42 71 

Sem continuidade 3 43,0 4,4 38 45 46 

Total 39 38,9 13,0 12 39 71 
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ANEXO XV 

 

Estatísticas descritivas para a idade diagnóstica (meses) em cada categoria de início 

da terapia (n=39) 

 

Início da terapia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Sim, menos de 3 meses 18 17,4 10,7 3 14,5 41 

Sim, mais de 3 meses 2 18,5 20,5 4 18,5 33 

Na espera a menos de 3 meses 1 31,0 . 31 31 31 

Na espera a mais de 3 meses 4 15,3 13,2 4 14 29 

Não, outras demandas terapêuticas 2 33,5 6,4 29 33,5 38 

Sim, busca própria da família 9 21,2 16,0 4 23 43 

Sem continuidade  3 15,3 11,5 4 15 27 

Total 39 19,2 12,5 3 18 43 
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ANEXO XVI 

 
 
Estatísticas descritivas para a idade auditiva (meses) em cada categoria de início da 

terapia (n=39) 

 

Início da terapia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Sim, menos que 3 meses 18 18,3 8,5 7 17 30 

Sim, mais que 3 meses 2 14,5 6,4 10 14,5 19 

Espera menos que 3 meses 1 32,0 . 32 32 32 

Espera mais que 3 meses 4 20,3 10,4 5 24 28 

Não, outras demandas terapêuticas 2 28,0 5,7 24 28 32 

Sim, busca própria da família 9 19,6 9,9 7 16 33 

Sem continuidade do processo 3 28,3 8,3 19 31 35 

Total 39 20,2 9,1 5 20 35 
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ANEXO XVII 

 
 
Estatísticas descritivas para a idade na contra referência (meses) em cada categoria 

de início da terapia (n=39) 

 

Início da terapia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Sim, menos que 3 meses 18 27,0 7,6 15 26,5 43 

Sim, mais que 3 meses 2 28,0 9,9 21 28 35 

Espera menos que 3 meses 1 62,0 . 62 62 62 

Espera mais que 3 meses 4 28,3 5,9 22 28 35 

Não, outras demandas terapêuticas 2 53,0 11,3 45 53 61 

Sim, busca própria da família 9 32,3 18,3 8 36 66 

Sem continuidade do processo 3 34,3 8,0 26 35 42 

Total 39 31,2 13,0 8 30 66 
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ANEXO XVIII 

 

Distribuições de frequências e porcentagens do início da terapia em cada gênero 

(n=39) 

Gênero 
Sim ≤ 3 
meses 

Sim > 3 
meses 

Espera  ≤ 
3 meses 

Espera > 
3 meses 

Não, 
outras 

demandas 
terap. 

Sim, 
busca 
própria 

da 
Família 

Sem 
continuidade 

Total 

Feminino 9 0 1 3 0 4 1 18 

 50,0% 0,0% 5,6% 16,7% 0,0% 22,2% 5,6% 100,0% 

Masculino 9 2 0 1 2 5 2 21 

 42,9% 9,5% 0,0% 4,8% 9,5% 23,8% 9,5% 100,0% 

Total 18 2 1 4 2 9 3 39 
  46,2% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1% 23,1% 7,7% 100,0% 
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ANEXO XIX 

 

Distribuições de frequências e porcentagens do início da terapia em cada grau de 

perda (n=39) 

 

Grau da 
perda 

Sim ≤ 3 
meses 

Sim > 3 
meses 

Espera  ≤ 3 
meses 

Espera 
> 3 

meses 

Não, 
outras 

demandas 
terap. 

Sim, 
Busca 
própria 
Família 

Sem 
continuidade 

Total 

Leve 0 0 0 0 0 0 1 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Moderado 2 0 1 2 0 1 1 7 

 28,6% 0,0% 14,3% 28,6% 0,0% 14,3% 14,3% 100,0% 

Severo 3 1 0 0 2 1 1 8 

 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Profundo 13 1 0 2 0 7 0 23 

 56,5% 4,3% 0,0%  8,7%  0,0% 30,4% 0,0% 100,0% 

Total 18 2 1 4 2 9 3 39 

  46,2% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1% 23,1% 7,7% 100,0% 
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ANEXO XX 

 

Distribuições de frequências e porcentagens do início da terapia em cada categoria 

em relação ao implante coclear (n=39) 

 

I.C. 
Sim ≤ 3 
meses 

Sim > 
3 

meses 

Espera  ≤ 3 
meses 

Espera 
> 3 

meses 

Não,outras 
demandas 

terap. 

Sim, 
busca 
próp. 

família 

Sem 
continuidade 

Total 

Discutindo 0 0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100,0% 
Em 
Avaliação 7 1 0 1 0 4 0 13 

 53,8% 7,7% 0,0% 7,7% 0,0% 30,8% 0,0% 100,0% 

Não 8 1 1 3 2 4 3 22 

 36,4% 4,5% 4,5% 13,6% 9,1% 18,2% 13,6% 100,0% 

Sim 3 0 0 0 0 0 0 3 

 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 18 2 1 4 2 9 3 39 

  46,2% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1% 23,1% 7,7% 100,0% 
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ANEXO XXI 

 

 Distribuições de frequências e porcentagens do Início da terapia em cada categoria 

em relação a apresentar outros comprometimentos (n=39) 

 

Comprometimentos 
Sim ≤ 3 
meses 

Sim > 
3 

meses 

Espera  
≤ 3 

meses 

Espera > 
3 meses 

Não,  
outras 

demandas 
terap. 

Sim, 
busca 
próp. 

Família 

Sem 
continuidade 

Total 

Não 15 1 1 2 0 7 3 29 

 
51,7% 3,4% 3,4% 6,9% 0,0% 24,1% 10,3% 100,0% 

Atraso no 
Desenvolvimento Neuro 
Psico Motor 1 0 0 1 0 1 0 3 

 
33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

Encefalopatia Crânio 
Infantil 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% 0,0% 100,0% 

Atraso no 
Desenvolvimento Neuro 
Psico Motor/Visão 0 1 0 0 0 0 0 1 

 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Outras Alterações 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

MalFormação Congênita 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Paralisia Cerebral 0 0 0 0 0 1 0 1 

 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Múltiplos 
Comprometimentos 0 0 0 0 2 0 0 2 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Total 18 2 1 4 2 9 3 39 

  46,2% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1% 23,1% 7,7% 100,0% 
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ANEXO XXII 

 

Distribuições de frequências e porcentagens do início da terapia em relação ao grau 

de escolaridade da mãe (n=39) 

 

Grau 

Sim ≤ 
3 

mese
s 

Sim > 
3 

mese
s 

Espera  
≤ 3 

meses 

Espera 
> 3 

meses 

Não – 
outras 

demand
as terap. 

Sim, 
busc

a 
próp. 
famíli

a 

Sem 
continuida

de 
Total 

Ensino 
fundamental 
incompleto 5 0 0 0 0 0 1 6 

 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 
100,0

% 
Ensino 
fundamental 
completo 1 1 0 0 1 3 0 6 

 16,7% 
16,7
% 0,0% 0,0% 16,7% 

50,0
% 0,0% 

100,0
% 

Ensino médio 
incompleto 1 0 1 1 0 1 0 4 

 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 
25,0
% 0,0% 

100,0
% 

Ensino médio 
completo 7 1 0 3 1 5 1 18 

 38,9% 5,6% 0,0% 16,7% 5,6% 
27,8
% 5,6% 

100,0
% 

Superior 
incompleto 2 0 0 0 0 0 0 2 

 
100,0

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

Superior completo 1 0 0 0 0 0 1 2 

 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
100,0

% 

Sem informação 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
100,0

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

Total 18 2 1 4 2 9 3 39 

  46,2% 5,1% 2,6% 10,3% 5,1% 
23,1
% 7,7% 

100,0
% 
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